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1. Education 

1.1. Undergraduate studies  

• Institut de Theologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris  

• Θενινγηθή ρνιή  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

   

1.2. Postgraduate studies 

 νξβφλε (Ecole Pratique des Hautes Etudes)  

 Universite des Sciences Humaines ηνπ ηξαζβνχξγνπ  

 Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο  

 

1.3. Scholarchips 

 Παγθφζκην πκβνχιην Δθθιεζηψλ 

 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο    

 

2. Professional qualifications 

2.1. Textbooks 
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1. "Ζ πλεπκαηηθή ηειείσζε ηνπ αλζξψπνπ - ηάδηα Πλεπκαηηθψλ 

Μεζειηθηψζεσλ - θαηά ηνλ Άγην πκεψλ ηνλ Νέν Θενιφγν", εθδ. Π. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε, 1998 (580 ζει.)  

2. "Γηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ - Μηα πξνζέγγηζε κέζα απφ ην 

θηινζνθηθφ ζηνραζκφ θαη ηε Νεπηηθή παξάδνζε", εθδ. Γξεγφξε, Αζήλα, 1999.   

3. πκκεηνρή ζε ζπγγξαθή: "Βήκαηα πίζηεο θαη δσήο” ησλ ζπγγξαθέσλ 

Καξηψηνγινπ Αι., Πνξηειάλνπ η. θαη Παζζάθνπ Γεκ., βηβιίν γηα ηελ Α΄ ηάμε ησλ 

ΣΔΔ, εθδ. ΟΔΓΒ, Αζήλα, 2000.  

4. πκκεηνρή ζε ζπγγξαθή: “Σν ρίζκα Ρψκεο - Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ε 

πνιεκηθή αληηπαξάζεζε Οξζνδνμίαο θαη Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ”, ζεκαηηθή ελφηεηα 

ηνπ Β΄ ηφκνπ ηνπ ζπγγξάκκαηνο κε ηίηιν: “Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία ζε Αλαηνιή θαη 

Γχζε”, γηα ηε ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, 

Πάηξα, 2001.   

5. “Γηαπνιηηηζκηθή Θενινγία”, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα  2008, ζειίδεο 

309. 

6. «Γηαπνιηηηζκηθή θαη δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ», 

εθδ. Έλλνηα, Αζήλα 2010, ζειίδεο 558. 

7. «Θέκαηα Θξεζθεηνπαηδαγσγηθήο», Δθδ. Έλλνηα, Αζήλα 2010, ζειίδεο 220.   

8.  “Γηαπνιηηηζκηθή Θενινγία”, Β΄ ΔΚΓΟΖ (αλαζεσξεκέλε), εθδ. Έλλνηα, Αζήλα  

2011, ζειίδεο 309.  

9. «π εη Αξρηεξεχο κνπ εηο ηνλ αηψλα – Μεηξνπνιίηεο Υξηζηνππφιεσο Πέηξνο», 

Β΄ ΔΚΓΟΖ, εθδ. Δπηάινθνο, Αζήλα 2013 (Α΄ έθδνζε 2007).  

10. «Ζζηθή θαη Παηδεία – χγρξνλεο πξνθιήζεηο», εθδ. Έλλνηα, Αζήλα 2013. 

11. «Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε – Φπζηθφο θαη Μεηαθπζηθφο 

Πνιηηηζκφο», εθδ. Έλλνηα, Αζήλα 2015. 

 

2.2. Publications in international peer reviewed journals 

Portelanos Stamatis, Polyzou Marianthi, “Religious Inter culturalism 

(“diakoultouralismos”) – Interreligious Ethics”, International Journal of 

Humanities Social Sciences and Education (IJHSSES), Academicians 

Research Center, vol. 2, 2015. (Με θξηηέο) 

2.3. Publications in national peer reviewed journals 

 «Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο – 

“Θξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο” ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ», Νέα 

Παηδεία, ηεχρ. 142, Αζήλα 2012, ζζ. 130-147. (Με θξηηέο) 

 «Ζ δηαιεθηηθή κεηαμχ παηδείαο θαη ζξεζθείαο – Γηαπνιηηηζκηθή 

παηδαγσγηθή ζενινγία», Νέα Παηδεία, ηεχρ. 132, Αζήλα 2009, (ζζ. 35-55) 

– (Με θξηηέο)  

 «Ζ πξννπηηθή θαη εζηθή ηεο παηδείαο ζηε θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε» (Ζ 

κεηαθπζηθή ηεο επαγσγήο), (Φηινζνθία θαη Παηδεία, ηεπρ. 47-48, Αζήλα 

2008, ζζ. 14-17) – (Με θξηηέο) 

 «Ζ δηαγελεαινγηθή θηινζνθία θαη ε πξνψζεζή ηεο: απφρξσζε 

κεηαθπζηθήο παηδαγσγηθήο», (Φηινζνθία θαη Παηδεία, ηεπρ. 36, Αζήλα 

2005, ζ. 35-39) – (Με θξηηέο). 

 «Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρέζεσλ Διιεληζκνχ – Υξηζηηαληζκνχ 

ζηα εγρεηξίδηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε», (Μέξνο Α΄, Κνηλσλία, ηεπρ. 3, έηνο ΜΖ΄, Αζήλα 2005, ζ. 

266-274) – (Με θξηηέο). 

 «Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρέζεσλ Διιεληζκνχ – Υξηζηηαληζκνχ 

ζηα εγρεηξίδηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε», ζπλέρεηα πξνεγνχκελνπ, (Μέξνο Β΄, Κνηλσλία, ηεπρ. 4, έηνο 

ΜΖ΄, Αζήλα 2005, ζ. 360-366) – (Με θξηηέο). 

 «Ζ Θξεζθεπηηθή Αγσγή θαη Γηδαθηηθή γηα ην Πεξηβάιινλ – Μηα 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», (Νέα Παηδεία, 

ηεχρ. 114, Αζήλα 2005, 85-98) – (Με θξηηέο). 

 «Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ηεο Οξζνδνμίαο. Γηαρξνληθή πξφηαζε θαηά ηνπ 

ξαηζηζκνχ», Γειηίν, ρνιή Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ, ηεπρ. 32/2004 - (Με 

θξηηέο). 

 «Ζ θνζκηθή θαη πλεπκαηηθή γλψζε θαηά ηνλ Άγην Γξεγφξην Νχζζεο», 

(Φηινζνθία θαη Παηδεία, ηεπρ. 30, Αζήλα 2003, ζ. 14-16) – (Με θξηηέο). 

 “Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ζηα Θξεζθεπηηθά ηνπ Γπκλαζίνπ: Φηινζνθηθή 

πξνζέγγηζε”, Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, Δηδηθφ αθηέξσκα ζηε 

Γηαζεκαηηθφηεηα, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Αζήλα 2002 – (Με θξηηέο) 

 “Σν κπζηήξην ηνπ ζαλάηνπ, εκπεηξία θηινζνθηθή θαη ζενινγηθή" 

(Φηινζνθία θαη Παηδεία, Ηαλνπάξηνο-Απξίιηνο 2002) – (Με θξηηέο) 

 “Ζ ζξεζθεπηηθή παηδεία ζην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ” 

(Φηινζνθία θαη Παηδεία, η.22, Μάηνο 2001) – (Με θξηηέο)  

 “Πξνυπνζέζεηο ζπγγξαθήο ηνπ βηβιίνπ “Βήκαηα πίζηεο θαη δσήο” 

(Κνηλσλία, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2001) 

 “Ζ λεπηηθή άζθεζε θαη αγσγή πξφηαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εθθνζκίθεπζεο” (Γηάβαζε, η. 26, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 2000) 

 “Οη πλεπκαηηθέο κεζειηθηψζεηο θαηά ηνπο Νεπηηθνχο Παηέξεο ζην κάζεκα 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ” (Πξαθηηθά Γηεκεξίδαο ζην Βφιν, 16-17 Απξηιίνπ 

1999) (Με θξηηέο) 

 “Πξνθεηεία: Σν δίιεκκα αιήζεηαο θαη γνεηείαο” (Θεφο θαη Θξεζθεία, η. 

6,1999) – (Με θξηηέο) 

 “Ζ εληνιή ηεο εξγαζίαο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ” 

(Κνηλσλία, Πεξηνδηθφ ηεο Παλειιελίνπ Δλψζεσο Θενιφγσλ, η. 4, 1998) – 

(Με θξηηέο). 

 "Ζ θνηλσληθή θαη ρξηζηηαληθή αγσγή ζην Λχθεην κέζα απφ θηινζνθηθφ 

ζηνραζκφ" (Φηινζνθία θαη Παηδεία, η. 9-10, Οθηψβξηνο 1997) – (Με 

θξηηέο) 

 “Ο “θισληζκφο” ηνπ αλζξψπνπ θαη ε εμνξία ηνπ” (χλαμε, η. 63, 1997) –

(Γεκνζίεπκα γηα ηελ θισλνπνίεζε) -  (Με θξηηέο) 

 

2.4. Chapters ine international peer reviewed books 

 “Intercivilisation et universalite dans l’ approche de l’ Hellenisme et du 

Christianisme – a l’ occasion de la fete des Trois Saints Hierarques”, 

Proceedings of the ninth World Congress, Olympic Center for Universal 

Dialogue, Olympic Center for Philosophy and Culture, SKEPSIS, 2012, ζζ. 

96-116. (Με θξηηέο) 



4 
 

 «Ζ παηεξηθή δηαγελεαινγηθή ζενινγία-εζηθή θαη ε κεηα-παηεξηθή επηλφεζε», 

Δθθιεζηαζηηθφο Κήξπθαο – Θενινγηθή Δπεηεξίδα ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο 

Κηηίνπ, πιινγηθφο Σφκνο, Λάξλαθα 2011, η. 142, ζζ. 130-147. 

 «Φηινζνθηθή θαη παηδαγσγηθή ζενινγία: Παηδαγσγηθέο αξρέο θαηά ηνλ Άγην 

Γξεγφξην Νχζζεο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν ΗΓ¨, «Δθθιεζηαζηηθφο Κήξπθαο – 

Θενινγηθή Δπεηεξίδα ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Κηηίνπ», Λάξλαθα 2007, ζζ.  

207-238. 

 

2.5. Chapters in national peer reviewed books 

 «Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο – 

“Θξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο” ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ», πιινγή 

θξηηηθψλ άξζξσλ ζε ζπιινγηθφ ηφκν γηα ηα λέα (Πηινηηθά) Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, Μπηηιήλε, Ηνχιηνο 2012. 

 

2.6. Publications in international peer reviewed Conference Proceedings  

 «The prospect and ethics of education in the philosophy of Aristotle (The 

metaphysics of induction» (era.teir.gr-Era 3), Γηεζλέο πλέδξην ΣΔΗ Πεηξαηά, 

κε θεληξηθφ ζέκα: “The contribution of Information Technology to Science, 

Economy, Society and Education”, Αίγηλα 19-21/9/2008) (Με θξηηέο) 

 «Ζ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο παξάγνληαο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηε ζξεζθεπηηθή αγσγή», Θέκα πλεδξίνπ: «Σν ρνιείν 

ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», (Πξαθηηθά 

ΗΑ΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη ηεο ρνιήο 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Ρφδνο 21-23/11/2005, 

εθδ. Αθνη Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2006, 547-555).  (Με θξηηέο) 

 “Παγθνζκηνπνίεζε θαη Καζνιηθφηεηα. Ζ γιψζζα σο ζχκβνιν ηεο εζσηεξηθήο 

ελφηεηαο ησλ αλζξψπσλ” (Πξαθηηθά 4νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, Πάηξα 2002) – (Με 

θξηηέο) 

   «Παγθνζκηνπνίεζε θαη θαζνιηθφηεηα ζηελ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Αγσγή», 

20ν Γηεζλέο πλέδξην, «Ζ παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα», Θέκαηα      

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, file://D:/praktika/portelanos.htm, Πάηξα, 4-

6/11/2002 

 “Πνιηηηζκηθφηεηα θαη ζξεζθεία», Η΄ Γηεζλέο πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο 

Διιάδνο, Πξαθηηθά ζην ttp://www.pee.gr/enall/right.htm, Ναχπιην 8-

10/11/2001”. (Με θξηηέο) 

 «Σν εζηθνζξεζθεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο ηνπ σθξάηε θαη ε 

πξνδξνκηθή ηνπ ζθέςε γηα ην ρξηζηηαληζκφ» (Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

«Ο σθξάηεο ζήκεξα», Αζήλα-Γειθνί, Έλσζε Καζεγεηψλ γηα ηελ 

Πξναγσγή ηεο Φηινζνθίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα 2003) (Με θξηηέο) 

 “Ζ Δπαγσγηθή Μέζνδνο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ – Πνξεία καζεηείαο 

απφ ηε “θπζηθή” ζηε κεηαθπζηθή” (Πξαθηηθά, η. Α΄ ηνπ 7νπ Παγθχπξηνπ 

πλέδξηνπ ηεο Παηδαγσγηθή Δηαηξείαο Κχπξνπ, Κχπξνο 2002) – (Με θξηηέο) 

 

2.7. Publications in national peer reviewed Conference Proceedings 

 «Παηδεία/θνπιηνχξα-ζξεζθεπηηθφο πινπξαιηζκφο θαη ζξεζθεπηηθή 

αγσγή», Πξαθηηθά Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, Δξγαζηήξην 
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Παηδαγσγηθήο-Υξηζηηαληθήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Θενινγίαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

Θεζζαινλίθε 2014, ζζ. 105-125.  

 ην 9ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 

(Φιψξηλα 28-30 Ννεκβξίνπ 2014) κε ζέκα: «Μεηαθπζηθή, ν δάζθαινο 

θαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ». (Με θξηηέο) 

 ην 8ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 

(Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 2-4/11/2012) κε ζέκα: «Αιθαβεηάξη εζηθήο θαη 

πίζηεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη Παηδεία». (Με θξηηέο) 

  «Κνπιηνχξα θαη ζξεζθεπηηθή αγσγή – δηαθνπιηνπξαιηζκφο θαη 

ζξεζθεία», ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο 

Διιάδνο 19-21/11/2010 (Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ Ρεζχκλνπ 

Κξήηεο), Α΄ ηφκ.,  εθδ. Γηάδξαζε, Εεθχξη 2012, ζζ.  649-658, (Με 

θξηηέο) 

 «Ζ δεκηνπξγία αεηθφξν δηδαζθαιείν πνιηηηζκνχ – Ζ αεηθνξία θαξπφο 

ζπλάληεζεο θηηζηνχ θαη αθηίζηνπ» Παξάξηεκα ζην ηφκν «Οξζνδνμία θαη 

Παηδεία ζην δξφκν ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία», Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ Η. Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ θαη Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ (28-29/1/2006), εθδ. Γξαθείνπ Ηδξχκαηνο Νεφηεηνο Η. 

Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, Αζήλα 2007, ζζ. 193-207. 

 «Ζ πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή αγσγή ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ (Α.Π..) -  Γηαγελεαινγηθή – δηαπνιηηηζκηθή εζηθή». Θέκα 

πλεδξίνπ: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα», 

(Πξαθηηθά 5νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Παηδαγσγηθήο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο, Θεζζαινλίθε 

24-26/11/2006, εθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2007) (Με θξηηέο) 

 «Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην 

Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ζην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε», (cd, 1νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ, Ησάλληλα 12-

14/5/2006, ζειίδεο 12). (Με θξηηέο) 

 πλέδξην ζηελ Θενινγηθή Αθαδεκία Βφινπ: «Σα Θξεζθεπηηθά σο 

ζπλδπαζηηθφ κάζεκα (Δλαιιαθηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε)», Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, Γηαθνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε Οξζνδνμίαο, Αζήλα 2005, ζ. 

198-208) 

 «Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή κέζα απφ ηε δηδαθηηθή ελφηεηα ηεο παξαβνιήο 

ηνπ θαινχ ακαξείηε (Γ΄ Γεκνηηθνχ) ζχκθσλα κε ην λέν Γηαζεκαηηθφ 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ», (Πξαθηηθά ηνπ 4νπ Παλειιελίνπ 

πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αιεμαλδξνχπνιε, 28-

30/5/2004, εθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 581-589). (Με 

θξηηέο) 

 «Ζ ζξεζθεπηηθή γιψζζα θαη παηδεία», (cd, 2νπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πλεδξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ζπείξνπ, Ησάλληλα 2007) (Με θξηηέο) 
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2.8. Publications in international and National Conference Abstracts:  Eight 

abstracts of these conferences 

2.9. Editorship  in Scientific Journals and Volumes: 2 

 

2.10. Studies 

 «Ζ έγγεηα ηδηνθηεζία ζηελ Αηηηθή κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ 

θξάηνπο», Οηθ.Σαρπδξφκνο, 28.1.93  

 

2.11. Design and Development of Educational and Training Material 

 Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2/19-1-99 απφθαζε ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζπκκεηείρε ζηελ Δπηηξνπή ζχληαμεο λένπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

ζηελ Α΄ ηάμε ησλ Σ.Δ.Δ. 

 Με ηελ ππ’ αξηζκ. Γ2/3991 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζλ. Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αλέιαβε ηε ζπγγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ηεο Α΄ ηάμεο ησλ Σ.Δ.Δ.  

 Δπηιέρηεθε, κε απφθαζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ σο κέινο ζηελ 

Δπηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε CD-ROM ησλ Θξεζθεπηηθψλ Γπκλαζίνπ 

θαη Λπθείνπ ζηα πιαίζηα ΄Δξγνπ “Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ΗΗ”,.  

 Σν έηνο 2001 ζπκκεηείρε ζηε ζχληαμε ηνπ λένπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Μαζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ γηα ην Γεκνηηθφ θαη 

ην Γπκλάζην κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Με ηελ ππ’ αξηζκ. 12/15-5-2002 απφθαζε ηνπ πληνληζηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζπκκεηείρε ζηελ Δπηηξνπή 

βειηηζηνπνίεζεο ησλ ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ) θαη ησλ ΑΠ (Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ) ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην 

Γπκλάζην, κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Με ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 75535/Γ1/10-08-04, ζπκκεηείρε σο 

ππεχζπλνο ζηελ παξαγσγή ησλ ππνέξγσλ: ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ-

παθέηνπ «Θξεζθεπηηθά Δ΄ Γεκνηηθνχ» θαη δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ 

Λνγηζκηθνχ (CD-ROM) Θξεζθεπηηθψλ Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ, κε βάζε ηα 

λέα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π., ηα νπνία εθπνλήζεθαλ απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην. 

 Με ηελ ππ’ αξηζκ. 10/29-3-2006 Πξάμε ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ νξίζηεθε κέινο ηεο Οκάδαο ηήξημεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Δπηκφξθσζε ηειερψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζην Γ.Δ.Π.Π.., ηα Α.Π.. θαη ην λέν 

δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ» γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Β΄ Φάζεο. 

 

2.12. Άλλη ςυγγραφική δραςτηριότητα: Άρθρα ςτον ημερήςιο και περιοδικό 

ημερήςιο Τφπο 

2.13. Συμμετοχή ςε επιςτημονικά ςυνζδρια (χωρίσ ειςήγηςη):  

 Στο 12ν Παηξνινγηθφ πλέδξην ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηηο 5-7/7-1993 κε ζέκα: “Ο ΄Αγηνο θαη ν 

Μάξηπξαο ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο”. 
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 ην Ζ΄ Παλειιήλην Θενινγηθφ πλέδξην ηεο Παλειιελίνπ Δλψζεσο 

Θενιφγσλ απφ 3-5/9/1999. 

 ην Γηεζλέο πλέδξην Βηνεζηθήο κε ζέκα: «Molecular Screening of 

Individuals at High-Risk of Developing Cancer: Medical, Ethical, Legal 

and Social Issues” (Αζήλα, 19-21/3-1999). 

 ην πλέδξην ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Consortium of Institutions for Development and Research in Education 

in Europe ζηηο 5 θαη 6-11-1999 κε ζέκα “χγρξνλνη εθπαηδεπηηθή 

πξνβιεκαηηζκνί”. 

 ην  Β΄ Παλειιήλην πλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν  Έξεπλαο 

Δπηζηήκεο θαη Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλ/κην Αζελψλ θαη ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζηηο 2-4/6-2000 κε ζέκα: “Οη Νέεο Σερλνινγίεο 

γηα ηελ Κνηλσλία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ”. 

 ην 2ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο απφ 

2-4/11-2000 κε ζέκα: “Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα”. 

 ην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηεο Η. πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Διιάδνο ζηηο 4-8/11-2000 κε ζέκα: “Δπηζηήκεο, Σερλνινγίεο Αηρκήο θαη 

Οξζνδνμία”. 

 ην Γηεζλέο Παηξνινγηθφ πλέδξην ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα «Ο Άγηνο Γξεγφξηνο ν Νχζζεο» (2001).  

 ην Γηεζλέο πλέδξην (Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν 29/11 έσο 

1/12-2007 κε ζέκα: «Ζ Αγία Γξαθή θαη ν ζχγρξνλνο Δπξσπατθφο 

Πνιηηηζκφο». 

 ην πλέδξην ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ– (Ησάλληλα 17-20/5/2008) κε ζέκα «Ζ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο». 

2.14 Various suggestions workshops and other scientific events  

 

1. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηηο 5-6-1998 κε 
ζέκα: “Η Οξζόδνμε ρξηζηηαληθή αγωγή νδόο ηωλ καζεηώλ πξνο Θενγλωζία”. 

2. ηελ Ζκεξίδα ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ηνπ Ν. Βνησηίαο ζηηο 26 θαη 27-11-
1998 κε ζέκα: “Η πλεπκαηηθή ηειείωζε ηνπ αλζξώπνπ θαηά ηνλ Άγην Σπκεώλ ηνλ 
Νέν Θενιόγν”. 

3. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Δπηκφξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
απφ 1-5/2-1999 κε ζέκα: “Οη πλεπκαηηθέο κεζειηθηώζεηο ζην κάζεκα ηωλ 
Θξεζθεπηηθώλ”. 

4. ηελ Ζκεξίδα ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ηεο Γ΄ Γηεχζπλζεο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ζηηο 9-3-1999 κε ζέκα: “Σηάδηα Πλεπκαηηθώλ Μεζειηθηώζεωλ θαηά 
ηνπο Νεπηηθνύο Παηέξεο”. 

5. ηε Α΄ πλάληεζε ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ζην Βφιν ζηηο 16-17/4-1999 κε 
ζέκα:"Οη πλεπκαηηθέο κεζειηθηώζεηο θαηά ηνπο Νεπηηθνύο θαη ε εθαξκνγή ηνπο 
ζην κάζεκα ηωλ Θξεζθεπηηθώλ".  

6. ηελ Ζκεξίδα ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Θενιφγσλ ζηηο 9-12-2000 κε ζέκα: “Τα 
λέα βηβιία ηωλ Θξεζθεπηηθώλ” 

7. ηελ Ζκεξίδα ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ηεο Γ΄ Γηεχζπλζεο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο (1ν Δληαίν Λχθεην Πεξηζηεξίνπ) ζηηο 15-11-2000  κε ζέκα: “Η 
Γηδαθηηθή ηωλ ζξεζθεπηηθώλ καζεκάηωλ – Γνκηθή παξνπζίαζε”. 
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8. ηελ Ζκεξίδα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηηο 9-10-
2001 κε ζέκα: “Η δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηωλ Θξεζθεπηηθώλ θαη ε 
πξνβιεκαηηθή ηεο”. 

9. ηνπο θαζεγεηέο ζενιφγνπο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζην Ακεξηθαληθφ Κνιέγην 
ζηηο 16-10-2001 κε ζέκα: “Η δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηωλ Θξεζθεπηηθώλ θαη ε 
πξνβιεκαηηθή ηεο ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε”. 

10. ηελ Ζκεξίδα ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ηεο πεξηνρήο Λακίαο ζηνλ 22-10 θαη 7-
11-2001 κε ζέκα: “Η Γηδαθηηθή ηωλ Θξεζθεπηηθώλ ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε 
Φηινζνθηθή – Φηινθαιηθή πξνζέγγηζε”. 

11. ηελ Ζκεξίδα ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ πεξηνρήο Θήβαο ζηηο 4-12-2001 κε 
ζέκα: “Γλώζε θαη βίωκα ζηε ζξεζθεπηηθή αγωγή – επαγωγηθή κέζνδνο”. 

12. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ 
Κξήηεο, 20-2-2001, ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηεο Η. Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο κε 
ζέκα: «Η δηδαθηηθή θαη νη δπζθνιίεο ηνπ καζήκαηνο ηωλ Θξεζθεπηηθώλ».  

13. ην 2ν Δλ. Λχθεην ηνπ Ν.Ζξαθιείνπ Κξήηεο (21-2-2001) δεηγκαηηθή δηδαζθαιία 
κε ζέκα: «Η δνκηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζξεζθεπηηθνύ βηβιίνπ 
ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ». 

14. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ 
Κξήηεο, 21-2-2001, ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηεο Η. Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο κε 
ζέκα: “Σηαδηα πλεπκαηηθώλ κεζειηθηώζεωλ θαηά ηνλ Άγην Σπκεώλ ηνλ Νέν 
Θενιόγν”. 

15. ην 3ήκεξν Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο Πεξηθέξεηαο Ν. 
Καζηνξίαο, ζηηο 5,6 θαη 7-9-2001 κε ζέκα: “Η Γηδαθηηθή ηεο Οξζόδνμεο 
Χξηζηηαληθήο Αγωγήο ζην Γεκνηηθό Σρνιείν – Φηινζνθηθή, θηινθαιηθή 
πξνζέγγηζε”.  

16. ηελ Ζκεξίδα ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Ν. Υαλίσλ 
ζηηο 28-2-2002 κε ζέκα: “Η Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ηωλ 
Θξεζθεπηηθώλ καζεκάηωλ”. 

17. Γηάιεμε ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Η. Μεηξνπφιεσο Κπδσλίαο θαη Απνθνξψλνπ 
(1-3-2002) κε ζέκα: «Ζ πλεπκαηηθή ηειείσζε ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηνπο 
Νεπηηθνχο Παηέξεο». 

18. ηελ επηζηεκνληθή-παηδαγσγηθή Ζκεξίδα ζην Ν. Δπβνίαο (Αίζνπζα ζεάηξνπ 
Παπαδεκεηξίνπ) ηελ 14-3-2002 κε ζέκα: «“Ζ Γηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ησλ 
Θξεζθεπηηθψλ θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο – απφ ηελ επαγσγή ζηελ αλαγσγή”. 

19. ηελ Ζκεξίδα ησλ ζενιφγσλ Καζεγεηψλ πεξηνρήο θαη Υαιθίδαο ζηηο 14-3-2002 
κε ζέκα: “Η Γηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηωλ Θξεζθεπηηθώλ θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο 
– από ηελ επαγωγή ζηελ αλαγωγή”. 

20. Γηάιεμε ζε εθδήισζε ηνπ Ρνηαξηαλνχ Οκίινπ Βνπιηαγκέλεο (20-1-2003) κε 
ζέκα: «Ο ρξόλνο θαη ν άλζξωπνο ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο» 

21. Γηάιεμε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Λπθείνπ 
Μαξαζψλα (12-2-2003), κε ζέκα:  «Τν ζξεζθεπηηθό βίωκα θαηά ηελ ελειηθίωζε 
ζ’ έλα πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ». 

22.  ηελ εκεξίδα  ηνπ Ρνηαξηαλνχ Οκίινπ Αζήλαο κε θεληξηθφ ζέκα «Ζ 
θισλνπνίεζε ζηνλ Άλζξσπν θαη ε Γελεηηθή Θεξαπεία» (Ξελνδ. Saint George 
Lycabettus 28-4-2004), εηζήγεζε κε ηίηιν: «Η αλαδήηεζε θξηηεξίωλ  Βηνεζηθήο 
κέζα από ηε Φηινζνθία θαη ηε Θενινγία». 

23.  Γηάιεμε ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή (Κσλζηαληηλνχπνιε, 13-5-2004), κε ηελ 
επθαηξία εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 550 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο θαη 
ηε ζπκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ, κε ζέκα: «Η παξνπζία ηεο 
Σρνιήο κε ηελ πνιηηηζκηθή ηεο παξάδνζε θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή ηεο αλαγωγή». 

24. Γηάιεμε θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Θενιφγσλ Λάξηζαο 
ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηεο πφιεο, 20-1-2005, κε ζέκα «Ζ Γηδαθηηθή ηνπ 
καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζεο».  
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25. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Θενιφγσλ (Αζήλα, 
22/5-4/12/2006) κε ζέκα: «Η δηδαθηηθή ηεο Βηνεζηθήο ζην κάζεκα ηωλ 
Θξεζθεπηηθώλ ηεο Γ’  Λπθείνπ». 

26. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (επηέκβξηνο 2006) 
κε ζέκα: «Δπηκφξθσζε ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ ηεο 
Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα 
Α.Π..», ε εηζήγεζή ηνπ είρε ηνλ ηίηιν: «Η δηδαθηηθή ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζηε 
Γηδαθηηθή Δλόηεηα: Αγώλαο λα κνηξαδόκαζηε ηα αγαζά καο κε ηνπο άιινπο», 
ζηα Θξεζθεπηηθά ηεο Δ΄ Γεκνηηθνύ». 

27. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα ηνπο ζενιφγνπο θαζεγεηέο ησλ Ννκψλ 
Κνξηλζίαο θαη Αξγνιίδαο (Ναχπιην, 31-3-2006) κε ζέκα: «Γηδαθηηθή ζηε 
Βηνϊαηξηθή θαη Ηζηθή». 

28. Γηάιεμε ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 10-4-2006 κε ζέκα: «Σν ζξεζθεπηηθφ κάζεκα 
ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε πξνβιεκαηηθή ηνπ – Φηινζνθηθή, 
Φηινθαιηθή πξνζέγγηζε». 

29. ηελ εκεξίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ (27-
09-2006) ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θξηηηθή εηζήγεζε κε 
αθνξκή ηεο έθδνζεο/παξνπζίαζεο θαθέινπ κε ηίηιν: «Φπηά ζηε ιαηξεία ηεο 
Δθθιεζίαο». 

30. ηελ Ζκεξίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Γπηηθήο Αηηηθήο (Μαγνχια Αηηηθήο, 10-1-2007) κε ζέκα: «Παηδαγωγηθέο αξρέο 
θαηά ηνλ Άγην Γξεγόξην Νύζζεο». 

31. Δηζήγεζε ζην Σκήκα Θενινγίαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελψλ κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλνπ Γειεθσζηαληή, 
κε ζέκα: «Γηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηωλ ζξεζθεπηηθώλ θαη Παηδαγωγηθή 
Θενινγία», (18-5-2007) 

32. ην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα ηνπο ζενιφγνπο θαζεγεηέο ηεο Αηηηθήο πνπ 
δηνξγάλσζε ε Παλειιήληα Έλσζε ζενιφγσλ (Αζήλα, 2007) κε ζέκα: «Γηδαθηηθή 
πξόηαζε θαη παηδαγωγηθή ζύκθωλα κε ηηο λέεο θαηλνηνκίεο ηωλ Πξνγξακκάηωλ 
Σπνπδώλ ζην κάζεκα ηωλ Θξεζθεπηηθώλ». 

33. ηελ εκεξίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Ζπείξνπ (Άξηα, 9-2-2008) γηα ηνπο 
θαζεγεηέο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Νεπηηθή νληνινγία θαη νηθνινγία». 

34. Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα ηεο Παλειιαδηθήο Οξγάλσζεο Γπλαηθψλ (Παξάξηεκα 
Φαιήξνπ, ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Π. Φαιήξνπ σο Αθηέξσκα ζηελ Παγθφζκηα 
Ζκέξα γεο 11-14 Απξηιίνπ 2008 κε ζέκα: «Η δεκηνπξγία – Γηδαζθαιείν 
Μεηαθπζηθήο θαη Πνιηηηζκνύ». 

35. ηελ εκεξίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Θεζζαιίαο, κε ζέκα «Σρέζεηο Παηδαγωγηθήο θαη Θξεζθεπηηθήο Αγωγήο», 
(Σξίθαια 4-5/9/2008) 

36. ην εκηλάξην – Ζκεξίδα ησλ Θενιφγσλ ηεο Β/κηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ 
Κνξηλζίαο, κε ζέκα: «Η Θενινγία ηεο Γηαπνιηηηζκηθόηεηαο ζηελ Παηδεία θαη ζηελ 
Δθπαίδεπζε» (Κφξηλζνο 13-5-2009) 

37. Δηζήγεζε ζην Σκήκα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κεηά 
απφ πξφζθιεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλνπ Γειεθσζηαληή, κε ζέκα: 
«Γηδαθηηθή ηεο Γηαπνιηηηζκηθφηεηαο» (28-5-2009). 

38. ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Λεηβαδηάο, απφ πξφζθιεζε ηεο Η.Μεηξφπνιεο Θεβψλ 
θαη Ληβαδεηάο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
εηζήγεζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ενξηή ησλ 
Σξηψλ Ηεξαξρψλ κε ζέκα: «Η ζξεζθεπηηθή παηδεία ζηελ Πξωηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε ζηνλ θαηξό ηεο κεηαλεωηεξηθόηεηαο (πξνζέγγηζε ειιεληζκνύ – 
ρξηζηηαληζκνύ)» Λεηβαδηά 8-2-2010 

39. ην πλεδξηαθφ Κέληξν Θεβψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Η.Μεηξφπνιεο 
Θεβψλ θαη Λεβαδείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ηεο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, εηζήγεζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα 
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ηελ ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ κε ζέκα: «Γηαπνιηηηζκηθόηεηα θαη θαζνιηθόηεηα 
ζηελ πξνζέγγηζε Διιεληζκνύ θαη Χξηζηηαληζκνύ» (28-1-2010) 

40. ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γηζηφκνπ, κεηά απφ Πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ Γηζηφκνπ 
ζηελ εθδήισζε γηα ηελ απνλνκή αξηζηείσλ ζε καζεηέο θαη θνηηεηέο ηεο 
πεξηνρήο, εηζήγεζε κε ζέκα: «Τν επ αγωλίδεζζαη ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο 
κεηαλεωηεξηθόηεηαο» (22-1-2010) 

41.  Δηζήγεζε ζην κάζεκα ηεο «Γηαπνιηηηζκηθήο» ηνπ θ. Γεσξγίνπ Νηθνιάνπ, 
Δπίθνπξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηεο Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηα 
πιαίζηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ζέκα: «Θξεζθεία θαη 
Γηαπνιηηηζκηθόηεηα», (6-4-2010) 

42. Γηδαζθαιία ζεηξάο καζεκάησλ ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Λεπθσζία) 24-28/1/2011 ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ERASMUS κε ζεκαηηθή: «Θξεζθεπηηθή Αγσγή θαη 
Γηαπνιηηηζκηθφηεηα». 

43. Οκηιία γηα ηελ ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ ζην Μεηξνπνιηηηθφ Ναφ Πχξγνπ 
Ζιείαο 30-1-2012 κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παξάξηεκα ηεο Παλειιήληαο 
Έλσζεο Θενιφγσλ Πχξγνπ. 

44. Γηάιεμε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Πχξγνπ Ζιείαο γηα ηελ ενξηή ησλ Σξηψλ 
Ηεξαξρψλ (απφγεπκα 30-1-2012) κε ζέκα: «Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη 
θαζνιηθφηεηα ζηελ πξνζέγγηζεο Διιεληζκνχ θαη Υξηζηηαληζκνχ». 

45. Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δηνξγάλσζε 
ν ρνιηθφο χκβνπινο Θενιφγσλ θ. ηνχιεο Σξηαληάθπιινο γηα ην λέν 
Πξφγξακκα πνπδψλ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, (Άξηα, 19-2-2012) κε 
ζέκα: «Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο – 
ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ» 

46. Γηδαζθαιία ζεηξάο καζεκάησλ ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Λεπθσζία) 2-6/4/2012 ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ERASMUS κε ζεκαηηθή: «Παηδεία-Δθπαίδεπζε θαη Θξεζθείαο- Θενινγηθέο 
δηαζηάζεηο ηεο Παηδείαο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο». 

47. Μεηαπηπρηαθφ κάζεκα κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Καζεγεηή ηεο Θενινγηθήο 
ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Κσλζηαληίλνπ Γειεθσζηαληή κε ζέκα: 
«Πνιηηηζκφο-Γηαπνιηηηζκηθφηεηα ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ» (16-11-2012). 

48. Γηάιεμε κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Παλειιήληαο Οξγάλσζεο Γνλέσλ 
Διιελνξζφδνμνπ πνιηηηζκνχ ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Αγίαο Παξαζθεπήο (25-11-
2012) κε ζέκα: «Αιθαβεηάξη εζηθήο θαη πίζηεο ζηελ παηδεία». 

49. Γηδαζθαιία ζην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Θενιφγσλ Ζπείξνπ, Κεξθχξαο θαη 
Λεπθάδνο (1ε νκάδα) κε ζέκα: «χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο – 
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ» 18/12/2012 ζην 
4ν Γπκλάζην Ησαλλίλσλ. 

50. Γηδαζθαιία ζην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Θενιφγσλ Ζπείξνπ, Κεξθχξαο θαη 
Λεπθάδνο (2ε νκάδα) κε ζέκα: «χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο – 
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ» 15/1/2013 ζην 
4ν Γπκλάζην Ησαλλίλσλ. 

51. Γηδαζθαιία ζην Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Θενιφγσλ Ζπείξνπ, Κεξθχξαο θαη 
Λεπθάδνο (3ε νκάδα) κε ζέκα: «χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο – 
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ» 22/1/2013 ζην 
4ν Γπκλάζην Ησαλλίλσλ. 

52. Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα γηα πκβνχινπο θαη Γαζθάινπο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Ν. Ησαλλίλσλ (12-11-2013) ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ κε ζέκα: «Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ – Σν κάζεκα ησλ 
Θξεζθεπηηθψλ». 

53. Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα γηα πκβνχινπο θαη Γαζθάινπο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Ν. Άξηαο (2-12-2013) ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηεο Η. Μεηξνπφιεσο Άξηεο κε 
ζέκα: «Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ  - Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ». 
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54. Δηζήγεζε ζηελ επηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα Ησάλληλα 
(12-11-2013) κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Γεκνηηθφ 
ρνιείν». 

55.  Δηζήγεζε ζηελ επηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Άξηα 
(2-12-2013) κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». 

56.  Οκηιία κε ζπλδηνξγάλσζε Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηνλ Πνιηηζηηθφ Πνιπρψξν «Γεκήηξεο Υαηδήο» (8-
10-2014) κε ζέκα: «Ζ κεηαθπζηθή, ν δάζθαινο θαη ηα Θξεζθεπηηθά». 

57. Δηζήγεζε ζηελ επηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ 
Πξέβεδα (17-2-2014) κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Γεκνηηθφ 
ρνιείν». 

58. Δηζήγεζε ζηελ επηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ 
Ζγνπκελίηζα (17-3-2014) κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην 
Γεκνηηθφ ρνιείν». 

59. Δηζήγεζε ζην ζην Γεκνηηθφ Διεχζεξν Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Γήκνπ Πσγσλίνπ, 
Γειβηλάθη 4-4-2014, κε ζέκα: «Ζζηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε». 

60. Δηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ Διεχζεξν Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Γήκνπ Πσγσλίνπ, 
Γειβηλάθη 22-11-2014, κε ζέκα: «Απφ ηε θπζηθή ζηε κεηαθπζηθή». 

61. Σξεηο (3) απηνηειείο Δηζεγήζεηο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ 
ζπλδηνξγάλσζαλ νη ρνιηθνί χκβνπινη ηεο 1εο, 2εο, 3εο Πεξηθέξεηαο Π.Δ. Άξηαο 
ζηηο 10, 11 θαη 14 Ννεκβξίνπ 2014 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ ηεο  πεξηθέξεηάο ηνπο κε ζέκα: «Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο κεηαθπζηθήο θαη 
ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε». 

62. Δηζήγεζε ζην 9ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 28-
30 Ννεκβξίνπ 2014 ζην ΠΣΓΔ Φιψξηλαο, κε ζέκα: «Ζ κεηαθπζηθή, ν δάζθαινο 
θαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ». 

63. Οκηιία ζην Αξζάθεην ησλ Ησαλλίλσλ (30-1-2015), ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ,  
κε ζέκα: «Οη Σξεηο Ηεξάξρεο: Πξνζηάηεο ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο Παηδείαο». 

64. Δηζήγεζε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζε Καζεγεηέο 
ζενιφγνπο ηεο Πξέβεδαο (4-2-2015) κε ζέκα: «Ο δάζθαινο θαη ν ραξαθηήξαο 
ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ». 

65. Δηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ Διεχζεξν Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Γήκνπ Πσγσλίνπ, 
Γειβηλάθη 3-4-2015 κε ζέκα: «Παηδεία-Θξεζθεία-Πνιηηηζκφο». 

66. Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο Γηαπνιηηηζκηθφ πλέδξην ζηα Ησάλληλα κε ζέκα:  
“Religious Inter culturalism – Interreligious Ethics”,  26/6/2015. 

67. Δηζήγεζε ζην 3ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ 
Διιάδνο κε ζέκα: «Δηεξφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα/δηαθνπιηνπξαιηζκφο θαη 
δηαζξεζθεηαθή εζηθή», Ησάλληλα 9 Οθη. 2015. 
 

3. Citation (on scientific publications) 

3.1. International citations (number and indicative citations): 10 

3.2. National citations (number and indicative citations): 52 

4. Member of doctoral advisory committees 

4.1. Integrated doctoral theses (number and indicative theses) 

4.2. Theses in progress (number and indicative citations) 

- «Ζ έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

πκβνπιεπηηθή θαη ζπκπεξηιεπηηθή παηδαγσγηθή» 

5. International honors (Best paper awards, patents, etc.) 

6. Evaluations – Reviews (number and indicative titles) 

a. Reviewer in international peer reviewed journals 



12 
 

b. Reviewer in national peer reviewed journals: 15 

c. Reviewer in international peer reviewed Conferences: 5 

d. Reviewer in national peer reviewed Conferences: 12 

e. Research & development and educational projects evaluator: 5 

 

7. Membership in editorial boards (scientific journals, conferences, etc.): 16 

Σε επιςτημονικά περιοδικά: 

 Φηινζνθία θαη Παηδεία 

 Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γηδαζθαιείνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

 Νέα Παηδεία 

 Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

 

8. Participation in international and national projects (number and indicative titles) 

a. Research & development projects 

b. Educational projects 

 Τπήξμε κέινο ηεο επηηξνπήο πηζηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

«ΟΦΔΗ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ» (ASPECTS OF RELIGION)  θαη ζχλδεζκνο – 

ζπληνληζηήο ζηα πιαίζηα ηνπ “΄Δξγνπ Πξνζαξκνγήο Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθνχ 

Λνγηζκηθνχ ζην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα”.γηα ηελ  παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ, ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζην πιαίζην έξγνπ ηνπ «ΚΗΡΚΖ», (ππ’ αξηζκ. 1/16-2-2004 απφθαζε 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ). 

 πκκεηείρε σο επηκνξθσηήο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Σαρχξξπζκα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ 

ηάμεο» ηηο πεξηφδνπο 2006-2007 θαη 2007-2008 (Α΄ θαη Β΄ θάζε), (ππ’ αξηζκ. 

1/11-1-2006, 27/03-09-2007 Πξάμεηο ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ). 

 

9. Administrative experience 

 Γξακκαηέαο Η. Μεηξφπνιεο Αηηηθήο 

 Πξντζηάκελνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ Γεληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

 

10. Languages (L2): Γαλλικά 

11. Association membership 

 Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο πεξηνδηθνχ ΝΔΑ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 Γξακκαηέαο Παξαξηήκαηνο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο Ησαλλίλσλ 

 
 

 

 


