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ΣΠΟΥ∆ΕΣ: 

1990-1995: Εισαγωγή µε υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυµα Κρατικών   

Υποτροφιών) και φοίτηση στο τµήµα      
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Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα εξής επίπεδα:  

α) επεξεργασία κειµένου, β) υπολογιστικά φύλλα, γ) υπηρεσίες διαδικτύου 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

 

Α. Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS 
 
 Εξάµηνη φοίτηση (Ιανουάριος – Ιούνιος 1994) – µε υποτροφία του Ι.Κ.Υ. 
(Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) - στο Πανεπιστήµιο του Κάλιαρι της Σαρδηνίας 



(Ιταλία) , Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας όπου παρακολούθησα και 
εξετάστηκα στα εξής µαθήµατα: 

- Κοινωνική Ανθρωπολογία: Αισθητική και Ανθρωπολογία  
Μτφρ. «Estetica e Anthropologia» Καθηγητής: Giulio Angioni.  Βαθµός 10 (δέκα) 

 -    Ιστορία του Υλικού Πολιτισµού: το Ψωµί ως Τροφή και ως Σύµβολο  

Μετφρ. «Storia della Cultura Materiale: Il Pane come Cibo e come Segno»,  
Καθηγήτρια: Gabriella Da Re. Βαθµός 10 (δέκα) 

 

Β. Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Σεµινάρια – Συνέδρια (εντός και εκτός Ελλάδας) 

 
22 - 24 Απριλίου 1998: Συµµετοχή στο Πρώτο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Τροφή 
και Πολιτισµός» (Feeding and Culture). Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας της 
Μαδρίτης 
 
12 Ιανουαρίου 2000: Πρόσκληση της Εταιρίας Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού 
και ανακοίνωση µε θέµα: «Οι διατροφικές συνήθειες των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης ως πολιτισµική έκφραση». Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης [η εν λόγω ανακοίνωση αποτέλεσε τον πυρήνα του δηµοσιευµένου 
άρθρου στον τόµο 9 του περιοδικού Εθνολογία] 

 
25 - 28 Ιουνίου 2000: Συµµετοχή σε Επιστηµονικό Συνέδριο στην Ουαλία που 
διοργάνωσε το Κέντρο για τη σπουδή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης του 
Πανεπιστηµίου της Ουαλίας αναφορικά µε τον ρόλο και τη λειτουργία της 
µνήµης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Intersecting times: the Work of Memory in 
Southeastern Europe 
 
9 - 10 Σεπτεµβρίου 2000: Συµµετοχή σε Επιστηµονικό Συνέδριο στην Οξφόρδη 
αναφορικά µε τη σχέση τροφής και µνήµης (Τίτλος: Food and Memory). 
Ανακοίνωση µε τίτλο: “ Food as a Vehicle for remembering: The case of 
Thessalonikan Jews” [δηµοσιευµένη στα Πρακτικά του Συνεδρίου] 
Ιανουάριος 2001: Συµµετοχή σε Πανεπιστηµιακό Σεµινάριο του Goldsmiths 
College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου αναφορικά µε την Ανθρωπολογική 
γραφή και τίτλο: Ethics in Anthropology. Ανακοίνωση που αφορούσε τη θέση των 
µειονοτήτων στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα [δηµοσιευµένη στο βιβλίο: 
The Ethics of Anthropology: Debates and Dilemmas από τον αγγλικό εκδοτικό 
οίκο Routledge] 
 

Μάρτιος 2002: Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο σε φοιτητές του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας 

Απρίλιος 2003: Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια σεµιναρίου 



του Τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν. Αιγαίου 

21 Ιουνίου 2003: Συµµετοχή σε Επιστηµονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το LSE 
Hellenic Observatory µε θέµα: Σύγχρονη Κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα 
(Current Social Science research on Greece) και ανακοίνωση µε θέµα τη 
διατροφή ως µοχλό ταυτοτικής διαπραγµάτευσης. Τίτλος: «Eating Food as a 
means of negotiating our lives», LSE, Λονδίνο  [Η ανακοίνωση έχει καταχωρηθεί 
στο διαδίκτυο]  

10 – 11 ∆εκεµβρίου 2004: Συµµετοχή σε Επιστηµονική ∆ιηµερίδα µε θέµα 
“Μνηµονικοί τόποι: αφήγηµα και κοινωνικές πρακτικές” που διοργάνωσε το 
τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Μελέτης Εµφυλίου 
Πολέµου. Ανακοίνωση µε θέµα: “Η συντήρηση κοινών µνηµονικών τόπων ως 
συστατικό της συλλογικότητας: η εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης”  
 
17 Ιανουαρίου 2005: Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Εθνολογίας και 
ανακοίνωση αναφορικά µε την τροφή ως δείκτη σχέσεων, αντιπαραθέσεων και 
αναδοµήσεων. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων (Αθήνα)  

[η ανακοίνωση έχει περιληφθεί στον τόµο 12 του περιοδικού Εθνολογία] 
 
10 Ιουνίου 2005: Συµµετοχή στo Επιστηµονικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από 
το LSE Hellenic Observatory στο Λονδίνο αναφορικά µε την κοινωνική έρευνα 
στην Ελλάδα (το συνέδριο είναι το δεύτερο κατά σειρά µε την ίδια θεµατική που 
οργανώνει η Επιτροπή Ελληνικών ερευνών του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου). Η 
θεµατική της ανακοίνωσης αφορούσε στις συνθήκες δηµιουργίας της Ελληνο-
Κυπριακής διασποράς στο Λονδίνο µε τίτλο: «Mobilising Geographies: notions of 
the Greek-Cypriot diaspora in London» [Αφορµή για την ανακοίνωση αυτή 
αποτέλεσε συνεντευξιακό υλικό µε Ελληνο-Κυπρίους, µόνιµα εγκατεστηµένους 
στο Λονδίνο. Η ανακοίνωση έχει καταχωρηθεί στο διαδίκτυο]  
 
2 – 5 Μαρτίου 2006: Συµµετοχή στο Επιστηµονικό Συνέδριο «Transitional 
Spaces, Transitional Processes and Research» (Μεταβατικοί χώροι, Μεταβατικές 
∆ιαδικασίες και Έρευνα) σχετικά µε τις ιστορίες ζωής και τις βιογραφική µέθοδο 
που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία για την Έρευνα στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων (ESREA) και το τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας και το 
∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης Βόλου. Ανακοίνωση µε θέµα: 
«Deepening the understanding of cultural distinctiveness and belonging through 
life-story telling» [Η ανακοίνωση έχει καταχωρηθεί και στο διαδίκτυο βλ. 
δηµοσιεύσεις σε ηλεκτρονική µορφή] 
07/04/2006 – 10/04/2006: Παρακολούθηση του σεµιναρίου Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, συνολικής διάρκειας 25 ωρών, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆εύτερης 
σε Εργαζόµενους Μετανάστες ΙΙ» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 



Θρησκευµάτων. Το σεµινάριο περιελάµβανε τη θεωρητική κατάρτιση των 
εκπαιδευτών στις εξής ενότητες: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεθοδολογία της 
∆ιδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆εύτερης, Κοινωνικο-πολιτισµική 
προσέγγιση της Οµάδας-Στόχου 
 
23 Σεπτεµβρίου 2006: Οµιλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σχετικά 
µε την κοινωνική διάσταση της διατροφής -συγκεκριµένα της Σεφαραδίτικης 
µαγειρικής στη Θεσσαλονίκη- στα πλαίσια εκδηλώσεων µε αφορµή τις 
Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2006. Ο εν λόγω θεσµός 
θεσπίστηκε από το συµβούλιο της Ευρώπης το 1991 ενώ η Ελλάδα συµµετέχει 
στους εορτασµούς αυτούς από το 1994. Το θέµα που είχε επιλεγεί για τη διετία 
2005-6: Ο Πολιτισµός στο Τραπέζι. Συνοµιλητές ήταν η Ε. Σκουτέρη (Κοινωνική 
Ανθρωπολόγος Α.Π.Θ.), ο Π. Καµπάνης (Αρχαιολόγος, Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισµού), ο Λ. Τροµάρας (Φιλόλογος Α.Π.Θ.), η Ν. Μελίδου-Κεφαλά 
(Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης) και ο Α. Μπαµπατζιµόπουλος (Οινοποιός-Αποσταγµατοποιός) [Η 
οµιλία έχει δηµοσιευτεί µε την αιγίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης σε ένα συλλογικό τόµο που περιλαµβάνει άρθρα για την αρχαία, 
ρωµαϊκή και βυζαντινή διατροφή] 
 
10/11/2006- 12/11/2006: Συµµετοχή στο πρώτο επιστηµονικό συνέδριο του 
Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας µε 
θέµα: ∆ιαστάσεις της Μετάβασης και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Χωρών της 
Βαλκανικής. Τίτλος της ανακοίνωσής µου: «Η Πολιτισµική και Πολιτική 
διάσταση της µετάβασης στα Βαλκάνια: Ανθρώπινα δικαιώµατα σε µια Ευρώπη 
υπό µετάβαση» [Η ανακοίνωση αποτέλεσε άρθρο που δηµοσιεύτηκε σε τόµο 
Πρακτικών του εν λόγω συνεδρίου από τις εκδόσεις του Παν/µίου Μακεδονίας]  
20 ∆εκεµβρίου 2006: Πρόσκληση από το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
Παντείου Πανεπιστηµίου στα πλαίσια των Σεµιναρίων που διοργανώνονται κάθε 
εβδοµάδα και για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-7 είχαν την εξής θεµατική: 
«Εθνοτικές και Θρησκευτικές Ταυτότητες στη Σύγχρονη Πραγµατικότητα». 
Τίτλος της διάλεξης: «Όταν το Σώµα θυµάται: Η (ανα)βίωση της εβραϊκής µνήµης 
στη Θεσσαλονίκη» 
 
23 Μάη 2008: ∆ιάλεξη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο µετά από πρόσκληση του 
τµήµατος ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας αναφορικά µε τους Ιουδαϊκούς 
διαιτητικούς κανόνες και απαγορεύσεις και τις πολλαπλές µεταφράσεις της 
διατροφής κόσερ.   
02/07-05/07 2009: Συµµετοχή στο συνέδριο που διοργάνωσε το ∆ίκτυο Μελέτης 
Εµφυλίων Πολέµων στην Καβάλα µε θέµα: η Ελλάδα την δεκαετία του '40. 
Ανακοίνωση µε θέµα: “Η 'Φυγή' κατά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο: Η 
πολυπλοκότητα µιας στρατηγικής επιβίωσης”. 
 
16/04/2010: Οµιλία µε θέµα “Πως ερευνώ τη διατροφή: Μεθοδολογικές 



αναζητήσεις και εθνογραφικά παραδείγµατα” στα πλαίσια σεµιναρίων σε 
εκπαιδευτικούς αναφορικά µε την διεξαγωγή επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας. 
Τον κύκλο σεµιναρίων οργάνωσε ο Πολιτιστικός Οργανισµός Χαλκιδικής και 
συµµετείχαν διδάσκοντες από τα Πανεπιστήµια ∆υτικής Μακεδονίας και το 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 
 
26/05/2010: Πρόσκληση από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Τµήµα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας για οµιλία µε θέµα: “Προς µια εφαρµογή του ταξικού habitus: Το 
παράδειγµα της 'φυγής' κατά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο”. 
15/10-16/10 2010: Συµµετοχή σε διηµερίδα που οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό 
Οργανισµό Χαλκιδικής στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής και ανακοίνωση µε την 
οµάδα έρευνας (προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Θες/νίκης): «Η Τροφή ως δείκτης 
ανάγνωσης της Προσφυγικότητας: Χρονικές τοµές, αποκλίσεις και συγκλίσεις».    
16-18 ∆εκεµβρίου 2010: Συµµετοχή στο διεπιστηµονικό συνέδριο 
«Εννοιολογήσεις του Κακού» , Πάντειο Πανεπιστήµιο. Ανακοίνωση µε θέµα: 
«Κοινότητες Μνήµης: Η Λησµονιά ως το απόλυτο Κακό» (βλ. ∆ηµοσίευση στο 
∆ΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ). 
 
Συµµετοχή στις εργασίες της Πανεπιστηµιακής εβδοµάδας Γερµανικών 
Πανεπιστηµίων που πραγµατοποιήθηκε στο Tutzing, Γερµανία (4-7 Οκτωβρίου 
2011) υπό την αιγίδα της Ακαδηµίας Πολιτικών Σπουδών και της Οργάνωσης για 
τη µελέτη της ΝΑ Ευρώπη. Τίτλος εργασιών: «Between Europeanization, 
Globalization and Tradition: Changing Southeast European Everyday Culture». 
Ανακοίνωση (η οποία πρόκειται να συµπεριληφθεί στον συλλογικό τόµο 
πρακτικών) µε τίτλο: «Eating in the European Way: Ιnterpretations of food 
production and consumption in Greece». 
 
Σεµινάρια Εθνογραφίας, «Βιωµατική µάθηση και εθνογραφία: Μία µεθοδολογική 
πρόταση για την πρόσληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την κατανόηση της 
σχολικής και κοινωνικής πραγµατικότητας» σε εκπαιδευτικούς. Συνδιδασκαλία µε 
τους: Ι. Μάνο επίκουρο καθηγητή, Παν/µιο ∆υτικής Μακεδονίας, και Β. 
∆αλκαβούκη επίκουρο καθηγητή, Παν/µιο Θράκης, Καστοριά Οκτώβρης-
∆εκέµβρης 2012.  Οι διαλέξεις µου (15/11 και 22/11/2012) αφορούσαν σε 
ζητήµατα Συνέντευξης και Προφορικής Ιστορίας.  
 
17 Μάη 2013: Ανακοίνωση στα σεµινάρια που λαµβάνουν χώρα στο 
σπουδαστήριο λαογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(ΛΑΚ). Οργανωτική επιτροπή Α. Μπακαλάκη, Ε. Βουτυρά, Ν. Σκουτέρη, Φ. 
Τσιµπιρίδου, Γ. Αγγελόπουλος και Γ. Μάνος. Τίτλος ανακοίνωση: «∆ιατροφικές 
Κρίσεις σε περιόδους Κρίσης: Αναγνώσεις της Πείνας και της Στέρησης» 
 
13-14 Ιούνη 2013, Λονδίνο, BSA meeting µε θέµα: Food, Drink and Hospitality: 
Space, Materiality, Practice. Ανακοίνωση: “Poverty entered our homes!” 
Creating hospitable Spaces and managing the current economic, social and 



political crisis in Greece  
 
2-3 Ιουνίου 2015, Συνέδριο Μνήµη & Αφήγηση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ανακοίνωση µε 
θέµα: «Βρίσκοµαι στον πάτο: Η διαπραγµάτευση της µνήµης στην εργογραφία 
του Primo Levi” 

 

Γ. Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα προφορικής 

ιστορίας CENTROPA  
 
Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραµµα (WITNESS TO A JEWISH CENTURY: THE 
DIGITAL MEMORY PROJECT) µε έδρα τη Βιέννη που αφορά την ιστορία των 
Εβραίων που κατάγονται και διαµένουν σε κοινότητες στην Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η µέθοδος που ακολουθείται είναι η συλλογή ιστοριών 
ζωής, βιογραφιών, γενεαλογικών δέντρων αλλά και φωτογραφικού υλικού που 
καλύπτουν την περίοδο από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι σήµερα. Το πρόγραµµα 
ήδη έχει δηµιουργήσει µια «ηλεκτρονική βιβλιοθήκη» µε το φωτογραφικό υλικό αλλά 
και τις εκτενείς βιογραφίες που έχουν συγκεντρωθεί µέχρι τώρα. Κατά τα έτη 2005-
2007 το εν λόγω ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα ασχολήθηκε µε την εβραϊκή 
παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσιά του διεξήχθησαν συνεντεύξεις µε µέλη της 
Κοινότητας πολλά εκ των οποίων διαµένουν στο εβραϊκό γηροκοµείο της πόλης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράµµατος είναι η ιστορικός ∆ρ. 
Ρένα Μόλχο, επί σειρά ετών διδάσκουσα Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας  

 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

� 30/07/2006 – 12/08/2006: Συµµετοχή και διδασκαλία στα Θερινά 
Σεµινάρια Ανθρωπολογίας στην Κόνιτσα. ∆ιοργανωτές των 
Επιστηµονικών Σεµιναρίων: το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σε συνεργασία 
µε το δίκτυο ακαδηµαϊκών “Borders Crossings” και το δήµο Κόνιτσας 
µε θέµα: «Ανθρωπολογία, Εθνογραφία και Συγκριτική Λαογραφία του 
Βαλκανικού χώρου». Οι θεµατικές ενότητες αφορούσαν τα εξής 
γνωστικά αντικείµενα: «Ανθρωπολογική Θεωρία και κατανόηση των 
Βαλκανίων», «Εθνογραφία των Μεθοριακών Περιοχών», «Επιτόπια 
έρευνα: Επιστηµολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήµατα» και 
«Συγκριτική Λαογραφία: Όψεις του Πολιτισµού σε µια Συγκριτική 
Προσέγγιση». Συν-διδασκαλία (δύο εβδοµάδων) µε τον ∆ρ. Γιώργο 
Τσιµουρή (Επίκουρο Καθηγητή, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) µε θέµα: «Έθνη, Μεταναστεύσεις και 
κατασκευή των εθνοτικών οµαδοποιήσεων: Τελετουργίες, Αφηγήµατα, 
Λόγοι και Υλικός Πολιτισµός»  



� 30/07 – 10/08/ 2007: Συµµετοχή στο 2ο Θερινό Κύκλο Σεµιναρίων 
Κόνιτσας µε θέµα: «Ανθρωπολογία, Εθνογραφία και Συγκριτική 
Λαογραφία του Βαλκανικού Χώρου». Συνδιδασκαλία µε τους ∆ρ. 
Βασίλη Νιτσιάκο (Παν/µιο Ιωαννίνων), ∆ρ. Βασίλη ∆αλκαβούκη 
(∆ηµοκρίτειο Παν/µιο) και Κώστα Μάντζο (Παν/µιο Ιωαννίνων) του 
µαθήµατος: «Εθνογραφική Έρευνα σε µεθοριακές περιοχές: Άσκηση 
στις δύο πλευρές του ελληνοαλβανικού συνόρου»  

� 28 Μάη – 1η Ιουνίου 2008: Συµµετοχή στα Σεµινάρια Μεθοδολογίας της 
Επιτόπιας Έρευνας που διοργάνωσε ο τοµέας Λαογραφίας του 
Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
στη Ραψάνη, Κάτω Ολύµπου. Βασικός άξονας των σεµιναρίων ήταν η 
µεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας και αφορούσαν µεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Συνδιδασκαλία µε τους Γ. Αγγελόπουλο (Παν. Μακεδονίας) 
και Β. ∆αλκαβούκη (∆ηµοκρίτειο Παν.) στην πρώτη Θεµατική ενότητα 
µε τίτλο: Εθνογραφική χαρτογράφηση: Τεχνικές και εφαρµογές. Το εν 
λόγω σεµινάριο συνίστατο στην κατανόηση της δοµής ενός δεδοµένου 
κοινωνικού συνόλου δηλαδή, στην αναγνώριση της προέλευσης ενός 
πληθυσµού, την οριοθέτηση της σύνθεσής του, των βασικών διαιρέσεων 
που τον διέπουν (γλωσσικών, θρησκευτικών, κοινωνικο-οικονοµικών) 
καθώς και στον εντοπισµό των ενδο-οµαδικών και δια-οµαδικών 
σχέσεων (ανταλλαγών, συγκρούσεων, οσµώσεων). Τέλος, στα πλαίσια 
του σεµιναρίου παρουσιάστηκαν συγκεκριµένες µελέτες περίπτωσης 
εθνογραφικής χαρτογράφησης και αναλύθηκαν ορισµένες τεχνικές 
επεξεργασίας ποιοτικών και ποσοτικών εθνογραφικών δεδοµένων. 

� 29/07-13/8 2009: Συµµετοχή στον τέταρτο κύκλο θερινών σεµιναρίων 
Κόνιτσας. Σε συνεργασία µε την ∆ρ. Κ. Σεραϊδάρη (Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales) και µε οµάδα φοιτητών διεξήχθη µικρής 
διάρκειας επιτόπια έρευνα στην περιοχή Λεσκοβίκι της Αλβανίας και 
στην πόλη της Κόνιτσας. Η έρευνα οδήγησε στην εκπόνηση εργασίας 
και την παρουσίασή της στο τέλος του θερινού σχολείου. Τίτλος: 
“Negotiating religious identities via ritual consumption: some cases 
from Leskovic and Konitsa”.  

� 18/11/09-22/11/2009 και 03/03/10-07/03/2010: Συµµετοχή σε σεµινάριο 
επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας για προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς 
φοιτητές και ερευνητές σε τρία χωριά της Χαλκιδικής (Σήµαντρα, Νέα 
Τένεδος, Πορταριά). Το σεµινάριο διοργάνωσε ο Πολιτιστικός 
Οργανισµός Χαλκιδικής και το θέµα του: “ Όψεις της προσφυγικής 
ταυτότητας στη Χαλκιδική” . Συµµετέχοντες- ∆ιδάσκοντες: Μάγδα 
Ζωγράφου, Γιώργος Αγγελόπουλος, Ιωάννης Μάνος, Βασίλης 
∆αλκαβούκης, Καλλιόπη Πανοπούλου, Βασιλική Κράββα, Πιπύρου 
Σταυρούλα και Αντωνιάδου Αριάδνη. Οργάνωση επιτόπιας έρευνας και 
καταγραφής µε συµµετοχή φοιτητών του ΤΕΙ Θες/νίκης και θέµα 
“ ∆ιατροφικές συνήθειες και Προσφυγική Ταυτότητα”. 

� 31/07-12/08/2010: Συµµετοχή στο 5ο θερινό σχολείο Κόνιτσας και 



συνεπίβλεψη µε την ανθρωπολόγο ∆ρ. Χ. Βέικου εργασιών που 
παρουσιάστηκαν. Θεµατικές των εργασιών: «Οι νέοι και οι απόψεις 
τους για το θέµα της Βορείου Ηπείρου», «Το παρόν και το παρελθόν του 
µουσουλµανικού πληθυσµού στην Κόνιτσα» 

� 28/7 – 11/8 2011: Συµµετοχή στο 6ο θερινό σχολείο Κόνιτσας. 
Συνδιδασκαλία -µε την ∆ρ. Εσθήρ Σολοµών, λέκτορα του τµήµατος 
Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων- του µαθήµατος 
«Looking through things: Problematizing Museums and Food 
Consumption” 

� Συµµετοχή στο 7ο θερινό σχολείο Κόνιτσας (Ιούλιος-Αύγουστος 2012). 
Συνδιδασκαλία µε τους Ι. Μάνο, Β. ∆αλκαβούκη, Π. Ποτηρόπουλο το 
µάθηµα «Anthropological Theory and Methods”. Συν-επίβλεψη όλων 
των εργασιών που είχαν σα βάση επιτόπια άσκηση στην πόλη της 
Κόνιτσας. 

� Συµµετοχή και διδασκαλία στο 8ο θερινό σχολείο Κόνιτσας (Ιούλιος-
Αύγουστος 2013). Συνδιδασκαλία µε τους Ι. Μάνο, Β. ∆αλκαβούκη, Π. 
Ποτηρόπουλο το µάθηµα «Anthropological Theory and Methods”. Συν-
επίβλεψη όλων των εργασιών που είχαν σα βάση επιτόπια άσκηση στην 
πόλη της Κόνιτσας. 

� Συµµετοχή και διδασκαλία στο 9ο θερινό σχολείο Κόνιτσας (Ιούλιος- 
Αύγουστος 2014). Συνδιδασκαλία µε τους Ι. Μάνο, Β. ∆αλκαβούκη, Π. 
Ποτηρόπουλο το µάθηµα «Anthropological Theory and Methods”. Συν-
επίβλεψη όλων των εργασιών που είχαν σα βάση επιτόπια άσκηση στην 
πόλη της Κόνιτσας. 

� Συµµετοχή και διδασκαλία στο 10ο θερινό σχολείο Κόνιτσας (Ιούλιος- 
Αύγουστος 2015). Συνδιδασκαλία µε τους Ι. Μάνο, Β. ∆αλκαβούκη, Π. 
Ποτηρόπουλο το µάθηµα «Anthropological Theory and Methods”. Συν-
επίβλεψη όλων των εργασιών που είχαν σα βάση επιτόπια άσκηση στην 
πόλη της Κόνιτσας. 
 
 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ: 

- 22-25/05/2008: Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής υπεύθυνης για τη 
διοργάνωση του έβδοµου συνεδρίου φοιτητών στην Αλβανία (Κορυτσά) µε 
θέµα: “Rethinking Balkan Identities: The Dynamics of Time and Space”. 

- 9-12 Απριλίου 2009: Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής που διοργάνωσε 
το έβδοµο παγκόσµιο συνέδριο φοιτητών υπό την εποπτεία του δικτύου 
Border Crossings στο Plovdiv της Βουλγαρίας. Θέµα του συνεδρίου:  
Balkans: The local, the National and the Global-anthropological 
perspectives. Προεδρεία σε πάνελ µε θέµα: Cultural Heritage, Material 
Culture and Consumption.  

- 22-25/04/2010: Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής (δίκτυο Border 
Crossings) που διοργάνωσε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Ζάνταρ 



το όγδοο συνέδριο φοιτητών στο Zadar της Κροατίας µε θέµα: Exploring 
Everyday Life in Southeast Europe. Προεδρεία σε πάνελ µε θέµα: “Local, 
Regional, National and European Identities”. Το συνέδριο 
συνδιοργανώθηκε από το διαβαλκανικό επιστηµονικό δίκτυο (Border 
Crossings) διάφορα τµήµατα ελληνικών Πανεπιστηµίων καθώς και το 
τµήµα Εθνολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου 
Zadar 

- 12-15 Μάη 2011: Μέλος της οργανωτικής και επιστηµονικής επιτροπής 
που διοργάνωσε το ένατο συνέδριο Βαλκάνιων φοιτητών υπό την εποπτεία 
του επιστηµονικού δικτύου Border Crossings σε συνεργασία µε ελληνικά 
και ξένα πανεπιστήµια στην πόλη της Κοµοτηνής (Ελλάδα). Τίτλος του 
συνεδρίου: “Betwixt and Between: Boundaries, Negotiations and 
Transitions in SE Europe” 

- 26-29 Απρίλη 2012: Μέλος της οργανωτικής και επιστηµονικής 
επιτροπής που διοργάνωσε το 10ο συνέδριο φοιτητών υπό την εποπτεία του 
δικτύου Border Crossings σε συνεργασία µε το Yeditepe University of 
Istanbul, στην Κωνσταντινούπολη (συν-διογρανώτρια, Professor Hande 
Birkalan-Yedik, Yeditepe University). Τίτλος του συνεδρίου: “(Re) 
Searching Europe: Narrating the Past, making the Present and imagining the 
Future” 

- 25-28 Μάη 2013: Μέλος της οργανωτικής και επιστηµονικής επιτροπής 
που διοργάνωσε το 11ο διεθνές συνέδριο φοιτητών στο Βουκουρέστι, 
Ρουµανία υπό την εποπτεία του δικτύου Border Crossings σε συνεργασία µε 
τον Pr. Vintila Mihailescu (National School of Political Studies and 
Administration, Bucharest) και την EASA (European Association of Social 
Athropologists). Τίτλος συνεδρίου: Border Crossings and experiencing 
transitions: On Border Anthropology and Anthropological Nomadism. 
Παράλληλα, στα πλαίσια του συνεδρίου έλαβε χώρα το συνέδριο της EASA 
(midterm conference, “On Anthropological Nomadism”) 

- 1-4 Μάη 2014: Μέλος της οργανωτικής και επιστηµονικής επιτροπής 
υπεύθυνης για το 12ο διεθνές συνέδριο φοιτητών στο Βελιγράδι, Σερβία υπό 
την εποπτεία του επιστηµονικού δικτύου Border Crossings και σε 
συνεργασία µε τον  Pr. Slobodan Naumovic και το πανεπιστήµιο του 
Βελιγραδίου 

- 23-26 Απριλίου 2015: Μέλος της οργανωτικής και επιστηµονικής 
επιτροπής υπεύθυνης για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 13ου 
διεθνούς συνεδρίου φοιτητών στο Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπό την 
εποπτεία του επιστηµονικού δικτύου Border Crossings και σε συνεργασία 
µε το Music Academy of Sarajevo 

- 24-26 Ιουλίου 2015: Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής υπεύθυνης για 
τη διοργάνωση του 1ου διεθνούς συνεδρίου ανθρωπολογίας στην Κόνιτσα µε 
θέµα Anthropology and the commons 



- 06-08 Νοεµβρίου 2015: Μέλος της οργανωτικής και επιστηµονικής 
επιτροπής υπεύθυνης για την 3ήµερη συνάντηση Ανθρωπολογίας στο 
τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆ΠΘ µε τίτλο: «Πολιτικές του 
Πολιτισµού: συναντήσεις της ανθρωπολογίας µε την ιστορία, την εκπαίδευση 
και τις βιοπολιτικές». Συντονίστρια του πάνελ: «Τα πράγµατα έχουν τη δική 
τους ιστορία: µουσειακά αφηγήµατα και πολιτικές». Συνδιοργανωτές οι 
επίκουροι καθηγητές του τµήµατος Β. ∆αλκαβούκης και Αικ. Μάρκου. 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 

 

1. Kravva, V., 2001, “Food and Remembering: the case of Thessalonikan Jews”, 

Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2000, Devon, England: 

Prospect Books 

 

2. Κράββα, Β., “Τροφή και ταυτότητα: Η περίπτωση των Εβραίων της 

Θεσσαλονίκης”, Εθνολογία ,10 (2003): 81-98 

 

3. Kravva, V., 2003, “The construction of otherness in modern Greece: the state, the 

church and the study of a religious minority” στο 2003, P. Caplan (επιµ.) The ethics of 

anthropology: debates and dilemmas, Λονδίνο: Routledge 

 

4. Κράββα, Β., “Τα δικά µας φαγητά διαφέρουν από τα δικά σας: Το διατρέφεσθαι 

των Θεσσαλονικιών Εβραίων καθρέφτης σχέσεων, αντιπαραθέσεων, αναδοµήσεων”, 

Εθνολογία 12 (2006): 49-69  

 

5. Κράββα, Β., 2007, «Η Πολιτισµική και Πολιτική ∆ιάσταση της ‘Μετάβασης’ στα 

Βαλκάνια: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα σε µια Ευρώπη ‘Υπό Μετάβαση’» στο ∆ιαστάσεις 

της Μετάβασης και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Πρακτικά 

του Α Επιστηµονικού Συνεδρίου του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, Τµήµα 

Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα, 2006) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας 

 

6. Kravva, V., 2008, “The Taste of Belonging: An ethnographic approach to the study 

of commensality and collectivity” στο V. Nitsiakos, I. Manos, G. Angelopoulos, A. 

Angelidou, V. Dalkavoukis (επιµ.), First Annual of the Konitsa Summer School, 



Βερολίνο: LIT Verlag. 

 

7. Κράββα, Β., 2010, «Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης: ∆ιατροφή και 

Συλλογική Μνήµη» στον συλλογικό τόµο Ο Πολιτισµός στο Τραπέζι, Θεσσαλονίκη: 

'Εκδοση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 

 

8. Kravva V., 2011, “The Personal, The Local and the Political: Oral histories as valid 

analytical and methodological tools”, στο V. Nitsiakos, I. Manos, G. Agelopoulos, A. 

Angelidou and V. Dalkavoukis (επιµ.), Second Annual of the Konitsa Summer School, 

(σελ. 85-102), Βερολίνο: LIT Verlag 

 
9. Κράββα, Β., 2010, «Να µην ξεχάσω να θυµηθώ: Πολυπολιτισµικές πρακτικές που 

ξορκίζουν το Κακό», ∆ΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 28: 21-34 

 

10. Κράββα, Β., 2014, “Politicizing Hospitality: the emergency food assistance 

landscape in Thessaloniki”, Special Issue of Hospitality and Society Journal, Vol. 4, 

No. 3, pp. 249-274 

 

11.Kravva, V., 2015, “Eating in the European Way: Interpretations of Food Production 

and Consumption in Greece” στο H. Von Klaus Roth, W. Hopken και G. Schubert, 

Europaisierung- Globalisierung- Tradition. Herrschaft and Alltag in Sudosteuropa 

(Yearbook of the Organization of the Study of South Eastern Europe), Μόναχο: Verlag 

Otto Sagner 

 

Δημοσίευση μονογραφίας: 

 

2010. ∆ηµοσίευση της διδακτορικής διατριβής (σε µια επεξεργασµένη µορφή µε 

αφαιρέσεις και προσθέσεις υλικού καθώς και ενηµερωµένη βιβλιογραφία) το 2010 

υπό µορφή µονογραφίας (στα αγγλικά) από τον Γερµανικό εκδοτικό οίκο VDM Verlag  
Πληροφορίες στον δικτυακό τόπο: 

http://www.amazon.co.uk/Tell-what-you-tell-

Jewish/dp/3639264495/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1279707164&sr=8-1 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Πρόσκληση από τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης της έρευνας  για 

εξωτερική αξιολόγηση ερευνητικού προγράµµατος που κατατέθηκε ως δράση 

εθνικά χρηµατοδοτούµενη στα πλαίσια του προγράµµατος «∆ιακρατική 

Συνεργασία Ελλάδας – Ρουµανίας». Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση 

www.research.org.cy. Τίτλος του ερευνητικού προγράµµατος που αξιολογήθηκε: 

«“Fieldwork Folklore Research - Creation Oral Folklore Archive on Traditional 

Foods and Digitization of it. A collaboration of Cyprus and Romania - Επιτόπια 

Λαογραφική Έρευνα - ∆ηµιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης για τα 

Παραδοσιακά Τρόφιµα και Ψηφιοποίησή του. Συνεργασία Κύπρου-Ρουµανίας” 

Σχετικές Θεµατικές Περιοχές: Λαογραφία, Εθνολογία, Ανθρωπολογία 

Μερικές πληροφορίες για την Επιτροπή Ερευνών Κύπρου:  

The RPF was founded by the Government of the Republic of Cyprus in 1996 and 

is the national funding agency for research and innovation activities. The RPF 

announced in 2009 its Framework Programme for Research, Technological 

Development and Innovation covering the 2009-2010 period. This Framework 

Programme contains 18 Programmes and 44 Actions aiming to support the 

research community of Cyprus.  

Ηµεροµηνία Παράδοσης της Αξιολόγησης: 16/12/2013 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ  

http:www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/symposiumPapersonline/Krav

va/pdf 

www.lse.ac/collections/hellenicObservatory/events/2ndPhDsymposium_June2005/sy

mposiumPapersOnline05.htm 

http://esrea2006.ece.uth.gr/downloads/kravva.doc 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ  

(ARTICLE REVIEWS): 

 
� 2007: Ανώνυµη επιµέλεια (peer reviewing) άρθρου στο περιοδικό 



Folklore µετά από σχετική πρόσκληση της Dr Jessica Hemming 
(Assistant Editor of Folklore)   

� Reviewer (από το 2010) στο επιστηµονικό περιοδικό International 
Journal of Sociology and Anthropology (IJSA). Πληροφορίες για 

το περιοδικό στη διεύθυνση: www.academicjournals.org/IJSA/Email.htm 
� 2011: Μετά από πρόσκληση του εκδότη (Chief-editor) Klaus Roth 

(Ethnologia Balkanica) ανώνυµη επιµέλεια (Peer-Review) για άρθρο που 

πρόκειται να δηµοσιευτεί στο περιοδικό Ethnologia Balkanica 15& 
16 (refereed journal of  InASEA -International Association of South 

Eastern Anthropologists).  
� 2011: Υπεύθυνη επιµέλειας άρθρου (Chief-Editor) για το περιοδικό 

SAGEopen. Η ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση του περιοδικού είναι: 
www.sageopen.com   
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ: 

 

Νοέµβριος 1996 - Μάρτιος 1997: Απασχόληση στο Σπουδαστήριο Λαογραφίαs και  

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 

Οκτώβριος 1998 - ∆εκέµβριος 1999 και Θερινό Τµήµα 2001: ∆ιδασκαλία 

Κοινωνιολογίας σε Προπαρασκευαστικά µαθήµατα του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Ελευθέρων Σπουδών D.E.I. στη Θεσσαλονίκη σε φοιτητές που επρόκειτο να 

φοιτήσουν σε Αγγλικά Πανεπιστήµια  

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2000 - 2001: ∆ιδασκαλία του µαθήµατος “Εισαγωγή στην 

Κοινωνική Ανθρωπολογία” (Introduction to Social Anthropology) ως µερικά 

απασχολούµενη λέκτορας (Part time Lecturer/ Visiting Tutor) στο τµήµα Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας του Κολεγίου Goldsmiths, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου  

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ: 

Ακαδηµαϊκό έτος 2003 – 2004 (εαρινό εξάµηνο) : ∆ιδασκαλία  µε βάση το Π.∆. 

407/80 των γνωστικών αντικειµένων “Ανθρωπολογία του Φαγητού / ∆ιατροφής” και 

“Πολιτική Ανθρωπολογία” στο τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ), Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

 



Ακαδηµαϊκό έτος 2004 - 2005: ∆ιδασκαλία Κοινωνιολογίας (Introduction to 

Sociology) στο εξωτερικό πρόγραµµα  (External Programme) του Πανεπιστηµίου 

Λονδίνου LSE (London School of Economics and Political Science) που γίνεται σε 

συνεργασία µε το D.E.I. (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών) στη Θεσσαλονίκη 

[προσκοµίζεται συστατική επιστολή της R. Gosling, Academic Responsible for the 

External LSE Programme] 

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2005 – 2006: 

1. ∆ιδασκαλία Κοινωνιολογίας στο εξωτερικό πρόγραµµα διδασκαλίας του 

Πανεπιστηµίου του Λονδίνου 

2. ∆ιδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου «Κοινωνιολογία και ∆ιατροφή»  στο 

Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 

3. Συµµετοχή (διετής) στο ερευνητικό πρόγραµµα CENTROPA αναφορικά µε την 

ιστορία των Εβραίων της Ευρώπης. Συντονίστρια και επιστηµονική υπεύθυνη του 

προγράµµατος στη Θεσσαλονίκη ήταν η ιστορικός ∆ρ. Ρένα Μόλχο 

4. Εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόµενους µετανάστες που 

διαµένουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί και 

εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραµµα εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και συγχρηµατοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο κατά 75% 

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2006 -2007 

1. ∆ιδασκαλία Κοινωνιολογίας στο εξωτερικό πρόγραµµα διδασκαλίας του 

Πανεπιστηµίου του Λονδίνου 

2.    ∆ιδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου «Κοινωνιολογία και ∆ιατροφή»  στο 

Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας της σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης  

3.   Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα CENTROPA αναφορικά µε την ιστορία 

των Εβραίων της Ευρώπης. Συντονίστρια και επιστηµονική υπεύθυνη του 

προγράµµατος στη Θεσσαλονίκη ήταν η ιστορικός ∆ρ. Ρένα Μόλχο  

5. Εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόµενους µετανάστες που 

διαµένουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί και 



εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραµµα εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο κατά 75% 

 

Ακαδηµαϊκό έτος: 2007-2008 

1.∆ιδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου «Κοινωνιολογία και ∆ιατροφή» στο 

Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

2.∆ιδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων (χειµερινό εξάµηνο): «Ανθρωπολογικές 

Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισµού Ι» και «Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία» 

στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της σχολής Μουσικής Τεχνολογίας 

του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου  

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

1. ∆ιδασκαλία Κοινωνιολογίας στο εξωτερικό πρόγραµµα διδασκαλίας του LSE 

2. ∆ιδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου “Κοινωνιολογία και ∆ιατροφή” στο 

Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων του Α.Τ.Ε.Ι 

Θεσσαλονίκης 

  

Ακαδηµαϊκό έτος: 2009-2010 

∆ιδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου “Κοινωνιολογία και ∆ιατροφή”, Τµήµα 

∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων, Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 

 

Ακαδηµαϊκό έτος: 2010-2011 

1.∆ιδασκαλία (κατά το χειµερινό εξάµηνο) του γνωστικού αντικειµένου 

“Κοινωνιολογία και ∆ιατροφή” στο Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας (Σχολή 

Τεχνολογίας Τροφίµων), Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 

2.∆ιδασκαλία (κατά το εαρινό εξάµηνο) µε βάση το Π.∆ 407/80 των γνωστικών 

αντικειµένων «Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ: Τα πεδία της Κοινωνικής και 

Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας» και «Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙΙ: Ζητήµατα 

Πολιτικής και Οικονοµικής Ανθρωπολογίας» στο Τµήµα Ιστορίας & Εθνολογίας του 

∆ηµοκρίτειου Παν/µίου Θράκης (Κοµοτηνή).  

Τον Απρίλιο 2011 οµόφωνη εκλογή στη θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο 



«Κοινωνική Ανθρωπολογία» από τα µέλη ∆ΕΠ του ιδίου τµήµατος   

 

Ακαδηµαϊκό έτος: 2011-2012 

∆ιδασκαλία κατά το χειµερινό εξάµηνο (µε βάση το Π∆ 407/80) των γνωστικών 

αντικειµένων «Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισµική Ανθρωπολογία» και 

«Ανθρωπολογία της ∆ιατροφής και Κατανάλωσης» στο Τµήµα Ιστορίας και 

Εθνολογίας του ∆.Π.Θ.  

Εαρινό εξάµηνο 2012 διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων «Πολιτική 

Ανθρωπολογία» και «Ανθρωπολογία των Κοινωνικών Φύλων» 

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 

1.∆ιδασκαλία (Σ.Ε.Π) στα πλαίσια του Ανοικτού Πανεπιστηµίου της θεµατικής 

ενότητας ΕΛΠ 41 (Ξάνθη) «∆ηµόσιας και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: οι 

Νεότεροι χρόνοι». Η ενότητα περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών για την 

απόκτηση του πτυχίου «Ελληνικός Πολιτισµός» 

2.∆ιδασκαλία κατά το εαρινό εξάµηνο του 2012-13 των γνωστικών αντικειµένων 

«Εισαγωγή στη Σηµειωτική» (συνδιδασκαλία µε τον Β. ∆αλκαβούκη, επίκουρο 

καθηγητή) και «Πολιτική Ανθρωπολογία» στο τµήµα Ιστορίας & Εθνολογίας του 

∆ΠΘ 

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 

1.∆ιδασκαλία Κοινωνιολογίας (Principles of Sociology) στο εξωτερικό πρόγραµµα 

διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (External Studies, LSE) σε 

συνεργασία µε το κολέγιο DEI στη Θεσσαλονίκη 

2. ∆ιδασκαλία του Αντικειµένου Anthropology & Archaeology στα πλαίσια 

προπαρασκευαστικών σπουδών στο κολέγιο DEI στη Θεσσαλονίκη µε σκοπό τις 

σπουδές στη Μ. Βρετανία 
 

Ακαδηµαϊκό έτος 2014-5 

∆ιορισµένη Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Τµήµα Ιστορίας & 

Εθνολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. ∆ιδασκαλία των εξής 

γνωστικών αντικειµένων: «Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισµική 

Ανθρωπολογία», «Ανθρωπολογία της ∆ιατροφής», «Κατανάλωση, Υλικός πολιτισµός 



και Μουσειακή εκπαίδευση», «Πολιτική Ανθρωπολογία», «Ανθρωπολογία των 

Φύλων» και «Σηµειωτική».  

Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας µε θέµα: «Θεωρητικές και µεθοδολογικές διαδροµές 

της µουσειακής αναπαράστασης: Η περίπτωση του Κέντρου Χαρακτικών Τεχνών -

Μουσείου Βάσως Κατράκη» 

Ακαδηµαϊκό έτος 2015-16  

∆ιδασκαλία σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Όσον αφορά το 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα της σχολής: «Τοπική Ιστορία- ∆ιεπιστηµονικές 

προσεγγίσεις» υπεύθυνη για το σχεδιασµό και το συντονισµό της ενότητας 

«Μελετώντας σε ένα τοπικό µουσείο: σχεδιασµός έρευνας και πρακτική άσκηση» 

 

 


