Ελπίδα Βόγλη
Η Ελπίδα Κ. Βόγλη, διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το 2003, εργάστηκε ως επιστημονική
συνεργάτιδα του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου στη Θεσσαλονίκη
(ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ) μέχρι τον διορισμό της, το 2008, στη βαθμίδα του Λέκτορα Νεότερης
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (ΤΙΕ) του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ). Το 2013 εξελίχθηκε σε Επίκουρη
Καθηγήτρια, το 2017 μονιμοποιήθηκε και από το 2019 είναι Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια. Μέχρι το 2016 δίδαξε ελληνική ιστορία (θεματική ενότητα ΕΛΠ 11) ως
μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα διά βίου μάθησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2017 συ-συντονίζει και συν-διδάσκει το μάθημα
‘Μεθοδολογία στην ιστορία της Ιατρικής’ στο διϊδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα
‘Ιστορία της ιατρικής και βιολογική ανθρωπολογία: Υγεία, νόσος και φυσική
επιλογή’ του ΤΙΕ, ΔΠΘ και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και επίσης είναι
συντονίστρια και διδάσκουσα (ΣΕΠ) της θεματικής ενότητας ‘Δημοσιογραφικός
Λόγος (ΜΜΕ, Διαφήμιση)’ (ΔΓΡ 62) του διϊδρυματικού μεταπτυχιακού
προγράμματος ‘Δημιουργική Γραφή’ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας. Στο συγγραφικό έργο της συγκαταλέγονται τέσσερις μονογραφίες –
Έργα και Ημέραι ελληνικών οικογενειών, 1750-1940 (Αθήνα: ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ 2005),
‘Έλληνες το γένος’: Η ταυτότητα και η ιθαγένεια στο εθνικό κράτος των Ελλήνων,
1821-1844 (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007), ‘Γνήσιον Μεταξά’.
Η ανάπτυξη μιας οικογενειακής επιχείρησης (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2010) και Τι
πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός για την επιστήμη και το επάγγελμά του (ebook:
Κάλλιπος 2015)– μία ακόμη με συνεργάτες (Θέματα ελληνικής ιστορίας, 19ος-20ός
αιώνας, ebook: Κάλλιπος 2016), δύο συν-επιμέλειες τόμων, δύο μεταφράσεις
βιβλίων, ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα, την Ευρώπη,
την Αυστραλία και τον Καναδά, άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και σε ελληνικά και
διεθνή περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Συνεργάζεται ως αξιολογητής
άρθρων με διεθνή περιοδικά και από το 2018 συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή του
περιοδικού
Nationalities
Papers
(αναλυτικότερα
βλ.
https://www.he.duth.gr/staff/elpida-vogli).

