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του Λέκτορα στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών στο Αγρίνιο, εισαγωγή στην αρχαία ελληνική γραμματεία και
θεματογραφίες, καθώς και θεματικές της πρόσληψης της αρχαιότητας. Επίσης
από το 2006 διδάσκω στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στην ενότητα του
αρχαίου ελληνικού θεάτρου (ΕΛΠ31). Τα πεδία της έρευνάς μου περιλαμβάνουν
το αισωπικό corpus, τους πλατωνικούς διαλόγους, την ηθική σκέψη της κλασικής
αρχαιότητας, το αρχαίο θέατρο και την σύγχρονη πρόσληψη του αρχαίου κόσμου
(ιδίως την κινηματογραφική απεικόνιση). Η τρέχουσα έρευνά μου αφορά στην
κατασκευή της εικόνας και του κοινωνικού ρόλου του φιλοσόφου από τον
Πλάτωνα, κυρίως στον Φαίδωνα και στην Απολογία.
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postgraduate studies in the UK at the University of Exeter. There I received an MA
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current research regards the construction of the portrait and of the social status of
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