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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο:      Ελένη Δημητρίου 

Οικογενειακή κατάσταση:       Έγγαμος με δύο παιδιά 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Πτυχίο  του  Τμήματος  Ιστορίας‐Αρχαιολογίας  του  Εθνικού  και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό Λίας Καλώς (7,25) 

Μεταπτυχιακό  δίπλωμα  του  Τμήματος  Ιστορίας  ‐  Αρχαιολογίας  του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, με βαθμό Άριστα (10). 

Δίπλωμα διδακτορικής διατριβής στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική 

Ιστορία  του  Μεταπτυχιακού  Τμήματος  Ιστορίας  ‐  Αρχαιολογίας  του 

Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  με  βαθμό Άριστα 

παμψηφεί. 

 

Από  την  13‐12‐2012  εκπονεί  μεταδιδακτορική  έρευνα  με  τίτλο  «Μια 

μελέτη  των  προσωπικών  μαρτυριών  για  τους  Βαλκανικούς  Πολέμους 

1912‐1913»  στο  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  με 

επόπτη σπουδών τον κ. Ε. Χατζηβασιλείου. 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Γαλλικά, Αγγλικά 



 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Από το 1990 καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχολεία της 

Αττικής,  της    Αχαΐας  και  της  Βοιωτίας.  Ένα  χρόνο  άσκησε  χρέη 

διευθύντριας  στο  Γυμνάσιο  Δάφνης  Καλαβρύτων,  σχολείο  δυσπρόσιτης 

περιοχής.  Τρία  χρόνια  υπηρέτησε  αποσπασμένη  στο  Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο,  στο  Τμήμα  Ερευνών,  Τεκμηρίωσης  και  Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας.  Είχε  την  ευθύνη  σύνταξης  και  έκδοσης  του  Δελτίου 

Εκπαιδευτικής  Αρθρογραφίας  –περιοδικού  που  ενημερώνει  την 

εκπαιδευτική  κοινότητα  για  το  περιεχόμενο  εκπαιδευτικών, 

παιδαγωγικών  και  επιστημονικών  περιοδικών,  για  τις  διδακτορικές 

διατριβές, τα ερευνητικά προγράμματα και την παραγωγή εκπαιδευτικού 

λογισμικού.  

Από  το 2008  διορίστηκε  και  υπηρετεί    στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο 

Αναβρύτων.  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Βιβλίο:  Ελένης  Κ.  Δημητρίου, Ο  ελληνοϊταλικός  πόλεμος  ως  προσωπικό 

βίωμα.  Ημερολόγια  Ελλήνων  στρατιωτών,  Αθήνα,  Σύλλογος  προς 

Διάδοσιν  Ωφελίμων Βιβλίων, 2010. 

Άρθρα:  

‐«Οδυνηρή πορεία: ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος μπροστά στην εμφύλια 

σύγκρουση  μέσα  από  το  ημερολόγιό  του,  Μάρτιος  1943  ‐Ιούνιος  1944», 

Κλειώ 1 (2004) 

‐«Μια  προσέγγιση  της  έννοιας  του  ηρωισμού  μέσα  από  τα  προσωπικά 

ημερολόγια  των  στρατιωτών  του  ’40», Ηπειρωτική  Εταιρεία  τ.  312  (Σεπ.‐

Οκτ. 2008). 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚA ΣΥΝΕΔΡΙA 

‐Ιούλιος  2005,  Πρέβεζα,  Φορέας:  «Δίκτυο  για  τη  μελέτη  των  εμφυλίων», 

Θέμα  Συνεδρίου:  «Η  κοινωνία  σε  πόλεμο:  στρατός  και  αντάρτες  στη 

δεκαετία του 1940», Θέμα εισήγησης: «Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος και 

ο  στρατός  της  Μ.  Ανατολής  (1942‐43).  Σχέση  και  αλληλεπίδραση  όπως 

προκύπτουν μέσα από το ημερολόγιό του». 

‐21, 22 Ιανουαρίου 2011, Παλαιά Βουλή, Φορείς: Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά 

Ζηρίδη», η «Μεγάλη του Γένους Σχολή» και η «Αμπέτειος σχολή Καΐρου», 

Θέμα  Συνεδρίου:  6ο  Διασχολικό  Συνέδριο  νέων.  «Τα  ιστορικά 

εκπαιδευτήρια  ως  φορείς  του  Οικουμενικού  Ελληνισμού»,  Θέμα 



εισήγησης Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων:  «Δαμάζοντας  τις  μνήμες: 

Μια  λιτή  μονοκονδυλιά  για  την  ιστορία  του  Πειραματικού  ΓΕΛ 

Αναβρύτων». 

‐22‐25  Νοεμβρίου  2012,  Παλαιά  Βουλή,  Φορέας:  «Εταιρεία  Φίλων 

Παναγιώτη  Κανελλόπουλου»,  Θέμα  εισήγησης:  «Η  αναδιοργάνωση  του 

στρατού  ως  προσωπική  εμπειρία.  Ο  Παναγιώτης  Κανελλόπουλος  και  ο 

στρατός Μέσης Ανατολής». 

‐7,  8  Φεβρουαρίου  2013,  Παλαιά  Βουλή,  Φορέας:    «Γενικό  Επιτελείο 

στρατού/  Διεύθυνση  Ιστορίας  Στρατού»,  Θέμα  Συνεδρίου:  «Συνέδριο  για 

τα  100  χρόνια  από  τη  διεξαγωγή  των  Βαλκανικών  Πολέμων»,  Θέμα 

εισήγησης: «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι όπως τους βίωσε ο μαχητής». 

‐28‐30 Σεπτεμβρίου 2013, Ιωνίδειος Σχολή, Φορέας: Πρότυπο Πειραματικό 

Λύκειο  Ιωνιδείου  Σχολής,  Θέμα  Συνεδρίου:  «Η  δημοκρατική  αγωγή: 

διδάσκοντας,  εκπαιδεύοντας,  καλλιεργώντας…»,  Θέμα  βιωματικού 

εργαστηρίου:  «Ο παθός  μαθός  ή  το  παρελθόν   ως  σχολείο  δημοκρατίας 

και πολιτικού ήθους: Διδακτικό σενάριο με άξονα το τραγούδι κοινωνικής 

κριτικής και αμφισβήτησης της Μεταπολίτευσης». 

 

 

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

1993  Εισαγωγική  επιμόρφωση  από  1/9/1993  έως  30/11/1993  στο 

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Κ.). 

1998    Ταχύρρυθμο  επιμορφωτικό  πρόγραμμα  διάρκειας  10  ωρών  στο  2ο 

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας. 

1998    Επιμορφωτικό  σεμινάριο      του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  στη 

«Χρήση του Microsoft Office» διάρκειας 48 ωρών με θέμα : «MS   Windows 

95, MS Excel, MS Word». 

1999   Ενημερωτικό σεμινάριο διάρκειας 24 ωρών στα πλαίσια του Έργου 

Ε42 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» της Ενέργειας «Οδύσσεια». 

1999    Σεμινάριο  για  την  «Εισαγωγή  της  Ολυμπιακής  και  Αθλητικής 

Παιδείας στα σχολεία». 

2000    Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης  Ενηλίκων  του  Ελληνοαμερικανικού 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος.  Σεμινάριο  διάρκειας  28  ωρών  με  θέμα:  «Το 

Internet Εργαλείο του Εκπαιδευτικού και του Βιβλιοθηκονόμου». 

2007    Επιμορφωτικό  σεμινάριο  με  θέμα:  «Οι  προδιαγραφές  των  νέων 

σχολικών βιβλίων της Ιστορίας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο». 

2007  Επιμορφωτική ημερίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Θέατρο  και 

κοινωνία στη διαδρομή της ελληνικής ιστορίας». 



2008    Επιμορφωτικό  σεμινάριο  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  της 

Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Αττικής με θέματα: «1. Προβλήματα 

συμπεριφοράς  στο  σχολείο  2. Η  αξιοποίηση  των πηγών  στη  διδασκαλία 

της Ιστορίας» 

2010    Επιμορφωτική  ημερίδα  με  θέμα:  «Σύγχρονες  προσεγγίσεις  στη 

διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Η δυναμική των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» 

2011 Επιμορφωτικό σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Β΄ Αθήνας 

με θέμα: «Διδακτική του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών». 

22‐6‐2011  ως  3‐12‐2011  «Μείζον  πρόγραμμα  Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών»,  πρόγραμμα  επιμόρφωσης  διάρκειας  200  ωρών  του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

2012  Επιμορφωτικό  σεμινάριο  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  της 

Πρωτ/θμιας  και  Δευτ/θμιας  Εκπ/σης  Αττικής  με  θέμα:  «Σεμινάριο 

δημιουργικής Γραφής». 

2012    Διημερίδα  (5  και  6  Οκτωβρίου)  με  θέμα:  «Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικών: Διδακτική και διδακτική άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής  και  Ψυχολογίας.  Επιστημονική  Αναγκαιότητα, 

Αναμόρφωση της Άσκησης, Προβληματισμοί και Προοπτικές» 

2012  Επιμορφωτικό  σεμινάριο  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  της 

Πρωτ/θμιας  και  Δευτ/θμιας  Εκπ/σης  Αττικής,  Γραφείου  Σχολικών 

Συμβούλων,  με θέμα: «Η διδασκαλία  της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου: 

Στόχοι  και  επιδιώξεις  του  προγράμματος  σπουδών,  μεθοδολογία, 

διδακτικές  προσεγγίσεις  (Ενότητες:  Παράδοση  και  Μοντερνισμός  στην 

ποίηση/ Διαδικασίες ανάγνωσης λογοτεχνικών έργων στη σχολική τάξη)». 

2013  (13,  14  Μαρτίου)  Διήμερο  συνέδριο  με  θέμα:  «Ερμηνεύοντας  την 

ιστορική  εμπειρία  του  φασισμού  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση»,  που 

διοργάνωσε ο Τομέας  Ιστορίας του Τμήματος  Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

(ΕΚΠΑ). 

2012‐2013 Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η υπεύθυνη 

Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας, κ. Ειρήνη‐

Μαρία Κουρή σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την προώθηση 

της  Ρητορικής  στην  Εκπαίδευση,  διάρκειας  40  ωρών  με  θέμα:  «Ρητορική 

και  Εκπαίδευση‐  Εφαρμογές  στα  καινοτόμα  προγράμματα  και  δράσεις 

(2012‐13)». 

 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ‐ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

‐Προσφορά  διαλέξεων στο  Ιόνιο Πανεπιστήμιο  της  2‐3‐2011,  με  τίτλο «Ο 

πόλεμος  ως  προσωπικό  βίωμα:  Ελληνοϊταλικός  πόλεμος  1940‐1941  μέσα 

από  τα  προσωπικά  ημερολόγια  Ελλήνων  στρατιωτών»  στο  πλαίσιο  του 

προγράμματος  σπουδών  του  Η΄  Κύκλου  (2010‐2012)  του  ΠΜΣ 

«Μεθοδολογία  Κριτικής  και  Έκδοσης  των  Ιστορικών  Πηγών»  του 

Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

‐ Προσφορά διαλέξεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο της 16‐1‐2013, με τίτλο «Ο 

πόλεμος  ως  προσωπικό  βίωμα:  Ελληνοϊταλικός  πόλεμος  1940‐1941  μέσα 

από  τα  προσωπικά  ημερολόγια  Ελλήνων  στρατιωτών»  στο  πλαίσιο  του 

προγράμματος  σπουδών  του  Η΄  Κύκλου  (2010‐2012)  του  ΠΜΣ 

«Μεθοδολογία  Κριτικής  και  Έκδοσης  των  Ιστορικών  Πηγών»  του 

Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

‐Εκδήλωση  που  οργάνωσε  ο  Δήμος  Σαρωνικού‐Δημοτική  Βιβλιοθήκη 

Καλυβίων  στις  10‐2‐2013  για  την  παρουσίαση  του  βιβλίου  «Ημερολόγιο 

ελληνο‐ιταλικού  πολέμου  του  Χρίστου  Ν.  Πέτρου‐Μεσογείτη».  Θέμα 

εισήγησης «Τα πολεμικά ημερολόγια». 

‐  Συμμετοχή  στο  διπλό  αφιέρωμα  της  εκπομπής  της ΝΕΤ  «Μηχανή  του 

Χρόνου»  με  τίτλο  «100  χρόνια  Ελεύθερη  Ήπειρος»  (11‐4‐2013). 

https://www.youtube.com/watch?v=vaJbTpzVqho 

‐Διδακτική  Άσκηση  των  φοιτητών/‐τριών  του  Τμήματος  Ιστορίας  & 

Αρχαιολογίας κατά τα έτη 2008‐2013. 

‐Εποπτεία  της  Πρακτικής  Άσκησης  του  Τμήματος  Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής  και  Ψυχολογίας  του  τομέα  Παιδαγωγικής  κατά  τα  έτη 

2011‐2013  (Πρόγραμμα Mentorship). 

‐  Φιλολογική  επιμέλεια  του  βιβλίου  της  Μαθηματικής  Εταιρείας 

Ευκλείδεια Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου, καθώς και μιας σειράς βιβλίων του 

ΟΕΔΒ. 

 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 

Συμμετείχε σε σχήματα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής  (ακορντεόν, 

σαντούρι).  

Μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών. 

Μέλος  του  Μικρασιατικού  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Μελισσίων  «Άγιος 

Γεώργιος Γκιούλμπαξε». 

 

 


