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ΠΟΤΓΔ 

 

 Οινθιήξσζε ηηο εγθύθιηεο ζπνπδέο ζην Κιαζζηθό Λύθεην "Tito Livio" 

ηεο Padova. 

 

 πνύδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ "Ca' Foscari" 

ηεο Βελεηίαο (Σκήκα Αλαηνιηθώλ Γισζζώλ θαη Λνγνηερληώλ) όπνπ 

έιαβε ην πηπρίν κε βαζκό ΑΡΙΣΑ (110/110, ζύκθσλα κε ηελ ηηαιηθή 

βαζκίδα) κε θαηεύζπλζε ζπνπδώλ ζηελ ηζιακηθή ηζηνξία θαη ζηελ 

ηζηνξία ηεο Δγγύο Αλαηνιήο θαη κε ηεηξαεηή γιώζζα ηελ αξαβηθή. 

 

 Παξαθνινύζεζε καζήκαηα λενειιεληθήο γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Padova επί δύν ρξόληα, κε ηνλ θαζεγεηή θ. 

Massimo Peri. 

 

 Σν Ννέκβξην 2003 έιαβε ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ 

Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε εηδίθεπζε ζηε Βπδαληηλή θαη 

Μεζαησληθή Ιζηνξία κε ην βαζκό ΑΡΙΣΑ. Σίηινο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο: “Η ηζιακηθή θαηάθηεζε ηεο πξίαο”. 

 



 ηηο 10 Μαΐνπ 2007 ππνζηήξημε επηηπρώο ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

ηνπ  ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε εηδίθεπζε ζηε Βπδαληηλή θαη 

Μεζαησληθή Ιζηνξία κε βαζκό ΑΡΙΣΑ. Σίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο: “Ο αληαγωληζκόο Βπδαληίνπ θαη Χαιηθάηνπ ηω Φαηηκηδώλ 

ζηελ Δγγύο Αλαηνιή θαη ε δξάζε ηωλ ηηαιηθώλ πόιεωλ ζηελ πεξηνρή 

θαηά ηνλ 10ν θαη ηνλ 11ν αηώλα”. ηηο 28 Ινπλίνπ έγηλε ε επίζεκε 

ηειεηή νξθσκνζία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ.  

 

 ηηο 16 Μαΐνπ 2007 ζπκκεηείρε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο γηα ην πηζηνπνηεηηθό επάξθεηαο 

γλώζεο ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο (επίπεδν Γ), όπνπ επέηπρε κε 

βαζκό ΑΡΙΣΑ (10). 

 
 
 
 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ 

 

Μονογπαφίερ: 

 

1. Η ηζιακηθή θαηάθηεζε ηεο πξίαο. Πωο ην Βπδάληην έραζε ηελ 

Αλαηνιή ηνπ, Αζήλα 2007. 

 

2. Ο αληαγωληζκόο Βπδαληίνπ θαη Χαιηθάηνπ ηω Φαηηκηδώλ ζηελ 

Δγγύο Αλαηνιή θαη ε δξάζε ηωλ ηηαιηθώλ πόιεωλ ζηελ πεξηνρή 

θαηά ηνλ 10ν θαη ηνλ 11ν αηώλα, Βπδαληηλά Κείκελα θαη Μειέηαη, 

Κέληξν Βπδαληηλώλ Δξεπλώλ, Θεζζαινλίθε 2008. 

 

Άπθπα: 

 

1. Αληηθξνπόκελεο πιεξνθνξίεο από βπδαληηλέο θαη βελεηηθέο πεγέο 

γηα ηε λαπκαρία ηεο Ρόδνπ (1099 ή 1100), Βπδαληηαθά 26 (2007), 

191-207. 

 

2. Σν Βπδάληην θαη ε άκπλα ηεο πξίαο: Άξαβεο θνηδεξάηνη, αξαβηθέο 

επηδξνκέο θαη ηζιακηθή θαηάθηεζε, Βπδαληηλά 27 (2007), 187-214.  

 

3. “Da romani (rūm) a franchi (ifranğ). La percezione di alcune città 

d’Italia e dei loro abitanti nelle opere di storici e geografi arabi 

medievali” (Από «Ρσκαίνη» ζε «Φξάγθνη». Η αληίιεςε κεξηθώλ 

ηηαιηθώλ πόιεσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο ζηα έξγα Αξάβσλ 



ηζηνξηθώλ θαη γεσγξάθσλ ηνπ Μεζαίσλα), Medieval Sophia 

(Ιηαιία), η. 9 (Ιαλνπάξηνο-Ινύληνο 2011), 5-20. 

 

4. “Le navi del Soldano e le speranze di Venezia. Le spedizioni navali 

dei mamelucchi contro i portoghesi nell’Oceano Indiano (1507-9, 

1516) nel Kitāb badā’i‘ az-zuhūr fī waqā’i‘ ad-duhūr  di Ibn Iyās e 

nei Diarii di Marin Sanudo” (Σα πινία ηνπ νιληάλν θαη νη ειπίδεο 

ηεο Βελεηίαο. Οη λαπηηθέο εθζηξαηείεο ησλ Μακεινύθσλ θαηά ησλ 

Πνξηνγάισλ ζηνλ Ιλδηθό Ωθεαλό (1507-9, 1516), ζην Kitāb badā’i‘ 

az-zuhūr fī waqā’i‘ ad-duhūr ηνπ Ibn Iyās θαη ζηα Diarii di Marin 

Sanudν ), History Studies, International Journal of History 

(Σνπξθία), η. 3/2 (Ινύιηνο 2011), 301-321. 

 

5. «ην θέληξν ηνπ Σξηγώλνπ. Σν Βπδάληην θαη νη Άξαβεο ζηε ηθειία 

θαη ηε λόηηα Ιηαιία θαηά ηα κέζα ηωλ Μέζωλ Χξόλωλ (9νο-12νο 

αη.)», Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ «Βπδάληην θαη Αξαβηθόο 

Κόζκνο. πλάληεζε Πνιηηηζκώλ» πνπ νξγαλώζεθε από ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Θεζζαινλίθε, 16-

18/12/2011), Θεζζαινλίθε 2013, 305-320. 

 

6. «Από ην Οπάληη αζ-αθξά ζην Μεζνιόγγη. Η εμέιημε ηνπ ζηξαηνύ 

ηνπ Μνπράκκαλη Άιη από ηα νζωκαληθά πξόηππα ζηνλ 

εθζπγρξνληζκέλν Σαθηηθό ηξαηό (1812-1826)», Πξαθηηθά ηνπ ΛΔ΄ 

Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε, 30 Μαΐνπ-1 

Ινπλίνπ 2014, Θεζζαινλίθε 2016, 93-112. 

 

7. «Αανπάζηκ θαη Θνπγνύξ. Σν ζηξαηηωηηθό ζύλνξν ηνπ Χαιηθάηνπ 

ζηελ αλαηνιηθή Μηθξά Αζία», Βπδαληηαθά 32 (2015), 133-156. 

 

8. «Άξαβεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Βπδαληίνπ. Η βαζίιηζζα Μαβία ηωλ 

Μπάλη Σαλνύρ (4νο αη. κ. Χ.)», Βπδαληηαθά 33 (2016), 11-36. 

 

9. «Απ’ηνλ ηάθν. Σν εκεξνιόγην αηρκαισζίαο ηνπ ινραγνύ ηνπ 

ππξνβνιηθνύ Βαζηιείνπ . Αζεκάθε (1922-1923)», ελ Παηξίδεο ηεο 

Ρωκηνζύλεο. Θξάθε, Μαθεδνλία, Βόξεηα Ήπεηξνο, Μηθξά Αζία, 

Πόληνο, Καππαδνθία, Κύπξνο. Αθηέξωκα ζηνλ θαζεγεηή Αζαλάζην 

Δ. Καξαζαλάζε, Θεζζαινλίθε 2018 (επηκέιεηα: Γ. Σζόηζνο), ζ. 

329-344. 

 

10. «O ἄξρωλ ηῶλ ἀξρόληωλ θαὶ ἀκεξᾶο ηῶλ ἀκεξάδωλ Γεώξγηνο ν 

Αληηνρεύο», Βπδαληηαθά, 34 (2017), 133-152. 

 



11. «Άξαβεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Βπδαληίνπ. Ο Σδάκπαια ηκπλ αι-Άϊρακ 

ηωλ Μπάλη Γαζζάλ», ππό έθδνζε ζην ηεύρν 35 (2018) ηνπ 

πεξηνδηθνύ Βπδαληηαθά 35. 

 

 

 

Παποςζιάζειρ και διαλέξειρ: 

 

1. ηηο 26 Μαΐνπ 2006 παξνπζίαζε ζην 27ν Παλειιήλην Ιζηνξηθό 

πλέδξην ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 26-28 

Μαΐνπ 2006) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Αληηθξνπόκελεο πιεξνθνξίεο 

από βπδαληηλέο θαη βελεηηθέο πεγέο γηα ηε λαπκαρία ηεο Ρόδνπ (1099 

ή 1100)». 

 

2. ηηο 26 Μαΐνπ 2007 παξνπζίαζε ζην 28ν Παλειιήλην Ιζηνξηθό 

πλέδξην ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 25-27 

Μαΐνπ 2007) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Οη λαπηηθέο εθζηξαηείεο ηωλ 

Μακεινύθωλ ηεο Αηγύπηνπ ελαληίνλ ηωλ Πνξηνγάιωλ ζηνλ Ιλδηθό 

Ωθεαλό (1506-1509, 1516) θαηά ηηο αξαβηθέο θαη βελεηηθέο ηζηνξηθέο 

πεγέο». 

 

3. ηηο 3 Μαξηίνπ 2008 πξαγκαηνπνίεζε δηάιεμε κε ηίηιν «Σν Βπδάληην 

θαη ε πξώηε ηζιακηθή επέθηαζε ζηελ Δγγύο Αλαηνιή (7νο αηώλα). 

Μηα πνιηηηθνζηξαηηωηηθή αλάιπζε», ζην Βπδαληηλό Μνπζείν 

Βέξνηαο. 

 

4. ηηο 15 Οθησβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνίεζε δηάιεμε κε ηίηιν 

«Πξνζδηνξίδνληαο κηα γελνθηνλία. Η πεξίπηωζε ηεο Αιγεξίαο», ζην 

Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ρέζπκλν. 

 

5. Σν επηέκβξην ηνπ 2011 ζπκκεηείρε ζην ληνθηκαληέξ ηνπ ηνπξθηθνύ 

θξαηηθνύ ξαδηνηειενπηηθνύ ζηαζκνύ TVT Okul, γηα ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ νζσκαλνύ πεξηεγεηή  θαη ζπγγξαθέα Δβιίγηα Σζειεκπί 

(Evliya Çelebi, 1611-1682), ζπγθεθξηκέλα γηα όζα ζην έξγν ηνπ 

αθνξνύλ ηελ πεξηγξαθή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ ηνπνζεζηώλ 

ηεο Διιάδαο. Σν ληνθηκαληέξ κεηαδόζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο ζηελ Σνπξθία θαη, δνξπθνξηθά, ζηνλ ππόινηπν θόζκν. 

 

6. ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2011 παξνπζίαζε ζην ζπλέδξην «Η Δπξσπατθή 

ηζηνξία ζην ειιεληθό παλεπηζηήκην. Μεζαίσλαο θαη πξώηκε λεόηεξνη 

ρξόλνη – έξεπλα θαη δηδαζθαιία», πνπ νξγαλώζεθε από ην 



Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Ρέζπκλν, 25/27 Ννεκβξίνπ 2011) 

αλαθνίλσζε κε ηίηιν «…e quindi uscimmo a riveder le stelle. 

Δκπεηξίεο, πξνβιεκαηηζκνί, θόβνη θαη ειπίδεο ελόο κεζνγεηαθνύ 

Φξάγθνπ ζρεηηθά κε ηηο κεζαηωληθέο επξωπαϊθέο ζπνπδέο ζηελ 

Διιάδα θαη κεξηθά (ηνικεξά) παξαδείγκαηα ηεο ρξεζηκόηεηάο ηνπο 

γηα ηελ ειιεληθή θνηλωλία ηνπ 21νπ αηώλα». 

 

7. ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2011 παξνπζίαζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην 

«Βπδάληην θαη Αξαβηθόο Κόζκνο. πλάληεζε Πνιηηηζκώλ» πνπ 

νξγαλώζεθε από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

(Θεζζαινλίθε, 16-18/12/2011) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «ην θέληξν ηνπ 

Σξηγώλνπ. Σν Βπδάληην θαη νη Άξαβεο ζηε ηθειία θαη ηε λόηηα Ιηαιία 

θαηά ηα κέζα ηωλ Μέζωλ Χξόλωλ (9νο-12νο αη.)». 

 

8. ηηο 24 Μαξηίνπ 2012 παξνπζίαζε ζηε δηεπηζηεκνληθή εκεξίδα «Η 

Ιζηνξία ηεο Αξαβηθήο Γιώζζαο» πνπ νξγαλώζεθε από ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην 

Διιάδνο θαη ην Ίδξπκα Μειεηώλ Χεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ 

(Θεζζαινλίθε 24/3/2012), αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Η Αξαβηθή 

γιώζζα ζηελ Δγγύο Αλαηνιή θαη ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ηνπο πξώηνπο 

αηώλεο ηνπ Ιζιάκ». 

 

9. Σελ 1ε  Ινπλίνπ 2013 παξνπζίαζε ζην 34ν Παλειιήλην Ιζηνξηθό 

πλέδξην ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 31 

Μαΐνπ-2 Ινπλίνπ 2013) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Η Πάδνβα ηωλ Νηα 

Καξξάξα ζην έξγν ηνπ Λαόληθνπ Χαιθνθνλδύιε». 

 
10. Σελ 1ε Ινπλίνπ 2014 παξνπζίαζε ζην 35ν Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ 

πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 30 

Μαΐνπ-1 Ινπλίνπ 2014) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Από ην Οπάληη αζ-

αθξά ζην Μεζνιόγγη. Η εμέιημε ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη 

από ηα νζωκαληθά πξόηππα ζηνλ εθζπγρξνληζκέλν Σαθηηθό ηξαηό 

(1812-1826)». 

 
11. ηηο 23 Μαΐνπ 2015 παξνπζίαζε ζην 36ν Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ 

πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 22-24 

Μαΐνπ 2015) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Αανπάζηκ θαη Θνπγνύξ. Σν 

ζηξαηηωηηθό ζύλνξν ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο (Χαιηθάηνπ) ζηελ 

αλαηνιηθή Μηθξά Αζία». 

 



12. ηηο 12 Απξηιίνπ 2016 πξαγκαηνπνίεζε εηζήγεζε ζηελ Δηαηξεία 

Μαθεδνληθώλ πνπδώλ Θεζζαινλίθεο κε ηίηιν «Η Βόξεηα Διιάδα 

θαη ηα Βαιθάληα ζην πιαίζην ηεο νζωκαληθήο ζηξαηηωηηθήο 

νξγάλωζεο (1860-1912». 

 
13. ηηο 15 Απξηιίνπ 2016 ζπκκεηείρε ζηε δηεπηζηεκνληθή εζπεξίδα 

«πξία. Γεσπνιηηηθέο ζπγθξνύζεηο, γεσπνιηηηθό Ιζιάκ θαη ν ξόινο 

ησλ ΜΜΔ» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ, κε αλαθνίλσζε 

κε ηίηιν: «Ο Χαιίθεο θαη ν Λέωλ. Ο πόιεκνο ηνπ ιεγόκελνπ 

ηζιακηθνύ θξάηνπο θαηά ηεο πξηαθήο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο». 

 
14. ηηο 27 Μαΐνπ 2016 παξνπζίαζε ζην 37ν Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ 

πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 26-28 

Μαΐνπ 2016) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Άξαβεο ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Βπδαληίνπ. Η βαζίιηζζα Μαβία ηωλ Μπάλη Σαλνύρ (4νο αη. κ. Χ.)». 

 

15. ηηο 26 Μαΐνπ 2017 παξνπζίαζε ζην 38ν Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ 

πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 25-27 

Μαΐνπ 2017) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Ο ἄξρωλ ηῶλ ἀξρόληωλ θαὶ 

ἀκεξᾶο ηῶλ ἀκεξάδωλ Γεώξγηνο Αληηνρεύο». 

 

16. ηηο 24 Μαΐνπ 2018 παξνπζίαζε ζην 39ν Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ 

πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 23-25 

Μαΐνπ 2018) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Άξαβεο ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Βπδαληίνπ: ν Σδάκπαια ηκπλ αι-΄Αϊρακ ηωλ Μπάλη Γαζζάλ (π. 

645)». 

 

17. ηηο 17 Μαΐνπ 2019 παξνπζίαζε ζην 40ν Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ 

πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο (Θεζζαινλίθε, 15-17 

Μαΐνπ 2019) αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Η ηζηνξία ηωλ βαζηιέωλ ηεο 

Κωλζηαληηλνύπνιεο (Kitāb tā’rīkh mulūk al-Qustantiniyya). Μία 

αξαβηθή ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο». 

 

 

 

 
 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ  ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

 Καηά ηα αθαδεκατθά έηε 2005-2006 θαη 2006-2007 εξγάζηεθε σο 

ζπκβαζηνύρνο ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. (Σνκέαο Βπδαληηλήο θαη Μεζαησληθήο Ιζηνξίαο) κε 



αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηελ επηθνπξία ησλ κειώλ ΓΔΠ ζηελ άζθεζε 

ησλ θνηηεηώλ, δηεμαγσγή θξνληηζηεξίσλ, επνπηεία εμεηάζεσλ θαη 

δηόξζσζε αζθήζεσλ.    

 

Από ηνλ επηέκβξην 2007 κέρξη ην επηέκβξην 2010 (ζπλνιηθά έμη 

εμάκελα) δίδαμε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο, σο δηδάζθσλ ηνπ Π.Γ. 407/80 κε ζέζε Λέθηνξα, ζην 

γλσζηηθό αληηθείκελν «Ιζηνξία ησλ Αξάβσλ». 

 

   Σν 2008 ζπλεξγάζηεθε κε ηε ρνιή Γηνίθεζεο θαη Δπηηειώλ 

Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ (Αζήλα), σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο γηα ηελ 

εθπόλεζε δνθηκίσλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηώλ ηεο ζρνιήο απηήο, κε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηζιακηθό θνληακεληαιηζκό θαη γεληθόηεξα ηηο ζρέζεηο 

Δπξώπεο θαη Διιάδαο κε ηνλ αξαβντζιακηθό θόζκν. 

 

ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2010 εμειέγε ζε ζέζε ΓΔΠ ηεο βαζκίδαο ηνπ 

Λέθηνξα ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Ιζηνξία ηνπ 

Ιζιακηθνύ Κόζκνπ» (ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 

876/19.9.2008 η. ΣΡΙΣΟ). 

ην ίδην ηκήκα δίδαμε θαηά ην εαξηλό εμάκελν 2010, σο δηδάζθσλ ηνπ 

Π.Γ. 407/80 κε ζέζε Λέθηνξα (κε πιήξε απαζρόιεζε), κε γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Ιζηνξία ηνπ Ιζιακηθνύ Κόζκνπ». 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 πξνζειήθζε σο αθαδεκατθό βνεζόο (academic 

assistant) από ην Γηεζλέο Διιεληθό Παλεπηζηήκην (International Hellenic 

University) όπνπ ηνπ αλαηέζεθε ην έξγν ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ «Πνιηηηζκνί ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» (Eastern Mediterranean Cultures). 

 

Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012 δίδαμε, 

σο δηδάζθσλ ηνπ Π.Γ. 407/80 κε ζέζε Λέθηνξα, ην κάζεκα «Μεζαησληθή 

θαη Νεόηεξε Ιζηνξία ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ» (Medieval and Modern 

History of the Black Sea region) ζην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

(MA in Black Sea Cultural Studies) ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ 

ηνπ Γηεζλνύο Διιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. (International 

Hellenic University). Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα. 

 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2013 δηνξίζηεθε κέινο ΓΔΠ κε ηε βαζκίδα ηνπ 

Λέθηνξα ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 



Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Ιζηνξία ηνπ 

Ιζιακηθνύ Κόζκνπ» (ΦΔΚ 1417/6.12.2013/Γ). 

 

ηηο 17 Μαΐνπ 2018 εμειέγε ζε ζέζε ΓΔΠ ηεο βαζκίδαο ηνπ Δπίθνπξνπ 

ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Ιζηνξία ηνπ Ιζιακηθνύ Κόζκνπ» 

(ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 1160/17.11.2017/Γ). 

 

ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 δηνξίζηεθε κέινο ΓΔΠ κε ηε βαζκίδα ηνπ 

Λέθηνξα ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Ιζηνξία ηνπ 

Ιζιακηθνύ Κόζκνπ» (ΦΔΚ 1200/18.10.2018/Γ). 

 

ην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ζεξαπεύεη ηα εμήο καζήκαηα: 

1. Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ. 

2. Ο Μσάκεζ θαη ην Ιζιάκ. 

3. Σν Κξάηνο ησλ Μακεινύθσλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο πξία. 

4. Η Αίγππηνο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη θαη ησλ δηαδόρσλ ηνπ (1801-

1882). 

5. αι-Ααξακπίγηα. Η ηζηνξία ηεο αξαβηθήο γιώζζαο θαη ε 

ζπκβνιή ηεο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηζιακηθνύ πνιηηηζκνύ. 

 

 

Σν αθαδεκατθό έηνο 2014-2015 δίδαμε ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

«πνπδέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο» ηα καζήκαηα «Η 

Βελεηνθξαηία ζηνλ ρώξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο (13νο-17νο αη.)» 

θαη «Οη ιανί ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο κέζα από ηελ δηάιπζε ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο σο ην δεύηεξν κηζό ηνπ 20νύ αηώλνο». 

Γηδάζθεη ηα ίδηα καζήκαηα ζην ίδην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ θαη ην αθαδεκατθό έηνο 2016-2017. 

 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ΠΜ επέβιεςε ηελ 

ηειηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηεο θπξίαο Φσηηάδνπ Μαηίλαο, κε ηίηιν «Από 

ηνλ Άγην ηέθαλν ζην Βεξνιίλν. Η εθήκεξε εδξαίσζε ηεο ξσζηθήο 

θπξηαξρίαο ζηα Βαιθάληα», πνπ βαζκνινγήζεθε κε «ΑΡΙΣΑ» 

(Φεβξνπάξηνο 2015), θαη εθείλε ηνπ θ. Σνδαθίδε Γεκήηξε, κε ηίηιν «Ο 

ηζιακηθόο θνληακεληαιηζκόο σο παξάγσλ αζηάζεηαο ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε», πνπ βαζκνινγήζεθε κε «ΑΡΙΣΑ» (Φεβξνπάξηνο  2017).  

 

πκκεηείρε επίζεο ζηηο ηξηκειείο επηηξνπέο ησλ θνηηεηώλ Πέηξνπ 

Κεξαληδή, κε ηειηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία «Οη νρπξώζεηο ησλ πόιεσλ 



ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο επί Ινπζηηληαλνύ Α΄», Νηθόιαν 

Παπαδεκεηξίνπ-Γνύθα, πνπ βαζκνινγήζεθε κε «ΑΡΙΣΑ» (Ινύληνο 

2016), θαη Γηώξγνπ Μπίλνπ κε ηειηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία 

«Μεηαθξαζηηθή πξόζιεςε ησλ έξβσλ ινγνηερλώλ Ίβν Άληξηηο θαη 

Μίινξαλη Πάβηηο ζηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα», κε επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα ηελ θα. Χξηζηίλα Μάξθνπ, πνπ βαζκνινγήζεθε κε «ΑΡΙΣΑ» 

(Ινύληνο 2016). 

 

ηηο 17 Μαΐνπ 2018 εμειέγε Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Ιζηνξίαο 

θαη Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Ιζηνξία ηνπ Ιζιακηθνύ Κόζκνπ». Βξίζθεηαη ηώξα ζηελ 

αλακνλή ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ. 

 

Από ηνλ Οθηώβξην 2016 δηδάζθεη, κε αλάζεζε δηδαζθαιίαο θαη κε ηελ 

άδεηα ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ., ηα καζήκαηα 

«Κνξάλη-Κιαζηθό Σαθζίξ», «Αξαβηθή Γιώζζα 1», «Αξαβηθή Γιώζζα 2», 

«Αξαβηθή Γιώζζα 3», «Αξαβηθή Γιώζζα 4» θαη «Ιζιακηθή Ιζηνξία 3» 

ζηελ Καηεύζπλζε Μνπζνπικαληθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο 

ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

 

 

ΓΝΩΗ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

 

Δθηόο από ηελ ηηαιηθή θαη ηε βελεηηθή, πνπ είλαη νη κεηξηθέο ηνπ 

γιώζζεο, έρεη ζπνπδάζεη θαη θαηέρεη ζε πνιύ θαιό βαζκό ηηο αθόινπζεο 

γιώζζεο: αγγιηθή, αξαβηθή, γαιιηθή, ειιεληθή (θαηέρεη Αλώηαην 

Πηζηνπνηεηηθό Γλώζεσο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο, επηπέδνπ Γ) θαη 

ηζπαληθή. Καηέρεη επίζεο ηηο βαζηθέο γλώζεηο ηεο πνξηνγαιηθήο, ηεο 

ζεξβνθξναηηθήο, ηεο ξνπκαληθήο, ηεο ηνπξθηθήο θαη ηεο νζσκαληθήο 

γιώζζαο 

 

 

 


