
Ο Θανάσης Στογιαννίδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1977. 
Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Μετά το πέρας 
των προπτυχιακών του σπουδών ειδικεύθηκε στην 
Παιδαγωγική λαμβάνοντας από το ίδιο Τμήμα τον αντίστοιχο 
Μεταπτυχιακό Τίτλο. Επίσης, πραγματοποίησε σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο της Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn), στη Γερμανία, με αντικείμενο τη Φιλοσοφία 
της Παιδείας, τη Θρησκειοπαιδαγωγική και τη Σημειολογική 
Διδακτική. Εκεί έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα. Η διατριβή 
κρίθηκε με βαθμό „magna cum laude“ (= άριστα), ενώ η 
προφορική εξέταση (Rigorosum) αξιολογήθηκε με βαθμό 
„summa cum laude“ (= άριστα με διάκριση). Κατόπιν, 
διευρύνοντας το γνωστικό του πεδίο στη Διδακτική του 
Μαθήματος των Θρησκευτικών, συνέχισε τις σπουδές του στο 
Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου και έλαβε το δεύτερο 
Διδακτορικό του Δίπλωμα με βαθμό «άριστα». 

Υπηρέτησε, κατόπιν εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π., ως μόνιμος 
καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ01) από τον 
Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2013, οπότε και 
διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Θεολογίας του 
Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική και 
Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών». 
Τον Ιούλιο του 2015 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, ενώ το 2019 μονιμοποιήθηκε στη εν λόγω θέση. 

Έχει προσκληθεί για να δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της 
Βόννης, της Τυβίγγης, του Φράϊμπουργκ (Γερμανίας), του 
Μονάχου και της Ζυρίχης, ενώ έχει διδάξει αυτοτελώς 
μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και της 
Φρανκφούρτης. 

Είναι μέλος της εκδοτικής ή επιστημονικής επιτροπής διεθνών 
περιοδικών, εξειδικευμένων στον χώρο της 
Θρησκειοπαιδαγωγικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται στη Διδακτική του Μαθήματος των 
Θρησκευτικών, στη Φιλοσοφία της Παιδείας, στη σχέση 



Πολιτικής Θεωρίας, Παιδαγωγικής και Θεολογίας, καθώς και 
στη Διδακτική Ανάλυση Προγραμμάτων Σπουδών και Σχολικών 
Εγχειριδίων.  

Διετέλεσε μέλος της άμισθης 7μελούς επιτροπής που 
συγκρότησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον 
Δεκέμβριο του 2019 με σκοπό την αντιμετώπιση της 
κατάστασης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κοινοποίηση των 
Αποφάσεων του Συμβουλίων της Επικρατείας σχετικών με το 
Μάθημα των Θρησκευτικών. Επιπροσθέτως, ήταν Επόπτης κατά 
την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το 
Μάθημα των Θρησκευτικών της Γ’ και της Δ’ Τάξης του 
Δημοτικού το έτος 2021. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της 
Θρησκειοπαιδαγωγικής Επιτροπής για την Έκδοση των 
Σχολικών Βιβλίων του Ορθόδοξου Θρησκευτικού Μαθήματος 
στην Αυστρία, η οποία συστήθηκε το 2019 υπό την ευθύνη του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αυστρίας και Εξάρχου Κεντρώας 
Ευρώπης, κ. Αρσενίου. Συμμετείχε στη συγγραφή του πρώτου 
γερμανόγλωσσου σχολικού εγχειριδίου για το Ορθόδοξο 
Χριστιανικό Μάθημα των Θρησκευτικών που απευθύνεται σε 
παιδιά Γυμνασίου. Το εν λόγω πόνημα κυκλοφόρησε το 2021 
στην Αυστρία. 

Η μουσική διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του. Είναι 
κάτοχος του διπλώματος πιάνου καθώς και των πτυχίων 
Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Μιλάει δύο γλώσσες: 
αγγλικά και γερμανικά. 

Είναι παντρεμένος με την Αθανασία Παπαευθυμίου και έχουν 
μία κόρη, την Αμαλία. 


