
Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και νεότερη και σύγχρονη λογοτεχνία στη Γαλλία 

Université Paul Valéry- Montpellier III, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και 

εκπόνησε διδακτορική διατριβή (1985). Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη 

και Σύγχρονη Λογοτεχνία: ψυχολογικές ερμηνείες της και η διδακτική της» στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 1988. Έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(μεταπτυχιακό πρόγραμμα), με το Université Marc Bloch- Strasbourg II, Département 

d’Études Néo-helléniques, ως επισκέπτρια καθηγήτρια και με το Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου, με το Νεοελληνικό Τμήμα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες στην 

ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα σε επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά, 

συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και 

επιστημονικά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία, τη 

μονογραφία με τίτλο Η ποιητική του έρωτα στο έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου, 

εκδόσεις Ύψιλον, 1990 (1η έκδοση), τη μελέτη Λογοτεχνική πρόσληψη στην 

προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκδόσεις Πατάκη, 2002 (1η), τη μελέτη 

Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία, εκδόσεις Πατάκη, 2007(1η), και με 

το Θ. Τζαβάρα τη μελέτη Ψυχαναλυτικές Αναψηλαφήσεις στο έργο του Ανδρέα 

Εμπειρίκου, εκδ. Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών του 

Ανθρώπου, Συνάψεις, 2006. Έχει συμμετάσχει στον τόμο: Δ. Αναγνωστοπούλου, Τ. 

Καλογήρου, Β. Πάτσιου, Λογοτεχνικά βιβλία στην προσχολική αγωγή, εκδόσεις της 

Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, 2001. Έχει τη συνεπιμέλεια με τον Γ. Παπαντωνάκη 

του συλλογικού τόμου Εξουσία και Δύναμη στην παιδική και νεανική λογοτεχνία, 

εκδόσεις Πατάκη, 2011, και τη συνεπιμέλεια με τον Γ. Παπαδάτο και τον Γ. 

Παπαντωνάκη του συλλογικού τόμου Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη 

λογοτεχνία για παιδιά και νέους, εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2013. Έχει οργανώσει 

επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και workshops με Γάλλους 

διδακτολόγους της λογοτεχνίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Παιδικό βιβλίο και 

Παιδαγωγικό υλικό». Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών βράβευσης λογοτεχνικών 

βιβλίων που διοργανώνει ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (-2008) και 

Πρόεδρος της επιτροπής βράβευσης παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου που διοργανώνει 

το λογοτεχνικό περιοδικό Διαβάζω (2009-2012). Είναι μέλος πολλών Επιστημονικών 

Εταιρειών. Έχει επιβλέψει πολλές διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες στα πεδία 

της νεοελληνικής και της παιδικής λογοτεχνίας. Έχουν ολοκληρωθεί και 

υποστηριχθεί επιτυχώς υπό την επίβλεψή της πέντε διδακτορικές διατριβές και έχει 

υπάρξει μέλος τριμελών και επταμελών επιτροπών αξιολόγησης διδακτορικών 

διατριβών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας και 

Καλών Τεχνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη 

μεσοπολεμική ποίηση και πεζογραφία, τη διάσταση της εικόνας της γυναίκας σε 

λογοτεχνικά κείμενα, τον ελληνικό και γαλλικό υπερρεαλισμό, τη διεργασία του 

πένθους στα δημοτικά τραγούδια, το εφηβικό μυθιστόρημα, την αυτοβιογραφική 

γραφή, τη διάσταση του τόπου στη λογοτεχνία, τα λογοτεχνικά κείμενα στα βιβλία 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη λογοτεχνική πρόσληψη στην εκπαίδευση. 
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