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Πεδία ενδιαφέροντος 

Κοινωνική και οικονομική ιστορία των μεσαιωνικών πόλεων. Ο σχηματισμός του 
περιθωρίου κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι πόλεις και η αστική ανάπτυξη, οι 
αιρέσεις, επαιτικά τάγματα, φτώχεια και φιλανθρωπία, η παρουσία των γυναικών 
στην οικονομία των μεσαιωνικών πόλεων. 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις 

Μορφές γυναικείας δράσης περιθωριακού χαρακτήρα στη Δ. Ευρώπη κατά τον 
Ύστερο Μεσαίωνα, Το κίνημα των Beguinae, Θεσσαλονίκη, 2001. 

Ο φτωχός ανάμεσα στην Εκκλησία και την Πόλη: Αστική φιλανθρωπία στη Δ. 
Ευρώπη κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα, Αθήνα 2011. 

Οι λεπροί του Ύστερου Μεσαίωνα και τα νοσηλευτικά τους Ιδρύματα. Κανόνες και 
ρυθμίσεις της καθημερινής ζωής στα γαλλικά λεπροκομεία (12ος-14ος αι.) (Υπό 
έκδοση). 

« Vivat de labore manuum ejus. L’idιal de travail contre l’idιe de mendicitι : deux 
normes contradictoires », in Normes et hagiographie dans l'Occident latin (VIe-
XVIe siθcle): Actes du colloque international de Lyon, 4-6 octobre 2010, Brepols 
2014, pp. 403-417. 

“Les difformitιs corporelles des lιpreux: Aspects de l’imaginaire social au 
MoyenAge”, in Gabriela Antunes, Bjφrn Reich (eds.), (De)formierte Kφrper – Die 
Wahrnehmung und das Andere im Mittelalter, Universitδtsverlag Gφttingen, 
2012, pp. 121-135. 

“Female Lives and Spirituality after the Cluniac and Gregorian Reform in 
Northern France: The Hidden Gender Agenda”, in Aureus, volume dedicated to 
professor Evangelos K. Chryssos, Athens 2014, pp.213-224. 

« La Maladrerie de Meaux: un champ de conflits de juridiction entre l'ιvκque et 
le comte (XIIIe - XIVe siθcles)  in La justice dans les citιs ιpiscopales du Moyen 
Age à la fin de l'Ancien Rιgime, Etudes d'Histoire du Droit et des Idιes Politiques 
(EHDIP), Universite Toulouse 1 Capitole, 2014, pp. 
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Τρέχουσα έρευνα 

 Η ανάπτυξη της φιλανθρωπίας στην Ευρώπη κατά τη μεσαιωνική περίοδο. 
(Centre Publique de l'Aide Sociale in Brussels, Departement des Archives), 
Archives de la Ville de Bruxelles, Archives gιnerales du Royaume et 
Archives de l'Ιtat de Provinces (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
Provinciλn) in Brussels. 

 Ιστορία και οικονομική δραστηριότητα των γυναικών κατά τον ύστερο 
Μεσαίωνα. 


