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Τπό δηνξηζκό Mέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π.
ΠΟΤΓΔ
1975 -1981 Πηπρίν Σκήκαηνο Ρωζηθήο θαη Αγγιηθήο Φηινινγίαο ηνπ Κξαηηθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Ξέλωλ Γιωζζώλ (Δξεβάλ - Αξκελία) “The Yerevan State Linguistic
University after V. Brusov”.
2004 -2009 Δθπόλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε ζέκα: «Ιδηωκαηηθέο εθθξάζεηο,
ζρεηηθέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ ζηε ξωζηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα».
Η εθπόλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα ηεο Ρωζηθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην
''Παΐζηνο Υηιαλδαξηλόο'' (University ''Paisii Hilendarski'') ηεο Βνπιγαξίαο .
2009(όθηα)Τπνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε εηδίθεπζε ζηηο ιαβηθέο
γιώζζεο.

ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ:

12/1/1982 - 26/7/1990 - Φηιόινγνο μέλωλ γιωζζώλ (αγγιηθήο θαη ξωζηθήο
γιώζζαο) ζηε Γεκόζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ πόιε Δξεβάλ ηεο Αξκελίαο
1991 - 1998 - Καζεγήηξηα αγγιηθήο γιώζζαο ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα ζηελ πόιε
Κνκνηελή.
1998 – 2002 – Ωξνκίζζηα εθπαηδεπηηθόο αγγιηθήο γιώζζαο ζηε Μέζε εθπαίδεπζε,
ζηα Ι.Δ.Κ. ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη Ι.Δ.Κ. ηνπ ΟΑΔΓ Κνκνηελήο.
1999 – 2002 – Ωξνκίζζηα εθπαηδεπηηθόο αγγιηθήο γιώζζαο ζην ΣΔΔ Κνκνηελήο.
2000 έωο θαη ηώξα - Γηδάζθνπζα κε ην Π.Γ. 407/80 ηεο αγγιηθήο θαη ξωζηθήο
θηινινγίαο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζην ηκήκα: «Γιώζζαο, Φηινινγίαο
θαη Πνιηηηζκνύ ηωλ Παξεπμείληωλ Υωξώλ»
2012 - ππό δηνξηζκν Μέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Σκήκα: «Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ ηωλ Παξεπμείληωλ Υωξώλ».

ΆΡΘΡΑ Δ ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑ
2007 - Μεηάθξαζε ηνπ Αξκεληθνύ Αιθαβεηαξίνπ γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ:
«Ζ Γηδαζθαιία ηεο πξώηεο αλάγλωζεο θαη γξαθήο. Ζ πεξίπηωζε ηωλ
Παξεπμείληωλ Υωξώλ».(Γεκάζε Μαξία, 2007, Δθδνηηθόο Οίθνο Αθνί Κπξηαθίδε).

ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΒΗΒΛΗΑ:
2009 - «Ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο, ζρεηηθέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ ζηε
ξωζηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα» Βαζηιηθή Μ. Ναδαξεηηάλ (Γηδαθηνξηθή
Γηαηξηβή).
2010 - Ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο ξωζηθήο γιώζζαο κε παξαδείγκαηα. ( ISBN 978960-6887 - 57 – 4) Βαζηιηθή Μ. Ναδαξεηηάλ (Δθδνηηθόο Οίθνο Αλη. ηακνύιεο
2010) .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ:
1991 - Παξαθνινύζεζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο Γιωζζηθήο Δπηκόξθωζεο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 800 ωξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ ΝΔΛΔ
Ρνδόπεο.
2002 - Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: «Μεηάθξαζε: απν ηε Θεωξία ζηε
Πξάμε», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Μεηαθξαζηηθό Κέληξν ηνπ Σκήκαηνο Γιώζζαο,
Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίωλ Υωξώλ.
2003 - Παξαθνινύζεζε εκεξίδαο κε ζέκα «Ηζιάκ θαη Γίθαην» ζην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην ηεο Θξάθεο.
2004 - Παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο δηεκεξίδαο «Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ηωλ
νκνεηδώλ ηκεκάηωλ, πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ζπλεξγαζίαο» ζην Γεκνθξίηεην

Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζην Σκήκα Γιώζζαο Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ
Υωξώλ.
24/5 ηνπ 2008 - Παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο Γηεζλνύο Ζκεξίδαο (International
Colloquium) Σξεηο Γελνθηνλίεο, Μία ξαηεγηθή (Κνκνηελή)
7-8/5 ηνπ 2010 - Παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ «Εεηήκαηα
δηδαθηηθήο ηεο γιώζζαο» ηνπ Σκήκαηνο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ
Παξεπμείληωλ Υωξώλ (Κνκνηελή).
3 Ηνπλίνπ ηνπ 2013 - Παξαθνινύζεζε ηεο εθδήιωζεο – ζπδήηεζεο κε ζέκα «19141922 Ζ Δζλνθάζαξζε ωο πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπγθξόηεζε εζληθνύ θξάηνπο» ηνπ
Σκήκαηνο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ Υωξώλ (Κνκνηελή)

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ:

2004 πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό
πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
(Konstantin Preslavsky University of Shumen) «Δπίζθνπνο Κωλζηαληίλ Πξεζιάβζθη»
ζηελ πόιε νύκελ ηεο Βνπιγαξίαο κε ζέκα: «Η εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ
ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ κέζα από ηε πξαγκάηωζή ηνπο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά
ηνπ ζπλεδξίνπ).

2005 - πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό
πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
(University ''Paisii Hilendarski'') «Παϊζη Υηιηεληάξζθη» ηνπ Πιόβληηβ κε ζέκα: «Οη
ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ». (Γεκνζηεύζεθε ζηα
πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει. 123-129).

2006 - πκκεηνρή ζην 9ν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (St. Cyril and
St. Methodius University of Veliko Turnovo) «Αγ. Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο» ζηελ πόιε
Βειίθν Σίξλνβν κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο
έθπιεμεο θαη ηεο απνξίαο» (2006). (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει.
111-114).

2006 - πκκεηνρή ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Δζληθνύ
Παλεπηζηεκίνπ ( I.I. Mechnikov Odessa National University) «Η.Η. Μέηζηλθνβ» ηεο
Οδεζζνύ κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θόβνπ θαη
ηεο αλδξείαο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει. 229-231).

2006 - πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Παϊζη
Υηιηεληάξζθη» (University ''Paisii Hilendarski'') ηνπ Πιόβληηβ κε ζέκα: «Οη
ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο επηπρίαο».
(Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει. 297-301).

2006 - πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό
πλέδξην ηνπ Ρωζν-Αξκεληθνύ
(ιαβηθνύ) Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ (Σκήκα Ρωζηθήο Φηινινγίαο) ηεο πόιεο Δξεβάλ
Russian-Armenian (Slavonic) University, κε ζέκα: «Η θωκηθή έθθξαζε κέζω ηεο
ηδηωκαηηθήο κνξθήο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ).

2007 - πκκεηνρή ζην 1º Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο κε ζέκα: «Η Ρωζηθή Γιώζζα θαη ν Πνιηηηζκόο ζηελ Διιάδα θαη ηηο
Παξεπμείληεο Υώξεο. Γηδαζθαιία: πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο». Θέκα εηζήγεζεο:
«ρεηηθά κε ηελ εθπόλεζε ηνπ Ρωζνειιεληθνύ θξαζενινγηθνύ ιεμηθνύ
ζπλαηζζεκάηωλ».


17/9 – 22/9 2007 - πκκεηνρή ζην 11ν πλέδξεην MAPRYAL ζηε πόιε Βάξλα
κε ζέκα «Σα ρηνπκνξηζηηθά ζηνηρεία ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ» . (Γεκνζηεύζεθε ζηα
πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει. 237-241).

30/11- 2/12 2007 - πκκεηνρή ζην 3ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ
Ρωζν-Αξκεληθνύ (ιαβηθνύ) Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ (Russian-Armenian
(Slavonic) University) (Σκήκα Ρωζηθήο Φηινινγίαο) ηεο πόιεο Δξεβάλ κε ζέκα «Η
πγθξηηηθή αλάιπζε ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ κε ζέκα ηνλ ζπκό θαη ηελ
αγαλάθηεζε». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει. 135-136).

8/4/2008 - πκκεηνρή ζην πλέδξην ηωλ θαζεγεηώλ ηεο ξωζηθήο γιώζζαο
ζηελ Πνιωλία κε ζέκα «Oη δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ
ζηε ξωζηθή θαη ειιεληθή γιώζζα».

14/5 – 18/5 2008 - πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ρωζηθή γιώζζα θαη
πνιηηηζκόο κέζα από ην πξίζκα ηεο κεηάθξαζεο» ζηελ Υαιθηδηθή κε ζέκα: «Οη
ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δωήο».
(Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει. 160-161).

2008 - πκκεηνρή ζην πλέδξην «Ρωζηθή Φηινινγία 2008 – ε γιώζζα, ε
ινγνηερλία θαη ν πνιηηηζκόο» ζην Παλεπηζηεκίνπ (Konstantin Preslavsky University
of Shumen) «Δπίζθνπνο Κωλζηαληίλ Πξεζιάβζθη»
ζηε πόιε νύκελ ηεο
Βνπιγαξίαο κε ζέκα «Η πεξηγξαθή ηωλ ηδηαηηεξνηήηωλ ηεο εζληθήο ηδηνκνξθίαο ηεο
πξνζωπηθόηεηαο ζηελ θξαζενινγία» (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ).

29/9 – 5/10 /2008 πκκεηνρή ζην πλέδξην «Ζ ξωζηθή επηζηήκε, ε
εθπαίδεπζε θαη ν πνιηηηζκόο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν»ζηε ηάξα Εαγόξα κε ζέκα «Σα
ιεμηινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εζλνπνιηηηζηηθή ζεκαζηνινγία ηωλ
ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ ». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει. 67-71).

10/11-12/11/ 2008 - πκκεηνρή ζην πλέδξην «Σα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο
ηεο ξωζηθήο γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο ζε ΑΔΗ ηεο Αξκελίαο» ζηε πόιε Δξεβάλ κε
ζέκα «Η έθθξαζε ηεο εζλνπνιηηηζηηθήο ηδηαηηεξόηεηαο ηωλ γιωζζηθώλ κέζωλ ζηε
θξαζενινγία».(Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει. 109-111).

02/2-05/2 /2009 - πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ξωζηθή γιώζζα ζην
ζύγρξνλν θόζκν: παξαδόζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ κεηάθξαζε
ηεο ξωζηθήο ωο μέλεο γιώζζαο» ζηε Θεζζαινλίθε κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο
εθθξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπωλύκηα θαη θύξηα νλόκαηα». (Γεκνζηεύζεθε ζηα
πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει. 428-433).

2011 - πκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ηνπ ηηκεηηθνύ ηόκνπ γηα ηελ θαζεγήηξηα ίθα
πάζνβα- Μηραίινβα (prof. Siyka Spasova – Michaylova) κε ζέκα «Phraseologisms
with Greek origin in Russian» (Bulgarian Academy of Sciences Institute for
Bulgarian Language «Prof. Lyubomir Andreychin» Linguistic Studies in honour of
prof. Siyka Spasova – Michaylova Academic Publishing House «Prof. Marin
Drinov» (Sofia 2011). (Γεκνζηεύζεθε ζηνλ ηόκν ζει. 474-485).

25/4-28/4/2011 - πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ξωζηθή γιώζζα ζην
ζύγρξνλν θόζκν» ζηε Υαιθηδηθή κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο ζηε ξωζηθή θαη
ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε ζέκα ηo δωηθό βαζίιεην».(Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ
πλεδξίνπ, ζει. 510-517).

26/04-01/05/2013 πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ξωζηθή γιώζζα ζην
ζύγρξνλν θόζκν: παξαδόζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ κεηάθξαζε
ηεο ξωζηθήο ωο μέλεο γιώζζαο» ζηε Θεζζαινλίθε κε ζέκα: «Οη εζληθέο θαη

νη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ εθθξάζεωλ κε ζέκα ηα ρξώκαηα (ζηε ξωζηθή θαη
ειιεληθή γιώζζα)»

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ
Ρωζηθή ιεμηθνγξαθία
Ρωζηθή θξαζενινγία
πγθξηηηθή γιωζζνινγία
Δζλνπνιηηηζηηθή ζεκαζηνινγία
Δηδηθέο γλώζεηο:
Γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο (Πηπρίν)
Γλώζε ξωζηθήο γιώζζαο (Πηπρίν)
Γλώζε αξκεληθήο γιώζζαο (Πνιύ Καιή)
Γλώζε βνπιγαξηθήο γιώζζαο (Οκηιία θαη θαηαλόεζε)
Γλώζε ηνπξθηθήο γιώζζαο (Οκηιία θαη θαηαλόεζε)

