
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
 Ο Παναγιώτης Σαβοριανάκης, διδάκτωρ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Αποφοίτησε 
από το Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1984. Σπούδασε 
Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου της 
Αθήνας και έκανε µεταπτυχιακά στις Νεοελληνικές Σπουδές στο «Κέντρο 
Βυζαντινών, Οθωµανικών και Νεοελληνικών Σπουδών» του Πανεπιστηµίου 
του Birmingham, στην Αγγλία (Μ.Phil, Master of Philosophy). Στο Ιστορικό 
Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών εκπόνησε 
διδακτορική διατριβή στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία.  
 Έχει επιµορφωθεί στην Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
(Πανεπιστήµιο Αθηνών), στην Βιβλιολογία και Επιµέλεια έκδοσης βιβλίων 
(Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας), στις Διεθνείς Σχέσεις (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
και στην Αξιοποίηση οπτικοακουστικών µέσων για διδακτικούς σκοπούς.  
 Έχει διδάξει ως φιλόλογος στη Σχολή Μωραίτη, όπου και, µεταξύ 
άλλων, οργάνωσε τον Όµιλο Κινηµατογράφου και υπήρξε µέλος οµάδων 
σύνταξης σταθµισµένων διαγνωστικών tests για τη Νεοελληνική Γλώσσα. 
Υπηρέτησε κατά το παρελθόν και υπηρετεί ήδη, για δεύτερη φορά, στο 
Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων, στο οποίο οργάνωσε τον Όµιλο 
Κινηµατογράφου, συµµετείχε σε εκπαιδευτικές δράσεις και Προγράµµατα 
(Πρόγραµµα «Mentoring” για την επιµόρφωση και παιδαγωγική κατάρτιση 
φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στη διδακτική 
φιλολογικών µαθηµάτων, οργάνωσε δειγµατικές διδασκαλίες και ήταν 
συντονιστής σε οµάδα Αυτοαξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Μονάδας).  
         Συνέταξε το πρόσφατο Πρόγραµµα Σπουδών Ιστορίας της Α’ Λυκείου 
(Μεσαιωνική, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής) και είναι επιστηµονικός σύµβουλος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (στο Πρόγραµµα παραγωγής 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Φωτόδεντρο» για το µάθηµα της Ιστορίας). 
Συµµετέχει ως εµπειρογνώµων στην επιτροπή αξιολόγησης του σχολικού 
εγχειριδίου των Αρχαίων Ελληνικών της Β’ Γυµνασίου (Πρόγραµµα «Νέο 
Σχολείο», Ι.Ε.Π.).  
       Παράλληλα µε την κύρια απασχόλησή του στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
επί σειρά ετών, δίδαξε Νεοελληνική Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας στο 



Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Επίσης, δίδαξε  
Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Πολιτισµό στη Φιλοσοσφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Της Γάνδης (Ghent, Βέλγιο), στο προπτυχιακό και στο 
µεταπτυχιακό επίπεδο.  
 Υπήρξε συνεργάτης των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Βουλής 
των Ελλήνων και του «Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία» (οργάνωση Εκθέσεων για τη Νεότερη 
Ελληνική Ιστορία, «Βουλή των Εφήβων», παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού).  
         Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο τόσο για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία 
όσο και για την Εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας ιστορικών µελετών και 
εκπαιδευτικών βιβλίων Ιστορίας και Γλώσσας, έχει δηµοσιεύσει άρθρα για τη 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και για τη δηµιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού, ενώ συµµετείχε στη συγγραφή σχολικού εγχειριδίου. Έχει 
συµµετάσχει µε ανακοινώσεις του σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά 
συνέδρια.  
 Έγραψε κινηµατογραφικά σενάρια τόσο µυθοπλασίας όσο και ιστορικού-
εκπαιδευτικού ντοκιµαντέρ. Επίσης υπήρξε παραγωγός ραδιοφωνικής 
εκποµπής µε θέµα τη µουσική στον κινηµατογράφο.  
          Είναι µέλος επιστηµονικών εταιρειών, ανάµεσα στις οποίες και η 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού «Μνήµων» και η «Ελληνική Αρχειακή 
Εταιρεία».  
 Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της 
γαλλικής και βασική γνώση της τουρκικής γλώσσας. 
 


