
   

  

 

 

 

 

Διεθνές Συνέδριο 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EAΠ) - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 

Αθήνα, 24-26 Απριλίου 2023 

 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν ως 

αποτέλεσμα της βίας και των διώξεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Η 

Μικρασιατική Καταστροφή και η μαζική έξοδος του ελληνικού πληθυσμού, ο ισπανικός 

Εμφύλιος Πόλεμος και οι δικτατορίες σε Ελλάδα, Ιβηρική και Λατινική Αμερική με τους 

χιλιάδες πολιτικούς εξόριστους προκάλεσαν ανθρώπινες τραγωδίες και βαθύ κοινωνικό ρήγμα. 

Οι ερμηνείες αυτών των γεγονότων εξακολουθούν, σε μεγάλο βαθμό, να είναι ιδεολογικά 

φορτισμένες.  Συνεπώς, είναι χρήσιμη και αναγκαία η κριτική ανασκόπηση-αξιολόγηση των 

διαφόρων επεισοδίων βίας και των διαφορετικών κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών 

ανακατατάξεων που σημάδεψαν την «εποχή των άκρων», με έμφαση στις έννοιες «εξορία» και 

«προσφυγιά». 

 

Με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας πάνω σε αυτά τα ζητήματα, το ΠΠΣ ΙΣΠ-Ισπανική 

Γλώσσα και Πολιτισμός του ΕΑΠ και το Τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας-Ομάδα Λογοτεχνικών 

Σπουδών Εξορίας (GEXEL) του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, σε συνεργασία 

με την Ισπανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, 

διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο «Προσφυγιά και Εξορία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

24-26 Απριλίου στην Αθήνα.  

 

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του συνεδρίου θα είναι οι εξής: 

Εξορία/ες, προσφυγιά/ές, εκτοπισμός/οί πληθυσμών και κοινωνικές αναταραχές 

στη σύγχρονη εποχή 

Η Μικρασιατική Εξορία και άλλοι Έλληνες εξόριστοι στον 20ό αιώνα  

Η ισπανική εξορία το 1939 και κατά τη δικτατορία του Φράνκο 

Εξόριστοι της Λατινικής Αμερικής στον 20ό αιώνα 

 

Η λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων είναι 30 Ιανουαρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να αποστείλουν: α) τίτλο και περίληψη της πρότασής τους (150 λέξεις με 5-7 βασικούς 

έννοιες-κλειδί), β) ενδεικτική βιβλιογραφία (5-10 τίτλοι, , και γ) βιογραφικό σημείωμα (100 

λέξεις). Τυχόν αδημοσίευτες αρχειακές πηγές καθώς και συγκριτικές εργασίες θα εκτιμηθούν 

ιδιαίτερα. Η αποδοχή των προτάσεων θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο μετά την υποβολή των 

εν λόγω στοιχείων. Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα ισπανικά, και οι 

εισηγήσεις θα είναι διάρκειας δεκαπέντε λεπτών, δια ζώσης ή διαδικτυακά. 

 



   

  

 

 

 

 

 

Επικοινωνία:  

ΕΑΠ: filippis@eap.gr 

UAB: joseramon.lopez@uab.cat 

 

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή 

 

Συντονιστές: 

José-Ramón López García (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης) 

Δημήτρης Φιλιππής (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) 

 

Μέλη: 

Manuel Aznar Soler (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης-UAB) 

Lucía Cotarelo Esteban (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης-UAB) 

Mario Martín Gijón (Πανεπιστήμιο της Εξτρεμαδούρα) 

Alba Saura Clares (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης) 

Alicia Villar Lecumberri (Διεθνές Πανεπιστήμιο Βαλένθιας-VIU) 

Αρτούρο Βάργας  (ΕΚΠΑ-ΕΑΠ) 

Βασιλική Κανελλιάδου (ΕΑΠ) 

Roberto Rodríguez Milán (ΕΑΠ) 

Άννα Ρόζενμπεργκ (ΕΑΠ) 

Μάγδα Φυτιλή (ΕΑΠ-UAB) 

 

Γραμματεία την Ελλάδα:  

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος (ΕΑΠ),  
Tel: +30 210 9097206 / e-Mail: kkonstantopoulos@eap.gr 
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