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Απόφοιτος του Σμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987). Διδάκτορας του ίδιου Σμήματος, με θέμα 
διατριβής: “Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-1860: Οι πρώτες γενεές των διδασκόντων” (2001).    
Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2005). 
Προηγουμένως: συμμετοχή στην επιστημονική και θεσμική οργάνωση του Ι.Α. (1988-1991) 
& Επιστημονικός Τπεύθυνος του Ι.Α. (1991-2001).  
2001-2004: Διδακτικό έργο, μεταπτυχιακό και προπτυχιακό, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Εκλογή (Μάιος 2005) σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2010 μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.   
 
υγγραφικό έργο: βιβλία και μελέτες για την ιστορία των πανεπιστημίων, τα οικονομικά του 
νεοελληνικού κράτους και της εκπαίδευσης, τη θεσμοθέτηση εορτών και τελετών στο 
νεοελληνικό κράτος, την εκπαίδευση μειονοτήτων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τα 
διδακτικά εγχειρίδια της Πολιτικής Αγωγής και της Ιστορίας.  
 
Επίσης επιμέλεια και μετάφραση δύο σημαντικών έργων:  
Ortega y Gasset, José, Misión de la Universidad, 1930 [Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2005]   
Green, Andy, Education and State Formation: The Rise of Education Systems in England, France 
and the USA, MacMillan Press LTD, London 1990 [Εκδόσεις Gutenberg, 2010].  
 
Επιστημονικές διακρίσεις – Τποτροφίες - Βραβεία  
2007  Chevalier dans l’ Ordre des Palmes Académiques: République Française / Ministère de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
[Απόφαση 28ης Ιουλίου 2006 του Τπουργού Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Έρευνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Gilles de Robien. Η διάκριση αφορούσε την 4ετή 
διοργάνωση του Γαλλο-Ελληνικού εμιναρίου Κοινωνικών Επιστημών (υνεργασία της 
Écοle des Hautes Études en Sciences Sociales -EHESS-Paris και του Ιστορικού Αρχείου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών)].     

2004  (εαρινό εξάμηνο) Εκλογή από την Γενική Συνέλευση της Écοle des Hautes Études en Sciences 
Sociales σε αμειβόμενη θέση προσκεκλημένου καθηγητή (Maître de conférences).  

2002  (εαρινό εξάμηνο) Εκλογή από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Écοle des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) σε θέση προσκεκλημένου ερευνητή  

1998  Ερευνητικό Βραβείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (χορηγία Τεχνικής Εταιρείας Βόλου) για 
αξιόλογο ερευνητικό αποτέλεσμα στην Ιστορία των Επιστημών (από κοινού με την ιστορικό 
Κα Έφη Γαζή).    

1996-97  Υπότροφος της Fondation "Les Treilles" - Paris [Ίδρυμα Anne Schluberger].  
[Πρόκειται για υποτροφία πού έχει δοθεί, από το 1983 έως σήμερα, σε 172 ερευνητές από πολλές 
χώρες του κόσμου (see the laureates:  
http://www.les-reilles.com/newsite/uk/Research/Awards/Condi_particip_Prix.html ]  

1994 Υποτρουία Platon (Ε.U. μέσω της Γ.Γ.Ε.Τ: ενίστσση της μεταπτστιακής έρεσνας). 

1983-84, 1984-85, 1985-86 Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών  
βάσει βαθμολογικής επίδοσης κατά τα ανωτέρω πανεπιστημιακά έτη φοίτησης.    

 

http://www.les-reilles.com/newsite/uk/Research/Awards/Condi_particip_Prix.html


 
Σρέχουσα επιστημονική δραστηριότητα  
Κατά την τελευταία διετία διευθύνω δύο ερευνητικές δράσεις με στόχο την σύνδεση της 
επιστήμης με την κοινωνία και, ειδικότερα, την σύνδεση του πανεπιστημίου με την τοπική 
κοινωνία της Ρόδου, όπου εδρεύει το Σμήμα μου.   
Α. Ερευνητικό εμινάριο CineScience: το εμινάριο αυτό προσκαλούνται διαπρεπείς 
καθηγητές, Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι παρουσιάζουν την τρέχουσα έρευνά τους ή μία 
οργανωμένη σύμπτυξη του ερευνητικού έργου τους. Προσπαθούν να συσχετίσουν την έρευνά 
τους με μία κινηματογραφική ταινία που οι ίδιοι/ίδιες επιλέγουν. χολιάζουν την ταινία είτε 
με άξονα το πώς επηρέασε αυτή την ερευνητική τους προσπάθεια, είτε με άξονα το πώς 
βλέπουν «αποτυπωμένο» στην ταινία το ερευνητικό τους έργο.     
Β. Ιστορικό Αρχείο της χολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: Με υποστήριξη της 
Κοσμητείας της χολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
εντοπίζεται, καταγράφεται, ταξινομείται και περιγράφεται το αρχειακό υλικό της χολής. 
ημαντικό μέρος της δραστηριότητας είναι η διάσωση του Αρχείου εν τη γενέσει του, 
δηλαδή η ηλεκτρονική διατήρηση της πληροφορίας από την λειτουργία όλων των υπηρεσιών 
της χολής.  
 
Επίσης, μέλος της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.     
 
Μέλος του Δ.. της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης από το 2004.   
 


