
 1 

Γηακάληε Αλαγλωζηοπούιοσ 

Καζεγήηρηα Σ.Δ.Π.Α.Δ. 

e-mail: anagnost@rhodes.aegean.gr  

 

Γλσζηηθφ Αληηθείκελν : Νεφηεξε θαη χγρξνλε Λνγνηερλία: ςπρνινγηθέο εξκελείεο 

ηεο θαη ε δηδαθηηθή ηεο. 

πνπδέο : Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μεηαπηπρηαθφ 

(D.E.A) ζηε πγθξηηηθή Λνγνηερλία (Παλεπηζηήκην Montpellier III-Paul Valéry), 

Γηδαθηνξηθφ (Doctorat) ζηε Νεφηεξε θαη χγρξνλε Λνγνηερλία (Παλεπηζηήκην 

Montpellier III-Paul Valéry).  

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ :  

α. Φπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζέζε θαη ζηάζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη. 

β. Σν πέλζνο σο ιεηηνπξγία αηνκηθή θαη ζπιινγηθή - θνηλσληθή, κέζα απφ ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ γάκνπ, ηεο μεληηηάο θαη ησλ λαλνπξηζκάησλ.  

γ. Ζ δηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηεο γπλαίθαο ζην γαιιηθφ θαη ειιεληθφ ππεξξεαιηζκφ.  

δ. Σα ινγνηερληθά θείκελα ζηα βηβιία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο : επηινγή, 

θξηηήξηα επηινγήο, ηξφπνη ρεηξηζκνχ ησλ θεηκέλσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

ε. Λνγνηερληθή πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο. 

ζη. Ζ εηθφλα ηεο γπλαίθαο ζηελ πεδνγξαθία ηεο ινγνηερληθήο γεληάο ηνπ Σξηάληα.  

δ. Σν εθεβηθφ-λεαληθφ κπζηζηφξεκα. 

ε. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ γπλαηθείνπ θαη ηεο εηεξφηεηαο ζηε ινγνηερλία. 

ζ. Ρφινη θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηφπνπ ζηε ινγνηερλία. 

η. Απηνβηνγξαθηθφ κπζηζηφξεκα θαη γπλαηθείεο απηνβηνγξαθηθέο θσλέο. 

θ. πλεξγαζία ζην έξγν «Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε Μχζσλ, Μαζεκαηηθψλ θαη 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζην Νέν Σερλνινγηθφ Δπηθνηλσληαθφ Πεξηβάιινλ» ηεο 

Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο INTERREG II, κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θαζεγεηή 

ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. θνλ Φ. Καιαβάζε. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνχ ζπλέγξαςα 

επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Όςεηο θαη ιεηηνπξγία ηνπ κχζνπ ζηα 

ινγνηερληθά θείκελα», ην νπνίν  δεκνζηεχηεθε ζε  πιινγηθφ Σφκν.   
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 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ: 

1. Μέινο ηεο Γηεζλνχο Δηαηξείαο Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο. 

2. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο. 

3. Μέινο ηνπ Κχθινπ ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ (Greek National Section of 

the International Board on Books for Young People). 

4. Μέινο ηεο Société des Etudes Néo-Helléniques (SEN) Paris.  

5. Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθψλ πνπδψλ.  

 

Δξγάδεηαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ απφ ην 1988-1989, αξρηθά σο εηδηθφο 

επηζηήκνλαο (ΠΓ 407/1980), Λέθηνξαο (1994), Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (1999), 

Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (2002), Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα (2003), 

Καζεγήηξηα (2008). 

Έρεη δηδάμεη επίζεο ζην Γηδαζθαιείν « Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή » ηνπ ΣΔΠΑΔ, 

σο ππεχζπλε δηδαζθαιίαο ζηα Πξνγξάκκαηα Αθαδεκατθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Αλαβάζκηζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο- Νεπηαγσγψλ. Δπίζεο ζηα 

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα :α) ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ «Παηδηθφ βηβιίν θαη Παηδαγσγηθφ Τιηθφ», απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. β) ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 

κε θαηεχζπλζε ζηελ Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο- Λνγνηερλία- Θέαηξν- Δθπαίδεπζε, ην 

κάζεκα : Θεσξία θαη Κξηηηθή ηεο Π. Λνγνηερλίαο. (Β΄ εμ. 2002-2003, Β΄ εμ. 2004-

2005). γ) ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Φχιν θαη λέα εθπαηδεπηηθά θαη 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» (β΄ εμ. 2004-2005, ζε 

ζπλδηδαζθαιία ην κάζεκα «Φχιν θαη πνιηηηζκφο»). 

Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 είλαη Γηεσζύληρηα θαη Δπηζηεκοληθή Τπεύζσλε ηοσ 

Προγράκκαηος Μεηαπηστηαθώλ ποσδώλ «Παηδηθό Βηβιίο θαη Παηδαγωγηθό 

Τιηθό». 

Γίδαμε επίζεο ζην Παλεπηζηήκην Marc Bloch Strasbourg, σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS (13/4-17/4 2004). 

πκκεηείρε ζην Πξφγξακκα Αλακφξθσζεο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 2003-2004) θαη ζηελ Κεληξηθή Γξάζε ρεδηαζκνχ θαη 

Τινπνίεζεο Κχθινπ Γηεπηζηεκνληθψλ Μαζεκάησλ Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ΔΠΔΑΔΚ 

ΗΗ, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. 
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Χο επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ηνπ ΣΔΠΑΔ έρεη νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ηέζζεξηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Έρεη ππάξμεη κέινο ηξηκειψλ θαη 

επηακειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ 

αθνξνχλ ζην πεδίν ηεο Νενειιεληθήο θαη Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ζηα Παλεπηζηήκηα 

Αηγαίνπ, Αζελψλ θαη Θεζζαιίαο. Δίλαη κέινο ηξηκειψλ επηηξνπψλ θαη επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

Δίλαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Βξάβεπζεο Παηδηθνχ Λνγνηερληθνχ Βηβιίνπ πνπ 

δηνξγαλψλεη ην πεξηνδηθφ Δηαβάδσ (2009-2011). Δίλαη κέινο Δπηηξνπψλ Βξάβεπζεο 

Λνγνηερληθψλ Βηβιίσλ πνπ δηνξγαλψλεη ν Κχθινο ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ.  

 

Δίλαη κέινο επηζηεκνληθήο θαη νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζπλεδξίσλ. Έρεη δηνξγαλψζεη 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δηαιέμεηο θαη  ζεκηλάξηα κε  Έιιελεο θαη μέλνπο 

νκηιεηέο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ :  

1. Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, Η πνηεηηθή ηνπ έξσηα ζην έξγν ηνπ Αλδξέα Εκπεηξίθνπ, 

Ύςηινλ, 1990 (1
ε
 ), 2005 (4

ε
), Αζήλα.  

2. Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ,  Λνγνηερληθή πξόζιεςε ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθδφζεηο Παηάθε, 2003 (1
ε
), 2007 (2

ε
), Αζήλα.  

3. Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ γπλαηθείνπ ζηε ινγνηερλία, εθδφζεηο 

Παηάθε, 2007(1
ε
), 2010 (2

ε
), Αζήλα. (Σο βηβιίο ασηό ήηαλ ζηε βρατεία ιίζηα 

ηωλ δέθα θαιύηερωλ δοθηκίωλ γηα ηα βραβεία δοθηκίοσ ηοσ περηοδηθού 

Γηαβάδω ηο 2008). 

4. Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ θαη Θ. Σδαβάξαο, Ψπραλαιπηηθέο αλαςειαθήζεηο ζην έξγν 

ηνπ Αλδξέα Εκπεηξίθνπ, πλάςεηο, 2006, Αζήλα. 

5. Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, Σ. Καινγήξνπ, Β. Πάηζηνπ, Λνγνηερληθά βηβιία ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή, εθδφζεηο ηεο ρνιήο Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ, 2001, Αζήλα. 

6. Γ. Παπαλησλάθεο, Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ (επηκ.), Εμνπζία θαη Δύλακε ζηελ 

παηδηθή θαη λεαληθή ινγνηερλία, εθδφζεηο Παηάθε, 2011, Αζήλα. 

  

Έρεη δεκνζηεχζεη άξζξα θαη κειέηεο ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή θαη γαιιηθή γιψζζα ζε 

επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά, ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη πξαθηηθά 
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ζπλεδξίσλ θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εκεξίδεο θαη επηζηεκνληθά παλειιήληα θαη δηεζλή 

ζπλέδξηα. Σα ζέκαηά ηνπο αθνξνχλ ηε λενειιεληθή ινγνηερλία, ηελ παηδηθή 

ινγνηερλία, ηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο θαη ην ξφιν ηεο ινγνηερλίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ  2005-2010   

 

ΤΛΛΟΓΙΚΟΙ ΣΟΜΟΙ 

 

2010 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, « Μνξθέο, ηφπνη θαη πξφζσπα εμνπζίαο/δχλακεο ζε 

κπζηζηνξήκαηα ηεο Άιθεο Εέε», ζην ζπιι. ηφκν Γ. Παπαλησλάθεο, Γ. 

Αλαγλσζηνπνχινπ (επηκ.), Δμνπζία θαη δχλακε ζηελ παηδηθή θαη λεαληθή 

ινγνηερλία, Δθδ. Παηάθε, Αζήλα. 

2008 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, « Ζ ζέζε θαη ηα δηαθπβεχκαηα ηεο ινγνηερληθήο 

πξφζιεςεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» ζην ζπιι. 

ηφκν Θ. Μ. Νηθηαλίδνπ (επηκ.), Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο: ηζηνξηθή θαη 

ζπγρξνληθή πξννπηηθή, Πεξί Σερλψλ, Πάηξα, ζει. 99-104. 

2007 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Ο ξφινο ηεο ινγνηερλίαο σο πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο 

ζηελ εθπαίδεπζε», ζην ζπιι. ηφκν  Φ. Καιαβάζεο, Α. Κνληάθνο (επηκ.) Θέκαηα 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, Αηξαπφο, Αζήλα, ζει. 298-305. 

2007 : D. Anagnostopoulou, «Littérature et école : contraires qui s’attirent ou 

semblables qui se repoussent? », ζην ζπιι. ηφκν J.- L. Dufays (éditeur), Enseigner et 

apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, Presses 

Universitaires de Louvain (UCL), Louvain-la-Neuve, ζει. 171-177. 

2007 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Λεηηνπξγίεο ηεο εηεξφηεηαο ζε ζχγρξνλα 

κπζηζηνξήκαηα γηα παηδηά θαη λένπο» ζην ζπιι. ηφκν Υ. Γθφβαξεο, Δ. 

Θενδσξνπνχινπ, Α. Κνληάθνο (επηκ.), Ζ παηδαγσγηθή πξφθιεζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, εθδ. Αηξαπφο, Αζήλα, ζει. 207-212. 

2007 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε ινγνηερλία ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. θέςεηο κε αθνξκή ην πξφγξακκα εμνκνίσζεο λεπηαγσγψλ 

ζε Κπθιάδεο θαη Γσδεθάλεζα» ζην ζπιι. ηφκν Δ. Ζιία (επηκ.), Ζ παηδηθή 

ινγνηερλία ζηελ εθπαίδεπζε, εθδ. Δξγαζηεξίνπ Λφγνπ θαη Πνιηηηζκνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Βφινο, ζει. 15-22. 
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2006 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Ζ αθεγεκαηηθή θσλή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζην 

κπζηζηφξεκα Η Κσλζηαληίλα θαη νη αξάρλεο ηεο ηεο Άιθεο Εέε» ζην ζπιι. ηφκν Γ. 

Παπαλησλάθεο (επηκ.), Πξφζσπα θαη Πξνζσπεία ηνπ Αθεγεηή ζηελ Διιεληθή 

Παηδηθή θαη Νεαληθή Λνγνηερλία ηεο Σειεπηαίαο Σξηαθνληαεηίαο, εθδ. Παηάθε, 

Αζήλα, ζει. 49-58. 

2005 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, « Όςεηο ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο: νη εηθφλεο ηνπ 

άιινπ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ κπζηζηφξεκα», ζην ζπιι. ηφκν Ρ. Σζνθαιίδνπ, Μ. 

Παπαξνχζε (επηκ.), Θέκαηα ηαπηφηεηαο ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά. Γιψζζα θαη 

ινγνηερλία, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα, ζει. 233-242. 

2005 : D. Anagnostopoulou, « Traces du moi intime et du moi fictionnel dans 

l’oeuvre romanesque de Gisèle Prassinos» ζην ζπιι. ηφκν  E. Oktapoda-Lu, V. 

Lalagianni (επηκ.), La Francophonie dans les Balkans. Les voix des femmes, 

Publisud, Paris, ζει. 39-50. 

2005 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Ζ πιεχζε δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ ζηηο 

ζειίδεο ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ: φξνη θαη πξνυπνζέζεηο» ζην ζπιι. ηφκν Σ. 

Καινγήξνπ, Κ. Λαιαγηάλλε (επηκ.), Ζ ινγνηερλία ζην ζρνιείν. (Θεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε), εθδ. 

Σππσζήησ/Γαξδαλφο, Αζήλα, ζει. 43-52.  

2005 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Λεθηηθέο θαη εηθνληθέο παξαζηάζεηο ηνπ γπλαηθείνπ 

θαη κεηξηθνχ ζηνηρείνπ ζε εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο γηα παηδηά» ζην ζπιι. ηφκν 

Ο. Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ (επηκ.), Δηθφλα θαη Παηδί, εθδ. cannot not design 

publications, Θεζζαινλίθε, ζει. 109-119 θαη 712-714.  

 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ 

Γηεζλή σλέδρηα 

2010 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, « Γπλαηθείεο θαη αλδξηθέο ηαπηφηεηεο ζε 

κπζηζηνξήκαηα ηεο Ρέαο Γαιαλάθε», Πξαθηηθά Γ΄ Παλεπξσπατθνχ πλεδξίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθψλ πνπδψλ Σαπηφηεηεο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν 

(1204-ζήκεξα), Παλεπηζηήκην Γξαλάδαο, 9-12 επηεκβξίνπ 2010, Γξαλάδα 

(ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε). 

2010 : M. Missiou et  D. Anagnostopoulou, «La bande dessinée- œuvre littéraire en 

classe de français langue étrangère : étude de cas en Grèce», Πξαθηηθά Γηεζλνχο 

ζπλεδξίνπ 11e rencontres des chercheurs en didactique des littératures, 25, 26, 27 

Μαξηίνπ 2010, Université de Genève, Genève (ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε). 
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2009 : Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ, « Ο ππεξξεαιηζηηθφο νπηνπηθφο ρψξνο κέζα απφ ηηο 

απαγνξεχζεηο θαη ηηο παξαβηάζεηο», Actes du XXe Colloque International des Néo-

Hellénistes des Universités francophones C. Bobas (éd. ) D’une frontière à l’autre : 

mouvements de fuites, mouvements discontinus dans le monde néo-hellénique, éd. 

Gavrielidès et Presses Universitaires du Septentrion, Athènes, Lille, ζει. 213-222. 
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