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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εναρκτήρια συνάντηση στο ΑΠΘ για το ερευνητικό έργο «Ένα
δαιμόνιο για κάθε εποχή: Κατασκευή και πρόσληψη του ελληνικού
δαιμονίου στη Νεότερη Ελλάδα»
Θεσσαλονίκη, 6/3/2020

Το «εναρκτήριο λάκτισμα» του ερευνητικού έργου «Ένα δαιμόνιο για κάθε εποχή:
Κατασκευή και πρόσληψη του ελληνικού δαιμονίου στη Νεότερη Ελλάδα», το
οποίο χρηματοδοτεί το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) θα δοθεί
την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020.
Η εκδήλωση ξεκινά στις 10.00 και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων
(401, 4ος όροφος), στο Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το έργο θα υλοποιηθεί εντός δύο ετών από 20μελή ερευνητική ομάδα επιστημόνων
όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, από μεταπτυχιακούς φοιτητές έως Καθηγητές,
κυρίως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και
του εξωτερικού αλλά και από ανεξάρτητους ερευνητές. Περιλαμβάνει κυρίως
ιστορικούς, των ιδεών, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής αλλά και
πολιτικούς επιστήμονες, φιλολόγους, ειδικούς στη μελέτη της δημόσιας γνώμης, του
κινηματογράφου και των ΜΜΕ. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο
Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Καθηγητής Βασίλης Κ.
Γούναρης.
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Η προτεινόμενη έρευνα έχει ως βασικό της στόχο να εντάξει στα ιστορικά της
συμφραζόμενα την έννοια «ελληνικό δαιμόνιο», από την αυγή των νεότερων χρόνων
έως τις ημέρες μας, ώστε:




να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της για τη διαμόρφωση της νεοελληνικής
ταυτότητας,
να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους εμπεδώθηκε στην ελληνική κοινωνία,
και
να αποδείξει την εργαλειακή της χρήση για την αναζήτηση διεξόδου από τις
οικονομικές κρίσεις.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν ένα συλλογικό τόμο μελετών στα αγγλικά,
επιστημονικά άρθρα, μια διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, ένα συνέδριο,
σεμινάρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, δύο διαλέξεις για το ευρύτερο κοινό σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ένα
ντοκιμαντέρ 45 λεπτών δημόσιας χρήσης.
Η εναρκτήρια συνάντηση είναι κλειστή για το ευρύ κοινό.
Οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να προσέλθουν για ενημέρωση στην
εκδήλωση στο διάστημα 10.00 - 11.00 και 13.30-14.30 ή και να παρακολουθήσουν το
σύνολο της εναρκτήριας συνάντησης.
___________________________________________________
Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση
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