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Το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ)
οργανώνει διεθνές συνέδριο στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Οµογενών», το οποίο
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Στόχος του συνεδρίου είναι η συζήτηση και διασαφήνιση θεµάτων και ζητηµάτων
που αφορούν στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής διασποράς και στη διδασκαλία της
ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς.
Οι θεµατικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Ρεύµατα µετανάστευσης ελληνικών πληθυσµών και εγκατάσταση στις χώρες
υποδοχής.
2. Κοινωνική, θρησκευτική, πολιτιστική, οικονοµική και πολιτική οργάνωση των
παροικιών.
3. Οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ένταξη στις κοινωνίες υποδοχής.
4. ∆ιδασκαλία της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς.
Για καθένα από τους παραπάνω άξονες θα εισηγηθούν προσκεκληµένοι έλληνες και ξένοι
οµιλητές, από την Ελλάδα και προπάντων από την ελληνική διασπορά.
Εισηγητές
Εκτός των προσκεκληµένων οµιλητών παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς επιστήµονεςερευνητές να συµµετάσχουν ως εισηγητές στο συνέδριο.
Οι εισηγήσεις µπορούν να κινούνται σ’ έναν από τους παραπάνω τέσσερις άξονες και σε
µία ή και περισσότερες παροικίες ή χώρες διαµονής των Ελλήνων της διασποράς και να
αναφέρονται σε χρονικές περιόδους από τα µέσα του 15ου αιώνα µέχρι σήµερα, δηλαδή στην
«ιστορική» και στη «µεταναστευτική διασπορά».
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Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν µε εισήγηση στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν
µια περίληψη της εισήγησής τους, έκτασης δύο (2) σελίδων, δηλώνοντας συγχρόνως τον
θεµατικό άξονα που αυτή εντάσσεται. ∆ιάρκεια εισήγησης 20΄.
Μαζί µε την περίληψη της εισήγησης υποβάλλεται και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
Ως καταληκτήρια ηµεροµηνία υποβολής των περιλήψεων των εισηγήσεων ορίζεται η
21η Φεβρουαρίου 2003.
Συµµετοχή στο συνέδριο
Εκτός των εισηγητών µπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο χωρίς εισήγηση: ειδικοί,
επιστήµονες, µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί, οµογενείς,
παλιννοστούντες καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος.
∆ηλώσεις συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την 30η Απριλίου 2003 µέσω
ταχυδροµείου ή µέσω του διαδικτύου.
Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και σ’ ορισµένες περιπτώσεις και η Αγγλική.
Οι µη προσκεκληµένοι εισηγητές καθώς και οι λοιποί σύνεδροι καλύπτουν οι ίδιοι τα
έξοδά τους.
Οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας
www.uoc.gr/diaspora ή www.ediamme.edc.uoc.gr για θέµατα που αφορούν: στο πρόγραµµα
του συνεδρίου, σε µέσα µεταφοράς από και προς το Ρέθυµνο, στα ξενοδοχεία της πόλης
κ.λπ.

