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Η. Αηνκηθά  ζηνηρεία : 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο : 24   Μαξηίνπ 1959 

 

Σόπνο γέλλεζεο : Γ. Γ. Οξζέο Γ.  Μπινπνηάκνπ Ρεζύκλεο 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κ‟ έλα ηέθλν 

Γηεύζπλζε : Αλζέσλ 76   714 09    Ζξάθιεην Κξήηεο 

Σειέθσλν νηθίαο : 2810210211 / 6973053616 

Σειέθσλν εξγαζίαο  + Fax : 2810232193/ 2810327611 εζση. 133 

 

Email: mandroul1959@yahoo.gr  

                              mandroul@aeahkl.gr 

 

 

 

 

 

ΗΗ.  πνπδέο :
 

 

1984: Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Κξήηεο-Σνκέαο 


Κιαζηθώλ πνπδώλ, κε βαζκό Λίαλ θαιώο.

 

 

1990-91 : Πηπρίν ηεο . Δ. Λ. Μ. Δ (ρνιή Δπηκόξθσζεο

 

Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπ/ζεο) κε βαζκό άξηζηα. 

 1991- 1996 : απνζπαζκέλνο ζην Σκήκα Φηινινγίαο –ηνκέαο θιαζηθήο 

θηινινγίαο- κεη/θέο ζπνπδέο 

 

.   Απξίιηνο 2003 : Γηδαθηνξηθό δίπισκα- Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπΑζελώλ – 

Σνκέαο  Κιαζηθήο Φηινινγίαο. Σίηινο δηδαθηνξηθήο  δηαηξηβήο:“Τπαίζξηεο  αγξνηηθέο 

αζρνιίεο ησλ Αζελαίσλ ζηηο   θσκσδίεο θαη ηα απνζπάζκαηα ηνπ Αξηζηνθάλε”.
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ΗΗΗ. 
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ

:
 

           Α.   ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
 

1984-1986 :  Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φηιόινγνο ζηε Γ.Δ.
1986-89  :  Μόληκνο  

δηνξηζκόο  ζην Λύθεην  Γάθλεο  
Καιαβξύησλ-ΦΔΚ 228Γ΄/29-9-1986 

1990-1994 : Γηδαθηηθή ππεξεζία ζε ζρνιεία ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

  1998-2008 : Πεηξακαηηθό Λύθεην Ζξαθιείνπ
 

                Β.  ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
 

-1997-2007  :  δηδαζθαιία  σο  επηκνξθσηήο  ζην  Π.  Δ.
 
Κ. Ζξαθιείνπ   Κξήηεο   

(εηζαγσγηθή-   α΄   θαη   β΄   θάζε
 
επηκόξθσζεο   γηα   ηνπο   θηινιόγνπο   ηεο   

Πεξηθέξεηαο
 Κξήηεο). Κύξην  αληηθείκελν:  ε  δηδαζθαιία  ηεο  αξραίαο ειιεληθήο 

γιώζζαο ζε γξακκαηηθό θαη ζπληαθηηθό επίπεδν κε αθνξκή   ηα   δηδαθηηθά   

βηβιία   αξραίαο   γιώζζαο    θαη γξακκαηείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

- 2003-2004: δίδαμα ζπλνιηθά 60 δηδαθηηθέο (δύν δηδαθηηθά   εμάκελα) ζηελ  Αλσηέξα 

ρνιή  Ξελαγώλ Κξήηεο  Ηζηνξία  ηνπ  Αξραίνπ  Θεάηξνπ,{κε  βάζε  ηηο θηινινγηθέο 

πεγέο], ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή δξακαηηθή παξαγσγή, εμεηάζηεθε   ε   πνξεία   ηνπ   

αξραίνπ   θαη επξσπατθνύ ζεάηξνπ, από ηα πξώηκα ίρλε σο ηε λενειιεληθή 

δξακαηνπξγία}. 

                          Γ1. ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-1994-1998  :  εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεη/θώλ ζπνπδώλ ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ΔΚΠΑ [πνπδαζηήξην Κιαζηθήο Φηινινγίαο] 

 

-
1994-1996 : απόζπαζε   ζην   ζπνπδαζηήξην   θιαζηθήο θηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο 

Αζελώλ (πξνζθνξά επηθνπξηθνύ 
δηδαθηηθνύ-εξεπλεηηθνύ έξγνπ). πγθεθξηκέλα: 

ζπκκεηείρα ηόζν ζηε δηδαζθαιία θξνληηζηεξηαθώλ καζεκάησλ όζν θαη 
ζηηο 

πξνπηπρηαθέο εμεηάζεηο.
 

 

 1997 -1998 : δηδαζθαιία    δύν    εμακήλσλ    ζην 
Σκήκα   

Φηινζνθηθώλ   θαη   

Κνηλσληθώλ   πνπδώλ   (Γηδαθηηθή άζθεζε). Μεηά  ηε  δηδαζθαιία  ηξηώλ  ηξίσξσλ  

καζεκάησλ γηα   ηελ  αξραία   ειιεληθή   γιώζζα   θαη   γξακκαηεία, επόπηεπζα   ηε 

δηδαζθαιία    θνηηεηώλ    θαη    ησλ   ηξηώλ Σκεκάησλ   ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ζε 

ζρνιεία ηνπ Ρεζύκλνπ. 
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Γ2  ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΤ 

 

       2003 -2006 (ηξία αθαδεκατθά έηε): Γηδαζθαιία ζηε βαζκίδα 
ηνπ Δπηζηεκνληθνύ 

πλεξγάηε, ζην Α. Σ. Δ. Η. Κξήηεο θαη ζην        Σκήκα        Σνπξηζηηθώλ        

Δπηρεηξήζεσλ.
 

Γλσζηηθό αληηθείκελν : Διιεληθή Γιώζζα θαη Παξάδνζε.
 

 

2005-2006  :  Δπνπηεία  πηπρηαθώλ  εξγαζηώλ.  {Με  βάζε απνζπάζκαηα  από  ηελ  

αξραία  θαη  λεόηεξε  ινγνηερλία δηδάρζεθε ε δηακόξθσζε ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ, 

ζύκθσλα κε   ηα   κνξθνινγηθά   θαη   ιεμηινγηθά   ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο   

γιώζζαο}.   Παξάιιεια   επόπηεπζα   ηελ εθπόλεζε  ηεζζάξσλ  πηπρηαθώλ  

εξγαζηώλ  κε  αληηθείκελν αλαδήηεζεο ηε κνξθνινγία ηεο γιώζζαο   ζηα έξγα ησλ 

Γ. Υαηδή, Π. Πξεβειάθε,    Ν.    Καδαληδάθε,    θαζώο    θαη 
ηε   ζπιινγή 

δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ από ηνλ Fouriel.
 

 

2004-2008 (ρεηκεξηλό & εαξηλό εμάκελν)  Γηδαζθαιία ζην 
Γηδαζθαιείν Γ. Δ. “Μ. 

Ακαξηώηνπ” ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαηζην Γηδαζθαιείν    Πξνζρνιηθήο    Αγσγήο    

ζην    γλσζηηθό αληηθείκελν:  Διιεληθή  Λανγξαθία.    Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο :  ε 

αλαδήηεζε  ησλ  πεξηζηάζεσλ  ηνπ  ιατθνύ  βίνπ  (κέζα από θηινινγηθά θαη ιατθά 

θείκελα) κε θξηηήξην ηελ ηζηνξηθή εμέιημε  ηεο  ειιεληθήο  γιώζζαο  ζε θείκελα 

πνιηηηζκνύ,από ηα αξραία σο ηα λεόηεξα ρξόληα.
 

2003-2014, θαη 2015- : Γηδαζθαιία,  σο Καζεγεηήο-ύκβνπινο ζην 
Διιεληθό  

Αλνηρηό  Παλ/κην   (Πξόγξακκα  :  πνπδή  ζηνλ
 

Διιεληθό Πνιηηηζκό-Θεκαηηθή ελόηεηα ΔΛΠ 31: Αξραίν  Θέαηξν).
 

 

Aληηθείκελν : κε βάζε ηηο ζσδόκελεο θηινινγηθέο πεγέο θαη ηα ηζηνξηθά     

δεδνκέλα   ηεο   αξραίαο ειιεληθήο    ινγνηερλίαο,    δηδάζθνληαη    

αλζνινγεκέλα δξακαηηθά  θείκελα  (από  ηηο  πξνδξακαηηθέο  θάζεηο  ηνπ 

αηηηθνύ ζεάηξνπ σο ηελ Μελάλδξεηα Κσκσδία).
 

Οθηώβξηνο   2007-2015 θαη 2017- Ηαλνπάξηνο 2019 :  απόζπαζε ζηελ Παηξηαξρηθή 

Αλσηάηε 
Δθθιεζηαζηηθή  Αθαδεκία Κξήηεο σο δηδάθηνξαο θηινινγίαο γηα  ηελ 

παξνρή  απηνδύλακνπ δηδαθηηθνύ    έξγνπ (αλάζεζε δηδαζθαιίαο  ησλ  καζεκάησλ: 

1.  Αξραία  Διιεληθά (Κιαζζηθή Πεξίνδνο-Μεηαθιαζηθή ειιεληθή),
 

2.Φσλνινγία    ηεο  αηηηθήο δηαιέθηνπ,    

3. Δθθιεζηαζηηθά Υεηξόγξαθα 

 4.
Νενειιεληθή   γιώζζα   κε   έκθαζε   ηελ   πεξίνδν   ηεο 

Διιεληζηηθήο Κνηλήο, 

5. Κξεηηθή δηάιεθηνο (ζεκηλάξην). 

6. Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 

7. Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν 
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8. Παηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο- Αληηνρείαο 

Φεβξνπάξηνο 2019-  :  δηνξηζκόο ζε ζέζε κέινπο ΔΓΗΠ, θαηόπηλ κεηάηαμεο [λ. 

4452/2017, πξνθήξπμε, εηζεγεηηθή επηηξνπή ηξηκεινύο επηηξνπήο 

΄΄Καζ.Μπνπξλέιεο- επ. Καζεγεηήο Δκκ. Γνπλδνπιάθεο, Λέθηνξαο Η. Λίιεο΄΄. 

Γλσζηηθό αληηθείκελν :  αξραία ειιεληθή γιώζζα θαη γξακκαηεία
 

Γ3. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ηαλνπάξηνο  2012 – Ηνύληνο 2012   :  δηδαζθαιία  ζε  πξόγξακκα  εμ 
απνζηάζεσο   

εθπαίδεπζεο   –Παλ/κην   Αηγαίνπ-   Σκήκα Μεζνγεηαθώλ  πνπδώλ  (Σίηινο  

πξνγξάκκαηνο  :  Αξραία Αίγππηνο θαη Αηγαηαθόο θόζκνο :Ηζηνξηθέο, Αξραηνινγηθέο 

θαη Δθπαηδεπηηθέο Πξνζεγγίζεηο).
 

 

Φεβξνπάξηνο   2014-Ηνύληνο   2016   :   δηδαζθαιία   ηεο 
ειιεληθήο   γιώζζαο   ζην  

Πξόγξακκα   Παηδαγσγηθήο   θαη Γηδαθηηθήο    επάξθεηαο    (ΠΣΓΔ-    Παλ/κην    

Κξήηεο- ζύγρξνλε  θαη  εμ  απνζηάζεσο  εθπαίδεπζε  ζε  πηπρηνύρνπο 
ΑΔΗ).

 

 

 

 

Γ4  ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Δ ΜΠ 

 

Υεηκεξηλό   εμάκελν   2014-Υεηκεξηλό   εμάκελν   2015
: 

δηαιέμεηο ζε ΠΜ (Ο 

Διιεληζκόο ηεο Δγγύο Αλαηνιήο) ηνπ Σκήκαηνο  Μεζνγεηαθώλ  πνπδώλ  ηνπ  

Παλ/κίνπ  Αηγαίνπ (Αληηθείκελν: Ο ηόπνο ζηνπο αξραίνπο θαη κεηαθιαζηθνύο    

ζπγγξαθείο    θαη    πνηεηέο). 
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Γ.    Δξεπλεηηθό έξγν (ζύληνκε πεξηγξαθή)
 

 

 

                                                             Γ1.  ΒΗΒΛΗΑ 

 

1. Μαλώιεο  Γ.      Αλδξνπιηδάθεο,      Τα  αγροηικά      ζηις  ζωζόμενες κωμωδίες  και  

ηα  αποζπάζμαηα  ηοσ  Αριζηοθάνη.  Ζξόδνηνο,  Αζήλα,2017- Πξσηόηππε έθδνζε. by 

Δθδόζεηο Ζξόδνηνο, Αζήλα,2018.   Copyright  Ζξόδνηνο, Μαληδάξνπ 9, GR 10672 

Αζήλα. All rights reserved. ISBN 978-960-485-167-6 

     ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κε βάζε ηε γξακκαηηθή, ζπληαθηηθή θαη       

ζεκαζηνινγηθή       δνκή       ησλ ζσδόκελσλ αξηζηνθαληθώλ    έξγσλ   θαη   ησλ   

θσκηθώλ απνζπαζκάησλ, ε επνρή          ηνπ  Αξηζηνθάλε  κε  ηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο ηεο    ηδηαηηεξόηεηεο.   Κύξηνο ζηόρνο κνπ είλαη ε κειέηε ηεο   θσκηθήο   

γιώζζαο   ηνπ Αξηζηνθάλε κε  γλώκνλα  ηελ κνξθνινγία   ηεο αλαπαξάζηαζεο  ηεο  

αζελατθήο  ππαίζξνπ, όπσο αλαδύεηαη   κέζα   από   ην   αξηζηνθαληθό   θείκελν. 

Αλαδεηνύληαη επίζεο ηα ζαηηξηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο βαζηθέο ζθελέο, 

όπνπ θύξην θσκηθό πξόζσπν είλαη ν Αζελαίνο  αγξόηεο.  Γηα  ηελ  ηεθκεξίσζε  ησλ  

παξαπάλσ εξκελεύνληαη  αληίζηνηρα   ρσξία   από   ηηο   θσκσδίεο, κε παξάιιειε     

δηαθεηκεληθή         αλαθνξά         ζε πξνγελέζηεξα θηινινγηθά θείκελα.
 

   ην   δεύηεξν   θεθάιαην   γίλεηαη   ιόγνο   γηα   ηελ 
γεσξγηθή ηέρλε.Καηαγξάθεηαη      

θαη   ζεκαζηνινγηθά εξκελεύεηαη  θαηάινγνο  (αγξνηηθό  ιεμηιόγην)  γηα  ηελ γεσξγηθή 

ηέρλε ησλ    Αζελαίσλ   ηνπ   5
νπ     

π.   Υ.   Ζ δηεμνδηθή  γισζζηθή επεμεξγαζία      

ζπλνδεύεηαη     από ηε   γξακκαηηθή   θαη ζπληαθηηθή          αλάιπζε    ηεο ιεηηνπξγίαο   

νλνκάησλ   θαη  ξεκάησλ,  από  ηα  νκεξηθά ρξόληα σο ηελ επνρή ηνπ θσκηθνύ πνηεηή. 

Καηαδεηθλύεηαη     όηη     ε     γεσξγηθή     ηέρλε παξνπζηάδεηαη  κε  ζθσπηηθή  

δηάζεζε,  ζηνρεύνληαο  ζε εθείλα πνπ δηαζθεδάδνπλ, αθνύ ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

βίσλαλ θαζεκεξηλά νη άλζξσπνη ηεο αγξνηηθήο δσήο. Οη αλαθνξέο ηνπ   πνηεηή   

ζηε   γεσξγηθή   δσή   έρνπλ   ζπλήζσο ππαηληθηηθήδηάζεζε. Ζ ιαηξεία ηνπ 

Γηνλύζνπ έρεη από ηε θύζε  ηεο  ζηνηρεία  ππεξβνιήο·  πέξα  απ’  απηά  σζηόζν 

ιεηηνπξγεί   ν   πνηεηήο.   Σν   ζπζζσξεπκέλν   αγξνηηθό ιεμηιόγην δείρλεη ηε 

ζπλύπαξμε  ζετθνύ  θαη  αλζξώπηλνπ ζηνηρείνπ,    κε    θύξην  ζπζηαηηθό  ηε  

ιαηξεία  ηεο γνληκόηεηαο. 

        ην    ηξίην    θεθάιαην    εμεηάδεηαη    ε    δεισηηθή θαη ζπλππνδεισηηθή  

ιεηηνπξγία  ηνπ  αγξνηηθνύ  ρώξνπ  ζε άιιεο κνξθέο     θαζεκεξηλώλ   αζρνιηώλ   

(θηελνηξνθία, θπλεγεηηθή ηέρλε).         Οη   αλαθνξέο   εμάιινπ   ζηηο παξαπάλσ

 αζρνιίεο ζπλδένληαη        εξκελεπηηθά      κε ηηο  ζξεζθεπηηθέο   

ζπλήζεηεο  πνπ  ζπλππάξρνπλ  κε  ηηο γεσξγηθέο γηνξηέο. 

    ην      ηέηαξην            θεθάιαην      παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά (γισζζηθά,  κέζα     

από     ηνπο     θσκηθνύο ππαηληγκνύο  ηνπ θσκηθνύ   πνηεηή)    ην    ζύλνιν    

ησλ αγξνηηθώλ πεξηζηάζεσλ, από ηηο θάζεηο ελαζρόιεζεο κε ηε γε,  ηα  

εξγαιεία  σο  ηελ  παξαγσγή  θαη  δηάζεζε πξντόλησλ. Γίλεηαη ιόγνο (κέζα από 

ζρεηηθό ζρνιηαζκό)  γηα  ηε  δηαζύλδεζε  ηεο  θσκηθήο γιώζζαο κε ηελ ιατθή 

παξάδνζε, ζύκθσλα κε παξάιιειεο πεγέο από 
ην νκεξηθό θαη εζηόδεην θείκελν. 

Ζ    

ειιελόγισζζε    θαη    μελόγισζζε    βηβιηνγξαθία πνπ αλαγξάθεηαη  ζε  
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αλεμάξηεην  θεθάιαην  αλαθέξεηαη εηδηθά ζην  ζέκα  ηεο  δηδαθηνξηθήο  δηαηξηβήο,  

θαζώο θαη  ζε επξύηεξα πεδία κειέηεο ηνπ ππαίζξηνπ βίνπ ησλ 
Αζελαίσλ.

 

 

2.   Μαλώιεο Γ. Αλδξνπιηδάθεο,  Μηθξά Αξηζηνθαληθά , Αζήλα 2020 -ISBN 978-960- 

485-323-6 [ππό έθδνζε] Μειέηεο γηα ηελ αξηζηνθαληθή θσκσδία σο γιώζζα θαη 

παξάζηαζε. Copyright  Ζξόδνηνο, Μαληδάξνπ 9, GR 10672 Αζήλα. All rights reserved 

 

3. Μαλώιεο Γ. Αλδξνπιηδάθεο, Γισζζνιαιήκαηα, Αζήλα 2020,  ISBN 978-969-485-

340-3 [ππό έθδνζε]. πλαγσγή κειεηώλ γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο θαη ησλ λενειιεληθώλ δηαιέθησλ κε έκθαζε ηελ θξεηηθή δηάιεθην Copyright  

Ζξόδνηνο, Μαληδάξνπ 9, GR 10672 Αζήλα. All rights reserved 

 

                                          Γ2. ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 

1. εκάλζεηο   θαη   παξαζεκάλζεηο   ζηνλ   Πινύην ηνπ Αξηζηνθάλε-     

Θέαηξν     θαη     Πόιε-     επηκ. Αλδξέαο Μαξθαλησλάηνο- Gutenberg  2012  

(ISBN 978-96001-1538-03  ).  Ζ  κειέηε  ηεο  έζραηεο  ζσδόκελεο θσκσδίαο  

ηνπ  Αξηζηνθάλε  Πινύηνο  αλαδεηθλύεη  ηηο πηπρέο  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  

Πινύηνπ,  θαζώο  θαη ηνλ ηξόπν  πνπ  ν  θσκηθόο  πνηεηήο  ηηο  αμηνπνηεί επί 

ζθελήο.
 

2.
Ζ κνξθνινγία ηνπ ύδαηνο ζηνλ θαλόλα ηνπ Κνζκά 

ηνπ Μεισδνύ 

(κνλνγξαθία), πεξ. Ν. Υξηζηηαληθή Κξήηε, ηεύρνο 30-31, Ρέζπκλν 2011-2012, 

ζει. 607-630, ISSN 
1108-0345.  Δξεπλάηαη  από  θηινινγηθή  άπνςε  πσο  ν 

πξνβάιιεη   ην   ζέκα   ηνπ   ύδαηνο   ν   θαλνλνγξάθνο θαη πνηεο αλαθνξέο 

ππάξρνπλ ζε βηβιηθά γεγνλόηα. 

                        Γ3  Δ[ΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΚΓΟΔΩΝ 

1. Δπηζηεκνληθή επεηεξίδα- Γ΄- Γ΄- Δ΄- Σ΄ηόκνη  ηεο Παηξηαξρηθήο Αλώηαηεο 

Αθαδεκίαο Κξήηεο [γισζζηθή επηκέιεηα] 

2. Πξαθηηθά επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ [1913- 2013]  Ζξάθιεην ΒΓΒ 2017 

[γισζζηθή επηκέιεηα] ISBN 978-960-7970-74-9 

 

Γ4. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΆ Ή ΤΛΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΟΤ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ 

 

1.Οξζέο Μπι/κνπ. Σνπσλπκηθή ζεώξεζε, πξαθηηθά δηήκεξνπ επηζηεκνληθνύ 

ζπλεδξίνπ, Ρέζπκλν 7-8 Ννεκβξίνπ 1998, έθδνζε Ηζηνξηθή  θαη  Λανγξαθηθή  

Δηαηξεία 
Ρεζύκλεο, (Η.Λ. Δ. Ρ., 2000, ηόκνο Α ΄ISBN 960-

85801-3-7). 

Αληηθείκελν ηεο  εξγαζίαο  απηήο  είλαη ε  θαηαγξαθή,
ηαμηλόκεζε  θαη  

εξκελεπηηθή  δηεξεύλεζε ησλ  ηνπσλπκίσλ 
ηνπ  ρσξηνύ  Ορθές  Μσλ/μοσ.  Ζ 

επεμεξγαζία  γίλεηαη  από γισζζηθή θαη ζεκαζηνινγηθή άπνςε. 

2.    Λεθηηθνί θαη ζεκαζηνινγηθνί ζπζρεηηζκνί ζην “Κξεηηθό Λεμηιόγηνλ” ηνπ   

Η.   Κνλδπιάθε     θαη     ηελ αξηζηνθαληθή θσκσδία, Πξαθηηθά   

Θ΄Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, ηόκνοΓ2, ζει.     57-71, 

ΔηαηξείαΚξεηηθώλ  Ηζηνξηθώλ Μειεηώλ, Ζξάθιεην 2005   
ISBN 96087179-
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11-9 
Μέζα από ηε κειέηε ηνπ θξεηηθνύ  ιεμηινγίνπ ηνπ Κνλδπιάθε 

επηρεηξείηαη ε δηεμνδηθή εμέηαζε ηεο ζαηηξηθήο γιώζζαο κε ηηο  

ζπλππνδειώζεηο  ηεο  ηηο  ζρεηηθέο  κε  ηε  ζσκαηηθή κεηνλεμία. πγθξηηηθά 

εμεηάδεηαη ε κνξθνινγία ηεο γιώζζαο ηνπ θξεηηθνύ ζπγγξαθέα παξάιιεια κε 

ηελ αξηζηνθαληθή σο πξνο ην ζαηηξηθό πεδίν θαη ηηο ζεκάλζεηο γηα ην 

αλζξώπηλν ζώκα. Αλαδεηθλύεηαη ην ζεκαζηαθό  ππόβαζξν ησλ ζαηηξηθώλ 

ιέμεσλ.
 

3.  Σν  θσκηθό  ηνπ  κύζνπ  σο  ζηνηρείν  δηδαθηηθήο 
αμηνπνίεζεο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπ/ζε, αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ Π. Σ. Γ. Δ., Παλ/κίνπ 

Κξήηεο, πξαθηηθά ηόκνο Α΄, ζει. 529-538, Ρέζπκλν 2001.
Ζ εξγαζία απηή 

πξαγκαηεύεηαη ηνπο ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ 
θσκηθνύ   κύζνπ   ζηε   

δεπηεξνβάζκηα   εθπ/ζε.   Ο   κύζνο ζηελ αηηηθή θσκσδία απνηειεί όρη κόλν 

ζθελνζεηηθή αθνξκή, αιιά  δεκηνπξγεί      θαη      θαηάιιειεο      παηδαγσγηθέο 

ζπλζήθεο. Δπηπξνζζέησο, εμεηάδνληαη ην θσκηθό θείκελν σο θεληξηθή ηζηνξία θαη 

νη παηδαγσγηθέο ηνπ πξνεθηάζεηο σο γιώζζα θαη δξακαηηθή ιεηηνπξγία.
 

4..  Ηαηξηθέο πεξηγξαθέο ζηνλ “Πινύην” ηνπ Αξηζηνθάλε.
Παηδαγσγηθή   –

ζεαηξηθή   πξνζέγγηζε   (ζηίρνη   627-771),  (Πξαθηηθά   δηεζλνύο   ζπλέδξηνπ)   :   

Λατθή Ηαηξηθή, Ρέζπκλν 2000, έθδνζε Η. Λ. Δ. Ρ., 2003, ζει. 21-30. ISBN 960-

85801-5-3 Ζ  γισζζηθή  θαη  εξκελεπηηθή  πξνζέγγηζε  ηεο  θσκσδίαο 

απνηππώλεη  ηηο  αληηιήςεηο  ησλ  αξραίσλ  Αζελαίσλ  γηα ηελ ηαηξηθή ηέρλε. 

Έκθαζε  πξνζδίδεηαη ζηελ νλνκαηνινγία ηεο ηαηξηθήο θαη ζηελ δηαθεηκεληθή ηεο 

ιεηηνπξγία. 

5.  Το κωμικό αίζθημα ζηις «Νεθέλες» ηοσ Αριζηοθάνη, π. «Γηάινγνο»,   ηεύρνο    15-

16,    Έλσζε   Φηινιόγσλ Ζξαθιείνπ, 2002, ζει. 119-127. 

Ζ    θσκηθή    αηκόζθαηξα    πνπ    δεκηνπξγείηαη    επί ζθελήο απνθαιύπηεη  όςεηο  

ηνπ  ιατθνύ  πνιηηηζκνύ  θαηά ηελ  επνρή πνπ  παξηζηάλνληαη  ζην  ζέαηξν  νη  

«Νεθέιεο». Λέμεηο  θαη θξάζεηο   ζπγθξνηνύλ   ζπγθεθξηκέλεο   θσκηθέο ηερληθέο,  

ζύκθσλα    κε    ηελ    αξηζηνηειηθή    δηαίξεζε (κύζνο,   ήζνο,  δηάλνηα)  κέζα  από  

πνηθίια  δηαθεηκεληθά πιέγκαηα.
 

6.Αγηώλπκα   θαη   λασλύκηα   ζηνλ   Οξζέ   Μπινπνηάκνπ 
Ρεζύκλεο, πεξηνδηθό 

«Παιίκςεζηνλ», Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Μάηνο-Ηνύληνο 2005,  ηεύρνο  19-20, 

ζει. 151 θ.ε. (2004-2005). 

{Ζ    εξγαζία    απηή    απνηειεί    επεμεξγαζκέλε    κνξθή νκόηηηιεο εηζήγεζεο   πνπ   

παξνπζηάζηεθε   ηνλ   Ννέκβξην 2000   ζηελ  Οξζόδνμε       Αθαδεκία       Κξήηεο.       

Ζ αλαδήηεζε    ηεξώλ πξνζθπλεκάησλ,  ε  ζρέζε  ηνπο  κε  ηνλ παξαπάλσ    θνηλνηηθό  

ρώξν    αιιά    θαη    ε    επηηόπηα επαιήζεπζε   ησλ   λασλύκσλ,  απνηεινύλ   ηνπο   

βαζηθνύο άμνλεο  απηήο  ηεο  έξεπλαο.  Σν ιεμηιόγην ησλ λασλύκσλ : λανί, 

πξνζθπλήκαηα, αγηάζκαηα, εθθιεζηώλπκα απνηεινύλ έλα ζύλνιν εξεπλεηηθώλ 

δεηνπκέλσλ πνπ   πξνζαλαηνιίδνπλ   ηνλ επηζθέπηε  θαη  εληείλνπλ  ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εξεπλεηή}.
 

7.  Εεηήκαηα   ιατθήο   «βηνγξαθίαο»   ζηελ   αξηζηνθαληθή 
θσκσδία.   Σν   

παξάδειγμα   ηοσ   αγροίκοσ.   Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ . {Ο ηύπνο θαη ν θνηλσληθόο 

ραξαθηήξαο ηνπ αγξνίθνπ  ζην  ζέαηξν  ηνπ  Αξηζηνθάλε,  κε  βάζε  ηε γιώζζα  ησλ  

θσκσδηώλ.  Παξνπζηάδνληαη  ζηνηρεία  πνπ ζπλζέηνπλ ηελ απηό-βηνγξαθία ηνπ  ζην 
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θσκηθό ζέαηξν θαη  απερνύλ  αλάινγα  ζηνηρεία  από  ηελ  πξνθνξηθή παξάδνζε}.  Ζ  

εξγαζία  δεκνζηεύζεθε  ζηνλ  ηόκν  37 (2005) ηνπ πεξηνδηθνύ «Ακάιζεηα» ηεο 

Ηζηνξηθήο θαη Λανγξαθηθήο   Δηαηξείαο   Λαζηζίνπ,  Άγηνο   Νηθόιανο, θαινθαίξη 2005.
 

8. Δπηζηεκνληθό   ζπκπόζην   γηα   ηα   90  ρξόληα   ηεο 
Έλσζεο  ηεο  Κξήηεο  κε  

ηελ  Διιάδα,  (Ηζηνξηθή  θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Ρεζύκλνπ, Δζληθό Ίδξπκα 

Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ 
«Δι.     Βεληδέινο»,     Ρέζπκλν     2007, έθδνζε ΗΛΔΡ 

Ρέζπκλν 2011).
 ISBN 978-960-660507-2

 

 Γεηθηηθέο 
παξαθξάζεηο ζε  παλεγπξηθνύο  ιόγνπο  ηνπ  Ζξαθιεηώηηθνπ  ηύπνπ 

(1913-1963). {Μηα ηζηνξηθή δηαδξνκή αλαθνξηθά κε  ην γεγνλόο   ηεο   έλσζεο   ηεο   

Κξήηεο   κέζα   από   ηα δεκνζηεύκαηα    ηνπ    ηύπνπ.    ηνηρεία,    ζεκεία 

αλαθνξάο, δείθηεο   ύθνπο   θαη   ζπζρεηηζκόο   κε   ην ηζηνξηθό    θαη  θνηλσληθό    

πεξηβάιινλ,    όια    ηα παξαπάλσ     εμεηάδνληαη  δηεμνδηθά  ζύκθσλα  κε  ηα 

δηδάγκαηα ηεο εκαζηνινγίαο. Δπίζεο,  εμεηάδνληαη  ηα πξόζσπα  σο  νκηιεηέο  

θαη θεξέθσλα  ησλ  ζπγρξνληθώλ πνιηηηθώλ   θαη   θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ}. 

9. Πεξηπηώζεηο   ιατθώλ   ραξαθηήξσλ   ζηα   γισζζηθά εγρεηξίδηα. 

Γηαζεκαηηθή  πξνζέγγηζε, (Παηδαγσγηθό Σκήκα Παλ/κίνπ  Κξήηεο-

Γηδαζθαιείν  «Μ. Ακαξηώηνπ») : Δπηζηεκνληθό        Γηήκεξν    πλέδξην 

(Ζ Σέρλε   θαη   ν Πνιηηηζκόο      σο      επέιηθην πεδίν

 δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ).  Ρέζπκλν,13-14/5/06  Θεκαηηθό 

ηεύρνο,  Π.  Σ. Γ. Δ., Ηνύληνο   2008    ISSN 1109-8740).    Με βάζε ηε κειέηε  

απνζπαζκάησλ  από  ηα  παιηόηεξα    γισζζηθά εγρεηξίδηα   ηεο   Π.   Δ.   θαη   

ηελ νξνινγία   ηεο Διιεληθήο   Λανγξαθίαο,   εμεηάδνληαη   νη πεξηπηώζεηο 

ιατθώλ ηύπσλ θαη ε ραξαθηεξνινγία ηνπο αλαθνξηθά  κε ηελ  γισζζηθή  ηνπο  

ιεηηνπξγία  θαη ζεκαζία. 

10.  αηπξηθνί ηόπνη ζην ξηδίηηθν ηξαγνύδη. Πξαθηηθά πλεδξίνπ, έκδοζη  

Γήκνο  Αθξσηεξίνπ,  Υαληά  2009.     Δπηζηεκνληθό ζπκπόζην γηα  ην  ξηδίηηθν  

ηξαγνύδη,  (Πνιπηερλείν Υαλίσλ, Ηνύιηνο 2003 (2009 : έθδνζε    ISBN 978-

960-87175-3-). Ζ κνξθνινγία θαη ε ζύληαμε ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη 

αλαδεηθλύεη   κε   ηξόπν   δηαθεηκεληθό   ην δηνλπζηαθό   ζηνηρείν      κε      ηνπο      

πνηθίινπο ζρεκαηηζκνύο    ηνπ    ζε  θσλνινγηθό  θαη  ζεκαζηαθό επίπεδν.
 

11.      Μνξθέο  ζην  πνηεηηθό   έξγν  ηνπ η.πεξάληζα {Γ΄ Γηεζλέο ζπλέδξην 

ηθλατθώλ ζπνπδώλ, ίθλνο 29/6-
2/7/06}.   Ζ   ζπλνιηθή   απνηίκεζε   ηνπ   

πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ   ίθληνπ   πνηεηή   σο   πξνο   ηα   δξώληα πξόζσπα   ησλ  

έξγσλ   ηνπ   θαη   ηηο   παξάιιειεο πνηεηηθέο   ζπλζέζεηο ηνπ,   θαζώο   επίζεο   

πνηθίια ζεκεία  ηεο  γιώζζαο  ηνπ πνηεηή.
 

12.     Ζ πνηεηηθή ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ ζηνπο Αραξλείο 
ηνπ  Αξηζηνθάλε.  Β΄  

Γηεζλέο  πλέδξην  «Υώξνο  θαη ρξόλνο ζην αξραίν ζέαηξν». Διιεληθό Αλνηθηό 

Παλ/κην- ΘΔ  :  Αξραίν  Θέαηξν,  Τπνπξγείν  Πνιηηηζκνύ,  Γήκνο 

Αιεμαλδξνύπνιεο, Μάηνο 2008.  Με βάζε ηεο κειέηε θαη εξκελεπηηθή  πξνζέγγηζε  

ησλ  Αραξλέσλ,    εξεπλώληαη ζηνηρεία δνκήο ηνπ θσκηθνύ ιόγνπ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην ζεκαζηνινγηθό πεδίν ηνπ Αζελαίνπ «αγξνίθνπ». Πεξηνδηθό   

Ακάιζεηα,   ηόκνο   37
νο    

,   ηεύρνο   142-143, Ηαλνπάξηνο- Μάξηηνο 2005 
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13.     Αγξνηηθά  νξνζέζηα  ζηνλ  Οξζέ  Μπι/κνπ.Πξαθηηθά Γηεζλνύο  πλεδξίνπ,  

ηόκνο  Α΄,  Ρέζπκλν 2006,  ζει.175-186  (νξγάλσζε  :  Παλ/κην  Κξήηεο-
Ηζηνξηθή  

θαηΛανγξαθηθή Δηαηξεία Ρεζύκλεο)
 

14. Ζ   ρξήζε   ησλ   ηξαγνπδηώλ   ζηνλ Αξηζηνθάλε, εκηλάξην   33,   

Παλειιήληα  „Δλσζε Φηινιόγσλ, Αζήλα 2006,  ζει.    174-187.  Ο 

ηδενινγηθόο  ηόλνο  ησλ ηξαγνπδηώλ,  ε  ζεκαηηθή  θαη νη πνιύπηπρεο  

αλαθνξέο ηνπ  θσκηθνύ  πνηεηή  ζηηο θσκσδίεο  ηνπ  Αξηζηνθάλε, είλαη ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο. ISSN 1105-2274
 

15.     Ζ παξνπζία ησλ Ρώζσλ ζηελ «Πξώηε Λεπηεξηά» ηνπ 
Π. Πξεβειάθε. 

Η. Λ. Δ. Ρ., Γήκνο Ρεζύκλεο, Οθηώβξηνο 2007, ππν έθδνζε). Δμεηάδεηαη 

παξνπζία ησλ Ρώζσλ ζηα ρξόληα   ηεο   Κξεηηθήο   Πνιηηείαο,   κέζα   από   ηε 

γιώζζα θαη κπζηζηνξία ηνπ Π. Πξεβειάθε. (ISBN  είλαη    978-960-7970-74-9) 

 

16..Πεξηπαίγκαηα ζηελ «Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν» ηνπ Ν.
Καδαληδάθε.       

Κξεηνινγηθά    Γξάκκαηα,    ηεύρνο 22,  Ρέζπκλν 2009-2011. Μειεηάηαη  ε 

ζαηηξηθή γιώζζα γηα  ηνπο     ραξαθηήξεο     ζην     παξαπάλσ     έξγν. Δπίζεο, 

εμεηάδεηαη    ε    δηαζύλδεζή     ηνπο    κε νκόινγεο   θαηαζηάζεηο,       

ελδνθεηκεληθά       θαη δηαθεηκεληθά.  ISSBN 
1105-7386

 

 

17. Δπξηπίδνπ   Διέλε.   Ζ   πάξνδνο.     (π.   Γηάινγνο η.19,    Ηνύληνο    2008,    

Έλσζε    Φηινιόγσλ.    Ν. Ζξαθιείνπ).  Δξεπλώληαη  ε  γιώζζα  θαη  ε  δξακαηηθή 

ιεηηνπξγία ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε. 

 

18. Σν   κεγεζπληηθό   ζηνηρείν      ζηελ   θξεηηθή 
καληηλάδα.     Πξόθεηηαη     

γηα    αλαθνίλσζε     ζην παλειιήλην  ζπλέδξην  πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο  6-7 

Ννεκβξίνπ ζηε Μπξηηά Ζξαθιείνπ κε νξγαλσηέο ην Γήκν 
Καδαληδάθε θαη ην   

Κέληξν   Κξεηηθήο   Λνγνηερλίαο. Αληηθείκελν εηζήγεζεο : ε εμέηαζε ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο κεγέζπλζεο  σο  γισζζηθό  θαη  ζεκαζηνινγηθό  θαηλόκελν πνπ  

επεξέαζε  ηελ    ζύλζεζε    θαη    εμέιημε    ηνπ θξεηηθνύ    δίζηηρνπ.  Κέληξν  

Κξεηηθήο  Λνγνηερλίαο, Αξράλεο 2010, ISBN 978-960-86847-6-8 

 

19.Γιώζζα     θαη     ιατθόο     πνιηηηζκόο     ζην θξεηηθό δεκνηηθό   ηξαγνύδη.     

Παλ/κην     Κξήηεο- ΠΣΓΔ-  ηεύρνο  2 2010.Tα  ζηνηρεία  πνιηηηζκνύ  ζην 

θξεηηθό    δεκνηηθό  ηξαγνύδη    θαη    νη    ηερληθέο απεηθόληζήο  ηνπο,  ISSN 

1109-8740 

 

20. Σξόπνη   θαη   ηόπνη   επηθνηλσλίαο   ησλ   Κξεηώλ ζην  ξηδίηηθν   

ηξαγνύδη.   Πξαθηηθά   Η΄   Γηεζλέο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ (Υαληά, 2011, 

ηόκνο Γ4, ζει.
343-353, ). Μεβάζε  ελδεηθηηθά  απνζπάζκαηα  από  ην 

θξεηηθό 

ξηδίηηθν   ηξαγνύδη,  εξεπλάηαη  ε  γισζζηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεκαζηαθώλ ηόπσλ 

πνπ απεηθνλίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή  επηθνηλσλία  ησλ  Κξεηώλ.  ISBN  978-960-

8648-09-8
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21. εκάδηα ηεξώλ ηόπσλ ζηνλ ΄΄Κξεηηθό΄ ηνπ Παληειή 
Πξεβειάθε,           Δπηζηεκνληθή           

Δπεηεξίδα Αλσηάηεο  Δθθιεζηαζηηθήο     Αθαδεκίαο     Ζξαθιείνπ, ηόκνο    Β΄, 

Ζξάθιεην 2012, ζει. 293-305, ISSN 2241-1267 

 Δξεπλάηαη    ε    ζήκαλζε    θαη    ινγνηερληθή ιεηηνπξγία    ησλ  ηεξώλ    ηόπσλ    ζηελ    

κπζηζηνξία (ηξηινγία  ΄΄ν  Κξεηηθόο΄΄ ηνπ Πξεβειάθε).
 

22.   Οη  δεκνθξαηηθνί  ζεζκνί  ζηηο  Δπκελίδεο  ηνπ 
Αηζρύινπ, πεξηνδηθό 

Φηινινγηθή, ηεύρνο 120, Ηνύιηνο- επηέκβξηνο 2012, έθδνζε Παλειιήληα Έλσζε 

Φηινιόγσλ, ISSN 1105-2732 

23.  Σόπνο θαη αγώλαο ζηνλ «Ήιην ηνπ Θαλάηνπ» ηνπ Π. Πξεβειάθε. 

Κξεηνινγηθά Γξάκκαηα ηόκνο 23, Ρέζπκλν 2013 :  Δηζήγεζε ζε επηζηεκνληθό 

δηήκεξν  κε αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ ζπγγξαθέα. Μέζα από ηε  

γιώζζα  ηνπ  Πξεβειάθε  εμεηάδεηαη  ε  δεισηηθή θαη ζπλδεισηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

έλλνηαο ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ αγώλα,   βαζηθά   ζπλζεηηθά   ζηνηρεία   ηνπ   ελ ιόγσ  

ινγνηερληθνύ   έξγνπ.   (έθδνζε  ΗΛΔΡ,   Γήκνο Ρεζύκλεο, ISBN 1105-7386) 

 

24. O  θπηηθόο  θόζκνο  ζε  επρεηήξηα  εθθιεζηαζηηθά 
θείκελα, Πξαθηηθά  

Γηεζλνύο  Δπηζηεκνληθνύ  πλεδξίνπ, ηόκνο Α΄,  Κέληξν  Δξεύλεο  ηεο  

Διιεληθήο  Λανγξαθίαο, ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, αξ. 30, 

ζει. 87-95, Αζήλα 2013 ISBN  978-960-404-260-9.  Ζ  κειέηε  εζηηάδεηαη  ζηελ 

αλαδήηεζε   ησλ   ζηνηρείσλ   πνπ   ζπλζέηνπλ   ηνλ θπηηθό θόζκν,   όπσο   

αλαθέξνληαη   ζηελ   αθνινπζία ηνπ  αγίνπ Σξύθσλνο. 

 

25.Σν θηινινγηθό έξγν ηνπ Ν. Παιηεξάθε. Δηζήγεζε 
ζην ΗΑ΄ Γηεζλέο 

Κξεηνινγηθό πλέδξην, Ρέζπκλν 2011. ην παξαπάλσ ζπλέδξην ηπγράλσ κέινο ηνπ 

Γ΄ ηκήκαηνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο. (έθδνζε-αλάξηεζε ζηελ ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο ΑΝΔΜΖ) 

26. Ζ γιώζζα ηνπ πνιέκνπ ζηελ αξηζηνθαληθή θσκσδία, ζεκηλάξην 39 (έθδνζε 

πξαθηηθώλ ζπλεδξίνπ) Παλειιήληα Έλσζε Φηινιόγσλ-  Ννέκβξηνο  2013.  Ζ  

κειέηε  ηνπ ζέκαηνο ηνπ πνιέκνπ ζηελ αξηζηνθαληθή θσκσδία ελέρεη 

πνιύπηπρε ζεκαζία,    κέζα    από    ηηο  δνκέο    ηνπ θσκηθνύ ιόγνπ,     

ιακβάλνληαο   ππόςε   ην   ηζηνξηθό θιίκα  ηεο επνρήο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. 

ISBN 973-960-9542-13-0 

 

27. Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο, Πξαθηηθά πλεδξίνπ : Ο  παξνηκηαθόο  θαη  

γλσκηθόο  ιόγνο  ζηελ  Κξήηε, Αλώγεηα 2013. Σίηινο άξζξνπ  : Αγξνηηθέο 

παξνηκίεο.ISBN   978-960-86847-7-5   Ζ   κειέηε   ησλ   παξνηκηώλ κε  αγξνηηθό     

πεξηερόκελν     αλαδεηθλύεη     έλα πνιύπηπρν   ελδηαθέξνλ      έξεπλαο.      

πγθεθξηκέλα αμηνινγείηαη   ην γισζζηθό,    ιανγξαθηθό    ζηνηρείν κε      

δηαθεηκεληθέο  αλαθνξέο  ζηελ  αξραηνειιεληθή γξακκαηεία. 

 

28 .Σν   κνηίβν   ηνπ  εθίππνπ   Μ.  Αιεμάλδξνπ   ζηε βπδαληηλή πκλνγξαθία.    

Μηα    πξώηε    πξνζέγγηζε, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα   Αλσηάηεο   

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ, ηόκνο Γ΄, Ζξάθιεην 2014, 

ζει.293-308,   ISSN   2241-1267.   Δξεπλάηαη   ην   κνηίβν ηνπ εθίππνπ Μ. 

Αιεμάλδξνπ κε δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο ζηα πκλνγξαθηθά θείκελα.
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29. Γιώζζα  θαη  ιατθόο  πνιηηηζκόο  ζηνλ  θξεηηθό 
δεκνηηθό      ηξαγνύδη,      

Παλ/κην      Κξήηεο-ΠΣΓΔ-Κέληξν Μειέηεο ηνπ Γηδαζθαιηθνύ Δπαγγέικαηνο, 

Ρέζπκλν 2015. Δξεπλάηαη      ζηηο      ζπιινγέο      θξεηηθώλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ    

ην    πνιηηηζηηθό    ζηνηρείν, ν    ηξόπνο αθήγεζεο    θαη    νη    πηπρέο    πξνβνιή ηνπ   

ιατθνύ πνιηηηζκνύ. ISBN 978-960-87898-9-0 

30. Σν    κνηίβν     ηεο ΄΄επηθάλεηαο΄΄  ζηελ Πξώηε Λεπηεξηά ηνπ Παληειή        

Πξεβειάθε. Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ  πλεδξίνπ 1913-2013 -Γήκνο 

Ζξαθιείνπ 2017 ISBN978-
960-7970-74-9) 

31. Ζ Ρσκηνζύλε ζηε δεκνηηθή καο πνίεζε, έθδνζε ηεο Ηεξάο 

Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2019, ζει. 73-95 

32 Οη έλλνηεο ΄΄γέλνο θαη ζξεζθεία΄΄ ζηα πνιηηηθά θείκελα ηνπ 

1821. Μηα επάιιειε πξνζέγγηζε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ηεο Αλσηάηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Έθδνζε ζπιινγηθνύ ηόκνπ, 

Οθηώβξηνο 2021. 

Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ εξεπλεηή Π. Βιαζηνύ :  ζπιινγηθόο ηόκνο πξαθηηθώλ 

ζπλεδξίνπ. Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο 2014, Ρέζπκλν 2022, ζει. 31-39.
 

33.Τδξσλύκηα ζηνλ Οξζέ Μπι/κνπ θαη ην Ίλη Μνλνθαηζίνπ, πξαθηηθά 

επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ, Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο, Γ. Αλσγείσλ, 8-

10/8/2020, ππό έθδνζε.
 

 

 

Δ. ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΈ Δ ΒΗΒΛΗΑ Ή ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

1.  Θεόδσξνο Παππάο, Αξηζηνθάλεο.Ο πνηεηήο θαη ην έξγν ηνπ. Δθδόζεηο 

Gutenberg, Αζήλα 2016{1ε}ζειίδα 12,θαη 2019 {2ε} 

2.  Αγγειηθή Λεθαηζά, Γεκνζηεύκαηα ειιήλσλ κειεηεηώλ γηα ηνλ Αξηζηνθάλε, 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ-Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ Παλ/κίνπ 

Αηγαίνπ, Γηπισκαηηθή εξγαζία, Δπ. Θ. Παππάο, Ρόδνο 2018, ζει. 24-26 

3.  Δπαγγειία Γήκα, Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο, Μεη/θή 

εξγαζία, ΜΠ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ [Αξραηνινγία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ]. 

Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, Ρόδνο 2017 

4.  Βηβιηνζήθε ΠΔΡΓΑΜΟ ΑΡ. 13 ΚΩΓ. 2013 1040016 [Aγξνηηθέο παξνηκίεο] 

5.  E- THESIS [Απνζεηήξην πηπρηαθώλ εξγαζηώλ, Βηβιηνζήθε ΑΣΔΗ Κξήηεο] 

Δπνπηεία Πηπρηαθήο εξγαζίαο {ΓΟ-Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ-

Μππξάθε Γεσξγία : Πεξηγξαθέο ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο ζηελ ΄΄Αλαθνξά ζηνλ 

Γθξέθν΄΄ ηνπ Ν. Καδαληδάθε,  Ζξάθιεην 2007 

6. E- THESIS [Απνζεηήξην πηπρηαθώλ εξγαζηώλ, Βηβιηνζήθε ΑΣΔΗ Κξήηεο] 

Δπνπηεία Πηπρηαθήο εξγαζίαο{ΓΟ-Σκήκα Σνπξηζηηθώλ ΔπηρεηξήζεσΣζάπαο 

Γεκήηξηνο, Κξεηηθνί ηζηνξηθνί ηόπνη ζηνλ ΄΄Κξεηηθό ηνπ Π. Πξεβειάθε, 

Ζξάθιεην 2006
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Σ.  ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΊΑ : 

 

 

1.Μέινο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ [ΔΔΦ, ΠΔΦ, ΔΚΗΜ, ΔΛΔ] 

2.Δπηθνηλσληαθό Ίδξπκα ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο [α. Αληηπξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ηκήκαηνο Βηβιηνζήθεο, β. κέινο Γ.Δ. ηεο ρνιήο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο] 

3.
πλεξγάηεο εθπνκπώλ ζηνλ Ραδηνζηαζκό ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο κε ζέκα : 

΄΄θύζε θαη γιώζζα΄΄,  [Οθηώβξηνο 2020-]
 

 



 

Σ.   Ξέλεο  γιώζζεο  :    Αγγιηθά  κέηξηα,  Γαιιηθά, Ηηαιηθά. 

 

Ε. Γλώζε  ειεθηξνληθνύ  ππνινγηζηή  (ζεκηλάξην  350 σξώλ). 

 

Ζ.  Δξεπλεηηθά  ελδηαθέξνληα : 

1. ε  κειέηε  ηεο δξακαηηθήο  πνίεζεο  κε  έκθαζε  ηελ  αηηηθή  θσκσδία, 

 2. ν  ιατθόο  βίνο  ζηελ  αξραία  ειιεληθή  ινγνηερλία  θαη νη δηαθεηκεληθέο    

αλαθνξέο    ζηελ    λεόηεξε γιώζζα θαη  ινγνηερλία, ζε κνξθνινγηθό γξακκαηηθό θαη 

ζπληαθηηθό επίπεδν. 

3. Kξεηηθή Γηάιεθηνο 
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