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Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

α. Σπουδές 

 

Εγκύκλιες σπουδές στην Καβάλα. Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού 

Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου της Θράκης στην 

κατεύθυνση της Ιστορίας του Δικαίου. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης στο γνωστικό πεδίο της Ιστορίας του 

Δικαίου. Θέμα της διατριβής: «Το κληρονομικό δίκαιο της αρχαίας Αθήνας μέσα 

από τους λόγους του Ισαίου».  

 

β. Υποτροφίες 

 

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο γνωστικό 

αντικείμενο της ιστορίας του δικαίου τόσο για τις μεταπτυχιακές σπουδές όσο 

και για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής κατόπιν γραπτών 

εξετάσεων στα μαθήματα: α) Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο β) Ιστορία Ρωμαϊκού 

Δικαίου και γ) Στοιχεία Βυζαντινορωμαϊκού και Νεοελληνικού Δικαίου. 

 

γ. Γλώσσες 

 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ( επίπεδο Γ2)  και καλή γνώση της 

γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Επίσης, επαρκής γνώση της αρχαίας 

ελληνικής και της λατινικής γλώσσας, λόγω της ανάγκης πρωτογενούς έρευνας 

στο γνωστικό μου πεδίο (ιστορία του δικαίου). 

 

δ. Διδακτικό Έργο 

 

Διδάσκων με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστήμονος της Ιστορίας του 

Δικαίου από το 2012 έως και το 2017 των μαθημάτων του Αρχαίου Ελληνικού 
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Δικαίου και του Ρωμαϊκού Δικαίου στη  Νομική Σχολή του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου της Θράκης σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80  καθώς και σύμφωνα με 

την πράξη: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού». Διδάσκων ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία) της Ιστορίας του 

Δικαίου από το 2018 έως και σήμερα. 

 

δ1.Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων 

• Ιστορία του Δικαίου (α εξάμηνο) 

• Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο ( β εξάμηνο) 

• Ρωμαϊκό Δίκαιο (γ εξάμηνο) 

• Βυζαντινό Δίκαιο (στ εξάμηνο) 

•  

δ2.Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων 

• Ιστορία του Δικαίου (α και β έτος) 

• Ειδικά θέματα ιστορίας του δικαίου (α και β έτος) 

 

ε. Διοικητικό έργο 

• Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ κατά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020. 

• Μέλος τριμελούς επιτροπής για την εξέταση των υποβαλλόμενων 

αιτήσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά 

αντικείμενα του τομέα ιδιωτικού δικαίου καθώς και για την υποβολή 

των σχετικών εισηγήσεων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-

2020. 

• Μέλος επιτροπής για την εξέταση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιδιωτικού Δικαίου κατεύθυνσης Ιστορίας του 

Δικαίου κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-2020. 
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στ.΄Αλλη επαγγελματική δραστηριότητα 

 

          Νομικός Σύμβουλος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου 

Καβάλας ( ΠΕ Νομικών)  από το 2013 μέχρι και το 2018 με βασικό αντικείμενο 

αφενός την παροχή νομικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας, 

αφετέρου την πραγματοποίηση εισηγήσεων στην τοπική κοινωνία της Καβάλας 

σχετικά με την ιστορική εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και με τον 

νόμο για την ενδοοικογενειακή βία.  

 

ζ. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ενώσεις 

 

• Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου (2019-22) 

• Μέλος της Ένωσης Νέων Ιστορικών του  Δικαίου (Association of Young 

Legal Historians). 

• Μέλος του Δικτύου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής 

• Μέλος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ (2018-2020) 

 

η. Στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων με την ειδικότητα του 

Ειδικού Επιστήμονος Νομικού – Γραφέως το 2012. 

 

 

ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ 

 

Α. Μονογραφίες 

 

1.  «Το κληρονομικό δίκαιο της αρχαίας Αθήνας μέσα από τους λόγους του 

Ισαίου», 2012 σελ.1-260. 

2.  «Ο δανεισμός επί σώμασι στην Αθήνα, στη Ρώμη και στη Γόρτυνα», υπό έκδοση 

στη σειρά εκδόσεων της University Studio Press με τίτλο: «Πηγές και μελέτες 

ιστορίας ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου» υπό τη διεύθυνση του κ.Γ.Νάκου, 

σελ.1-214. 
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Β. Μελέτες 

 

 

3.   “Θασιακός Νόμος του 4ου αιώνα π.Χ. για την αναστολή της ενδείξεως και της 

απαγωγής” υπό έκδοση στα Θασιακά (2020) 

4.  “Nexus, Iudicatus and Addictus in Roman Law”,  Ius Romanum (2019b), 753-763. 

5.  “Descendants’ obligations towards their parents in classical Athens” Δίκαιο και 

Ιστορία 4 (2019), 27-34. 

6.  “The protection of oikoi under extinction by the Eponymous Archon. The law 

and its application” Studia Iuridica 80 (2019), 59-70. 

7.  “Forged wills in classical Athens” Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας 

του Ελληνικού Δικαίου 49 (2019) 9-34. 

8.  “The Frogs by Aristophanes. When Comedy meets Legal History” in: History of 

Law and Other Humanities: Views of the Legal World across the Time, edited by 

Virginia Amorosi and Valerio Massimo Minale, Serie de Monografías: Historia 

del Derecho, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid 2019, 249-263. 

9.  “Ο υιός της επικλήρου θυγατέρας” Δίκαιο και Ιστορία 3(2018), 31-42 

10. “Αρχαία Σπάρτη. Η εδραίωση μιας στρατοκρατικής πολιτείας”, Ιστορικά 

Θέματα 175 (2017) σελ.10-23. 

11. “Οι συνέπειες μιας υιοθεσίας στην κλασική Αθήνα”, Δίκαιο και Ιστορία 2, 

Πρακτικά ΙΗ΄ Συνάντησης Ιστορικών Δικαίου Κομοτηνή 13-14/11/2015, (2016) 

σελ. 35-44. 

12. “Τα δικαστήρια στην αρχαία Αθήνα”,  Ιστορικά Θέματα 162 (2016) σελ.10-22 

13. “Ο οίκος στην κλασική Αθήνα. Ένα θεμελιώδες κύτταρο της πόλης 

κράτους”, Ιστορικά Θέματα 169 (2016), 24-37. 

 

 

IΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

1. Εισήγηση με θέμα: «Nexus, Iudicatus and Addictus in Roman Law» στο 

Kragujevac Serbia “Res Publica and Res Privata” (Νοέμβριος 2019) 
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2. Εισήγηση με θέμα: «Θασιακός Νόμος του 4ου αι. π.Χ. για την αναστολή 

των νομικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών» και 

πρόεδρος στην 9η συνεδρία του Η’ συμποσίου Θασιακών Μελετών (Οκτώβριος 

2019) 

3. Εισήγηση με θέμα : “Atimia as a penalty for parents’ abuse in classical 

Athens” στο 25ο Annual Forum of Young Legal Historians in Brussels Belgium 

“Identity, Citizenship and Legal History” (Ιούνιος 2019) 

4. Εισήγηση με θέμα: «Η διδασκαλία αρχαίου ελληνικού δικαίου στη 

Νομική Σχολή Δ.Π.Θ μέσα από debate» στο συνέδριο Πανεπιστημιακής 

Παιδαγωγικής στην Αλεξανδρούπολη (Απρίλιος 2019) 

5. Εισήγηση με θέμα: “The protection of families (oikoi) under extinction by 

the Eponymous Archon in ancient Athens. The law and its application” στο 24ο 

Annual Forum of Young Legal Historians (Warsaw Poland) “Norms and Legal 

Practice: There and Back Again” (Ιούνιος 2018) 

6. Εισήγηση με θέμα “Athenian Judiciary Curse Tablets” στο σεμινάριο 

“Recht und Magie/Law and Magic”, το οποίο διοργανώθηκε από τους καθηγητές 

Professors Gerhard Thur and Sima Avramovic (the Law School of the University of 

Belgrade )   (Απρίλιος 2018) 

7. Εισήγηση στο 23rd Annual Forum of the Association of Young Legal 

Historians «History of Law and Other Humanities: Views of the Legal Culture 

across the Time», το οποίο διεξήχθη στη Νάπολη της Ιταλίας από τις 30 Μαΐου 

2017- 1 Ιουνίου 2017 και είχε θέμα: « “Frogs”. When comedy meets legal history». 

8. Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών του Δήμου Καβάλας και το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΝΕΣΤΙΑ του Δήμου Νέστου με 

θέμα:«Το νομικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας» στις 23 Ιουνίου 2017 στη 

Χρυσούπολη Καβάλας. 

9. Εισήγηση στο 5ο γυμνάσιο της Καβάλας στο πλαίσιο της Θεματικής 

Εβδομάδας με θέμα: «Ιστορική εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- Βία 

κατά των γυναικών» στις 19 Μαΐου 2017. 



6 
 

10. Εισηγήσεις στο 3ο γυμνάσιο της Καβάλας στο πλαίσιο της Θεματικής 

Εβδομάδας με θέμα: «Ιστορική εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- Βία 

κατά των γυναικών» από τις 15-17 Μαΐου 2017. 

11. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο «Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική», 

το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή στις 25-27 Μαΐου 

2017 με θέμα: «“Frogs”. When comedy meets legal history». 

12. Επτά εισηγήσεις σε κοινωνικούς φορείς του νομού Καβάλας από τον 

Μάρτιο 2017 έως και τον Μάιο 2017 με θέμα: «Η νομική συμβουλευτική στη 

στήριξη μιας κακοποιημένης γυναίκας». 

13. Εισήγηση στο 3rd International Meeting of Co-Responsibility στο Braine l’  

Alleud του Βελγίου στις 2-4 Νοεμβρίου 2016 με τίτλο: «Βία στην Τρίτη ηλικία- 

Νομικό Πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα ». 

14. Εισήγηση στη 19η Συνάντηση των Ιστορικών του Δικαίου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 15-16 Οκτωβρίου 2016 με τίτλο: «Ο υιός 

της επικλήρου θυγατέρας». 

15. Εισήγηση στην ημερίδα την οποία διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου 2016 με θέμα: «Η 

ιστορία του νόμου της ενδοοικογενειακής βίας». 

16. Εισήγηση στο 22ο συνέδριο του Association of Young Legal Historians στο 

Βελιγράδι της Σερβίας στις 6-8 Μαΐου 2016 με τίτλο: «The forensic speeches of the 

orators as a legal source in classical Athens». 

17. Εισηγήσεις (είκοσι τέσσερις) στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων του Δήμου Καβάλας από τον Ιανουάριο 2016 έως τον Μάρτιο 2016 

στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: « Οι νομικές πτυχές της ενδοοικογενειακής 

βίας», « Tο νομοθετικό πλαίσιο του βιασμού», « Η ιστορία της νομοθεσίας του 

trafficking» «Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας. Νομοθετικό 

πλαίσιο». 

18. Εισήγηση την 1η Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση της Ιστορίας Δικαίου με τίτλο: «Η 

ποίησις μέσα από τον λόγο του Ισαίου Περί του Μενεκλέους Κλήρου». 
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19. Εισήγηση στη 18η Συνάντηση των Ιστορικών του Δικαίου στην Κομοτηνή 

στις 13 Νοεμβρίου 2015 με τίτλο: «Οι συνέπειες μιας υιοθεσίας στην κλασική 

Αθήνα». 

20. Εισήγηση στα πλαίσια της ημερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Ευόσμου- 

Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη στις 22 Μαΐου 2015 με θέμα: «Η ιστορία του νόμου 

3500/2006-ισχύον νομικό πλαίσιο-προβλήματα κατά την εφαρμογή του νόμου». 

21. Εισήγηση στις 17/03/2015 στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση της Ιστορίας Δικαίου με τίτλο: «Το 

κληρονομικό δίκαιο στην αρχαία Αθήνα». 

22. Εισήγηση στην 17η Συνάντηση των Ιστορικών του Δικαίου στην 

Κομοτηνή το διάστημα 1-2 Νοεμβρίου 2014 με τίτλο: «Οι διαθήκες στην κλασική 

Αθήνα». 

23. Εισήγηση στο συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στη Βραυρώνα Αττικής στις 24-27 Οκτωβρίου 

2014 με τίτλο: «Επιμόρφωση των ευπαθών ομάδων στο θέμα της 

ενδοοικογενειακής βίας». 

24. Εισηγήσεις ( εκατόν εβδομήντα) σε 17 λύκεια του νομού Καβάλας από 

τον Δεκέμβριο 2013-Ιούνιο 2014 με τίτλο: «Η ιστορία και το περιεχόμενο του 

νόμου για την ενδοοικογενειακή βία». 

25. Εισήγηση στις 20/05/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση της Ιστορίας Δικαίου με τίτλο: «Ο 

θεσμός της επικλήρου θυγατέρας». 

26. Εισηγήσεις στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή 

Καβάλας και Δράμας τον Μάιο 2014 με τίτλο: Η ιστορία και το περιεχόμενο του 

νόμου για την ενδοοικογενειακή βία». 

27. Εισηγήσεις ( δώδεκα) στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

των Δήμων Καβάλας, Νέστου, Δράμας, Ξάνθης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 

2014 με τίτλο: « Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία». 
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28. Εισήγηση στις 04/03/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση της Ιστορίας Δικαίου με τίτλο: «Ο 

οίκος της αρχαίας Αθήνας». 

29. Εισήγηση στις 19/02/2013 στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση της Ιστορίας Δικαίου με τίτλο: «Η εκ 

διαθήκης κληρονομική διαδοχή στην κλασική Αθήνα». 

30. Εισήγηση στις 05/02/2013 στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση της Ιστορίας Δικαίου με τίτλο: «Η εξ 

αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή στην κλασική Αθήνα». 

31. Εισήγηση στις 06/11/2012 στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση της Ιστορίας Δικαίου με τίτλο: «Η 

εγγύη και η έκδοσις στο Αθηναϊκό δίκαιο» 

32. Εισήγηση στη 14η Συνάντηση των Ιστορικών του Δικαίου στην Κομοτηνή 

στις 5-6 Νοεμβρίου 2011 με τίτλο: «Η υιοθεσία στην αρχαία Αθήνα». 

 

 


