
Πρόσκληση ενδιαφέροντος 
 

Ημερίδα για υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές  
 

 
1922: στον απόηχο της πτώσης μιας αυτοκρατορίας. 

Πολιτικές μεταβάσεις και στρατηγικές προσαρμογής των μειονοτικών πληθυσμών  
στην Ανατολική Μεσόγειο 

 
Το 1922 αποτελεί σημαντική τομή για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Η κατάρρευση της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας είναι το σημείο κορύφωσης σειράς ανακατατάξεων που είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές 
του 19ου αιώνα. Μέσω του πολέμου, των δημογραφικών ανακατατάξεων, ή της ευρωπαϊκής αποικιοποίησης, το 
πρότυπο του έθνους-κράτους επιβάλλεται σε κοινωνίες που έως τότε αποτελούσαν τμήματα μιας έντονα 
πολυπολιτισμικής αυτοκρατορίας. Οι πληθυσμοί οι οποίοι δεν «ανταλλάσσονται» πέρα από τα σύνορα των κρατών 
που διαδέχτηκαν την αυτοκρατορία, ή δεν πέφτουν θύματα κάποιας σφαγής, γίνονται «μειονότητες» στα ίδια 
κράτη, σύμφωνα με τη νέα νομική ορολογία που προέκυψε από τις συνθήκες του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου 
πολέμου. Η ιστοριογραφία έχει τεκμηριώσει αναλυτικά τους δημογραφικούς μετασχηματισμούς που θεμελίωσαν 
τα έθνη κράτη, ή τα προς δημιουργία έθνη κράτη, όπως ήταν η περίπτωση των εντολών που έδωσε η Κοινωνία των 
Εθνών στη θέση πρώην επαρχιών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η βία εναντίον πληθυσμών που θεωρήθηκε ότι 
υπονόμευαν τα μετα-οθωμανικά έθνη-κράτη και οι τραυματικοί πολιτισμικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί 
μετασχηματισμοί που προκάλεσε, έχουν μελετηθεί και, ορθώς, μελετώνται ακόμα. Ωστόσο, αυτή η ημερίδα 
εστιάζει σε μια λιγότερο γνωστή παράμετρο. Θέλοντας να επανεξετάσουμε τους μειονοτικούς πληθυσμούς της 
Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικό ιστορικό υποκείμενο, προτείνουμε τη μελέτη των στρατηγικών προσαρμογής 
που αναπτύχθηκαν εντός των νέων συνόρων. Χωρίς να περιοριζόμαστε στον νομικό ορισμό της έννοιας 
«μειονότητα», προσκαλούμε προτάσεις υποψήφιων διδακτόρων και νέων ερευνητών γύρω από πληθυσμούς που 
έχουν θεωρηθεί διαφορετικοί από άποψη εθνοτική ή θρησκευτική, σε σχέση με τις πλειοψηφίες των εθνών-
κρατών, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρεία έννοια.  
 
Ανάμεσα στα θέματα που θα εξεταστούν είναι: 

- Ατομικές στρατηγικές μειονοτικών παραγόντων, μικροϊστορικές προσεγγίσεις  
- Κοσμικοί και θρησκευτικοί, μειονοτικοί και διακρατικοί θεσμοί  
- Ιδιοκτησία, εργασία, επιχειρήσεις εντός των μειονοτικών ομάδων  
- Φιλανθρωπία, ευεργετισμός, εκπαίδευση 

 
Η ημερίδα αποτελεί την πρώτη συνάντηση ομώνυμου πενταετούς επιστημονικού προγράμματος που 
χρηματοδοτείται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και διευθύνουν οι Άγγελος Νταλαχάνης (CNRS) και Αλέξης Ράππας 
(Πανεπιστήμιο Koç). Ένας από τους στόχους της συνάντησης είναι η δημιουργία ενός δικτύου νέων ερευνητών που 
θα συνεργαστούν με το πρόγραμμα. 
 
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από τους οργανωτές. 
 
Τόπος: Αθήνα, Γαλλική Σχολή Αθηνών  
Ημερομηνία ημερίδας: 24 Ιουνίου 2022 
Αποστολή περίληψης σε angelos.dalachanis@cnrs.fr και arappas@ku.edu.tr έως 300 λέξεις και σύντομο βιογραφικό 
: Έως 1η Μαρτίου 2022  
Ενημέρωση συμμετεχόντων: Έως 8 Μαρτίου 2022  
Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά 
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