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ΠΡΑΞΗ

Θέµα: Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για το γνωστικό αντικείµενο «Σύγχρονη Πολιτική
Ιστορία», βαθµίδα Καθηγητή, στο Τµήµα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και
Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τµήµατος,
µετονοµασία Τµήµατος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο».
2. Την υπ’ αριθµ. 3399/21-11-2013 Απόφαση της Πρυτάνεως του Ιονίου Παν/µίου περί
διορισµού του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, του Τµήµατος Ιστορίας, κ. ∆. Ανωγιάτη-Pelé,
Κοσµήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου µε τετραετή θητεία και λήξη αυτής την 31η Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ
630/17-12-2013/ Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης φορέων
του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα).
3. Την υπ’ αριθµ. ∆.∆1.1/1158/Φ.06.1/31-3-2014 (ΦΕΚ 1406/16-10-2014/τ. Γ΄) Προκήρυξη
θέσης Καθηγητή πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και
Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο
«Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/10-82012), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε το άρθρο 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.
Α΄/ 30-1-2013).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011(195 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. A΄) και της
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, τ. Α΄).
7. Την υπ’ αριθµ. ∆.∆1.1/2672/Φ.004/23-7-2012 απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστηµίου (ΦΕΚ 2234/1-8-2012, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
∆.∆1.1/2960/Φ.0004/4-8-2014 (ΦΕΚ 2388/8-9-2014) «Έγκριση τροποποίησης της
κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2234/1-8-2012, τ. Β΄)».
8. Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Ιονίου Πανεπιστηµίου για τη
συγκρότηση των Ε.Ε.Ε.Κ. (Απόφαση Συγκλήτου 6η Συν. 2013-2014/7-11-2013).
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9. Την από 14-1-2015 Απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου (4η Συν. ακαδ. έτους 2014-2015), θέµα 5ο : Πρόταση συγκρότησης
Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για το γνωστικό αντικείµενο
«Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία», βαθµίδα Καθηγητή.
10. Την από 4-2-2015 Απόφαση της Κοσµητείας (3η Συν. ακαδ. έτους 2014-2015) της
Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερµηνείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την
εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθµίδας στο Τµήµα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και
Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο γνωστικό αντικείµενο
«Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία», ως εξής:
Στο Μητρώο Εσωτερικών Μελών του Ιονίου Πανεπιστηµίου δεν υπάρχει καθηγητής
πρώτης βαθµίδας για το γνωστικό αντικείµενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία».
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από το µητρώο εξωτερικών µελών
Α. Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχης
βαθµίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής
1. Λαγάνη Ειρήνη, Καθηγήτρια του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας της
Σχολής Πολιτικών Επιστηµών του Παντείου Παν/µίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιπλωµατική Ιστορία της Μεταπολεµικής
Ευρώπης», ΦΕΚ διορ. 446/11-4-2012, τ. Γ΄, ΦΕΚ µετακίνησης 123/3-2-2014, τ. Γ΄.
Το γνωστικό αντικείµενο («∆ιπλωµατική Ιστορία της Μεταπολεµικής Ευρώπης») και το
δηµοσιευµένο επιστηµονικό έργο της κας Ειρήνης Λαγάνη παρουσιάζουν άµεση συνάφεια
βάσει γνωστικού αντικειµένου και έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή («Σύγχρονη
Πολιτική Ιστορία») και το περιεχόµενό της, επειδή η διπλωµατική ιστορία της µεταπολεµικής
Ευρώπης αποτελεί µέρος της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας και το συγγραφικό έργο της
ορισθείσας ως κριτού αναφέρεται κυρίως στην πολιτική διπλωµατική ιστορία του δεύτερου
µισού του 20ού αι., στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής , της αµυντικής πολιτικής και των
διακρατικών σχέσεων της Ελλάδας µε βαλκανικές χώρες, σε µειονοτικά ζητήµατα, στην
Ελληνική Αντίσταση κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και στον Εµφύλιο.
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.panteion.gr/
2. Μουρέλος Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., µε γνωστικό αντικείµενο «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»,
ΦΕΚ διορ. 929/15-11-2007, τ. Γ΄.
Το γνωστικό αντικείµενο («Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»)
και το δηµοσιευµένο
επιστηµονικό έργο του κ. Ιωάννου Μουρέλου παρουσιάζουν άµεση συνάφεια βάσει
γνωστικού αντικειµένου και έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή («Σύγχρονη
Πολιτική Ιστορία») και το περιεχόµενό της, επειδή η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας αποτελεί
µέρος της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας και το συγγραφικό έργο του κριτού αναφέρεται
στην πολιτική, διπλωµατική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης και της Ελλάδας στο
πρώτο µισό του 20ού αι., µε έµφαση στον Α’ και Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στον Εθνικό
∆ιχασµό, στη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, στις διακρατικές σχέσεις του
Μεσοπολέµου, στον Ελληνικό Εµφύλιο Πόλεµο.
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.hist.auth.gr/sites/default/files /Ι. ΜΟΥΡΕΛΟΣ CV.pdf
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3. Μπαµπούνης Χαράλαµπος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών της Αγωγής του Ε.Κ.Π.Α., µε γνωστικό αντικείµενο
«Ιστορία του Ελληνικού Κράτους και των θεσµών του, οι ιστορικές πηγές και η µελέτη
τους», ΦΕΚ διορ. 283/11-3-2014, τ. Γ΄.
Το γνωστικό αντικείµενο («Ιστορία του Ελληνικού Κράτους και των θεσµών του,
Ιστορικές Πηγές και η Μελέτη τους») και το δηµοσιευµένο επιστηµονικό έργο του κ.
Χαράλαµπου Μπαµπούνη παρουσιάζουν άµεση συνάφεια βάσει γνωστικού αντικειµένου και
έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή («Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία») και το
περιεχόµενό της, επειδή η ιστορία του ελληνικού κράτους και των θεσµών του, οι σχετικές µε
αυτά ιστορικές πηγές και η µελέτη τους αποτελούν µέρος του σύγχρονης πολιτικής ιστορίας
και της µεθοδολογικής προσέγγισης των πηγών της, και επιπροσθέτως το συγγραφικό έργο
του ορισθέντος ως κριτού αναφέρεται κυρίως στην ελληνική ιστορία του 19ου και 20ού αι.,
στην ιστορία των θεσµών, στις ιστορικές πηγές, στην τοπική ιστορία, στην ιστορία της
εκπαίδευσης καθώς και σε θεωρητικά και µεθοδολογικά ζητήµατα της ιστορίας .
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.primedu.uoa.gr/
4. Γαρδίκα-Κατσιαδάκη Ελένη, Ερευνήτρια Α΄ βαθµίδας στο Κέντρο Ερεύνης της
Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών, µε γνωστικό αντικείµενο
«Ιστορία του Νέου Ελληνισµού».
Το γνωστικό αντικείµενο («Ιστορία του Νέου Ελληνισµού») και το δηµοσιευµένο
επιστηµονικό έργο της κας Ελένης Γαρδίκα-Κατσιαδάκη παρουσιάζουν άµεση συνάφεια
βάσει γνωστικού αντικειµένου και έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή («Σύγχρονη
Πολιτική Ιστορία») και το περιεχόµενό της, επειδή η σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας
αποτελεί µέρος της ιστορίας του νέου ελληνισµού και το συγγραφικό έργο της ορισθείσας ως
κριτού αναφέρεται κυρίως στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας στον 19ο αι.
και στο πρώτο µισό του 20ού αι., µε έµφαση στους Βαλκανικούς Πολέµους, στον Α’ και Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο, στον Εθνικό ∆ιχασµό, στον Ελληνικό Εµφύλιο Πόλεµο.
Βιογραφικό Σηµείωµα:
http://83.212.12.28/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-02-26-08-5153&catid=40:2009-02-25-10-24-18&Itemid=76&lang=el
5. Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/µίου ∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό
αντικείµενο «Ιστορία του Νέου Ελληνισµού», ΦΕΚ διορ. 215/4-12-1997, τ. Ν.Π.∆.∆.
Το γνωστικό αντικείµενο («Ιστορία του Νέου Ελληνισµού») του κ. Κωνσταντίνου
Φωτιάδη παρουσιάζει άµεση συνάφεια βάσει γνωστικού αντικειµένου µε την προκηρυχθείσα
θέση Καθηγητή («Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία») και το περιεχόµενό της, επειδή η σύγχρονη
πολιτική ιστορία της Ελλάδας αποτελεί µέρος της ιστορίας του Νέου Ελληνισµού. Επιπλέον
το συγγραφικό έργο του ορισθέντος ως κριτού αναφέρεται κυρίως στην ιστορία της Ελλάδας
και της Σοβιετικής Ένωσης-Ρωσίας του 20ού αι., µε έµφαση στην ιστορία της ελληνικής
διασποράς και των µειονοτήτων, και στην εκκλησιαστική ιστορία, θεµατικές που καλύπτουν
και την συνάφεια έργου.
Βιογραφικό Σηµείωµα:
http://www.eled.uowm.gr/Φωτιάδης Κωνσταντίνος
6. Σακκής ∆ηµήτριος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε
γνωστικό αντικείµενο «Νεοελληνική Ιστορία: σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον
πρώτο αιώνα της Ανεξαρτησίας», ΦΕΚ διορ. 307/10-4-2008, τ. Γ΄.
Το γνωστικό αντικείµενο («Νεοελληνική Ιστορία») του κ. ∆ηµήτρη Σακκή παρουσιάζει
άµεση συνάφεια βάσει αντικειµένου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης
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Πολιτικής Ιστορίας» και το περιεχόµενό της, επειδή η σύγχρονη πολιτική ιστορία της
Ελλάδας αποτελεί µέρος της νεοελληνικής ιστορίας και περιλαµβάνει την σχέση εκπαίδευσης
και κοινωνίας κατά τον 19ο αι. Επιπλέον το συγγραφικό έργο του κριτού αναφέρεται κυρίως
στην πολιτική και κοινωνική-οικονοµική ιστορία της Ελλάδας στον 19ο και στον 20ό αι.,
στην ιστορία των θεσµών, στην ιστορία των ιδεών, στην ιστορία του τύπου, στις ιστορικές
πηγές, στην τοπική ιστορία, στην ιστορία της εκπαίδευσης καθώς και σε θεωρητικά και
µεθοδολογικά ζητήµατα της ιστορίας, θεµατικές που καλύπτουν και την συνάφεια έργου .
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/sakkis-cv-el.pdf
Β. Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές από οµοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ερευνητές
αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής
7. Moschos Morfakidis-Filaktos, Καθηγητής, Departamento de Filologia Griega y Filologia
Eslava, Universidad de Granada, Ισπανία, µε γνωστικό αντικείµενο «Ελληνική Φιλολογία
(Βυζαντινή και Νεοελληνική) Μετάφραση».
Το συγγραφικό έργο του κ. Μόσχου Μορφακίδη- Φυλακτού παρουσιάζει άµεση συνάφεια
έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας» καλύπτοντας
ευρύτερο γνωστικό πεδίο, επειδή αναφέρεται κυρίως στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή
και ελληνική ιστορία από τον 15ο έως τον 20ό αι., µε έµφαση στην πολιτική και κοινωνική
ιστορία, καθώς στην ιστορία της ελληνικής διασποράς.
Βιογραφικό Σηµείωµα:
http://graecaslavica.ugr.es/pages/griego/fichas_profesorado/morfakidis
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από το µητρώο εξωτερικών µελών
Α. Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχης
βαθµίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής
1. Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,
µε γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία του Νέου Ελληνισµού», ΦΕΚ διορ. 94/30-4-2002, τ.
Ν.Π.∆.∆.
Το γνωστικό αντικείµενο («Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Ιστορία της Νεοελληνικής
Εκπαίδευσης») του κ. Κωνσταντίνου Χατζόπουλου παρουσιάζει άµεση συνάφεια βάσει
αντικειµένου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας» και το
περιεχόµενό της, επειδή η σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας αποτελεί µέρος της
ιστορίας του νέου ελληνισµού και περιλαµβάνει την ιστορία της εκπαίδευσης .
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://he.duth.gr/department/dep/Chatzopoulos.shtml
2. Νανάκης Σταύρος του Ανδρέα, νυν Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου Ανδρέας Νανάκης, Καθηγητής του Τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του Α.Π.Θ., µε γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία και Γραµµατεία της Εκκλησίας της
Ελλάδος», ΦΕΚ διορ. 236/16-10-2002, τ. Ν.Π.∆.∆.
Το συγγραφικό έργο του κ. Σταύρου Νανάκη, Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Ιστορία και Γραµµατεία της Εκκλησίας της Ελλάδος», παρουσιάζει άµεση συνάφεια βάσει
έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας», επειδή η
ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος ως εθνοκρατικής εκκλησίας εντάσσεται στην ιστορία
των πολιτικών θεσµών του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://users.auth.gr/nanakis/
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3. Χειλά Ειρήνη, Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών
Σπουδών της Σχολής ∆ιεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισµού του Παντείου
Παν/µίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιεθνής
πολιτική µε έµφαση στην επίλυση των συγκρούσεων», ΦΕΚ διορ. 1368/31-12-2012, τ. Γ΄.
Το συγγραφικό έργο της κας Ειρήνης Χειλά, Καθηγήτριας µε γνωστικό αντικείµενο
«∆ιεθνής Πολιτική µε έµφαση στην επίλυση των διεθνών συγκρούσεων», παρουσιάζει άµεση
συνάφεια βάσει έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής
Ιστορίας», επειδή περιλαµβάνει µελέτες για την ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
ελληνικών κυβερνήσεων στα διεθνή fora, στη Νοτιανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο
κατά το δεύτερο µισό του 20ού αι., θεµατικές οι οποίες εντάσσονται στη σύγχρονη πολιτική
ιστορία.
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.panteion.gr/
4. Παπασωτηρίου Χαράλαµπος, Καθηγητής του Τµήµατος ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής ∆ιεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισµού του
Παντείου Παν/µίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, µε γνωστικό αντικείµενο
«∆ιεθνείς Σχέσεις – Στρατηγικές Σπουδές», ΦΕΚ διορ. 209/17-3-2010, τ. Γ΄.
Το συγγραφικό έργο του κ. Χαράλαµπου Παπασωτηρίου, Καθηγητή των ∆ιεθνών
Σχέσεων-Στρατηγικών Σπουδών, παρουσιάζει άµεση συνάφεια βάσει έργου µε την
προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας», επειδή περιλαµβάνει
µελέτες για την ιστορία των διακρατικών σχέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, της
διεθνούς πολιτικής µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ,
θεµατικές οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.panteion.gr/
5. Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., µε γνωστικό αντικείµενο
«Θεωρητικές Επιστήµες (Ιστορία, Παιδική Λογοτεχνία, Θεολογική Σκέψη)», ΦΕΚ διορ.
200/2-12-1986, τ. Ν.Π.∆.∆.
Το συγγραφικό έργο του κ. Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου (Καθηγητή Θεωρητικών
Επιστηµών) παρουσιάζει άµεση συνάφεια βάσει έργου µε την προκηρυχθείσα θέση
Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας», επειδή περιλαµβάνει µελέτες για την Ελληνική
Ιστορία µέχρι το 1940, για την ιστορία της ελληνικής διασποράς, και για κορυφαία γεγονότα
του 20ού αι., θεµατικές οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/userprofile/34
6. Κατσιαρδή-Hering Όλγα, Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., µε γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία Νέου Ελληνισµού
από το 1453 έως την Ελληνική Επανάσταση», ΦΕΚ διορ. 103/13-5-2003, τ. Ν.Π.∆.∆.
Το συγγραφικό έργο της κας Όλγας Κατσιαρδή-Hering (Καθηγήτριας Ιστορίας του Νέου
Ελληνισµού από το 1453 ως την Ελληνική Επανάσταση) παρουσιάζει έµµεση συνάφεια
βάσει έργου µε την προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας», επειδή
περιλαµβάνει µελέτες σχετικές µε την ελληνική διασπορά, τον παροικιακό και τον απόδηµο
Ελληνισµό στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κυρίως µέχρι την Ελληνική
Επανάσταση, καθώς και την προϊστορία της ευρωπαϊκής ιδέας, θεµατικές οι οποίες
σχετίζονται έµµεσα µε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
Βιογραφικό Σηµείωµα:
http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/cvs/katsiardi_gr.pdf
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Β. Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές από οµοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ερευνητές
αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής
7. Mazis John, Καθηγητής, History Department, Hamline University, Η.Π.Α., µε γνωστικό
αντικείµενο «Μodern Europe, Russia/USSR, Modern Greece/Balkans».
Το συγγραφικό έργο του κ. Ιωάννου Μάζη παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε την
προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας» επειδή καλύπτει µέρος του
περιεχοµένου της, αναφερόµενο κυρίως στην ιστορία της ελληνικής διασποράς στα τέλη του
19ου αι. και στη σύγχρονη ελληνική ιστορία των αρχών του 20ού αι.
Βιογραφικό Σηµείωµα: http://www.hamline.edu/faculty-staff/john-mazis/
Για την γραµµατειακή υποστήριξη της οικείας Επιτροπής έχει ορισθεί η Γραµµατέας του
Τµήµατος Ιστορίας κ. Στ. Πρεντουλή, διοικητικός υπάλληλος του Ιονίου Πανεπιστηµίου
(τηλ. 26610 87331, e-mail: prentouli@ionio.gr).

Ο Κοσµήτορας
της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερµηνείας
του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής ∆ηµήτριος Ανωγιάτης-Pelé
(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο.)
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