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Τίτλοι σπουδών:
Μάρτιος 1997:

Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Ιστορία, Πανεπιστήμιο Harvard

Μάρτιος 1992:

Δίπλωμα Master’s (M.A.) στην Ιστορία, Πανεπιστήμιο Harvard

Ioύνιος 1989:

Πτυχίο Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρονολογία σπουδών:
1990-1997:

Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Harvard.

1989-1990:

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I.

1985-1989:

Βασικές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργασιακή εμπειρία:
Σεπτέμβριος 2009-σήμερα:Επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (μόνιμος από τον Ιούνιο του 2013).
Δεκέμβριος 2001-Σεπτέμβριος 2009: Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σεπτέμβριος 2000-Δεκέμβριος 2001: Ειδικός επιστήμονας (Π.Δ. 407) στην Βυζαντινή
Ιστορία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Μάρτιος 2000- Ιούλιος 2008 και Οκτώβριος 2009-σήμερα: Μέλος του συνεργαζόμενου
εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ιανουάριος 1997-Ιανουάριος 1998: Λέκτορας (lecturer) στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο
Harvard.
1992-1996: Βοηθός (teaching fellow) στο Πανεπιστήμιο Harvard.

Μαθήματα:
Ως ειδικός επιστήμονας , λέκτορας και επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης δίδαξα τα ακόλουθα αυτοτελή μαθήματα:

Α. Παραδόσεις:
1. Το Βυζάντιο των Παλαιολόγων: Κράτος, κοινωνία, πολιτισμός (Χ.Ε. 2000-1)
2. Σταυροφορίες (Ε.Ε. 2000-1, Ε.Ε. 2004-5, Χ.Ε. 2010-11, Ε.Ε. 2014-15)
3. Βυζάντιο και Ευρώπη: μια ιστορία των σχέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τους λαούς του
ευρωπαϊκού χώρου (Χ.Ε. 2001-2)
4. Από τον Ηράκλειο στους Μακεδόνες (Ε.Ε. 2001-2, Ε.Ε. 2010-11)
5. Χωρικοί και αφέντες: Η αγροτική κοινωνία στο Βυζάντιο (Χ.Ε. 2002-3, Χ.Ε. 2006-7, Χ.Ε. 2012-13,
Χ.Ε. 2016-17)
6. Κυβερνώντας την αυτοκρατορία: Η δομή και οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της
επαρχιακής διοίκησης στο Βυζάντιο (Ε.Ε. 2002-3, Ε.Ε. 2009-10, Ε.Ε. 2013-14)
7. Οι γυναίκες στην ιστορία του Βυζαντίου (Χ.Ε. 2003-4)
8. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 800-1000 μ.Χ. (Ε.Ε. 2003-4)
9. Ύστερη Αρχαιότητα: η μεταμόρφωση ενός κόσμου (Χ.Ε. 2005-6 , Χ.Ε. 2008-9, Χ.Ε. 2014-15)
10. Κράτος, κοινωνία και πολιτισμός στο Βυζάντιο, 11 ος-12ος αι. (Ε.Ε. 2005-6)
11. Οι πρώτοι Παλαιολόγοι, 1259-1354 (Ε.Ε. 2006-7, Χ.Ε. 2013-14)
12. Βυζάντιο και Δυτική Ευρώπη (Χ.Ε. 2007-8)
13.Ζητήματα φύλου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή (Ε.Ε. 2007-8, Ε.Ε. 201213, E.E.2016-17)
14. Από τις πηγές στην ιστορική σύνθεση: η δουλειά του ιστορικού του βυζαντινού Μεσαίωνα (Ε.Ε.
2008-9, Χ.Ε. 2015-16)
15. Ο Ιουστινιανός Α΄ και η εποχή του (Ε.Ε. 2011-12)
16. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 1000-1200: δύο αιώνες αλλαγής (Ε.Ε. 2015-16)

Β. Προπτυχιακά σεμινάρια:
1. Όψεις της ιδιωτικής ζωής στο Βυζάντιο (Χ.Ε. 2000-1)
2. Η βυζαντινή αριστοκρατία, 9ος-15ος αι. (Ε.Ε. 2000-1)
3. Η βυζαντινή Μικρά Ασία: θέματα ιστορικής γεωγραφίας (Χ.Ε. 2001-2 και Ε.Ε. 2009-10)
4. Στρατός και πόλεμος στο βυζαντινό κόσμο (Ε.Ε. 2001-2, Ε.Ε. 2006-7, Χ.Ε. 2013-14)
5. Η βυζαντινή Αυλή (Ε.Ε. 2002-3 και Ε.Ε. 2011-12)
6. Οι βυζαντινοί ιστορικοί ως παρατηρητές της «παρακμής» (Ε.Ε. 2003-4 και Χ.Ε. 2012-13)
7. Νομίσματα και σφραγίδες ως πηγές της βυζαντινής ιστορίας (Ε.Ε. 2004-5, Χ.Ε. 2008-9, Ε.Ε. 201415)
8. Ο Ιουστινιανός Α΄ και η εποχή του (Χ.Ε. 2005-6)
9. Κριτική και αμφισβήτηση κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή (Χ.Ε. 2006-7, Χ.Ε. 2010-11, Χ.Ε.
2016-17)
10. Η μεσαιωνική Θράκη. Θέματα ιστορικής γεωγραφίας (Χ.Ε. 2007-8)
11. Εμπόριο και πολιτική στη Μεσόγειο, 13 ος-15ος αι. (Χ.Ε. 2009-10)
12. Βυζάντιο και έθνος (Ε.Ε. 2013-14)
13. Η ίδρυση και οι πρώτοι αιώνες ζωής της μοναστικής κοινότητας του Άθω (Χ.Ε. 2014-15)
14. Ποίηση και ιστορία στο Βυζάντιο (Χ.Ε. 2015-16)
15. Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Ιστορία μιας πόλης (Ε.Ε. 2015-16)

Γ. Μεταπτυχιακά σεμινάρια:
1. Πηγές για την αγροτική οικονομία του Βυζαντίου (Χ.Ε. 2002-3 και Ε.Ε. 2012-13)
2. Το τέλος της Αρχαιότητας στο μεσογειακό κόσμο. Ιστοριογραφική επισκόπηση (Χ.Ε. 2003-4)
3. Κοινωνία και οικονομία μέσα από τα αθωνικά έγγραφα πριν το 1204 (Ε.Ε.2005-6)
4. Εικονομαχία (Ε.Ε. 2007-8)
5. Ο «δύσκολος 14ος αιώνας» στο Βυζάντιο. Ιστορικός σχολιασμός των Ιστοριών του Ιωάννη ΣΤ΄
Καντακουζηνού (Ε.Ε. 2010-11)
Σημειώνεται πως υπήρξα ο βασικός επιβλέπων σε τέσσερις ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες α΄
μεταπτυχιακού κύκλου, ενώ σήμερα είμαι ο βασικός επιβλέπων μίας ανολοκλήρωτης διδακτορικής

διατριβής. Επίσης μετείχα σε διάφορες τριμελείς και επταμελείς επιτροπές υποστήριξης διπλωματικών
εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Γλώσσες:
Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά (άριστα), γερμανικά (πολύ καλά), ιταλικά, τουρκικά (δυνατότητα
χρήσης). Επίσης λατινικά.

Τομείς ειδίκευσης-επιστημονικά ενδιαφέροντα:
Βασικός χώρος της επιστημονικής μου εξειδίκευσης είναι η βυζαντινή ιστορία η οποία
αποτέλεσε και το επιστημονικό αντικείμενο της διατριβής μου. Μέχρι στιγμής έχω ιδιαίτερα ασχοληθεί
με την κοινωνική και οικονομική ιστορία της ύστερης βυζαντινής περιόδου και κατ’ εξοχήν με την
υστεροβυζαντινή αριστοκρατία. Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό μου ενδιαφέρον έχει επεκταθεί και
σε άλλα χρονολογικά και θεματικά πλαίσια. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ενδιαφέροντος για την
αγροτική οικονομία, αρχικά ασχολήθηκα με τα χωριά της βυζαντινής Μικράς Ασίας, και στη συνέχεια
με την κτηματική περιουσία του κράτους στο ύστερο Βυζάντιο, αλλά και ευρύτερα την οργάνωση της
παραγωγής στο πλαίσιο της μεγάλης γαιοκτησίας κατά την περίοδο αυτή. Αυτή τη στιγμή συμμετέχω
στην ομάδα που προετοιμάζει την διπλωματική έκδοση και ιστορικό σχολιασμό του βυζαντινού
αρχείου της Μονής Ζωγράφου, στο πλαίσιο της σειράς “Archives de l’Athos” . Το άλλο μεγάλο
ενδιαφέρον μου είναι η ιστορία των θεσμών. Μία πρώτη προσέγγισή μου στο θέμα αποτέλεσε η
μελέτη μου για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης μετά το 12 ο αιώνα. Σταδιακά, και μέσα από έναν
ευρύτερο προβληματισμό για τη θέση που κατέχει το Βυζάντιο στην εξέλιξη της πολιτικής πρακτικής
και ιδεολογίας στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, κατέληξα στο αντικείμενο της τωρινής μου έρευνας,
την διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων και τη σημασία των συμβουλίων και συνελεύσεων σε
όλη την διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας. Η έρευνά μου αυτή έχει δώσει προς το παρόν δύο άρθρα και
αρκετές παρουσιάσεις, ενώ πάνω στο θέμα αυτό ετοιμάζω μία μονογραφία.
Η διδακτική μου δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων από όλη την βυζαντινή περίοδο, με έμφαση μέχρι στιγμής σε κοινωνικά ζητήματα, αλλά και
στη σχέση του βυζαντινού κόσμου με την Ευρώπη.

Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών έχω ακόμη εμβαθύνει στην αρχαία, δυτική
μεσαιωνική και οθωμανική ιστορία** , αντικείμενα τα οποία έχω επίσης διδάξει σε πανεπιστημιακό
επίπεδο στο πανεπιστήμιο Harvard.
Τέλος, έχω γνώσεις ελληνικής παλαιογραφίας*** και βυζαντινής σφραγιδολογίας**** .

Επιστημονικές εργασίες:
-The Late Byzantine Aristocracy in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries, Ph.D.
Dissertation, Harvard University, Cambridge, MA, 1997 (Διδακτορική διατριβή με τίτλο: Η
υστεροβυζαντινή αριστοκρατία κατά τον ΙΓ΄ και πρώιμο ΙΔ΄ αιώνα. Εποπτεύοντες καθηγητές: Α. Λαϊου
και M. McCormick.)
-«The ‘common chrysobulls’ of cities and the pattern of ownership in Late Byzantium»,
Σύμμεικτα 1999, σελ. 229-245
-«Κράτος και αριστοκρατία την εποχή του Ανδρονίκου Β΄: το αδιέξοδο της στασιμότητας»,
στο Ο Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχή του (συλλογικός τόμος), Αθήνα 1999, σελ.17-194.
-(με τον K. Smyrlis) «Les villages du littoral égéen de l’ Asie Mineure au moyen âge» , στο J.
Lefort, C. Morrisson, J.P. Sodini (επιμ.), Les villages dans l’empire byzantin, Réalités Byzantines 10,
Παρίσι 2005, 437-451
-“ Some remarks about imperial courts of justice in Late Byzantium”, στο Φλ. ΕυαγγελάτουΝοταρά/Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Κλητόριον εις μνήμην Νίκου Οικονομίδη, Αθήνα 2005, σελ.
303-325
-«Η Άλωση και το τέλος του βυζαντινού πολιτισμού», στο Α. Κιουσοπούλου (επιμ.), 1453. Η
άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους,
Ηράκλειο, 2005, 161-172

Με καθηγητές αντίστοιχα τους E. Badian, Th.N. Bisson και C. Kafadar.
Έχω παρακολουθήσει κύκλους μαθημάτων στην Ελλάδα με τον δρα. Αγ. Τσελίκα του ΜΙΕΤ και
στην Αμερική με τον καθ. Ihor Sevcenko του Harvard.
****
Συμμετείχα σε θερινό σεμινάριο στο Dumbarton Oaks με τον καθ. Νίκο Οικονομίδη.
**

***

-« Από χωρικοί, στρατιώτες: άλλο ένα σχόλιο σε γνωστό χωρίο του Παχυμέρη (XI.9)», στο
Ο.Γκράτζιου-Χ. Λούκος (επιμ.), Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Μνήμη της
Στέλλας Παπαδάκη Okland, Ηράκλειο,2009, 87-94.
-“Revolts in Late Byzantine cities. Is a reappraisal possible?”, στο Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.),
Οι Βυζαντινές πόλεις (8ος-15ος αι.). Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις,
Ρέθυμνο, 2012, 263-275.
-“The imperial council and the tradition of consultative decision-making in Byzantium
(eleventh to fourteenth centuries)” στο D. Angelov και M. Saxby (επιμ.), Power and Subversion in
Byzantium, UK Society for the Promotion of Byzantine Studies and Ashgate Publishing, Farnham,
2013, 57-69.
-“Political and constitutional crisis at the end of the twelfth century” στο A. Simpson (επιμ.),
Byzantium, 1180-1204: ‘The Sad Quarter of a Century’?, Αθήνα, 2015, 97-111.

Βιβλιοκρισίες:
D. Korobeinikov, Byzantium and the Turks in the Thirteenth Century, Οξφόρδη 2014, στο περιοδικό
Σύμμεικτα (2016), 483-486.

Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις:
Στην Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, στον δικτυακό τόπο
http://constantinople.ehw.gr/forms/fmain.aspx
δημοσίευσα, κατόπιν ανάθεσης, τα ακόλουθα λήμματα για την Κωνσταντινούπολη:
-«Ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης, 1261» (http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10822)
-«Άλωση της Κωνσταντινούπολης, 1453» (http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10825)
-«Η Κωνσταντινούπολη την εποχή των Παλαιολόγων» (http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10862)
-«Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης» (http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10839)
-«Πνευματική ζωή στην Κωνσταντινούπολη την εποχή των Παλαιολόγων»
(http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10849)
-«Η Σύγκλητος στην Κωνσταντινούπολη» (http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10947)
(Οι δημοσιεύσεις αυτές υποβάλλονται με επιφύλαξη, καθώς απευθύνονται μεν σε ευρύτερο κοινό,
αλλά κατά την συγγραφή τους ακολουθήθηκαν τα επιστημονικά κριτήρια και μεθοδολογία ως προς

την τεκμηρίωση. Από αυτές, κάποιες στηρίζονται κυρίως στην δόκιμη βιβλιογραφία και δεν περιέχουν
πρωτότυπες απόψεις, σε άλλες ακολουθώ τα συμπεράσματα δικής μου έρευνας).

Μη επιστημονικές δημοσιεύσεις:
-« Η Αγγελική Λαΐου ως διδάσκαλος», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 84Β, 279-282

Παρουσιάσεις σε συνέδρια:
-«The Common Chrysobulls of Cities in Late Byzantium», ανακοίνωση στο 21ο αμερικανικό
συνέδριο βυζαντινών σπουδών, Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 1995.
-«L’ aristocratie byzantine sous les premiers Paléologues» (Η βυζαντινή αριστοκρατία επί των
πρώτων Παλαιολόγων), ανακοίνωση στο συμπόσιο «Οι αριστοκρατίες της βόρειας Μεσογείου από τον
Ι΄ ως τον ΙΕ΄ αιώνα», οργανωμένο από το Centre des études du bassin Meditérraneen, στη Fondation
des Treilles, στη Γαλλία, Ιούνιος 1996.
-«Κράτος και αριστοκρατία την εποχή του Ανδρονίκου Β΄: τα αδιέξοδα της στασιμότητας»,
ανακοίνωση στο συμπόσιο «Ο Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχή του», οργανωμένο από το ΙΒΕ,
Αθήνα, Νοέμβριος 1997.
-(με τον Κ. Σμυρλή) «Les villages de l’ Asie Mineure», παρουσίαση σε στρογγυλή τράπεζα με
θέμα τα χωριά στην βυζαντινή αυτοκρατορία στο 20ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στο
Παρίσι, Αύγουστος 2001.
-«Η Άλωση και το ‘τέλος του βυζαντινού πολιτισμού’», ανακοίνωση στο διεθνές συμπόσιο Η
άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους,
Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2002.
-“The structure of the late Byzantine system of offikia”, παρουσίαση στη συνάντηση εργασίας
(workshop) με θέμα τον Ψευδο-Κωδινό που οργανώθηκε από τους D. Angelov-R. Macrides,
Μπέρμιγχαμ, Μάιος 2006
- “Reconsidering the economic functions of the State in late Byzantium”, ελεύθερη
ανακοίνωση στο 21ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στο Λονδίνο, Αύγουστος 2006.

-“Peasant and Soldier in the Byzantine Countryside. The Evolution of a Relationship”,
ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση “War, Armies and Empires”, Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2007.
- «Απολυταρχία και διαπραγμάτευση: πολιτικές αλλαγές την εποχή των Παλαιολόγων»,
ανακοίνωση στο συνέδριο «Μετακινήσεις πληθυσμών, φύλο και οικονομία στο Βυζάντιο. Ένα
συνέδριο στη μνήμη της Αγγελικής Λαΐου», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009.
-“Fourteenth-century urban revolts in Byzantium. Is a reappraisal possible?”, ανακοίνωση στο
διεθνές συμπόσιο «Οι βυζαντινές πόλεις, 8ος-15ος αι. Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές
προσεγγίσεις», Ρέθυμνο, 20 Οκτωβρίου 2009.
-“ Decision-making, consensus-building and autocracy held in check: the imperial council in
Byzantium” , ανακοίνωση στο 43ο εαρινό συμπόσιο βυζαντινών σπουδών με θέμα « Byzantium
Behind the Scenes: Power and Subversion», Μπέρμιγχαμ, 27 Μαρτίου 2010.
-“ The Ox-Emperor’s Downfall. Political and Constitutional Crisis at the End of the Twelfth
Century”, ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα «Byzantium, 1180-1204: ‘The Sad Quarter of a
Century’?», Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014.
-«Mεθοδολογικές προκλήσεις της σκιαγράφησης ενός κοινωνικού προφίλ, με παράδειγμα την
περίπτωση της αριστοκρατίας τον 13ο-14ο αιώνα», ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση με
θέμα « ‘Κοινωνικά’ προφίλ και ‘κοινωνικές’ ομάδες: Αντιλήψεις περί κοινωνικής θέσης στο
Βυζάντιο», Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014.
-“Allocation, collection et affermage des impôts à Byzance aux XIIIe et XIVe siècles : données
et questions” , ανακοίνωση στο συμπόσιο «Διαβάζοντας τα αρχεία του Αγίου Όρους», Αθήνα, 18-20
Νοεμβρίου 2015.
-“The palace and the City as Political Stage: The Theatrics of Public Deliberation in
Byzantium”, ανακοίνωση στο 23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στο Βελιγράδι, 22-27
Αυγούστου 2016.
-«Ο θεῖος ἀνὴρ στο μεσαιωνικό φαντασιακό», ανακοίνωση στο συμπόσιο «Ἑλληνισμοῦ τύχαι,
από τον Αλέξανδρο στον Μωάμεθ», Αίγινα, 24-25 Σεπτεμβρίου 2016.

Άλλες παρουσιάσεις:

-«Βενετοί και Γενουάτες στο βυζαντινό χώρο, 13ος – μέσα 14ου αιώνα», διάλεξη στο «Σπίτι
του τομέα», Ρέθυμνο, Απρίλιος 2003
-“the evolution of Byzantine society: a bird’s eye view”, διάλεξη για τους υποτρόφους της
αμερικανικής σχολής κλασικών σπουδών, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Φεβρουάριος 2004
-«Βασιλεύς και ιερεύς/ Άγιος Κωλωνείας: όταν η εξουσία συμπεριφέρεται ανατρεπτικά»,
παρουσίαση στην 9η Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Παλαιοχώρα, Απρίλιος 2004
-“Les zéugèlateia byzantins au 14e siècle”, διάλεξη στα πλαίσια του σεμιναρίου του καθ. J.
Lefort στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι, Δεκέμβριος 2004
-«Αμαρτήματα ρασοφόρων: ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν κληρικούς στο Ύστερο
Βυζάντιο», παρουσίαση στη 10η Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Ζαρός, Μάιος 2005
-«Του ταλαιπώρου κράτους μας ήταν μεγάλη η πτώχεια : αναθεωρώντας την εικόνα των
δημόσιων οικονομικών στο Ύστερο Βυζάντιο», παρουσίαση στη 12 η Επιστημονική Συνάντηση του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Βώροι, Απρίλιος 2007
-«Η Αγγελική Λαΐου ως διδάσκαλος», ομιλία στην «Εκδήλωσιν εις μνήμην της ακαδημαϊκού
Αγγελικής Λαΐου», Ακαδημία Αθηνών, 15 Δεκεμβρίου 2009
-«Περί μονών και πολιτικής. Η ‘βέβηλος τράπεζα’ της μονής Βατοπεδίου», παρουσίαση στη
15η Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αγ. Γαλήνη, Απρίλιος 2010
-«Το ‘πολιτικό σώμα’ και η αντιπροσώπευσή του στο Βυζάντιο», παρουσίαση στην 20ή
Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ζαρός, 1-3 Μαΐου 2015

Μεταφράσεις:
-Π. Αθανασιάδη, Ιουλιανός, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2001 (από το αγγλικό Julian: An Intellectual Biography,
Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 1992. Η τελική ελληνική μορφή του έργου περιέλαβε εκτεταμένες προσθήκες
και αναπλάσεις από τη συγγραφέα)

-C. Morrisson και J.-C. Cheynet, «Τιμές και αμοιβές στον βυζαντινό κόσμο», στο Α. Λαΐου (επιμ.),
Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου, τ. Β’, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2006, σελ. 625-687 (από τα γαλλικά).
- C. Morrisson , «Το βυζαντινό νόμισμα: Παραγωγή και κυκλοφορία», στο Α. Λαΐου (επιμ.),
Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου,τ. Γ΄, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2006, σελ. 41-131 (από τα γαλλικά)
- A. Λαΐου-C. Morrisson, Η βυζαντινή οικονομία, Αθήνα, Παπαδήμας, 2011 (από το αγγλικό The
Byzantine Economy, Κέιμπριτζ, 2007).

Διακρίσεις - υποτροφίες:
-Καλοκαίρι 1994: Θερινός υπότροφος (summer fellow) στο κέντρο βυζαντινών μελετών του
Dumbarton Oaks στην Ουασιγγτον.
-1994-1995: Υπότροφος (Junior fellow) στο Dumbarton Oaks.
-1995: Βραβείο για την καλύτερη παρουσίαση από μεταπτυχιακό φοιτητή στο 21 ο
αμερικανικό συνέδριο βυζαντινών σπουδών στη Νέα Υόρκη.

Άλλες δραστηριότητες:
Προσπαθώ να συμμετέχω ενεργά στη ζωή και τις δραστηριότητες του τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας. Έτσι μετείχα και μετέχω σε διάφορες επιτροπές του τμήματος, όπως την επιτροπή

προγράμματος σπουδών και την επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Ήμουν μέλος της οργανωτικής
επιτροπής των συνεδρίων:
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους,
Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2002
Οι βυζαντινές πόλεις, 8ος-15ος αι. Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Ρέθυμνο,
Οκτώβριος 2009,
Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική από το Μεσαίωνα στους νεότερους χρόνους, Ρέθυμνο, Δεκέμβριος
2009.
Υπήρξα συνδιοργανωτής της επιτόπιας άσκησης του τμήματος κατά τα έτη 2003, 2008 και 2014.
Είμαι μέλος από το 2007 της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Αριάδνη. Έχω επίσης συνεργαστεί
ως κριτής με διάφορα διεθνή περιοδικά (Dumbarton Oaks Papers, Byzantine and Modern Greek
Studies, Σύμμεικτα) και ως αξιολογητής με διάφορους εγχώριους οργανισμούς, περιλαμβανομένου του
ΙΚΥ και της ΓΓ έρευνας.

