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Το Eργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας έχει ως αποστολή 
και στόχο: 

 

     α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών  
     και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
     Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε θέματα  
     που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. 

 

β. Την αξιοποίηση: 
1. των ήδη αποκτηθέντων γερμανικών στρατιωτικών αρχείων  

μονάδων κατοχής 1941-1944, 
2. των ήδη αποκτηθέντων διπλωματικών εγγράφων της Γερμανικής 

Πρεσβείας Αθηνών κατά τα έτη 1914-1944, καθώς και των διπλωματικών 
εγγράφων του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών της ίδιας περιόδου, 

3. των ήδη αποκτηθέντων απομνημονευμάτων του Canaris και 
άλλων αξιωματούχων του Γ΄ Ράιχ, 

4. του υπό απόκτηση αρχειακού διπλωματικού υλικού από τα Υπουργεία 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών, 

5. των υπό απόκτηση απομνημονευμάτων Ελλήνων και ξένων πολιτικών 
και στρατιωτικών προσωπικοτήτων, 

6. του υπό απόκτηση φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού  
των γεγονότων που διαδραματίσθηκαν κατά το 19ο και 20ο αιώνα. 

 

γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μας. 

δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την  

πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 
ε. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π. δ. 159/1984 
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Το Eργαστήριο στεγάζεται στο ισόγειο 
του Κτηρίου Διοίκησης 

της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 
και λειτουργεί καθημερινά 9:00-14:00. 

 

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου 
ορίζεται με διετή θητεία 

από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 
και φροντίζει για την τήρηση του 

κανονισμού 
και την ομαλή λειτουργία του 

Εργαστηρίου. 
 

Το Εργαστήριο τηρεί 
 

α. Βαθμολόγιο φοιτητών 
β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 

γ. Φάκελο οικονομικών στοιχείων κάθε 
έτους 

δ. Κατάλογο επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων 

ε. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων 
στ. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού 
ζ. Πρωτόκολλο εισερχομένων και 

εξερχομένων εγγράφων. 



 

 

       nsi-lab@uop.gr 

E-mail: thachristou@yahoo.gr 

Τηλέφωνα: 
2721065105 
2721065156 
6977677042 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Θανάσης Χρήστου 

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

Κτήριο Διοίκησης, Ανατολικό Κέντρο, 

ΤΚ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

mailto:thachristou@yahoo.gr


LABORATORY OF MODERN AND COMTEMPORARY 
HISTORY 

(GOVERNMENT GAZETTE 268/Β΄/3.2.2017) 

UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE 

SCHOOL OF HUMANITIES SCIENCES AND CULTURAL STUDIES 

DEPARTMENT OF HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTURAL 

RESOURSES MANAGEMENT 

Director: Associate Professor Thanassis Christou 
 

 

 

The Laboratory of Modern and Contemporary History 

has as mission and purpose: 

a. the cover at undergraduate and postgraduate levels of teaching and 
research needs of the Department of History, Archeology and Cultural 
Resources Management, on issues that fall within the scope of the subjects of 
the Laboratory. 

b. The utilization:  
1. of the already acquired German military archives of the Occupation 

1941-1944, 
2. of the already acquired diplomatic documents from the German 

Embassy of Athens over the years 1941-1944 and the diplomatic 
documents of the German Ministry of Foreign Affairs from the same 
period 

3. of the already acquired memoirs from Canaris and from the Officials 
from the third Reich 

4. of the already acquired diplomatic material from the Ministry of Foreign 
Affairs of USA, of great Britain and of  other European countries, 

5.  of the already acquired memoirs from Greek and foreigners political and 
military personalities  

6. of the already acquired photographic and cinematic material of the events 
that take place during 19th and 20th century,  
 

 c. the cooperation in every form with research centers and academic institutions of 
the natives foreigners, if the scientific aims coincide and each other with those of 
our Laboratory 

d. the organization of scientific lectures, meetings, seminars, symposium, 
conferences and others Scientifics events and making publications, 

e. the service provision to individuals aw foreseen in p.d. 159/1984 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generally 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Our Laboratory is housed on ground 
level of the administration building of 

the School of Humanities and Cultural 
Studies and operates daily 9:00-14:00. 

 
The Director of the Laboratory is 
appointed for a two-year term by 
Assembly of the Department of 

History, Archeology and Cultural 
Resources Management and ensures 
the observance of the regulation and 

the smooth operation of the 
Laboratory. 

 
The Laboratory maintains 

 

a. a student’s book 
b. a book of assets 
c. a file of financial data every year 
d. a list of scientific books, magazines 
and instruments 
e. a research program archive  
f. a staff change book 
g. a protocol of incoming and 

outgoing documents  



 

 

 

 
 
 
 

           nsi-lab@uop.gr 
 

 

 
 

E-mail: thachristou@yahoo.gr 

 

 

 

 

l 

 

 

 

Τηλέφωνα: 
2721065105 
2721065156 
6977677042 

Communication 
 
Thanassis Christou 

 

Mailing address: 

LABORATORY OF MODERN AND 
CONTEMPORARY HISTORY 

Department of History, Archeology 
and Cultural Resources 

Management 

Administration Building, East Center 

PO 24100 Kalamata 
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