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Η σύγχρονη οδύσσεια των Σύριων προσφύγων ξυπνά μνήμες της ελληνικής προσφυ-

γικής τραγωδίας του 1940. Κάτω από τον ουρανό του Αιγαίου και των μικρασιατικών 

παραλίων, ξετυλίχθηκαν παρόμοιες ιστορίες, ανθρώπινα δράματα Χριστιανών, Εβραίων 

και Μουσουλμάνων – μια «θάλασσα πρόσφυγες» που ακολουθούν διαχρονικά τα ίδια 

μονοπάτια του εκπατρισμού, της δίωξης και του μαρτυρίου. 

Το βιβλίο παρακολουθεί και αναπλάθει το δραματικό οδοιπορικό των Ελλήνων προ-

σφύγων, κυρίως από το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, που διέφυγαν με μυθι-

στορηματικό τρόπο από την κατοχική Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν έως την Απελευθέρωση 

στις φιλόξενες πατρίδες της Κύπρου, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και επανα-

πατρίσθηκαν με ενέργειες του διεθνούς οργανισμού UNRRA αμέσως μετά τη συντριβή 

των δυνάμεων του Άξονα. Αξιοποιεί πλήθος από αρχειακές πηγές αλλά και προφορικές 

μαρτυρίες προκειμένου να περιγράψει την ελληνική εκδοχή ενός ανθρωπιστικού δρά-

ματος, μιας γενικότερης ευρωπαϊκής εμπειρίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μία εμπεριστατωμένη μελέτη που φιλοδοξεί να κρατήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη,  

με την ελπίδα πως η ίδια αυτή θάλασσα θα μετατραπεί σε εστία πολιτισμού και ειρήνης.

Ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης είναι Αναπληρωτής Καθη-

γητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκπροσώπησε το Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο στο ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο 

για την ιστορία Clioh/Cliohnet, που συγκροτήθηκε 

από 45 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Διηύθυνε μάλι-

στα την Ομάδα Εργασίας 5 για την Περιφερειακή και 

Διακρατική Ιστορία. Είναι επίσης Προϊστάμενος του 

Ερευνητικού Κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 

υπηρέτησε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, έχει γράψει: Τα πρόσωπα του Ιανού. 

Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις παραμονές 

του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946) 

(2004), Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών 

(1912-1930): Ο πόλεμος των στατιστικών (2003), 

Το κίνημα της Εθνικής Άμυνας (2015). 

Η σειρά φιλοδοξεί να αναδείξει έργα της ελληνι-
κής, βαλκανικής αλλά και ευρύτερης ευρωπαϊκής 
ιστορίας που συνιστούν πρωτότυπες μελέτες, θέ-
τουν νέα ερωτήματα στη συγκριτική τους διάστα-
ση ή προσεγγίζουν το παρελθόν αναστοχαστικά.
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Στο εξώφυλλο στιγμιότυπο από τον επαναπατρισμό 
Ελλήνων προσφύγων, που βρίσκονταν στο στρατόπεδο 
των Πηγών του Μωυσέως, από την Ούνρα. (Φωτογρα-
φικό αρχείο Ηνωμένων Εθνών, Νέα Υόρκη.)

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Πα
ιδ

ιά
 το

υ 
Οδ

υσ
σέ

α
ΙΑ

ΚΩ
ΒΟ

Σ 
Δ.

 Μ
ΙΧ

ΑΗ
ΛΙ

ΔΗ
Σ

8866_PAIDIA TOY ODYSSEA_CV.indd   1-2,5 19/01/2018   09:45


