
Καθηγητής Πατρολογίας και Αγιολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής 
Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής 
του ΑΠΘ και Διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος 
Πατερικών Μελετών, που εδρεύει στη Μονή Βλατάδων.Το 2018 
τιμήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο με 
το οφφίκιο του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας.  Κατά την τελευταία οκταετία εχει 
διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών 
του ΑΠΘ και Πρόεδρος του Τμήματος στο οποίο υπηρετεί. Την 
τελευταία τετραετία διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη 
Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους». 

 Ο καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης έχει κληθεί για μαθήματα, 
διαλέξεις και εισηγήσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα, καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Έχει συγγράψει δέκα μονογραφίες και εκδόσεις 
κειμένων και έχει επιμεληθεί επιστημονικά συλλογικούς 
τόμους, ενώ περισσότερα από πενήντα άρθρα και κεφάλαια 
που έχει συγγράψει, έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά και ουκρανικά σε επιστημονικά 
περιοδικά, συλλογικά έργα και πρακτικά συνεδρίων. Από το 
2005 συνεργάζεται στη Βάση Δεδομένων «Αγιολογία της 
Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
και έχει συμμετάσχει στο συλλογικό έργο, The Ashgate Research 
Companion to Byzantine Hagiography και στη διεθνή σειρά 
Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, που 
διευθύνεται από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της 
Μπολόνια, R. Melloni. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής της νέας, σχολιασμένης έκδοσης των 
συγγραμμάτων του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου από την 
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Κύπρο.Συνεργάζεται επίσης 
ως επιστημονικός σύμβουλος με την Αγιορειτική Εστία και έχει 



συνεργαστεί στο μεγάλο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και 
τεκμηρίωσης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» της Ιεράς 
Κοινότητας του Αγίου Όρους. Eίναι μέλος των 
συντακτικών/συμβουλευτικών επιτροπών των επιστ. 
περιοδικών Κληρονομία, Greek Orthodox Theological Review 
και Αθωνικά Μελετήματα/Studia Athonensia. 
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