
 
  
  

Λίνα Βεντούρα 
Καθηγήτρια 

Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

  
  

e-mail: ventura@uop.gr    
   

Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353                   

Ώρες υποδοχής φοιτητών:  
∆ευτέρα 10-11.30 π.µ. 
Πέµπτη 10-11.30 π.µ. 

Η Λίνα Βεντούρα είναι Καθηγήτρια στο Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, έκανε µεταπτυχιακές σπουδές κοινωνιολογίας στο 

Université Catholique de Louvain (Βέλγιο) και εκπόνησε µεταπτυχιακή και 

διδακτορική διατριβή στην ιστορία στο Université de Paris I, Panthéon, Sorbonne 

(Γαλλία). 

Στο Τµήµα διδάσκει τα εξής µαθήµατα: 

• Κοινωνιολογία της µετανάστευσης 
• Μεταναστευτική πολιτική 
• Ιστορία της ελληνικής διασποράς 
• Μεταπολεµικός κόσµος 

Συντονίζει την κατεύθυνση Κοινωνικές ∆ιακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του 
Πολίτη του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος 

Στην κατεύθυνση Κοινωνικές ∆ιακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος διδάσκει το µάθηµα: 

• Μετανάστευση στη νεότερη και σύγχρονη εποχή 

 
 
 
 
 
 



 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  
  
1/12/2000-31/1/2001: Επισκέπτρια Ερευνήτρια µε υποτροφία Stanley J. Seeger  
(Committee on Hellenic Studies) στο Πανεπιστήµιο Princeton (ΗΠΑ).   
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
  
1. 1987-1989: Επιστηµονική υπεύθυνη έρευνας µε θέµα Μεταµορφώσεις της 
ιστορίας: τα εγχειρίδια ιστορίας του γυµνασίου κατά το µεσοπόλεµο. Η έρευνα 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος µελετών του Ιστορικού Αρχείου 
Ελληνικής Νεολαίας και χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς  
  
2. 1991-1992: Συµµετοχή σε ερευνητικό πρόγραµµα µε αντικείµενο τον 
εντοπισµό και τη βιβλιογράφηση των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων του 19ου 
και 20ού αιώνα. Χρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης.  
 
3. 1993-1994: Συµµετοχή σε ερευνητικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
µε θέµα Αναπαραστάσεις του εθνικού εαυτού και του εθνικού άλλου στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό  σύστηµα. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την Οµάδα για τη 
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση (Ανθρώπινο ∆υναµικό, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και 
Νεότητα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
4. 1994-1995: Συµµετοχή σε ερευνητικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
µε θέµα την Εικόνα της Ευρώπης στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια. Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  
  
5. 1996-1997: Επιστηµονική υπεύθυνη ερευνητικού προγράµµατος µε 
αντικείµενο την Ιστορία της ελληνικής µετανάστευσης στο Βέλγιο κατά τον 20ό 
αιώνα. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ∆ΠΘ.  
 
6. 1997-1998: Συµµετοχή σε ερευνητικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών µε θέµα Η πόλη στους νεότερους χρόνους.  
 
7. 1997-1999: Συµµετοχή στο Πρόγραµµα εκπαίδευσης µουσουλµανοπαίδων του 
ΥΠΕΠΘ, το οποίο ανατέθηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  
 
8. 2002-2004: Συµµετοχή ως ειδική ερευνήτρια για την Ελλάδα σε ερευνητικό 
πρόγραµµα µε στόχο τη διαµόρφωση εναλλακτικού διδακτικού υλικού για 
καθηγητές ιστορίας. Το πρόγραµµα εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση του Κέντρου 
για τη ∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  
 
9. 2003-2004: Συµµετοχή ως ειδική ερευνήτρια σε πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ (Γ’ 
ΚΠΣ) µε στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικών οδηγών για τα Κέντρα 
Επιµόρφωσης Ενηλίκων.  



  
10. Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008: Επιστηµονική υπεύθυνη ερευνητικού 
προγράµµατος µε θέµα Η Μετανάστευση από τη Λακωνία στις ΗΠΑ και οι 
επιπτώσεις της στην τοπική κοινωνία. Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς.  
  
11. Ιανουάριος-Απρίλιος 2010: Συµµετοχή σε πρόγραµµα µελέτης σκοπιµότητας 
για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συµµετοχή του στην 
ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδοµής 
CESSDA_RI. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ.  
  
12. Νοέµβριος 2010-άνοιξη 2012. Συµµετοχή ως ειδική ερευνήτρια για την 
Ελλάδα στην έρευνα µε θέµα Μελέτη του κοινωνικού αντίκτυπου της διεθνούς και 
εσωτερικής µετανάστευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που διεξάγεται 
υπό την αιγίδα της Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. 
(GVG). Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities).  
 
 13. Μάρτιος-Ιούνιος 2012: Συµµετοχή ως ειδική ερευνήτρια στην παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού σε «πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας και 
ιστορίας σε γονείς µετανάστες» του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης. Επιστηµονική 
Υπεύθυνη της οµάδας που ανέλαβε το σχεδιασµό και τη συγγραφή εκπαιδευτικού 
υλικού για τη διδασκαλία της ιστορίας σε γονείς µετανάστες. 
 
14. Αύγουστος 2012-Ιούλιος 2015: Κύρια Ερευνήτρια και Επιστηµονική 
Υπεύθυνη σε Ερευνητικό Πρόγραµµα διάρκειας 36 µηνών µε θέµα «∆ιαχείριση της 
Μετανάστευσης και ∆ιεθνείς Οργανισµοί: Ιστορία της ίδρυσης του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Μετανάστευσης». Το πρόγραµµα που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ∆ράσης 
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ», συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 
Εθνικούς Πόρους (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»).  
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ  
  
α. Μονογραφίες  
  
1. Μετανάστευση και έθνος: µετασχηµατισµοί στις συλλογικότητες και τις κοινωνικές 
θέσεις, Αθήνα,  ΕΜΝΕ, 1994, 109 σελ.  
  
2.  Έλληνες µετανάστες στο Βέλγιο, Αθήνα, Νεφέλη, 1999, 342 σελ.  
  
β. Επιστηµονική Επιµέλεια Αφιερωµάτων / Βιβλίων  
  
1. Επιστηµονική επιµέλεια και εισαγωγή (σε συνεργασία µε τη Σ. Τρουµπέτα) σε 
ειδικό αφιέρωµα του περιοδικού Σύγχρονα Θέµατα 92, 2006, µε θέµα Σύγχρονες 
θεωρήσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου.   
  
2. Επιστηµονική επιµέλεια και εισαγωγή (σε συνεργασία µε τον Ε. Παπαταξιάρχη) σε 
ειδικό αφιέρωµα του περιοδικού Σύγχρονα Θέµατα 107, 2009, µε θέµα Η πρόκληση 
της µετανάστευσης.   
  



3. Επιστηµονική επιµέλεια και εισαγωγή στην ελληνική µετάφραση του βιβλίου του 
St. Dufoix,  Η ∆ιασπορά, Αθήνα, Νήσος, 2010.  
  
4. Επιστηµονική επιµέλεια και εισαγωγή στο συλλογικό τόµο µε µεταφράσεις 
άρθρων Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. ∆ιαδικασίες αφοµοίωσης, 
ενσωµάτωσης ή αποκλεισµού, Αθήνα, Νήσος, 2011.  
  
5. Επιστηµονική επιµέλεια και εισαγωγή (σε συνεργασία µε τον Μ. Κουζέλη και τον 
∆. Καρύδα) σε ειδικό αφιέρωµα του περιοδικού Τοπικά µε θέµα Σύνορα/Όρια (υπό 
έκδοση). 
  
6. Επιστηµονική επιµέλεια και εισαγωγή (σε συνεργασία µε τον Λ. Μπαλτσιώτη και 
τον ∆. Χριστόπουλο) στο συλλογικό τόµο µε θέµα Το έθνος πέραν των συνόρων: 
«Οµογενειακές» πολιτικές του ελληνικού κράτους (υπό έκδοση) 
  
γ.Άρθρα 
  
1. «Η νοµοθεσία περί διδακτικών βιβλίων. Μία εστία συγκρούσεων Εκπαιδευτικού 
∆ηµοτικισµού και αντιµεταρρυθµιστών (1907-1937)», Μνήµων 14, 1992, σ. 91-114.  
  
2. «Μετανάστευση γυναικών: γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού 
ενδιαφέροντος», ∆ίνη 6, 1993, σ. 230-240.  
  
3. «Les manuels scolaires dans l'état grec (1834-1937)», Histoire de l'Education 58, 
1993, σ. 9-26 (σε συνεργασία µε τη Χρ. Κουλούρη).  
  
4. «Research on Greek textbooks: a survey of current trends», Paradigm 14, 1994, σ. 
25-30 (σε συνεργασία µε τη Χρ. Κουλούρη).    
  
5. «Η διάσωση των αρχείων των αποδήµων Ελλήνων και η µελέτη της ιστορίας της 
µετανάστευσης», Τα Ιστορικά 12, 23, 1995, σ. 458-460.  
  
6. «Μετασχηµατισµοί των ελληνικών παροικιών της ∆υτικής Ευρώπης στον 20ό 
αιώνα: οι µετανάστες στο Βέλγιο», Τα Ιστορικά 14, 27, 1997, σ. 391-408 (σε 
συνεργασία µε τον Β. Καραµανωλάκη).  
  
7. «Greek governments, political parties and emigrants in Western Europe: Struggles 
for control (1950-1974)», Revue Européenne des Migrations Internationales 17, 3, 
2001, σ. 43-66.  

 
8. «Greek immigrants in post-war Belgium: community and identity formation 
processes», Journal of the Hellenic Diaspora 28, 1, 2002, σ. 33-72.  
   
9. «Συνηγορία υπέρ της σύγχρονης ιστορίας ή ‘ιστορίας του παρόντος’», Μνήµων 24 
Εόρτιος Τριακονταετίας, 2002, σ. 369-386.  
  
10. «Divergent routes to the study of the diaspora in post-war Greece and the USA», 
Journal of the Hellenic Diaspora 30, 1, 2004, σ. 121-142.  
  
11. α. «Εισαγωγή» (σε συνεργασία µε τη Σ. Τρουµπέτα) στο αφιέρωµα µε θέµα 



Σύγχρονες θεωρήσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου, Σύγχρονα Θέµατα 92, 2006, 
σ. 21-22.   
  
β. «∆ιασπορά, παγκοσµιοποίηση και συλλογικότητες», Σύγχρονα Θέµατα 92, 2006, σ. 
31-39.   
  
12. α. «Εισαγωγή» (σε συνεργασία µε τον Ε. Παπαταξιάρχη) στο αφιέρωµα µε θέµα 
Η πρόκληση της µετανάστευσης, Σύγχρονα Θέµατα 107, 2009, σ. 22.  
  
β.  «Εθνικό κράτος και σύγχρονες µεταναστεύσεις: Πολιτικές, τάσεις, προσεγγίσεις», 
Σύγχρονα Θέµατα 107, 2009, σ. 23-36.  
  
13. α. «Εισαγωγή» (σε συνεργασία µε τον Μ. Κουζέλη και τον ∆. Καρύδα) σε ειδικό 
αφιέρωµα του περιοδικού Τοπικά µε θέµα Σύνορα/Όρια (υπό δηµοσίευση).  
  
β. «Μετασχηµατισµός της χωρικότητας των κοινωνικών σχέσεων: Από το έθνος-
κράτος στην παγκοσµιοποίηση», Τοπικά ΙΓ’ (υπό δηµοσίευση).  
 
14. «Ο Ψυχρός Πόλεµος και η ρύθµιση των διεθνών µετακινήσεων: η δηµιουργία της 
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης», Μνήµων 32 (υπό 
δηµοσίευση), (σε συνεργασία µε τη ∆. Γρούτση).   
  
15. «Η διδασκαλία της εθνικής ιστορίας στη ∆υτική Ευρώπη: Αναζητήσεις και 
προτάσεις», στο: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεµινάριο 17: Εθνική συνείδηση 
και ιστορική παιδεία, Αθήνα 1994, σ. 118-147 (σε συνεργασία µε τη Χρ. Κουλούρη).    
  
16. «Η µεταπολεµική ελληνική µετανάστευση προς τη βορειοδυτική Ευρώπη», στο: 
ΥΠΕΠΘ, Η γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων µεταναστών στην Ευρώπη, Αθήνα 
1997, σ. 23-26.   
  
17. «Τα βιβλία γεωγραφίας: αντιφάσεις στο ανθρωπιστικό και εκσυγχρονιστικό 
µήνυµα», στο: Ά. Φραγκουδάκη, Θ. ∆ραγώνα (επιµ.), «Τι είν' η πατρίδα µας;» 
Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1997, σ. 401-441.  
  
18. «Η µεταπολεµική πόλη και η εργατική µετανάστευση: Η εγκατάσταση Ελλήνων 
στις Βρυξέλλες» στο: ΕΜΝΕ, Πρακτικά του Β' ∆ιεθνούς Συνεδρίου: Η πόλη στους 
νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός αι.), Αθήνα, 2000, 
σ. 543-555.  
  
19. «The beginnings of Greek postwar emigration to Belgium: Networks and 
strategies», στο: Philhellenische Studien Band 8, E. Konstantinou (επιµ.), Griechische 
Migration in Europa. Geschichte und Genwart, Frankfurt, Peter Lang, 2000, σ. 217-
226.  
  
20. «Οι δρόµοι της µεγάλης φυγής των Ελλήνων», στο: Η Ελλάδα που αλλάζει. 
Αποχαιρετώντας τον 20ό αιώνα, Αθήνα, Ερµής, 2000, σ. 145-149.  
  
21. «Contested histories, debatable evidence: History of the present» στο: J. 
Dragovic-Soso, N. Martin, W. Bracewell (επιµ.), History of the present. Workshop on 
South-East European History. Belgrade 19-23 November 2001, Λονδίνο, Centre for 



South-East European Studies - University College London, 2002, σ. 14-18.   
  
22. «Έλληνες µετανάστες στο µεταπολεµικό Βέλγιο: ∆ιαδικασίες διαµόρφωσης 
κοινότητας και ταυτοτήτων» στο: Μ. ∆αµανάκης, Β. Καρδάσης, Θ. Μιχελακάκη, Α. 
Χουρδάκης (επιµ.), Ιστορία της νεοελληνικής διασποράς. Έρευνα και διδασκαλία. 
Πρακτικά Συνεδρίου Ρέθυµνο 4-6 Ιουλίου 2003, τόµ. Β’, Ρέθυµνο, Εργαστήριο 
∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 2004, 
σ. 63-69.   
  
23. «Μεταπολεµικές προσεγγίσεις της ελληνικής µετανάστευσης», στο: Π. Μ. 
Κιτροµηλίδης, Τ. Ε. Σκλαβενίτης (επιµ.), ∆’ ∆ιεθνές Συνέδριο Ιστορίας: 
Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002, Πρακτικά, τόµ. Β’, 
Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2004, σ. 251-270   
  
24. «Το ‘Γράµµα απ’ το Σαρλερουά’ του Λάµπρου Λιαρόπουλου: Αναπαραστάσεις 
της ζωής των Ελλήνων ανθρακωρύχων στο Βέλγιο», στο: Φ. Τοµαή-
Κωνσταντοπούλου (επιµ.), Η µετανάστευση στον κινηµατογράφο, Αθήνα, Υπουργείο 
Εξωτερικών - Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου - Κινηµατογραφικό 
Αρχείο, Παπαζήσης, 2004, σ. 103-114.  
  
25. «Εθνικισµός, ρατσισµός και µετανάστευση στη σύγχρονη Ελλάδα», στο: Μ. 
Παύλου, ∆. Χριστόπουλος (επιµ.), Η Ελλάδα της µετανάστευσης. Κοινωνική 
συµµετοχή, δικαιώµατα και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Κριτική, 2004, σ. 174-204.  
  

26. «Ευρώπη και µεταναστεύσεις κατά τον 20ό αιώνα», στο: Χ. Μπάγκαβος, ∆. 
Παπαδοπούλου (επιµ.), Μετανάστευση και ένταξη των µεταναστών στην ελληνική 
κοινωνία, Αθήνα, Επιστηµονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής – Gutenberg, 2006, 
σ. 83-126.  
  
27. «Σουηδία», «Βέλγιο», «Κάτω Χώρες», «Οµοσπονδιακή Γερµανία»,  στο Ι. Κ. 
Χασιώτης, Ό. Κατσιαρδή-Hering , Ε. Α. Αµπατζή (επιµ.), Οι Έλληνες στη διασπορά 
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 αι., Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2006, σ. 123-125, 127-131, 131-134, 135-
146.  
  
28. «Πολιτικός λόγος, κοινωνικές επιστήµες και µετανάστευση», στο: Ξ. Κοντιάδης, 
Θ. Παπαθεοδώρου (επιµ.), Η µεταρρύθµιση της µεταναστευτικής πολιτικής, Αθήνα, 
Παπαζήσης, 2007, σ. 157-168.  
  
29. «‘Deterritorialising’ the Nation: The Greek state and ‘Ecumenical Hellenism’», 
στο: D. Tziovas (επιµ.), Greek diaspora and migration since 1700. Society, politics, 
and culture, Surrey, Ashgate, 2009, σ.  125-140.  
  
30. «Κράτος, έθνος και οµογένεια: 1974-2001», στο: Μ. Παύλου, Α. Σκουλαρίκη 
(επιµ.), Μετανάστες και µειονότητες. Λόγος και πολιτικές, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2009, 
σ. 105-140.  
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