
 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

3η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και 

Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 

 

Το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και 

Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει την 3η Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών, 

υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών με ενδιαφέροντα που 

σχετίζονται με τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. 

Η ημερίδα έχει στόχο να προωθήσει την επικοινωνία, την  ανταλλαγή ερευνητικής 

εμπειρίας, όπως και να ενθαρρύνει τον επιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε νέους 

ερευνητές και ερευνήτριες. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να καθιερώσουμε αυτή 

τη διοργάνωση ως ένα θεσμό που προάγει την επιστημονική γνώση και συμβάλλει 

στη δημιουργία νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, σας προσκαλούμε να 

συμμετάσχετε στην τρίτη ετήσια Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων 

διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών, η οποία θα έχει υβριδική μορφή και 

θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2022 στην πόλη της  Κομοτηνής, τόσο  

διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία.  

 

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες (ενδεικτικά): 

 

✓ Ο εθνικός χώρος και οι προσλήψεις του στη δημόσια σφαίρα  

✓ Προσφυγική μνήμη και λήθη 

✓ Μετανάστευση και διασπορά  

✓ Εκσυγχρονιστική πολιτική στα οθωμανικά Βαλκάνια 

✓ Πόλεμοι, επαναστάσεις και κοινωνική ανασυγκρότηση 

✓ Φύλο και δημόσιος λόγος  



✓ Εργασία και ταυτότητες 

✓ Αυτοκρατορίες και ιδεολογίες 

✓ Παιδική ηλικία και εθνικός λόγος 

✓ Τέχνη και ιστορικά αφηγήματα 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση modernhistorylab@gmail.com την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής, 

στην οποία θα αναγράφεται ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 150 λέξεις) 

και μια σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (μέχρι 200 λέξεις), μέχρι τις 10 

Φεβρουαρίου 2022.  

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, 

η οποία θα ενημερώσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την αποδοχή ή μη της 

πρότασής τους έως τις 10 Μαρτίου 2022. 

Η συμμετοχή σας θα μας τιμούσε ιδιαιτέρως. 
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