
Βερβενιώτη, Τασούλα 

 

Η Τασούλα Βερβενιώτη σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών και έκανε Διδακτορικό στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα "Οι Συναγωνίστριες. Τα Αίτια της Συμμετοχής και η 

Δράση των Γυναικών στις Εαμικές Αντιστασιακές Οργανώσεις 1941-1944". 

Αργότερα εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Έχει διδάξει 

στη Μέση Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Ακόμη, διετέλεσε επιμορφώτρια και σχολική σύμβουλος, και έχει εργαστεί στο 

Εθνικό Κέντρο Ερευνών και στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης. Εργάστηκε στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου έχει χρηματίσει 

Θεματική υπεύθυνος Κοινωνικού Γραμματισμού. Έχει συμμετάσχει σε 

διεπιστημονικές επιτροπές και ομάδες, ενώ διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο. Η 

ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κοινωνική ιστορία των 

δεκαετιών 1940 και 1950. Έχει γράψει πλήθος άρθρων σε συλλογικούς τόμους και 

ιστορικά περιοδικά στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Μια από τις 

τελευταίες της δουλειές αφορά τον ελληνικό εμφύλιο: "Charity and Nationalism", 

στο Paola Bacchetta and Margaret Power (επιμ.) "Right-Wing Women: From 

Conservatives to Eχtremists Around the World" Routledge, Νέα Υόρκη και Λονδίνο 

2002. 

Τίτλοι βιβλίων 

(2013) Η γυναίκα της αντίστασης, Κουκκίδα 

(2012) Κούλα Ξηραδάκη: "Εγώ δεν τα παράτησα...", Κουκκίδα 

(2009) Αναπαραστάσεις της ιστορίας, Μέλισσα 

(1994) Η γυναίκα της αντίστασης, Οδυσσέας 

  
 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

(2016) Η μνήμη αφηγείται την πόλη, Πλέθρον 

(2012) Αθέατες όψεις της ιστορίας, Ασίνη 

(2010) Ανορθόδοξοι πόλεμοι, Εκδόσεις Πατάκη 

(2010) Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα, Θεμέλιο 

(2010) Το μαρτυρικό τρίγωνο των εξόριστων γυναικών: Χίος, Τρίκερι, Μακρονήσι. Η 
αφήγηση της Σταματίας Μπαρμπάτση: Από το Διπλό Βιβλίο, Alter - Ego ΜΜΕ. 
Α.Ε. 
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(2009) Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Βιβλιόραμα 

(2008) Η εποχή της σύγχυσης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

(2008) Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Επίκεντρο [επιμέλεια, 
κείμενα] 

(2006) Πιάσε με, αν μπορείς..., Αιγόκερως [εισήγηση] 

(2003) Διπλό βιβλίο, Βιβλιόραμα [κείμενα, επιμέλεια] 

(2003) Μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια 

(2002) Ο εμφύλιος πόλεμος, Θεμέλιο 

(2000) Δεκέμβρης του '44, Φιλίστωρ 

(2000) Η πόλη στους νεότερους χρόνους, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - 
Μνήμων [εισήγηση] 

(2000) Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη: το παράδειγμα της Μακρονήσου, 
Φιλίστωρ 

(1988) Στα λύκειά σας, Ύψιλον 
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Καρακατσιάνης, Ιωάννης 

 

Ο Γιάννης Καρακατσιάνης είναι διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιστορία 

της Φιλοσοφίας. Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις σε Ελληνικά κι 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για θέματα κυρίως που σχετίζονται με την 

περίοδο 1930-1960, την Ιστορία των Συνεταιρισμών, την Προφορική 

Ιστορία, την Ιδεολογία και για καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδακτική της 

Ιστορίας. Εκτός από τις ποικίλες επιστημονικές ανακοινώσεις και 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, έχει 

γράψει το Οι σαλοί στη Βυζαντινή Κοινωνία, Βίος Αγίου Ανδρέα Σαλού 

(μετάφρ. Γιάννης Σούκης), εκδόσεις, Αρμός, 2005, έχει επιμεληθεί το 

συλλογικό τόμο Νότια Πελοπόννησος 1935-1950, εκδόσεις Αλφειός & 

Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009. Έχει εκδώσει το Πότε γεννήθηκε 

η Ιδεολογία; Πότε έφτασε στην Ελλάδα, εκδόσεις Αλφειός, 2012 και το 

2τομο έργο Ο Πόλεμος στη Μάνη, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος μέσα από 

προφορικές μαρτυρίες πρωταγωνιστών και ανέκδοτα αρχεία, Αρεόπολη 

2014, Ελάτε να κάνουμε ιστορία, Βοήθημα για καθηγητές και γονείς με 

παράδειγμα τη διδακτική της ιστορίας Β’ Γυμνασίου, τ. Α. 2015, τ. Β, 2016. 
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Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

(2016) Η μνήμη αφηγείται την πόλη, Πλέθρον 

(2008) Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Επίκεντρο 
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Μπιτσάνης, Ηλίας Ε. 

 

Ο Ηλίας Μπιτσάνης γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1954 και τελείωσε το γυμνάσιο της 

πόλης το 1972. Σπούδασε χημικός στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εργάστηκε ως 

δημοσιογράφος και για πολλά χρόνια αρχισυντάκτης της ημερήσιας εφημερίδας 

"Ελευθερία" που εκδίδεται στην Καλαμάτα. 
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Βασιλική Σακκά 

 

Η Βασιλική Σακκά σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία και έκανε 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόγραμμα«Θεωρία και Πράξη της 

Διδασκαλίας και Αξιολόγησης») με ειδίκευση στη Διδακτική της Ιστορίας. 

Η διδακτορική της διατριβή αφορά το πεδίο Ιστορία και Εκπαίδευση 

Ενηλίκων(Η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: Ιστορικός και 

Κοινωνικός Γραμματισμός), Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Σχολική Σύμβουλος 

Φιλολόγων Μεσσηνίας). Έχει εργαστεί για τη σύνταξη Π.Σ. Ιστορίας, την 

εκπόνηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και 

έρευνες σε θέματα συναφή (Διδασκαλία της Ιστορίας, Δημόσια Ιστορία, 

Προφορική Ιστορία και Σχολείο, Αντιλήψεις και Στάσεις Εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν ιστορία, κ.ά.). Μέλος του Δ.Σ. της EUROCLIO (European 

Association of History Educators) από το 2006 και πρόεδρος της Ένωσης, 

για το διάστημα 2010-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van Boeschoten, Riki 

 

Η Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν διδάσκει κοινωνική ανθρωπολογία στο Τμήμα Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Διευθύνει το εργαστήριο κοινωνικής ανθρωπολογίας και το αρχείο προφορικών 

μαρτυριών που στεγάζονται στο ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

αφορούν, μεταξύ άλλων, την κοινωνική μνήμη, τη μετανάστευση, τις 

μετακομμουνιστικές κοινωνίες και τον εθνοτισμό. Έχει διεξάγει επιτόπια έρευνα 

στην Ελλάδα, στην πρώην Γιουγκοσλαβία και στην Ουγγαρία. 
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