
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η Μαρία Κορασίδου γεννήθηκε στη Δράμα το 1959. Σπούδασε στη Γαλλία 
Πολιτικές Επιστήμες στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών Επιστημών της Grenoble. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Paris 7 (Jussieu) από το οποίο 
απέκτησε και το διδακτορικό της δίπλωμα στην Ιστορία το 1991. Από το 1993 
διδάσκει «Ιστορία της κοινωνικής πολιτικής» στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι επίκουρος καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα. 

 

Εχει γράψει τα βιβλία: Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια 
και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα (Τυπωθήτω-
Γιώργος Δαρδανός 1995) και Όταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και 
έλεγχος της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (Τυπωθήτω, 
2002). 

 

Εχει γράψει τα ακόλουθα άρθρα: 

«Το αρχείο του Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα (1890-1973)», The new Griffon, 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη), αρ. 3, Αθήνα 1992. 

«Οι φιλάνθρωποι μιλούν για τους φτωχούς και τη φτώχεια στην Αθήνα του 
19ου αιώνα», Τα Ιστορικά, τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992. 

«Η υλική και ηθική «αναμόρφωση» των φτωχών γυναικών. Οχυρό κατά της 
«βίας» και της «αγριότητας» των απόκληρων της Αθήνας του 19ου αιώνα», 
Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό, τεύχος 6, 1993. 

«Προς την «ανακάλυψη της παιδικής ηλικίας» στην Αθήνα του 19ου αιώνα», 
περιοδικό Εκλογή, τχ. 105, Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 1995. 

«Το Αρχείο της Ανωνύμου Κλωστοϋφαντουργικής Εταιρείας «Αδελφοί 
Ρετσίνα»», Μνήμων, τόμος δέκατος έβδομος, 1995. 

Λήμμα με τίτλο «Φτώχεια» στον 22ο τόμο Φιλοσοφία και Κοινωνικές 
Επιστήμες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Εγκυκλοπαίδειας, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1997. 

«Η οργανωμένη φιλανθρωπία στην Αθήνα του 19ου αιώνα», στο Ελληνικές 
εθελοντικές οργανώσεις (Μια πρώτη προσέγγιση μέσα από το ερευνητικό 
πρόγραμμα VOLMED-HELLAS), Αθήνα 1997. 



«Για την προστασία της υγείας των παιδιών τον 19ο αιώνα», στο Πρακτικά του 
Διεθνούς Συμποσίου Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής 
ηλικίας και της νεότητας, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1998. 

«Μπροστά στον κίνδυνο της αρρώστιας: η «υγειονομική αστυνομία» στο 
ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα», στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας/Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής 
(ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Εαυτός και «άλλος». Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, (επιμ.) Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Αθήνα, 
Gutenberg, 2003. 

«Παρεμβάσεις απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας και της αρρώστιας στην 
Αθήνα του 19ου αιώνα», στο Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικός Αστικός 
Χώρος (4-5) Απριλίου 2003, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 
Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραϊτη), Αθήνα 2004. 

«Επαιτεία και εξαθλίωση» στα Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, τχ. 265 (Οι 
«περιθωριακοί»), 16 Δεκεμβρίου 2004. 

«Χρονολόγιο 19ου αιώνα» και «Επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της 
ελληνικής κοινωνίας κατά τον 19ο αιώνα», στο Α. Μωϋσίδης-Σ. 
Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα. Εισαγωγή στην 
ελληνική κοινωνία, Αθήνα, εκδ. Τόπος, 2010.  

«Προς μια προοπτική σύνθεσης του «φυσικού» και του «κοινωνικού» στο 
χώρο της ιστορίας της ιατρικής, της υγείας και της αρρώστιας», στα 
Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο «Διερευνώντας τις 
κοινωνικές σχέσεις με όρους Υγείας και ασθένειας. Η Κοινωνική Ιστορία της 
Ιατρικής ως Ερευνητικό Πεδίο» (28 Σεπτεμβρίου 2011) 
http:/www.soc.uoc.gr/socmedia/Tzanakis/SOCIAL HISTORY OF 
MEDICINE.pdf 

«Η φτώχεια κατά τον 19ο αιώνα», Ομιλία στα πλαίσια σειράς ομιλιών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο «Παλιά και νέα φτώχεια και η εξουσία 
του χρήματος», (26 Φεβρουαρίου 2013) helios-eie.ekt.gr/EIE 
handle/10442/13313.   

 

Εχει μεταφράσει τα βιβλία: Francois-Xavier Merrien (επιμ.), Αντιμέτωποι με τη 
φτώχεια. Η Δύση και οι φτωχοί χθες και σήμερα (Κατάρτι 1996), Francois 
Ewald, Ιστορία του κράτους πρόνοιας (Gutenberg 2000) και Gerard Noiriel, Τι 
είναι η σύγχρονη ιστορία; (Gutenberg 2005). 

 



Τα ερευνητικά, συγγραφικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω 
από την ιστορία της φτώχειας, του κοινωνικού ζητήματος, των φυλακών, της 
υγείας, του εργατικού κινήματος, του φεμινιστικού κινήματος και της ιστορίας 
των γυναικών και της ιστορικής θεμελίωσης του κράτους πρόνοιας. 

 


