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ΣΠΟΥΔΕΣ  

⚫ Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.  

⚫ D.E.A. στη Νεώτερη και Σύγχρονη Λογοτεχνία, με ειδίκευση στη Συγκριτική 

Λογοτεχνία του  Παν/μίου Paul Valéry – Montpellier III. 

⚫ Doctorat στη Νεώτερη και Σύγχρονη Λογοτεχνία του  Παν/μίου Paul Valéry – 

Montpellier III. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

⚫ Ψυχολογική και κοινωνική θέση και στάση της γυναίκας μέσα στο δημοτικό 

τραγούδι. 

⚫ Η διάσταση της εικόνας της γυναίκας στο γαλλικό και ελληνικό υπερρεαλισμό.  

⚫ Η εικόνα της γυναίκας στην πεζογραφία της λογοτεχνικής γενιάς του Τριάντα. 

⚫ Λογοτεχνική πρόσληψη και εκπαίδευση. Διδακτική της λογοτεχνίας. 

  ⚫  Το εφηβικό-νεανικό μυθιστόρημα. 

  ⚫ Αναπαραστάσεις του γυναικείου και της ετερότητας στη λογοτεχνία. 

  ⚫ Αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα και γυναικείες αυτοβιογραφικές φωνές. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Π.Σ. 

⚫ Νεότερη και Σύγχρονη Νεοελληνική Λογοτεχνία. 

⚫ Λογοτεχνική πρόσληψη και εκπαίδευση. 

⚫ Ετερότητες στη λογοτεχνία. 

⚫ Φύλο και Λογοτεχνία. 
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