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ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
 
 
 
 

Ο Γιώργος Ανδρίτσος γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Τμή-
μα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών και το διδακτορικό 
του στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Τμήμα Πολιτικής Επι-
στήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει πάρει μέρος σε επιστη-
μονικά συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους. Από 
τις εκδόσεις Αιγόκερως κυκλοφορεί η μελέτη του Η Κατοχή και η Αντίσταση 
στον Ελληνικό Κινηματογράφο, 1945-1966 (2005). 
 
Ο Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Είναι πτυ-
χιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γερμανικών Σπου-
δών, της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου, καθώς και διδάκτωρ του 
Τμήματος Ιστορίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Technische 
Universität Berlin). Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει 
δημοσιεύσει στον εκδοτικό οίκο Peter Lang (2004) τη μονογραφία Die griechisch-
deutschen Nachkriegsbeziehungen. Historische Hypothek und moralischer „Kredit“ 
- die bilateralen politischen und ökonomischen Beziehungen unter besonderer 
Berücksichtigung des Zeitraums 1958-1967, καθώς και διάφορα άρθρα σε επιστη-
μονικά περιοδικά και συλλογικά έργα, στο αντικείμενο της νεότερης και σύγχρο-
νης ιστορίας. Εργάζεται ως Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης της Ι-
στορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών και διδάσκει 
Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). 
 
Η Μαρία Δημητριάδου γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι διδάκτορας του 
Τμήματος Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κύριοι τομείς των ενδιαφε-
ρόντων της είναι: α) η περίοδος της ελληνικής επανάστασης και β) οι ελληνο-
γερμανικές σχέσεις στον Μεσοπόλεμο. Από το 1994 εργάζεται στα Ιστορικά 
Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Έχει εκδώσει μελέτες και άρθρα. 
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Ο Στράτος Δορδανάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των σχέσεων της Γερ-
μανίας με τις βαλκανικές χώρες τον 19ο-20ό αιώνα, καθώς και σε ζητήματα σχε-
τικά με την ιστορία του ελληνικού μακεδονικού χώρου. Ειδικεύεται στην πολι-
τική-διπλωματική και κοινωνική ιστορία, στη μελέτη των πολεμικών συρράξεων 
και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία αναφοράς τους δύο παγκοσμίους 
πολέμους. Είναι συγγραφέας των μελετών: Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κό-
σμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944 (Επίκε-
ντρο, Θεσσαλονίκη 2006), Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρ-
χών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944 (Εστία, Αθήνα 2007), Η γερμανική στο-
λή στη ναφθαλίνη. Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974 (Ε-
στία, Αθήνα 2011). Βιβλία με άλλους: Κώστας Φωτιάδης – Στράτος Δορδανάς 
– Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αθώα θύματα στο Βέρμιο. Οι Πύργοι και το Μεσόβουνο 
στην Κατοχή, 1941-1944 (Δήμος Βερμίου/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2010). Συν-
επιμελητής: Στράτος Ν. Δορδανάς – Βάιος Καλογρηάς (έρευνα, μετάφραση, 
επιμέλεια, εισαγωγή), Η Γερμανική Αυτοκρατορία και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. 
Άγνωστες πτυχές από τα γερμανικά αρχεία (Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2012), Το Μακεδονικό και η Γερμανία. Απόρρη-
τα έγγραφα του Γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών (Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2013). 
 
Η Άννα Μαρία Δρουμπούκη σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία και έλαβε 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Μουσειακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Είναι διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας στο ίδιο πανεπιστήμιο (2014). To 
βιβλίο της Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη, που αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής της 
διατριβής, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2014 (εκδ. Πόλις). Ολοκλήρωσε τη με-
ταδιδακτορική της έρευνα στο Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου το 2016 (Επανορθώνοντας το παρελθόν: Οι γερμανικές απο-
ζημιώσεις για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, Ποταμός, 2018). Έχει ερ-
γαστεί ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη της Εβραϊκής 
Ιστορίας και Κουλτούρας Simon Dubnow της Λειψίας (2009). Έχει συνεπιμελη-
θεί τον συλλογικό τόμο Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ’40. Πόλεμος, Κατοχή, 
Αντίσταση, Εμφύλιος – τόμος αφιερωμένος στον Χάγκεν Φλάισερ (με τους Κα-
τερίνα Γαρδίκα, Βαγγέλη Καραμανωλάκη και Κώστα Ράπτη, Αλεξάνδρεια 
2015), με τον Ιάσονα Χανδρινό το βιβλίο Η Θεσσαλονίκη στη γερμανική Κατο-
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χή (Ποταμός, 2014) και με τον Ευάγγελο Χεκίμογλου τον συλλογικό τόμο Την 
επαύριον του Ολοκαυτώματος: Νέες προσεγγίσεις για το Ολοκαύτωμα των Ε-
βραίων στην Ελλάδα (Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2017). Μαζί με τον Φί-
λιππο Κάραμποτ επιμελείται τον τόμο Από τον διωγμό στην αποκατάσταση: 
Πτυχές της ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας, που θα εκδοθεί το 2018 (Ποτα-
μός). Είναι ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Νεότερου Ελληνικού Ε-
βραϊσμού. Από τον Ιούνιο του 2016 εργάζεται ως επιστημονική υπεύθυνη του 
προγράμματος «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» του Ελεύθερου Πανε-
πιστημίου του Βερολίνου. 
 
Ο Νίκος Ζάικος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο 
«Διεθνές Δίκαιο», Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία 
και θεωρία του διεθνούς δικαίου, Δίκαιο του Πολέμου, Γενοκτονίες, Διεθνείς 
αθλητικές σχέσεις – Θεσμοί, ιστορία, πολιτικές. Ακαδημαϊκές δραστηριότητες: 
Επισκέπτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tor Vergata της 
Ρώμης. Συμμετοχή με ανακοίνωση σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια με 
σύστημα κριτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγγραφικό έργο: Πέντε αυτο-
τελείς μονογραφίες και πάνω από 30 εκτενείς μελέτες στην ελληνική, αγγλική 
και γερμανική γλώσσα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με 
σύστημα κριτών. 
 
Ο Βάιος Καλογρηάς γεννήθηκε το 1974 στην Καρλσρούη. Σπούδασε Νεότερη 
και Σύγχρονη Ιστορία και Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Το 
2006 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς με 
θέμα Okkupation, Widerstand und Kollaboration in Makedonien 1941-1944, η 
οποία δημοσιεύθηκε δύο χρόνια αργότερα από τις εκδόσεις Franz Philipp 
Rutzen στη σειρά Peleus. Η ελληνική μετάφραση υπό τον τίτλο Το αντίπαλο 
δέος. Οι εθνικιστικές οργανώσεις αντίστασης στην κατεχόμενη Μακεδονία 
(1941-1944) κυκλοφόρησε το 2012 από τον εκδοτικό οίκο University Studio 
Press. Το 2011 ήταν επισκέπτης λέκτορας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Από το 2012 έως το 2015 ήταν μέλος ΣΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Από το 2015 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Μά-
ιντς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα της Κατο-
χής και του Εμφυλίου (1943-1949). 
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Η Alexandra Kankeleit σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία, Ιστορία και Ιστορία 
της Τέχνης στη Φρανκφούρτη (Μάιν) και στη Βόννη (Bonn). Από τη δεκαετία 
του 1990 εργάστηκε ως project manager σε διάφορους κλάδους και τομείς εργα-
σίας – σε ανασκαφές, τοπογραφικές μελέτες (survey), εκδόσεις, e-business και 
στον τουρισμό. Ως Ελληνο-Γερμανίδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ιστορία και 
τον πολιτισμό της Ελλάδας. Οι τομείς της έρευνάς της περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ρωμαϊκά ψηφιδωτά στην Ελλάδα, αρπακτικά πουλιά στην πρώιμη ελλη-
νική τέχνη, καθώς και την αρχαιολογική έρευνα κατά τη ναζιστική περίοδο (συ-
νολική επισκόπηση on-line: http://www.kankeleit.de/projects.php). Από τον Ιού-
λιο του 2016 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Γερμανικό Αρχαιολο-
γικό Ινστιτούτο της Αθήνας (Deutsches Archäologisches Institut Athen). Ο στό-
χος του έργου της είναι η κριτική και η διαφοροποιημένη ανασκόπηση της ιστο-
ρίας του DAI Athen κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου. Τα αποτελέσμα-
τα θα παρουσιαστούν σε μια μονογραφία. Δραστηριοποιείται σε επιστημονικά 
θέματα, ειδικότερα σε αρχειακές μελέτες και βιβλιογραφικές έρευνες, εναλλάξ 
στην Αθήνα και στο Βερολίνο. Επικαιροποιημένες πληροφορίες για το τρέχον 
έργο της, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις μπορούν να αναζητηθούν στην αρχική 
σελίδα του DAI: http://www.dainst.org/project/2356126. 
 
Ο Jiří Kocián είναι υποψήφιος διδάκτορας του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και συντονιστής του Κέντρου Ma-
lach για την Οπτική Ιστορία του Πανεπιστημίου του Καρόλου (Πράγα). Τα ε-
πιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη συγκρότηση ταυτότητας, εθνοτικές 
μειονότητες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες, τον μετα-κομμουνιστικό 
μετασχηματισμό, τις εβραϊκές κοινότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την 
προφορική ιστορία. Μέρος των σπουδών του πραγματοποίησε στο Πανεπιστή-
μιο Babeș-Bolyai στο Cluj-Napoca της Ρουμανίας, στο Ινστιτούτο Ανατολικών 
και Νοτιοανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών (IOS) στο Regensburg της Γερμανίας 
κ.ά. Την παρούσα περίοδο εργάζεται ως ερευνητής, μαζί με τη δρα Kateřina 
Králová, σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τη μεταπολεμική τύχη των 
Ελλήνων Εβραίων, ενώ είναι συνεπιμελητής και συσσυγγραφέας αρκετών έργων 
στην Τσεχία και στο εξωτερικό. Η πλέον πρόσφατη έκδοση αφορά την επιμέ-
λεια του τόμου Λαϊκισμός σε εποχές κρίσης (στα τσεχικά). 
 
Η Φαίδρα Κουτσούκου γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σπούδασε γερμανική 
γλώσσα και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2006 απέκτησε διδα-
κτορικό δίπλωμα στην Ιστορία από το Technische Universität Berlin. Τα ερευ-
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νητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις ελληνογερμανικές πολιτιστικές 
επαφές και ειδικότερα στη γερμανική πολιτιστική πολιτική στην Ελλάδα κατά 
την εθνικοσοσιαλιστική, αλλά και μεταπολεμική περίοδο. Εργάζεται ως εκπαι-
δευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχει διδάξει και στο Ανοιχτό Πα-
νεπιστήμιο. 
 
Η Kateřina Králová είναι επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας και επικεφαλής του 
Τμήματος Ρωσικών και Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών του Ινστιτούτου Διε-
θνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου (Πράγα). Τα επιστημονικά της 
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διαχείριση του ναζιστικού παρελθόντος, το 
Ολοκαύτωμα, τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και τη μεταπολεμική ανασυγκρό-
τηση. Η διδακτορική της διατριβή εκδόθηκε το 2011 στα τσεχικά και μεταφρά-
στηκε στα ελληνικά (Στη σκιά της Κατοχής, Αλεξάνδρεια, 2013) και τα γερμα-
νικά (Das Vermächtnis der Besatzung, 2016). Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις 
της (βιβλία και άρθρα) είναι: Στέγνωσαν τα δάκρυά μας: Έλληνες πρόσφυγες 
στην Τσεχοσλοβακία (Αλεξάνδρεια, 2015), Minderheiten im sozialistischen 
Jugoslawien (Peter Lang, 2016), “In the Shadow of the Nazi Past” (European 
History Quarterly 46/2, 2016), “Being Traitors” (Southeast European and Black 
Sea Studies Journal 17/2, 2017). Το 2017 τιμήθηκε με το Βραβείο της Learned 
Society της Τσεχικής Δημοκρατίας. H τρέχουσα έρευνά της αφορά τους Εβραί-
ους στη μεταπολεμική Ελλάδα. 
 
Η Δέσποινα Γεωργία Κωνσταντινάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπού-
δασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Κολωνίας. Το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτωρ 
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας 
του βιβλίου Πολεμικές Οφειλές και Εγκληματίες Πολέμου στην Ελλάδα. Ψάχνο-
ντας την ηθική και υλική δικαίωση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Αλεξάνδρεια, 
2015), ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  
 
Ο Κώστας Λούλος σπούδασε αρχικά Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και Ιστορία και 
Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ, όπου 
αναγορεύτηκε διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας. Δίδαξε Σύγχρονη Ιστορία στο 
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-2009), Νεότε-
ρη Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(1986-1989) και, ως επισκέπτης-καθηγητής, στο Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελ-
ληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (1995). Έχει 
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διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου της Αγροτικής 
Τράπεζας (1983-1998). Έχει γράψει τα βιβλία: Die deutsche Griechenlandpolitik 
von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges (Peter Lang 
Verlag 1986), Η Γερμανική Πολιτική στην Ελλάδα 1896-1914 (Παπαζήσης, 
1991), Ιστορία και Τύπος (Καστανιώτης, 2006). Παράλληλα έχει δημοσιεύσει 
δοκίμια και μελέτες σε ξενόγλωσσες ακαδημαϊκές σειρές, όπως το National So-
cialist Occupation Policy in Europe 1939-1945 τόμοι 1 και 8, και σε εξειδικευμέ-
νους συλλογικούς τόμους, όπως το 3000 Jahre Griechische Kultur, το Europa 
unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration, το Von Lidice bis Kalvryta. 
Widerstand und Besatzungsterror, το Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte 
und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südeuropa. Έχει μετάσχει με δημοσι-
ευμένες εισηγήσεις σε συνέδρια και συμπόσια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορί-
ας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Ο Βασίλης Γ. Μανουσάκης σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο. Μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
στο King’s College London, ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Τμήμα Πολι-
τικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2014) με 
αντικείμενο την ελληνική οικονομία την περίοδο της Κατοχής. Στην ιστορική 
του μελέτη για την κατοχική οικονομία, η οποία βασίστηκε στη διδακτορική 
του διατριβή, απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο Ιστορίας του Ιδρύματος Βασιλι-
κής και Όλγας Σταυροπούλου το 2015. Το τελευταίο διάστημα εργάζεται στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ είναι και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αντικείμενο 
το εμπόριο και τη μαύρη αγορά στην κατοχική Ελλάδα. Τα ερευνητικά του εν-
διαφέρονται εστιάζονται στην ιστορία του 20ού αιώνα, στη μελέτη της πολεμι-
κής οικονομίας και τεχνολογίας και στη δράση των μυστικών υπηρεσιών. 
 
Ο Νίκος Παπαναστασίου αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις 
σπουδές του στο Augsburg (Γερμανία), όπου εκπόνησε τη διδακτορική του 
διατριβή (Η Μεταξική Δικτατορία και η ναζιστική Γερμανία, 1936-1941). Είναι 
Λέκτορας Σύγχρονης Ιστορίας και Ιστορίας των Μέσων Ενημέρωσης στο τμήμα 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ερευνητικά Πεδία Δραστηριοτήτων: Ιστορία 
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των ΜΜΕ, Πόλεμος και ΜΜΕ, Ελληνο-γερμανικές σχέσεις στον 20ό αι., Προ-
παγάνδα στον 20ό αιώνα κ.ά. 
 
Ο Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι δι-
δάκτορας της Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας του τμήματος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του ΑΠΘ. Εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Freie 
Universität Berlin. Στο παρελθόν εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την τριετία 2007-2010 εκπροσώπησε το 
ΑΠΘ στο ευρωπαϊκό δίκτυο CLIOHRES-NET στην ομάδα εργασίας «Frontiers 
and Identities». Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η γερμανι-
κή και η αυστριακή ιστορία, ο Μακεδονικός Αγώνας και η διπλωματική ιστορία 
του 19ου αιώνα. 
 
Ο Ανδρέας Στεργίου είναι Ιστορικός και Πολιτικός επιστήμων, μόνιμος-
επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και Συμβουλευτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Αμε-
ρική. Το 2013-4 υπήρξε ερευνητικός συνεργάτης του Truman Institute for ad-
vancement of the Hebrew University στην Ιερουσαλήμ. Το 2015 υπήρξε επι-
σκέπτης-ερευνητής στο Institute of World Economy and International Rela-
tions of the Russian Academy of Sciences (IMEMO) στη Μόσχα. Το 2017 υ-
πήρξε επισκέπτης-ερευνητής στη Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζάν 
(ADA University). Έχει διδάξει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ινστι-
τούτο Επιμόρφωσης – Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης), ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊ-
δελβέργης, σε σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και του Εκπαιδευτικού Φορέα της ΑΔΕΔΥ (Κοινω-
νικό Πολύκεντρο). Έχει δημοσιεύσει στο αντικείμενο της Σύγχρονης Ευρωπαϊ-
κής Ιστορίας και Πολιτικής στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική 
γλώσσα. 
 
Ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης γεννήθηκε στο Άνω Ζερβοχώρι της Νάουσας το 
1948, από γονείς πρόσφυγες. Το 1966 τελείωσε το Ιδιωτικό Γυμνάσιο του Ι. Κα-
γκελίδη στο γειτονικό χωριό Αγγελοχώρι. Το ακαδημαϊκό έτος 1966-1967 πέ-
ρασε με υποτροφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Στο Πανεπιστήμιο του Tübingen σπούδασε επί δέκα συνολικά 
εξάμηνα Ιστορία (Αρχαία Ελληνική, Νεότερη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική), επί 
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οκτώ εξάμηνα Empirische Kulturwissenschaft, Εμπειρική και Σύγχρονη Λαο-
γραφία, δίπλα στο διακεκριμένο καθηγητή και ιδρυτή του τμήματος κ. Η. 
Bausinger, και για ένα εξάμηνο Πολιτικές Επιστήμες με τον καθηγητή Pavelka. 
Tον Δεκέμβριο του 1989 εκλέχτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του AΠΘ λέκτορας 
της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής από τον 15ο αιώνα και εξής. Tο 
1993 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 
στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και 
το 1997 εκλέχθηκε καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού. Το 2015 συ-
νταξιοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στις 23/10/2015 
ομόφωνα του απονεμήθηκε από την Παιδαγωγική Σχολή ο τίτλος του Ομότι-
μου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει συγγράψει 44 
βιβλία για τον μικρασιατικό, ποντιακό και παρευξείνιο ελληνισμό. Η ουσιαστι-
κή επιστημονική προσφορά του είναι η ανάδειξη του ζητήματος των Ελληνό-
φωνων μουσουλμάνων και κρυπτοχριστιανών του Πόντου και οι 14 τόμοι της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο επίτομος τόμος της Γενοκτονίας, έκ-
δοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, έχει μεταφραστεί σε έξι γλώσσες 
και έχει ήδη εκδοθεί στα γερμανικά, αγγλικά και ρωσικά. Έχει τιμηθεί πολλές 
φορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από επιστημονικά ιδρύματα, πανεπιστή-
μια, προσφυγικά σωματεία και δήμους.  
 
Η Βιολέττα Χιονίδου διδάσκει Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο 
του Newcastle στην Αγγλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
Ελλάδα του 19ου και 20ού αιώνα και συγκεκριμένα σε θέματα ιστορικής δημο-
γραφίας, ιστορίας της οικογένειας, λιμούς, μετανάστευση και προφορική ιστο-
ρία. Είναι συγγραφέας του Famine and Death in Occupied Greece, 1941-1944 
(Cambridge University Press, 2006) που μεταφράστηκε στα ελληνικά και κυ-
κλοφόρησε από την Εστία το 2011. Το βιβλίο βραβεύτηκε το 2007 με το βρα-
βείο Edmund Keely. Πρόσφατα δημοσίευσε το άρθρο “Popular medicine and 
empirics in Greece, 1900-1950: An oral history approach” (Medical History 
60(4), 2016). (Violetta Hionidou, Armstrong Building, School of Historical 
Studies, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU, UK. Email: 
violetta.hionidou@ncl.ac.uk) 
 




