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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 

 
της 9ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17-01-2019 και ώρα 10.00 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, (κτίριο Ν. Χημείου, Ναυαρίνου 13α, ισόγειο – 
δεξιά). 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Μακρυνιώτη Δήμητρα,  Καθηγήτρια, Πρόεδρος 
2. Δραγώνα Θάλεια, Καθηγήτρια 
3. Φλογαϊτη Ευγενία, Καθηγήτρια 
4. Κατή Δήμητρα, Καθηγήτρια  
5. Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια 
6. Ζαμπέτα Παρασκευή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
7. Ανδρούσου Αλεξάνδρα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
8. Ασκούνη Κανέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
9. Ασημακοπούλου Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
10. Παρούση Αντιγόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   
11. Τσάφος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
12. Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
13. Ντεροπούλου ή Ντέρου Ευδοξία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
14. Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
15. Τσάκωνα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια 
16. Αναγνωστάκη Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθηγητής (εκπ/κή άδεια) 
2. Κούρτη Ευαγγελία, Καθηγήτρια (εκπ/κή άδεια) 
3. Λεοντσίνη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
4. Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκουρη καθηγήτρια (εκπ/κή άδεια) 
5. Κορτέση-Δαφέρμου Χαρίκλεια, Επίκουρη Καθηγήτρια (εκπ/κή άδεια) 

 
 
Γραμματέας του Τμήματος η διοικητική υπάλληλος Αναστασία Γόντικα.  
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση με τη συζήτηση των θεμάτων της  
Η.Δ. της Συνέλευσης. 
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Απόσπασμα πρακτικού της 9ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών της 
17/01/2019. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1ο Θέμα της Η.Δ. της Συνέλευσης :  
Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» 
 
Πριν την έναρξη συζήτησης του θέματος, αποχωρεί από την αίθουσα η υποψήφια για 
τη θέση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Ασημακοπούλου. 
 
Η Συνέλευση έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις  του ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 
διατάξεις των νόμων 4386/2016 (Α΄83), 4405/2016 (Α΄129) και 4485/2017 
(Α΄114), 

 την υπ’ αρ. Φ122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄225)  Υπουργική Απόφαση,  

 την απόφαση της Συγκλήτου της συνεδρίασης της 2/8/2018 που αφορά στην 
έγκριση της επικαιροποίησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  

      (ΑΔΑ:62XX46ΨZ2N-O2Y) 

 την υπ’ αριθμ.1718037138/23-7-2018 προκήρυξη όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1222/22-10-2018 (τ.Γ΄) 

 Το γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» καθώς και τη 

συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης 

(ΦΕΚ. 1222/22-10-2018, τ.Γ΄), το οποίο περιλαμβάνει τις κοινωνικές, 

πολιτισμικές, πολιτικές και ιδεολογικές διαδικασίες από τη Γαλλική 

Επανάσταση μέχρι και τον 20ό αιώνα που συντελέστηκαν σε ευρωπαϊκό, 

παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο. Ιδιαίτερες και σημαντικές θεματικές 

λογίζονται οι εθνικές ιδέες και ο φιλελεύθερος εθνικισμός του 19ου αιώνα, οι 

μεγάλοι πόλεμοι, καθώς και οι ιδεολογικοί πόλεμοι του 20ού αιώνα 

(σοσιαλισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ναζισμός), τέλος, οι αντιλήψεις και οι 

θεωρίες περί φυλετικής αποκλειστικότητας. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα, που 

βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος διεθνώς, 

προσφέρουν βασικά εφόδια στους/τις μελλοντικούς/ές εκπαιδευτικούς. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος επισημαίνει ότι, όπως προκύπτει από την εξέταση 
των γνωστικών αντικειμένων των μελών του Τμήματος, δεν υπάρχει κανένα μέλος που 
να έχει το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέλους του Τμήματος στο 
εκλεκτορικό σώμα.  

Στο Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων του Τμήματος η κ. Κουλούρη Χριστίνα και 
η κ. Σπηλιωτοπούλου Μαρία έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό 
πλήρωση θέσης και ορίζονται ως τακτικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 
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Για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών που υπολείπεται,  με ευθύνη της 
Προέδρου, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συνέλευσης μεταξύ των μελών του 
Μητρώου Εξωτερικών Εκλεκτόρων που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο, 
(λαμβανομένου υπόψη του συνολικού επιστημονικού τους έργου),  με το αντικείμενο 
της θέσης.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατόπιν της ολοκλήρωσης της κλήρωσης συγκροτείται το 
Εκλεκτορικό Σώμα ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 Μέλη του ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγούς ΑΕΙ  της αλλοδαπής ή    
ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
 
1. Κουλούρη Χριστίνα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 
(ΦΕΚ 1123/τ. Γ΄/23.11.10). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι ταυτόσημο με το 
γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Το επιστημονικό, συγγραφικό ερευνητικό 
έργο καθώς και η διδακτική δραστηριότητα της κ. Κουλούρη αφορούν απολύτως 
συναφή πεδία. Βλ. Βιογραφικό 
https://polhist.panteion.gr/images/DEP/Koulouri-Christina/KOULOURI_CV_GR.pdf 
 
2. Σπηλιωτοπούλου Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας 
του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη 
και Σύγχρονη Ιστορία. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι ταυτόσημο με το γνωστικό 
αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα, το συγγραφικό και 
το ερευνητικό έργο της κ. Σπηλιωτοπούλου αφορούν απολύτως συναφή πεδία. 
Βλ. Βιογραφικό 
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/spiliotopoulou 
 
3. Θεοδώρου Βασιλική, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΦΕΚ 
824/τ. Γ΄/6.9.2016). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι απολύτως συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης, δεδομένου ότι τα δύο αντικείμενα 
ταυτίζονται ως προς το ένα συνθετικό τους (Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία). Επομένως, 
η κ. Θεοδώρου έχει ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της κρινόμενης θέσης με 
επιπλέον συνθετικό (ελληνική) που προσδιορίζει το πεδίο άσκησής του. Τα 
επιστημονικά ενδιαφέροντα, το συγγραφικό και το ερευνητικό έργο της, καθώς και η 
διδακτική της δραστηριότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 
αφορούν απολύτως συναφή πεδία. Βλ. Βιογραφικό 
https://eled.duth.gr/author/vtheodor/ 
 
4. Σταματόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών & 
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο 
Βαλκανική Ιστορία: Πολιτικός εκσυγχρονισμός στην ύστερη οθωμανική περίοδο (19ος 
– 20ός αιώνας) (ΦΕΚ 821/τ. Γ΄/23.08.2017). Το γνωστικό αντικείμενο, κυρίως όμως η 
ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και το επιστημονικό έργο του κ. Σταματόπουλου 
καλύπτουν μεγάλο μέρος του υπό κρίση αντικειμένου. Το ίδιο ισχύει και για τη 

https://polhist.panteion.gr/images/DEP/Koulouri-Christina/KOULOURI_CV_GR.pdf
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/spiliotopoulou
https://eled.duth.gr/author/vtheodor/
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διδακτική του δραστηριότητα τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο. Αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής πεδία: Βαλκάνια και οριενταλισμός, 
βουλγαρικός και τουρκικός εθνικισμός συγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών στη 
μετάβαση από την Οθωμανική αυτοκρατορία στα εθνικά κράτη, συγκρότηση των 
δικτύων εξουσίας στις αυτοκρατορίες και τα εθνικά κράτη, σχέσεις θρησκείας και 
πολιτικής στα Βαλκάνια, το ζήτημα της εθνογένεσης/καταγωγής/συνέχειας στις 
βαλκάνιες ιστοριογραφίες. 
Βλ. Βιογραφικό https://uom-gr.academia.edu/DimitrisStamatopoulos 
 
5. Δημητρόπουλος Δημήτρης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο Ελληνική 
οικονομική και κοινωνική Ιστορία (17ος-19ος αι.) (ΦΕΚ 4417/τ.Β΄/15.12.2017). Το 
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές δεδομένου ότι εξετάζει σοβαρές πτυχές και 
εκτενή μέρη του αντικειμένου της κρινόμενης θέσης. Γενικότερα, τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα και η επιστημονική δραστηριότητα του κ. Δημητρόπουλου αφορούν 
την κοινωνική ιστορία, την ιστορία των πληθυσμών του ελλαδικού χώρου κυρίως κατά 
την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, την κοινωνική συγκρότηση και την οικονομία 
των κοινωνιών του νησιωτικού και του ηπειρωτικού χώρου της Ελλάδας, καθώς και 
του ευρύτερου βαλκανικού, έως και τον 19ο αιώνα. Βλ. Βιογραφικό 
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-dimitropoulos-gr.pdf 
 
6. Τόλιας Γεώργιος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη Ιστορία, Γεωγραφική 
παιδεία και Ιστορία της Χαρτογραφίας. Το γνωστικό του αντικείμενο τέμνεται με το 
γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Κυρίως, όμως, το επιστημονικό έργο, 
καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Τόλια καλύπτουν θεματικές απολύτως 
συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Περιλαμβάνει την 
ενασχόληση με ποικίλες μορφές της ιστορίας των ιδεών και εκτείνεται από τη μελέτη 
των μηχανισμών συγκρότησης της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας κατά τους 
νεότερους χρόνους, στη μελέτη των προσλήψεων και αναπαραστάσεων του χώρου ως 
ιδεολογικών κατασκευών και πολιτιστικών προϊόντων. 
Βλ. Βιογραφικό http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-tolias-gr.pdf 
 
7. Ριζάς Σωτήριος, Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του 
Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Ελληνική και 
ευρωπαϊκή πολιτική και διπλωματική ιστορία 20ού αιώνα (ΦΕΚ 23/10-2-1998). Το 
γνωστικό του αντικείμενο είναι επάλληλο με το γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης 
θέσης. Πεδίο της σύγχρονης ιστορίας, η διπλωματική ιστορία του 20ού αιώνα, τόσο η 
ευρωπαϊκή όσο και η ελληνική, δίνει έμφαση στην εξωτερική πολιτική και, 
παράλληλα, εξετάζει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των κρατών. Επίσης, το 
επιστημονικό και ερευνητικό έργο του κ. Ριζά κινείται σε συναφή πεδία, μεταξύ 
άλλων, στα εξής: ελληνική πολιτική ιστορία, εθνικισμός, διεθνείς σχέσεις. 
Βλ. Βιογραφικό 
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/rizas 
 
8. Καλλιβρετάκης Λεωνίδας, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονη Πολιτική 

https://uom-gr.academia.edu/DimitrisStamatopoulos
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-dimitropoulos-gr.pdf
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-tolias-gr.pdf
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/rizas
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και Κοινωνική Ιστορία. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με αυτό της υπό 
πλήρωση θέσης. Επιπλέον, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του κ. Καλλιβρετάκη 
κινείται σε συναφή πεδία, μεταξύ άλλων τα εξής: πολιτική, στρατιωτική και οικονομική 
ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα, ιστορία των ιδεών-19ος αιώνας, ιστορία του 
Τύπου, ιστορία της πόλης των Αθηνών. Βλ. Βιογραφικό  
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-kallivretakis-gr.pdf 
 
 9. Χατζηιωάννου Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη κοινωνική και 
οικονομική ιστορία. Το γνωστικό αντικείμενο της κ. Χατζηιωάννου είναι συναφές με 
αυτό της κρινόμενης θέσης, κυρίως, όμως το επιστημονικό της έργο και η ερευνητική 
της δραστηριότητα καλύπτει σημαντικές πτυχές του. Αφορά, μεταξύ άλλων, τον 
παροικιακό ελληνισμό και την οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους, καθώς και 
πτυχές της κοινωνικής ιστορίας του ‘ελληνισμού’ (18ος-20ός αι.). Βλ. Βιογραφικό 
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-chatziioannou-gr.pdf 
 
10. Καρούζου Ευαγγελία, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας 
του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία 
ελληνική και ευρωπαϊκή νεοτέρων χρόνων. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές 
με το ερευνητικό πεδίο του αντικειμένου της κρινόμενης θέσης, δεδομένου ότι τα δύο 
αντικείμενα είναι ομόλογα τουλάχιστον ως προς το ένα συνθετικό τους. Η 
κ. Καρούζου, εκτός από το επιστημονικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, τα 
οποία εμπίπτουν στη νεότερη και τη σύγχρονη ιστορία, έχει και διδακτική 
δραστηριότητα (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) σε πεδία απολύτως 
συναφή με εκείνα της υπό κρίση θέσης.  
Βλ. Βιογραφικό http://www.academyofathens.gr/el/researchers/karuzu 
 
11. Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό 
αντικείμενο Ιστορία με έμφαση στην ιστορία πολιτικών ιδεών και εκπαίδευσης στη 
νεότερη Ελλάδα (ΦΕΚ 176/τ. Γ΄/14.2.2012). Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης περιλαμβάνει το αντικείμενο του κ. Κυπριανού ως προς το πεδίο της ιστορίας 
των πολιτικών ιδεών. Επίσης, η ιστορία της εκπαίδευσης στη νεότερη Ελλάδα 
συναρτάται με τη συγκρότηση του νεοτερικού έθνους/κράτους, αφού συνδέεται με το 
ζήτημα της εθνικής ταυτότητας τόσο των ελλαδικών πληθυσμών όσο και του 
‘αλύτρωτου’ ελληνικού στοιχείου κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Επιπλέον, το 
επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, καθώς και η διδακτική του δραστηριότητα 
κινούνται σε συναφή πεδία με την υπό κρίση θέση. Βλ. Βιογραφικό 
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/pantelis_kyprian
os_viografiko_cv.pdf 
 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 Μέλη του ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγούς ΑΕΙ  της αλλοδαπής ή 
ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
 
1. Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-kallivretakis-gr.pdf
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-chatziioannou-gr.pdf
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/karuzu
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/pantelis_kyprianos_viografiko_cv.pdf
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/pantelis_kyprianos_viografiko_cv.pdf
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Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία του ελληνικού κράτους και 
των θεσμών του. Οι ιστορικές πηγές και η μελέτη τους (ΦΕΚ 283/τ. Γ΄/11.3.2014). Όπως 
προκύπτει από τις δημοσιεύσεις του κυρίου Μπαμπούνη, το συγγραφικό του έργο 
αναφέρεται κυρίως στην ιστορία του 19ου και 20ού αιώνα, στην ιστορία των θεσμών 
του ελληνικού κράτους, στις ιστορικές πηγές, στην τοπική ιστορία, στην ιστορία της 
εκπαίδευσης καθώς και σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της ιστορίας. 
Βλ. ενδεικτικά τις δημοσιεύσεις: Η τοπική αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική Περίοδο 
(1833-1862), 2010, Ιστορική αφήγηση και πηγές, 2013, Η κυβερνώσα βουλή κατά την 
ελληνική μεσοβασιλεία, 2013, Η μοναστηριακή περιουσία το 1829, 2015. 
 
2. Αναστασιάδου Μερόπη, Καθηγήτρια του Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO), με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία, Σύγχρονη Ελλάδα, 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετα-οθωμανική Ανατολική Μεσόγειος. Το γνωστικό της 
αντικείμενο είναι συναφές με το ερευνητικό πεδίο του αντικειμένου της κρινόμενης 
θέσης. Οι αστικές κοινωνίες του ευρύτερου οθωμανικού χώρου (19ος-20ός αι.) και της 
σύγχρονης Τουρκίας αποτελούν το κύριο αντικείμενο των δημοσιεύσεών της. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μελέτη της σχέσης 
ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τις εθνικιστικές ιδεολογίες, τις πολιτικές 
διαστάσεις της φιλανθρωπίας, τις μη μουσουλμανικές κοινότητες στην οθωμανική και 
στην τουρκική επικράτεια. Βλ. Βιογραφικό 
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/meropi-anastassiadou-dumont 
 
3. Εξερτζόγλου Χαρίλαος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & 
Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό 
αντικείμενο Κοινωνική και πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας (ΦΕΚ 
489/τ. Γ΄/14.05.2013). Το γνωστικό του αντικείμενο πραγματεύεται θεωρητικά, 
μεθοδολογικά και επιστημολογικά ζητήματα συναφή με αυτά της υπό πλήρωση 
θέσης. Επιπλέον, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του κ. Εξερτζόγλου 
περιλαμβάνει την ενασχόληση με θεματικές συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της 
υπό πλήρωση θέσης, όπως: κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, εθνικισμός, ζητήματα 
ταυτότητας, οριενταλισμός, ύστερη οθωμανική ιστορία, ιστορία του ελληνικού 
κράτους, έθνη και εθνικισμοί στον βαλκανικό χώρο. Βλ. Βιογραφικό  
http://www1.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/staff_biogr.php?id=2 
 
4. Σφήκας Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο Διεθνής και 
ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα (ΦΕΚ 1025/τ. Γ΄/16.10.17). Το γνωστικό του 
αντικείμενο εμφανίζει συνάφεια προς το σκέλος της ιστορίας του 20ού αιώνα του 
αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης. Περαιτέρω, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
κ. Σφήκα κινούνται σε συναφή πεδία με εκείνα της υπό πλήρωση θέσης και, όπως 
πιστοποιείται από το συγγραφικό έργο του, μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα του 
εγγράφονται στον χώρο του αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης. Βλ. Βιογραφικό 
https://www.hist.auth.gr/el/content/σφήκας-αθανάσιος 
 
5. Γούναρης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό 
αντικείμενο Ιστορία των Νεοτέρων χρόνων (ΦΕΚ 236/τ. Γ΄/30.3.09). Το γνωστικό 

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/meropi-anastassiadou-dumont
http://www1.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/staff_biogr.php?id=2
https://www.hist.auth.gr/el/content/σφήκας-αθανάσιος
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αντικείμενο του κ. Γούναρη είναι ομόλογο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης 
τουλάχιστον ως προς το ένα συνθετικό του. Επιπροσθέτως, το επιστημονικό, 
ερευνητικό και διδακτικό έργο του κινείται σε συναφή πεδία (νεότερη και σύγχρονη 
βαλκανική ιστορία). Το ίδιο ισχύει και για τη διδακτική δραστηριότητα του κ. Γούναρη. 
Βλ. Βιογραφικό 
https://www.hist.auth.gr/el/content/γούναρης-βασίλης 
 
6. Μαργαρίτης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής 
Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία (ΦΕΚ 
239/7.10.04 τ. ΝΠΔΔ). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Μαργαρίτη καλύπτει τον ευρύ 
χώρο της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας και είναι συναφές με το ερευνητικό πεδίο 
του αντικειμένου της κρινόμενης θέσης. Επιπλέον, το επιστημονικό του έργο, τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και η διδακτική του δραστηριότητα, καλύπτουν 
πολλές πτυχές του υπό κρίση αντικειμένου. Βλ. Βιογραφικό 
http://www.eps.auth.gr/el/polsci/faculty/5031 
https://qa.auth.gr/el/cv/gmargar 
 
7. Διβάνη Ελένη, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία εξωτερικής πολιτικής (ΦΕΚ 
1056/τ. Γ΄/20.10.2015). Το αντικείμενο της κυρίας Διβάνη τέμνεται με εκείνο της υπό 
πλήρωση θέσης. Παράλληλα, προκύπτει απόλυτη συνάφεια με το ερευνητικό και το 
επιστημονικό έργο της κ. Διβάνη καθώς και με τη διδακτική δραστηριότητά της, 
δεδομένου ότι εκτείνονται στα εξής πεδία: η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας, οι 
εθνικοί ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια, οι συνοριακές χαράξεις, οι συνθήκες, τα 
μειονοτικά προβλήματα, η εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους. Βλ. Βιογραφικό 
http://www.law.uoa.gr/proswpiko/didaskontes-alfabhtika/dibanh-lena.html 
 
8. Στεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο Διπλωματική ιστορία (ΦΕΚ 
305/τ. Γ΄/4.5.2009). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Στεφανίδη τέμνεται με εκείνο της 
υπό πλήρωση θέσης. Επιπλέον, προκύπτει συνάφεια με το ερευνητικό και το 
επιστημονικό έργο του, καθώς και με τη διδακτική δραστηριότητά του, εφόσον 
καλύπτουν πολλές πτυχές του υπό κρίση αντικειμένου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
εξής πεδία: Διπλωματία και πολιτική των ευρωπαϊκών δυνάμεων (1871-1945), το 
ιδεολογικό υπόβαθρο της πολιτικής στην Ελλάδα, το φαινόμενο του εθνικισμού, 
ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας, πολιτικής κουλτούρας. Βλ. Βιογραφικό 
https://www.law.auth.gr/el/staff-international-stefanidis 
 
9. Ψαλλίδας Γρηγόριος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου 
με γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονη πολιτική ιστορία (ΦΕΚ: 541/τ. Γ΄/12.06.15). Το 
γνωστικό του αντικείμενο εμφανίζει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης καθώς εστιάζεται στην σύγχρονη πολιτική ιστορία. Η συνάφεια των 
ερευνητικών ενδιαφερόντων αλλά και της διδασκαλίας του κ. Ψαλλίδα προς το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης έγκειται στην πολιτική ιστορία της 
Ευρώπης τον 19ο και τον 20ό αιώνα, καθώς και στην ιστορία κοινωνικών, πολιτικών 
και ιδεολογικών κινημάτων την ίδια περίοδο. Βλ. Βιογραφικό 

https://www.hist.auth.gr/el/content/γούναρης-βασίλης
http://www.eps.auth.gr/el/polsci/faculty/5031
https://qa.auth.gr/el/cv/gmargar
http://www.law.uoa.gr/proswpiko/didaskontes-alfabhtika/dibanh-lena.html
https://www.law.auth.gr/el/staff-international-stefanidis
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https://history.ionio.gr/gr/department/teachers/psallidas/ 
 
10. Καρδαράς Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία 
του Ελληνισμού (19ος–20ός αι.): Πολιτική, Θεσμοί, Πολιτισμός (ΦΕΚ 213/τ. Γ΄/13.3.15). 
Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Καρδαρά καλύπτει μεγάλο μέρος του υπό κρίση 
αντικειμένου με το οποίο προκύπτει συνάφεια καθότι εξετάζει σοβαρές πτυχές και 
εκτενή μέρη του. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του ερευνητικού και επιστημονικού έργου 
του τέμνεται με το αντικείμενο της υπό κρίση θέσης. Αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής 
πεδία: ιστορία του ελληνικού κράτους, έθνη και εθνικισμοί στον βαλκανικό χώρο, 
σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στα Βαλκάνια. Βλ. Βιογραφικό  
http://ts.uop.gr/images/files/bs/Kardaras_bs.pdf 
 
11. Κοταρίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο 
Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας (ΦΕΚ 385/τ. Γ΄/03.04.2013). Το γνωστικό 
αντικείμενο του κ. Κοταρίδη πραγματεύεται θεωρητικά, μεθοδολογικά και 
επιστημολογικά ζητήματα συναφή με αυτά της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το 
επιστημονικό και ερευνητικό έργο του περιλαμβάνει πεδία απολύτως συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, όπως: κοινωνική ιστορία, ιστορία του 
ελληνικού κράτους, ελληνικός εθνικισμός, ιστορία της ιστοριογραφίας. 
Βλ. Βιογραφικό  
http://www.old.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=16&lang=el 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019 
Η Γραμματέας του Τμήματος           Η Πρόεδρος του Τμήματος                

 
             *       * 
Αναστασία Γόντικα    Δήμητρα Μακρυνιώτη  
 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία της 
Γραμματείας 

https://history.ionio.gr/gr/department/teachers/psallidas/
http://ts.uop.gr/images/files/bs/Kardaras_bs.pdf
http://www.old.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=16&lang=el
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