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1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όνοµα: Κωνσταντίνος 

Επώνυµο: Χατζό̟ουλος 

Όνοµα πατέρα: Καρυοφύλλης 

Όνοµα µητέρας: Σοφία 

Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη 

Ηµεροµηνία γέννησης: 27 Μαΐου 1950 

Στρατολογική κατάσταση: Υπηρέτησα τη θητεία µου από τις 2 Μαΐου 1973 ως 
τις 7 Νοεµβρίου 1975. 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος, πατέρας τεσσάρων παιδιών. 

Σταδιοδροµία: α) Από την 1η Απριλίου 1981 ως τις 13 Ιουνίου 1988 
υπηρέτησα ως τακτικός ε̟ιστηµονικός συνεργάτης στο Ίδρυµα Μελετών της 
Χερσονήσου του Αίµου, β) από τις 14 Ιουνίου 1988 ως τις 15 Οκτωβρίου 
1991 υπηρέτησα ως Ε̟ίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τµήµα 
Νηπιαγωγών του ∆.Π.Θ., έχοντας εκλεγεί στο γνωστικό αντικείµενο της 
«Νεοελληνικής Ιστορίας», γ) από τις 16 Οκτωβρίου 1991 ως τις 29 Απριλίου 
2002 υπηρέτησα ως Ανα̟ληρωτής Καθηγητής και από τις 30 Απριλίου 2002 
ως σήµερα υπηρετώ ως Καθηγητής στο Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
∆.Π.Θ., έχοντας εκλεγεί και τις δύο φορές στο γνωστικό αντικείµενο της 
«Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού» δ) από τις 10 Οκτωβρίου 1997 ως τις 31 
Οκτωβρίου 2004 διετέλεσα ∆ιευθυντής του Περιφερειακού Επιµορφωτικού 
Κέντρου (Π. Ε. Κ.) της Αλεξανδρούπολης ε) Από την 1η Σεπτεµβρίου 2010 
ως τις 7 Ιανουαρίου 2013 άσκησα τα καθήκοντα του Προέδρου του 
Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆.Π.Θ., έχοντας εκλεγεί για δύο 
διαδοχικές θητείες (2010-2012 και 2012-2014) και στ) στις 30 Οκτωβρίου 
2013 εκλέχτηκα Κοσµήτορας της αρτισύστατης Σχολής Κλασικών και 
Ανθρω̟ιστικών Σ̟ουδών του ∆.Π.Θ. και από τις 8/1/2014 ανέλαβα τα 
καθήκοντά µου µε θητεία τεσσάρων ετών ως τις 31/8/2017.  
 
Είµαι µέλος των παρακάτω επιστηµονικών εταιριών:  

α) Της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης 
β) της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας,  
γ) της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και 

δ) του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης.   
 

∆ιεύθυνση κατοικίας: Ικονίου 14 
                                68100 Αλεξανδρούπολη 
                                (τηλ. 0551-35531 και 6945664085)  

∆ιεύθυνση εργασίας: Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας 
                                Π. Τσαλδάρη 1 - 69100 Κοµοτηνή  
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Τηλ. 25310-39462 και 39463 – Fax  25310-39483 
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email): kchatzop@he.duth.gr  

 
2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

2.1  Εγκύκλιες: Αποφοίτησα το 1962 από το 37ο ∆ηµοτικό Σχολείο και το 
1968 από το Γ΄ εξατάξιο Γυµνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης. 

2.2  Προ̟τυχιακές: Τον Οκτώβριο του 1968 εγγράφηκα, ύστερα από 
εισιτήριες εξετάσεις, στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησα στις 6 Μαρτίου 
1973 µε βαθµό πτυχίου "Άριστα". Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, 
παρακολούθησα µαθήµατα και φροντιστήρια των Καθηγητών κκ. Στ. 
Καψωµένου, Αγ. Τσοπανάκη, Κ. Χ. Γρόλλιου, Γ. Σαββίδη, Ν. Πλάτωνα, Γ. 
Μπακαλάκη, Μ. Ανδρόνικου, Στ. Πελεκανίδη, Χρ. Χρήστου, Ιω. 
Καραγιαννόπουλου, Απ. Βακαλόπουλου και Ιω. Χασιώτη. 

2.3  Μετα̟τυχιακές: Από τον Ιανουάριο του 1976 ως και τον ∆εκέµβριο του 
1978 φοίτησα ως µεταπτυχιακός φοιτητής στη Σχολή Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών µου παρακολούθησα µαθήµατα µεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας 
της Ρουµανίας και υποβλήθηκα µε επιτυχία, ενώπιον επιτροπών, σε προφορικές 
εξετάσεις. Στην ίδια περίοδο υπέβαλα και υποστήριξα µε επιτυχία τις εξής 
µεταπτυχιακές εργασίες: α) «Το επαναστατικό έτος 1821 στις Ρουµανικές 
Χώρες» και β) «Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της Βαλκανικής 
Χερσονήσου και των Ρουµανικών Χωρών κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 
19ου αιώνα». 
Στη συνέχεια ανέλαβα υπό την επίβλεψη του αείµνηστου Καθηγητή και 
Ακαδηµαϊκού Constantin C. Giurescu την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
µε θέµα: «Τα αίτια και οι προϋποθέσεις της έκρηξης της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 στα Ρουµανικά Πριγκιπάτα». Μετά το θάνατο του 
C.C. Giurescu την επίβλεψη της διατριβής µου ανέλαβε ο Καθηγητής Dan 
Berindei, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας «Nicolae Iorga» και, αργότερα, 
Πρόεδρος του Τµήµατος Ιστορίας της Ρουµανικής Ακαδηµίας Επιστηµών. 
Κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών και της εκπόνησης της 
διδακτορικής µου διατριβής εργάστηκα στο Ινστιτούτο Σπουδών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Institut de Studii Sud-est Europene) και στο 
Ινστιτούτο Ιστορίας (Institut de Istorie) «Ν. lorga» του Βουκουρεστίου. Στα 
ιδρύµατα αυτά συνεργάστηκα µε διακεκριµένους επιστήµονες, όπως τον 
Ακαδηµαϊκό και Καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας Emil Condurachi, τον 
Καθηγητή της Βυζαντινής Ιστορίας Eugen Stanescu και τους Καθηγητές και 
ερευνητές της µεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας της Ρουµανίας και των 
Βαλκανικών Χωρών Lia Brad, Olga Cicanci, Vlad Georgescu, Cornelia 
Papacostea-Danielopolu, Mihai Pippidi, Georgeta Penelea, καθώς και τον 
αείµνηστο ελληνιστή Νέστορα Καµαριανό. 
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Τον Μάιο του 1980 υπέβαλα τη διδακτορική µου διατριβή στο Πανεπιστήµιο 
Βουκουρεστίου κα την υποστήριξα την 1η Ιουλίου του 1980, οπότε και µου 
απονεµήθηκε οµόφωνα ο τίτλος του ∆ιδάκτορα της Ιστορίας. Ο τίτλος αυτός 
αναγνωρίστηκε από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ως ισότιµος µε τους αντίστοιχους τίτλους 
που χορηγούν τα ελληνικά ΑΕΙ µε την «πράξη» µε αριθµ. 2020/26 Ιουνίου 
1981. 

 

2.4 Υ̟οτροφίες 
i. Από το Ι.Κ.Υ. κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών µου σπουδών (1969-

1972),                        
ii. από το Ίδρυµα Μελετών της Χερσονήσου του Αίµου (Ι.Μ.Χ.Α.) κατά τη 

διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών (Ιανουάριος 1976-Ιανουάριος 
1979)  

iii. από το Κοινωφελές Ιδρυµα    «Αλέξανδρος Ωνάσης» για την ολοκλήρωση 
της διδακτορικής µου διατριβής (Οκτώβριος 1979 - Σεπτέµβριος 1980). 

2.5 Ξένες γλώσσες: Ρουµανικά (άριστα), αγγλικά (αρκετά καλά), γαλλικά 
(καλά). 
 
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως τακτικός επιστηµονικός συνεργάτης του Ι.Μ.Χ.Α. ήµουν 
επιφορτισµένος µε τη µελέτη των ελληνορουµανικών σχέσεων από το 18ο ως 
και τον 20ο αιώνα µε έµφαση στην «εποχή των Φαναριωτών» και στο 
«Κουτσοβλαχικό Ζήτηµα». Πέρα απ’ αυτό, είχα την επιµέλεια της 
«Βαλκανικής  Βιβλιογραφίας» (περιοδική έκδοση του Ιδρύµατος), στην οποία 
συµµετείχα και ως συντάκτης των ληµµάτων της ρουµανικής βιβλιογραφίας. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Ι.Μ.Χ.Α. εργάστηκα επανειληµµένα σε 
βιβλιοθήκες και αρχεία της Ρουµανίας. 

3.2 Συµµετείχα ως επικεφαλής οµάδας ερευνητών στο ερευνητικό πρόγραµµα 
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. µε τίτλο «Άγιο Όρος-Μακεδονία, φορέας 
ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς στη Βαλκανική Χερσόνησο κατά το 19ο 
αιώνα», το οποίο πραγµατοποιήθηκε από το 1989 ως το 1992. Κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος εργάστηκα ως επικεφαλής οµάδας ερευνητών στο 
αρχείο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. 

3.3 Επιστηµονικός υπεύθυνος (µαζί µε τον κ. Ευάγγελο Αυδίκο, τότε 
Επίκουρο Καθηγητή του ∆.Π.Θ.) του ερευνητικού προγράµµατος «Μνήµες 
παλιννοστούντων Ελληνοποντίων από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆.», το οποίο 
χρηµατοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή 
Ερευνών του ∆.Π.Θ.. Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε στους νοµούς 
Έβρου και Ροδόπης από το Μάιο του 1995 ως το Φεβρουάριο του 2000. 

3.4 Έχω επανειληµµένα εργαστεί στο Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος, στο Τµήµα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
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της Ελλάδος, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής 
και κατά καιρούς σε διάφορα τοπικά αρχεία (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, 
Τοπικό Αρχείο Ύδρας, Αρχεία των Μητροπόλεων Αλεξανδρουπόλεως και 
∆ιδυµοτείχου, Παράρτηµα των ΓΑΚ Κοµοτηνής κ.ά.). 

 

4. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

4.1 ∆άσκαλος της ρουµανικής γλώσσας στη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του 
Ι.Μ.Χ.Α. από τον Οκτώβριο του 1980 ως τον Ιούνιο του 1985. 

4.2 Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Παιδαγωγικό Τµήµα 
Νη̟ιαγωγών του ∆.Π.Θ. ως Επίκουρος Καθηγητής( 1988-1991) δίδαξα τα 
παρακάτω µαθήµατα: 
α) Νεοελληνική ιστορία (1828-1974) και 
β) Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. 

4.4  Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ∆.Π.Θ. από το 1991 ως σήµερα δίδαξα τα παρακάτω µαθήµατα: 

i. Εισαγωγή στην ιστορία του Νέου Ελληνισµού (1453-1821), 
ii. Εισαγωγή στην ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου 

Ελληνισµού (συνδιδασκαλία µε τις κυρίες Γιώτα Τζιβάρα και Ελπίδα 
Βόγλη) 

iii. Εισαγωγή στην οθωµανική ιστορία 
iv. Ιδεολογικά ρεύµατα στους κόλπους του υπόδουλου Ελληνισµού, 
v. ∆ιδακτική της ιστορίας, 
vi. Ιστορία της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος, 
vii. Το Μακεδονικό Ζήτηµα (στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου της 

Ιστορίας των Βαλκανικών Λαών), 
viii. Βυζαντινή ιστορία και 
ix. Θεωρία και µεθοδολογία της ιστορίας. 

Πέρα απ’ αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Τµήµα Ιστορίας και 
Εθνολογίας παρακολούθησα ως επιβλέπων Καθηγητής την εκπόνηση από 
φοιτητές του Τµήµατος δέκα τουλάχιστον δι̟λωµατικών εργασιών. 

4.5  Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο ∆.Π.Θ. δίδαξα κατ' ανάθεση τα 
παρακάτω µαθήµατα: 

α) Στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης του ∆.Π.Θ. 
(από το 1988 ως το 1995): i) Ιστορία του Νέου Ελληνισµού (1204-1821) και 
ii) Νεοελληνική Ιστορία (1828-1974), 

β) στο Τµήµα Ε̟ιστηµών της Εκ̟αίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
(από το 1991 ως το 2006): i) Νεοελληνική Ιστορία και ii) Ιστορία της 
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και 

γ) στο Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας του ∆.Π.Θ. (από το 2002 ως το 
2012): i) Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ii) Νεότερη και σύγχρονη ελληνική 
ιστορία, iii) Θέµατα της ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. 
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5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

5.1  Από το 1988 ως σήµερα παρακολούθησα την εκπόνηση των εξής 
µεταπτυχιακών δι̟λωµατικών εργασιών: 

i. Mert, Zuhal, The Greek-Italian War and its Reflexions on Turkish 
Newspapers “Tasviri Efkar and “Tan”, Komotini 2007, 

ii. Μότσος, ∆ηµήτριος, Το εθνικό ζήτηµα στην Ελλάδα. Το πρόβληµα των 
συνόρων (1821-1832), Κοµοτηνή 2007, 

iii. Misic, Ivica, Serbian-Ottoman Relations from the Marica Battle till the 
Fall of the Serbian Medieval State (1371-1459), Komotini 2008, 

iv. Κολώνης, Γρηγόριος-∆ηµήτριος, Οι εµπορικές σχέσεις της Γαλλίας µε την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία από τη Γαλλική Επανάσταση (1789) ως την 
έναρξη του Τανζιµάτ (1839), Κοµοτηνή 2008, 

v. Σερέτη, Βάγια, Η προσάρτηση της Ανατολικής Ρωµυλίας στη Βουλγαρία. 
Η αντίδραση του αθηναϊκού τύπου, Κοµοτηνή 2010, 

vi. Νικολάου, Μαρία, Ο δωσιλογισµός στη Θράκη µέσα από τις αποφάσεις 
του Ειδικού ∆ικαστηρίου Κοµοτηνής, τον τύπο και τις προσωπικές 
µαρτυρίες, Κοµοτηνή 2011 (η εργασία έχει εκδοθεί) 

vii. Βαλσάµης, Χρήστος, Ο αθηναϊκός τύπος για την εκκένωση της Ανατολικής 
Θράκης (Οκτώβριος -Νοέµβριος 1922), Κοµοτηνή 2013, 

viii. Αρµενάκης, Αθανάσιος, Οι αναχωρήσεις των Αρµενίων από την Ελλάδα 
στη Σοβιετική Αρµενία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, Κοµοτηνή 
2014 

ix. Φίλιου, Βασιλική, Η προσφυγική εγκατάσταση στο Νοµό Ροδόπης (1923-
1930): Η περιοχή των Σαππών, Κοµοτηνή 2014, 

x. Παπακωνσταντίνου, Αδάµ, Οι βαλκανικοί λαοί στα σχολικά εγχειρίδια της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Κοµοτηνή 2014.  

5.2 Μέλος της τριµελούς επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής, την οποία έχει αναλάβει ο κ. Μάρκος Χριστοδουλόπουλος στο 
Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α. Π. Θ. µε επιβλέποντα 
Καθηγητή τον κ. Ν. Τερζή και µε θέµα «Εκπαιδευτικός οθωµανισµός. Ο 
ρόλος και η λειτουργία της εκπαίδευσης στη διαµόρφωση της ταυτότητας του 
νέου ‘οθωµανού υπηκόου’ στην περίοδο του Τανζιµάτ (1839-1876)». 

5.3 Μέλος της τριµελούς επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής, την οποία είχε αναλάβει ο κ. Ανδρέας Βελισσάριος στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών µε 
επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Σ. Μπουζάκη και µε τίτλο «Η επίδραση της 
ερβαρτιανής παιδαγωγικής και των εκπροσώπων της στη διαµόρφωση των 
παιδαγωγικών ρευµάτων και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ελληνική 
εκπαίδευση κατά την περίοδο 1877-1909», Πάτρα 2007 (παραιτήθηκα στο 
τελευταίο στάδιο της εκπόνησης για λόγους υγείας). 

5.4 Μέλος της επταµελούς επιτροπής που έκρινε τη διδακτορική διατριβή 
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που υποστήριξε το Μάιο του 2000 στο Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
∆.Π.Θ. η κα Παναγιώτα Τζιβάρα µε θέµα «Σχολεία και δάσκαλοι στη 
βενετοκρατούµενη Κέρκυρα (16ος-18ος αι.)» µε επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. 
Γ. Παπάζογλου. 
 
5.5 Μέλος της επταµελούς επιτροπής που έκρινε τη διδακτορικής διατριβή 
που υποστήριξε τον Μάιο του 2006 στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ο κ. Άγγελος Παληκίδης µε θέµα «Ο ρόλος της 
εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας» µε επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. 
Γεώργιο Παπαγεωργίου. 

5.6 Μέλος της επταµελούς επιτροπής που έκρινε τη διδακτορική διατριβή 
που υποστήριξε τον Ιούνιο του 2008 στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας η κα Στέλλα Κασίδου 
µε θέµα «Η µυθιστορία στην υπηρεσία της συγκρότησης του εθνικού όλου και 
της κατασκευής κυρίαρχων ιδεολογικών σχηµάτων. Ο ρόλος της σχολικής 
ιστορίας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (1917-2007)» µε επιβλέποντα 
Καθηγητή τον κ. Ανδρέα Ανδρέου. 

5.7 Μέλος της επταµελούς επιτροπής που έκρινε τη διδακτορική διατριβή 
που υποστήριξε τον Ιανουάριο του 2011 στο Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ∆.Π.Θ. η κα Αθηνά Μαχά-Μπιζούµη µε θέµα «Οι παραδοσιακές 
ενδυµασίες στο Ανατολικό Αιγαίο. Η περίπτωση της Χίου (19ος-αρχές 20ου 
αι.)» µε επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Εµµανουήλ Βαρβούνη. 
 
5.8 Επιβλέπων Καθηγητής για την εκπόνηση από τον κ. Λεωνίδα Μοίρα 
διδακτορικής διατριβής µε θέµα: «Η Μεγάλη Ιδέα στον οθωµανικό τύπο. Οι 
οθωµανικές θεωρήσεις της κυρίαρχης ιδεολογίας του ελληνικού βασιλείου 
(1856-1913)». Η διατριβή εκπονείται στο Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
∆.Π.Θ. από το 2011.  

5.9 Από το 2005 ως και το 2013 υπήρξα συντονιστής και διδάσκων στην 
Κατεύθυνση «Ιστορία και πολιτισµός της ΝΑ Ευρώπης» του ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης» το οποίο υλοποιεί το Τµήµα Νοµικής του ∆.Π.Θ.. Στα πλαίσια του 
προγράµµατος αυτού είχα την ευθύνη της εκπόνησης του προγράµµατος 
σπουδών της Κατεύθυνσης της Ιστορίας, την ευθύνη της επιλογής των 
διδασκόντων και των µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και την ευθύνη της 
καλής λειτουργίας του προγράµµατος. Παράλληλα, δίδασκα στο πρόγραµµα 
µαθήµατα σχετικά µε τους Βαλκανικούς λαούς κατά την οθωµανική εποχή. 
 
5.10 ∆ίδαξα επί σειρά ετών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆.Π.Θ. στα πλαίσια 
του µαθήµατος «Ειδικά θέµατα της ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» 
θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση των ορθοδόξων κατά τη διάρκεια της 
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οθωµανικής εποχής. 
 
5.11 ∆ίδαξα για δύο έτη (2008-2010) στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τµήµατος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των 
Παρευξείνιων Χωρών θέµατα σχετικά µε την Νεοελληνική ιστοριογραφία. 

 
5.12 ∆ιδάσκω στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην 
τοπική ιστορία-∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις» που υλοποιεί το Τµήµα 
Ιστορίας και Εθνολογίας από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016. 
 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ 

 

6.1 Μέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής που έκρινε τους υποψηφίους 
για την κατάληψη θέσης Λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του ∆.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείµενο «Νεότερη και σύγχρονη 
ελληνική ιστορία» (1994)(υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση). 

6.2  Πρόεδρος της εισηγητικής επιτροπής που έκρινε τους υποψηφίους για την 
κατάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ∆.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείµενο «Σύγχρονη ελληνική ιστορία» 
(υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση). 

6.3  Μέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής που έκρινε τους υποψηφίους 
για την κατάληψη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ∆.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία της νεοελληνικής 
παιδείας και κοινωνίας» (υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση) (1998). 

6.4  Πρόεδρος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής που έκρινε τους 
υποψηφίους για την κατάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Παιδαγωγικό 
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείµενο 
«Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία» (υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση) 
(1998). 

6.5  Μέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής που έκρινε τους υποψηφίους 
για την κατάληψη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείµενο 
«Νεότερη ελληνική ιστορία» (υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση) (2000). 
 
6.6  Πρόεδρος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής για τη µονιµοποίηση της 
κ. Β. Θεοδώρου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Παιδαγωγικό 
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείµενο 
«Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία» (υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση). 
 
6.7 Μέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής που έκρινε το έργο του κ. 
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Ιάκωβου Ακτσόγλου για την εξέλιξή του στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείµενο «Νεότερη και σύγχρονη τουρκική ιστορία (19ος-
20ος αι.) στο Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των Παρευξεινίων 
Χωρών (υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση) (2010). 
 
6.8  Μέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής που έκρινε το έργο των 
υποψηφίων για την κατάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείµενο «Νεότερη ελληνική ιστορία, 19ος-20ος αι.» την οποία προκήρυξε 
το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 
 
6.9 Μέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής που έκρινε το έργο του κ. 
Ιάκωβου Ακτσόγλου για τη µονιµοποίησή του στη θέση του Επίκουρου 
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο «Νεότερη και σύγχρονη τουρκική ιστορία 
(19ος-20ος αι.) στο Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των 
Παρευξεινίων Χωρών (υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση) (2013). 
 
6.10 Αξιολογητής για την κρίση του κ. Φ. Κοτζαγεώργη για τη 
µονιµοποίησή του στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
«Νεοελληνική ιστορία µε έµφαση στην πρώιµη τουρκοκρατία» στο Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (υποβλήθηκε γραπτή εισήγηση) 
(2013). 
 

7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

7.1  Κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1989-1990 και 1990-1991 δίδαξα το µάθηµα της 
«Νεοελληνικής Ιστορίας» στη ΣΕΛ∆Ε Αλεξανδρούπολης, 

7.2  Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1991-1992 δίδαξα µαθήµατα «Νεοελληνικής 
Ιστορίας» και «Ιστορίας των Βαλκανικών Λαών» στη ΣΕΛΜΕ Καβάλας, 

7.3  Επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος επιµόρφωσης - κατάρτισης  
παλιννοστούντων Ελληνοποντίων εγκατεστηµένων στο Νοµό Ροδόπης, το 
οποίο πραγµατοποιήθηκε από το ∆.Π.Θ. από τον Οκτώβριο ως το ∆εκέµβριο 
του 1992. 

7.4  Επιµορφωτής στο πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων µε τίτλο 
«Ιστορία και αρχεία της Θράκης», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην 
Κοµοτηνή από τον Οκτώβριο ως το ∆εκέµβριο του 1992 από το ∆ήµο 
Κοµοτηνής µε επιστηµονική ευθύνη του Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 

7.5 Κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1993-1994 και 1994-1995 δίδαξα «Νεοελληνική 
Ιστορία» και «∆ιδακτική της Ιστορίας» στα Ειδικά Επιµορφωτικά 
Προγράµµατα (Τµήµα Φιλολόγων) του Π.Ε.Κ Αλεξανδρούπολης. 

7.6  Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998 δίδαξα το µάθηµα της 
«Νεοελληνικής Ιστορίας» στο πρόγραµµα επανεκπαίδευσης Νηπιαγωγών 
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αποφοίτων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού, το οποίο πραγµατοποίησε 
το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του ∆.Π.Θ.. 

7.7  Τον Οκτώβριο του 1998 συµµετείχα ως εκπρόσωπος της Ελλάδας σε 
πρόγραµµα «In Service Training» για εκπαιδευτικούς µε θέµα «History and 
Cultural Heritage in the Black Sea Area», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην 
Κωνστάντσα της Ρουµανίας από το εκεί Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπό την 
αιγίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

7.8  Το 1999 συµµετείχα ως επιµορφωτής στο πρόγραµµα της ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης σε σχολεία της Θράκης. 

7.9 Συµµετείχα µε εισήγηση µου σε ηµερίδα που οργάνωσε το Π.Ε.Κ 
Καβάλας τον Μάιο του 2000 µε θέµα «∆ιδακτική της Ιστορίας». 
 
7.10 Από το σχολικό έτος 2000 – 2001 ως και το σχολικό έτος 2003 – 2004 
δίδαξα σε νεοδιορισµένους φιλολόγους ως επιµορφωτής το γνωστικό 
αντικείµενο της «∆ιδακτικής της Ιστορίας» στο υποχρεωτικό πρόγραµµα της 
Α΄ Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης που πραγµατοποίησε το Π.Ε.Κ. 
Αλεξανδρούπολης.  
 

8. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

8.1  Τακτικό µέλος της Επιτροπής Ερευνών του ∆.Π.Θ. (1990-1997). 

8.2  Μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Νηπιαγωγών του ∆.Π.Θ. (1991-1992). 

8.3  Μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Ελληνικής 
Φιλολογίας του ∆.Π.Θ. (1993-1996). 

8.4  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
∆.Π.Θ. (8 Μαρτίου 1994 - 31 Αυγούστου 1995). 

8.5  Μέλος της Συγκλήτου του ∆.Π.Θ. κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1994-1995, 
2001-2002 και από την 1η/9/2010 ως σήµερα. 

8.6  Πρόεδρος της επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆.Π.Θ. (1993-1995 και 2001 – 2002, 2010-
2013). Κατά τη διάρκεια της θητείας µου εκπονήθηκε το πρώτο αναλυτικό 
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, ο «Κανονισµός εκπόνησης 
διπλωµατικών εργασιών», καθώς και το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών του 
Τµήµατος. 

8.7  Πρόεδρος του Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας από την 1η/9/2010 ως 
και τις 7/1/2014 

8.8  Κοσµήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
∆.Π.Θ. από τις 8/1/2014 ως τις 31/8/2017. 
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9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΕΚΤΟΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

9.1 Μέλος της συντακτικής επιτροπής που εξέδωσε το 1994 τον τόµο Θράκη 
µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

9.2 Πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής που ανέλαβε να συγγράψει τον τόµο 
Θράκη. Ογδόντα χρόνια α̟ό την ενσωµάτωση της στην Ελλάδα, τον οποίο 
επρόκειτο να εκδώσει η Βουλή των Ελλήνων το 2001 κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης που πραγµατοποιήθηκε εκεί. Ο τόµος παρέµεινε ανέκδοτος. 

9.3 Επιστηµονικός υπεύθυνος της επιτροπής που ανέλαβε την οργάνωση και 
την προετοιµασία της έκθεσης που έγινε από τον ∆εκέµβριο του 2000 ως τον 
Ιούνιο του 2001 στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Βουλής των 
Ελλήνων µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης ογδόντα χρόνων από την 
ενσωµάτωση της Θράκης στην Ελλάδα. 

9.4 Επιστηµονικός συνεργάτης για την οργάνωση και προετοιµασία του 
Εθνολογικού Μουσείου Θράκης της Αλεξανδρούπολης (1999-2001). 

9.5 Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο πρόγραµµα του Συµβουλίου της Ευρώπης 
«Activities for the development and consolidation of democratic stability - 
Black Sea Initiative» (1999-2000). 

9.6 Εισηγητής στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού 
στο µάθηµα της «Νέας Ελληνικής Ιστορίας» κατά τα έτη 1997 και 1998. 

9.7 Εισηγητής στο µάθηµα της Ιστορίας στην Κεντρική Επιτροπή Γενικών 
Εξετάσεων του Υπ.Ε.Π.Θ. τον Ιούνιο – Ιούλιο 2004. 

9.8 Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων του Υπ.Ε.Π.Θ. 2005-
2006.  

9.9 Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ), το οποίο  υπαγόταν  στη  Γενική  
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (από το 1998 ως το 2004). 

9.10 Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής για την οργάνωση του 
Ιστορικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης (2007-2011) 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ-ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ-ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 

i.  Επιστηµονικός υπεύθυνος του Επιµορφωτικού Σεµιναρίου για τη 
διδασκαλία της τοπικής ιστορίας που πραγµατοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στις 25/11, 
2/12 και 9/12/2006. 

ii.  Επιστηµονικός υπεύθυνος της ∆ιηµερίδας που οργάνωσε το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 22-23 Νοεµβρίου 2008 
µε θέµα «Εκπαίδευση και ιστορική µνήµη». 
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iii.  Επιστηµονικός συν-υπεύθυνος του Πανελληνίου Συνεδρίου που οργάνωσε 
το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆ΠΘ στην 
Αλεξανδρούπολη στις 6-8 Νοεµβρίου 2009 µε θέµα: «Ιστορία της 
νεοελληνικής εκπαίδευσης: Περιεχόµενο, ερευνητικές µέθοδοι και 
ιστοριογραφικές τάσεις».  

iv.  Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Ηµερίδας που οργάνωσε το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 8 Μαΐου 2010 µε θέµα  
«∆ιδακτική της ιστορίας και µουσειακή αγωγή». 

v.  Επιστηµονικός υπεύθυνος της Ηµερίδας που οργάνωσε το Τµήµα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆ΠΘ στην Κοµοτηνή στις 3 Μαρτίου 
2012 µε θέµα «∆ιδακτική της ιστορίας».  

  

10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

 

10.1  Στο Γ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 29-30 Μαΐου 
1982) µε θέµα: «Οι συµφωνίες µεταξύ της Φιλικής Εταιρείας και των 
πολιτικοστρατιωτικών κύκλων της Βλαχίας στις παραµονές της έκρηξης της 
επανάστασης του 1821». 
10.2  Στο Γ΄ Ελληνοσερβικό συµπόσιο (Θεσσαλονίκη, 4-7 Οκτωβρίου 1982) 
µε θέµα: «Greek volunteers from Wallachia in the military corps ‘Les 
Chasseurs d? Orient’ during the campaign of the French Army in Dalmatia 
(1808-1809)».  
10.3  Στο Ελληνοσοβιετικό συµπόσιο που οργανώθηκε για την επέτειο της 
συµπλήρωσης 170 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (Οδησσός, 
28-31 Αυγούστου 1984) µε θέµα: «Ιδεολογικές απόψεις του πολιτικού 
προγράµµατος της Φιλικής Εταιρείας βάσει γνωστών και άγνωστων 
επαναστατικών προκηρύξεων του 1821». 
10.4  Στο Α' Ελληνοαµερικανικό συµπόσιο (Θεσσαλονίκη, 6-8 Ιουνίου 1985) 
µε θέµα: «The U.S. Navy in the Aegean Sea during the Greek War of 
Independence». 
10.5  Στο Β΄ Ελληνορωσικό συµπόσιο (Μόσχα, 1-6 Οκτωβρίου 1985) µε τις 
εξής δύο ανακοινώσεις: 

α) «Το υπό τον Νικόλαο Πάγκαλο ‘Ελληνικό Σώµα’ του 1807» (βλ. 
δηµοσίευµα αριθ. 12.14) και 

β) «Άγνωστη αναφορά των Ελλήνων της Πελοποννήσου προς τον τσάρο 
Αλέξανδρο Α' της 16ης Απριλίου 1821» (βλ. δηµοσίευµα αριθ. 12.15). 

10.6 «Τύπος και παράδοση». Εισήγηση στο 6ο συνέδριο της Ένωσης 
Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Ξάνθη, 17 Μαρτίου 1991) 

10.7  Στην επιστηµονική διηµερίδα που οργανώθηκε για την επέτειο της 
συµπλήρωσης διακοσίων χρόνων από τη γέννηση του Αλ. Υψηλάντη 
(Θεσσαλονίκη, 25-26 Φεβρουαρίου 1993) µε θέµα: «Ο θεσµός του ‘Γενικού 
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Επιτρόπου της Αρχής’ της Φιλικής Εταιρείας και ο Αλ. Υψηλάντης». 
10.8  Στο Ελληνοβουλγαρικό συµπόσιο που οργάνωσε η Φιλοσοφική Σχολή 
του Α.Π.Θ. και η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Σόφιας 
(Θεσσαλονίκη, 18- 19 Φεβρουαρίου 1994) µε θέµα: «Οι Βούλγαροι στα 
ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας του β΄ µισού του 19ου αιώνα» 
10.9  Στην ηµερίδα που οργάνωσε η Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστηµών 
Κοµοτηνής για την επέτειο της  συµπλήρωσης 20 χρόνων από την  ίδρυση  του  
∆.Π.Θ. (Κοµοτηνή, 17 Φεβρουαρίου 1995) µε θέµα «Παράγοντες που 
καθορίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού». 
10.10  Στο Β' επιστηµονικό τοπικό συµπόσιο της Νιγρίτας (Νιγρίτα, 17-20 
Οκτωβρίου 1996) µε θέµα:« Ιδεολογικά στοιχεία στη ‘Χρονογραφία’ του 
Παπασυναδινού». 
10.11  Στο 3ο ∆ιεθνές Συµπόσιο Θρακικών Σπουδών που οργάνωσε το 
Κέντρο Θρακικών Μελετών και το Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
∆.Π.Θ. (Κοµοτηνή, 25-30 Μαΐου 1998) µε θέµα: «Η Θράκη κατά τους 
Έλληνες γεωγράφους της εποχής της οθωµανικής κυριαρχίας». 
10.12 Στο Α' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών που οργάνωσε η 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και το Ινστιτούτο Βυζαντινών 
και Νεοελληνικών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του Βερολίνου 
(Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998) µε θέµα: «Η ‘Ελλάς/Γραικία’ κατά τους 
Έλληνες γεωγράφους της εποχής της οθωµανικής κυριαρχίας». 
10.13 Στο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο που οργάνωσε ο Τοµέας 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και η Βαλκανική 
Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαρτίου 
1999) µε θέµα: «Από το ‘ελληνικό σχολείο’ της Εκκλησίας στο ελληνικό 
σχολείο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού». 
10.14 Στη συνάντηση εµπειρογνωµόνων που έγινε από τις 6 ως τις 8 Μαΐου 
1999 στην Κωνστάντσα της Ρουµανίας υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης µε θέµα «History curricula for secondary schools in the Black Sea 
countries», στην οποία και παρουσίασα εισήγηση µε θέµα «The Greek 
textbooks of history». 
10.15 Στη συνάντηση εµπειρογνωµόνων που έγινε από τις 2 ως τις 4 
∆εκεµβρίου 1999 στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης µε θέµα «The Greeks in the history of the Black Sea», στην οποία 
µε την ιδιότητα του «general rapporteur» παρουσίασα τα συµπεράσµατα της 
συνάντησης, τα οποία και δηµοσιεύτηκαν από το Συµβούλιο της Ευρώπης. 

10.16 Στην ηµερίδα που οργάνωσε το ΠΕΚ Καβάλας στις 17 Μαΐου 2000 µε 
θέµα «Η χρήση του χάρτη και της εικόνας στη διδασκαλία της ιστορίας». 
10.17 Στο ∆ιεθνές Συνέδριο που έγινε στην Ορεστιάδα από την 1η ως τις 4 
Σεπτεµβρίου 2000 µε θέµα «Constantine Karatheodory in his origins”, στο 
οποίο παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο “Constantine Karatheodori’s vision 
concerning the role that Greece should had play in the Near East after the 
Collapse of the Ottoman Empire”. 
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10.18 Στην Τριεθνή Συνάντηση Επιστηµόνων από την Ελλάδα, Βουλγαρία και 
Τουρκία που έγινε στην Ορεστιάδα στις 10 Μαρτίου 2001 µε θέµα «Κοινή 
Πολιτιστική και Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά στην Παρέβρια Ζώνη κατά την 
οθωµανική εποχή (14ος – αρχές του 20ου αιώνα)». 
10.19 Στο Α΄ ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο που οργάνωσε στη Χίο από τις 
18 ως τις 21 Οκτωβρίου 2001 η ΕΝΑ Χίου σε συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης υπό την αιγίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. µε θέµα «Ελληνικά 
ιστορικά εκπαιδευτήρια στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Στο 
συνέδριο συµµετείχα µε εισήγηση µε τίτλο «Το ‘Ελληνοµουσείο»’ της Αίνου 
στα τέλη του 19ου αιώνα». 
10.20 Στο Στ΄ Παγκόσµιο Συνέδριο Θρακών που έγινε στην Αλεξανδρούπολη 
στις 12 και 13 Αυγούστου 2003 ως κεντρικός εισηγητής µε θέµα «Η Θράκη 
από την οθωµανική κατάκτηση ως τη συνθήκη της Λοζάννης». 
10.21 Στο 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, το οποίο έγινε 
στην Πάτρα από την 1η ως τις 4 Οκτωβρίου 2004, στο οποίο παρουσίασα σε 
συνεργασία µε τον κ. Ανδρέα Βελισσάριο εισήγηση µε τίτλο «Ο Γεώργιος 
Κλεόβουλος και η Sociètè pour l’ enseignement elementaire” 
10.22 Στο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα Η διδασκαλία της 
ιστορίας στα Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανε̟ιστηµίων της Ελλάδας,  το οποίο 
οργάνωσε το ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών από τις 9 ως τις 11 
Νοεµβρίου 2007 στην Αθήνα, στο οποίο παρουσίασα την εισήγηση «Η 
διδασκαλία της ιστορίας στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Νηπιαγωγών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης». 

10.23 Στην επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα Ιστορία της Εκ̟αίδευσης: ∆ιδασκαλία 
και έρευνα στα ελληνικά Πανε̟ιστήµια την οποία οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία 
Ιστορικών της Εκπαίδευσης στις 23 Φεβρουαρίου 2008 στην Αθήνα 
παρουσίασα την εισήγηση «Η διδασκαλία της Ιστορίας της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, στο Τµήµα Ιστορίας και 
Εθνολογίας και στο Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης»  

10.24 Στο συνέδριο µε θέµα Κοινωνικές Ανισότητες και Εκ̟αίδευση το οποίο 
οργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη από τις 28 ως τις 30 Μαρτίου 2008 το 
Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ∆ΠΘ 
παρουσίασα την εισήγηση «Από την ιστορία του έθνους στην ιστορία του 
κράτους». 

10.25 Σε ηµερίδα που οργάνωσε η ∆ιεύθυνση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
του νοµού Σερρών στις Σέρρες στις 31 Οκτωβρίου 2008 παρουσίασα την 
εισήγηση «Η ιστορία ως επιστήµη – Η ιστορία ως µάθηµα» 

10.26 Στο Επιστηµονικό Συµπόσιο µε θέµα «Ιστορική Μνήµη και 
Εκπαίδευση», το οποίο οργάνωσε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στις 22-23 
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Νοεµβρίου 2008, παρουσίασα την εισήγηση «Γρηγόριος Ε΄ και Ρήγας: 
Κατασκευή εθνοµαρτύρων». 

10.27 Στο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα Νεοελληνική Εκ̟αίδευση. 
Περιεχόµενο, ερευνητικές µέθοδοι, ιστοριογραφικές τάσεις, το οποίο οργάνωσε στην 
Αλεξανδρούπολη από τις 6 ως τις 8 Νοεµβρίου 2009 το ΠΤ∆Ε του ∆ΠΘ και 
η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Εκπαίδευσης, παρουσίασα την εισήγηση 
«Οι απαρχές της ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης». 

10.28 Στην ηµερίδα που οργάνωσε ο Σύλλογος Φιλολόγων Καβάλας στην 
Καβάλα στις 22/2/2010 µε θέµα «Γλώσσα και νεοελληνική ταυτότητα» 
παρουσίασα την εισήγηση µε θέµα «Νεοελληνική γλώσσα και ιδεολογίες». 

10.29 Στο Επιστηµονικό Συνέδριο που οργάνωσε στην Κοµοτηνή στις 1-3 
Ιουλίου 2011 η «Οµάδα Μελέτης Εµφυλίων Πολέµων» παρουσίασα την 
εισήγηση µε θέµα «Η φυγή των Αρµενίων της Θράκης στην ΕΣΣ∆ (1946-7)». 

10.30 Στην Ηµερίδα που οργάνωσε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Θρακικών 
Συλλόγων στην Αθήνα στις 15/12/2012 παρουσίασα σε συνεργασία µε τον κ. 
Χρήστο Βαλσάµη εισήγηση µε θέµα «Η Θράκη σε αθηναϊκές εφηµερίδες κατά 
τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέµου (Ιούλιος 1913)». 

10.31 Στην Ηµερίδα Ιστορίας που οργάνωσε στις Σέρρες στις 27 Μαρτίου 
2014 ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Σερρών παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο «Από 
το εθνικό αφήγηµα στη νέα ιστορία». 

10.32 Στο ΛΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 
από τις 30 Μαΐου ως την 1η Ιουνίου 2014 συµµετείχα σε συνεργασία µε τον κ. 
Αθανάσιο Αρµενάκη µε εισήγηση µε τίτλο «Οι αναχωρήσεις των Αρµενίων 
από την Ελλάδα στη Σοβιετική Αρµενία το 1924 και 1925». 

10.33 Στο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο που έγινε στην Άρτα από τις 26 ως 
τις 27 Ιουλίου 2014 µε θέµα «Επαναστατική δράση και µυστικές εταιρείες στη 
νεότερη Ευρώπη – Φιλική Εταιρεία» παρουσίασα την εισήγηση µε τίτλο «Η 
Φιλική Εταιρεία στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, 1950-2014».   

 
11. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ 

11.1  «Ο ελληνοϊταλικός πόλεµος του 1940-41. Ιδεολογική προσέγγιση». 
Πανηγυρικός λόγος που εκφωνήθηκε στο ∆.Π.Θ. κατά τον εορτασµό της 
επετείου του ΟΧΙ (Αλεξανδρούπολη, 28 Οκτωβρίου 1990) (βλ. δηµοσίευµα 
αριθ. 12.23). 

11.2  «Ιστορική επισκόπηση του Μακεδονικού Ζητήµατος». ∆ιάλεξη που 
οργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη η Ένωση Φιλολόγων του Ν. Έβρου 
(Αλεξανδρούπολη, 7 Φεβρουαρίου 1992). 

11.3  «Η Θράκη κατά την τουρκοκρατία». ∆ιάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 
του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Κοµοτηνής (Κοµοτηνή, 19 Μαΐου 
1992). 
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11.4  «Η Θράκη κατά τους νεότερους χρόνους». ∆ιάλεξη στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Κοµοτηνής (Κοµοτηνή, 
2 Νοεµβρίου 1992). 

11.5  «Όψεις του Μακεδονικού Ζητήµατος». ∆ιάλεξη στο Πνευµατικό Κέντρο 
του ∆ήµου της Πρέβεζας (Πρέβεζα, Απρίλιος 1993). 

11.6  «Η Θράκη από την οθωµανική κατάκτηση ως την απελευθέρωση». 
Πανηγυρικός λόγος που εκφωνήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου 
Σαπών κατά τον εορτασµό των Ελευθερίων της Θράκης (Σάπες, 17 Μαΐου 
1993). 

11.7  «Η Προσωρινή Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)». 
Πανηγυρικός λόγος που εκφωνήθηκε κατά την 50η επέτειο της Εθνικής 
Αντίστασης (Σουφλί, 28 Αυγούστου 1994). 

11.9 «Ιστορικότητα και προοπτικές της Θράκης». Εισήγηση στα πλαίσια 
ηµερίδας αφιερωµένης στις ακριτικές περιφέρειες της Ελλάδας (Βόλος, 24 
Απριλίου 1996). 

11.10  «Θράκη: παρελθόν, παρόν και µέλλον». ∆ιάλεξη στο Πνευµατικό 
Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο στα πλαίσια του εορτασµού 
των «Ελευθερίων της Θράκης» (Τορόντο, 12 Μαΐου 1996). 

11.11  «Η ελληνική Θράκη: προβλήµατα και προοπτικές». ∆ιάλεξη στο 
Πνευµατικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας της Νυρεµβέργης 
(Νυρεµβέργη, 22 Νοεµβρίου 1996). 

11.12  «Ο ρόλος των αποδήµων Ελλήνων στην Επανάσταση του 1821». 
∆ιάλεξη στο Πνευµατικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας της Νυρεµβέργης 
στα πλαίσια του εορτασµού της 25ης Μαρτίου (Νυρεµβέργη, 23 Μαρτίου 
1997). 

11.13  «Η Θράκη από την αρχαιότητα ως σήµερα». ∆ιάλεξη στους 
αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς της XII Μεραρχίας Πεζικού 
(Αλεξανδρούπολη, 23 Οκτωβρίου 1997). 

11.14  Οµιλία µε τίτλο «Η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή» 
στην εκδήλωση που έγινε προς τιµήν του στην Αλεξανδρούπολη στις 5 Μαΐου 
2001 µε την ευκαιρία της ανακήρυξής του σε προσωπικότητα του 20ου αιώνα. 

11.15  Εισήγηση µε τίτλο «Οι Αρµένιοι της Κοµοτηνής (19ος – 20ος αι.)» 
στην εκδήλωση που οργάνωσε την 1η ∆εκεµβρίου 2001 στην Κοµοτηνή ο 
Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Όµιλος Αρµενίων Κοµοτηνής. 

11.16  «Η καθιέρωση της εορτής των Τριών Ιεραρχών». Πανηγυρικός λόγος 
που εκφωνήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2002 στο Κεντρικό Αµφιθέατρο του 
∆.Π.Θ. στην Κοµοτηνή κατά τον επίσηµο εορτασµό των Τριών Ιεραρχών στο 
Πανεπιστήµιο. 

11.17  Οµιλία µε τίτλο «Από την Αδριανούπολη στην Αλεξανδρούπολη» στα 
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πλαίσια του εορτασµού των «Ελευθερίων της Θράκης» που οργάνωσε ο ∆ήµος 
Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη στις 11 Μαΐου 2002. 

11.18  ∆ιάλεξη µε τίτλο «Ο διπλασιασµός της Ελλάδας κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέµους» στα πλαίσια του εορτασµού των 90 χρόνων από την 
έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων, τον οποίο οργάνωσε η ΧΙ Μεραρχία 
Πεζικού στην Καβάλα στις 20 Νοεµβρίου 2002. 

11.19  Εισήγηση µε τίτλο «Η Φιλική Εταιρεία στην ελληνική βιβλιογραφία» 
στα πλαίσια της παρουσίασης του τρίτοµου έργου «Αρχείο του Εµµανουήλ 
Ξάνθου», την οποία οργάνωσε η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία στην 
Αθήνα στις 26 Μαρτίου 2003. 

11.20 ∆ιάλεξη µε τίτλο «Θράκη. Σταυροδρόµι λαών, πολιτισµών και 
θρησκειών» στις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις «Θράκη 2003 – Αθήνα 2004» 
που οργάνωσε η οµοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης στη Στουγκάρδη 
στις 30 Μαΐου 2003. 

11.21  ∆ιάλεξη (κατ’ εντολήν της Πρυτανείας του ∆.Π.Θ.) στους αξιωµατικούς 
της 50ης Ταξιαρχίας Σουφλίου µε θέµα «Το Μακεδονικό Ζήτηµα». Η διάλεξη 
πραγµατοποιήθηκε στο Σουφλί στις 20 Ιανουαρίου 2005 στα πλαίσια 
επιµορφωτικών σεµιναρίων. 

11.22 ∆ιάλεξη µε θέµα «Σελίδες από την ιστορία της Θράκης» στην 
εναρκτήρια τελετή του Συµποσίου που οργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη στις 
15-17 Μαΐου 2009 η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και 
Αγγείων.  

11.23 ∆ιάλεξη µε θέµα «Η εκπαίδευση στη Θράκη στην περίοδο των εθνικών 
ανταγωνισµών» στην εκδήλωση του Φιλεκπαιδευτικού Οµίλου 
Αλεξανδρούπολης, η οποία έγινε στις 5 Ιουνίου 2009. 

11.24 ∆ιάλεξη µε θέµα «Η ανακωχή των Μουδανιών και η εκκένωση της 
Ανατολικής Θράκης (Οκτώβριος 1922)» στον εορτασµό της ενσωµάτωσης της 
Θράκης στην Ελλάδα η οποία έγινε στο Ιστορικό Μουσείο της 
Αλεξανδρούπολης στις 14 Μαΐου 2013.  
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Principatele române (Αίτια και προϋποθέσεις της έκρηξης της Ελληνικής 
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Βλαχίας. Μια Ωδή στην Ελλάδα του C. D. Aricescu», άρθρο στα Βαλκανικά 
Σύµµεικτα 3 (1989) 85-98. 
12.11 «Ιδεολογικές απόψεις του πολιτικού προγράµµατος της Φιλικής 
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Πρακτικά του Β΄ επιστηµονικού συµποσίου που πραγµατοποιήθηκε στη 
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should had play in the Near East after the collapse of the Ottoman Empire», 
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µέχρι σήµερα, Χίος 2002, σσ. 240-251. 

12.37 Η εκ̟αίδευση στο ελληνικό κράτος (1821-1997). Πανεπιστηµιακές 
παραδόσεις, Αλεξανδρούπολη: Εταιρία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της 
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∆.Π.Θ., 2007 και 2010 (επανέκδοση µε προσθήκες και παράρτηµα για τις 
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2002. 
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