
Βιογραφικό ςθμείωμα 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: Τςιροπινά  

ΟΝΟΜΑ: Στυλιανι (Στζλλα) 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: Σωτιριοσ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: Κακθγιτρια φιλόλογοσ (ΠΕ 02), με οργανικι κζςθ ςτο Γενικό Λφκειο Βροντάδου και 

προχπθρεςία, από το ςχολικό ζτοσ 1984-85 ςε αρκετά ςχολεία Δ/νςθσ Δ/κμιασ Χίου. Υπεφκυνθ 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, τα ζτθ 2003-2005 και Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Δ.Δ.Ε. Χίου, από το 

ςχολικό ζτοσ 2012-’13 μζχρι ςιμερα. 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ και ΚΑΣΟΙΚΙΑ: Χίοσ 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: 

 Πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Νεοελλθνικϊν πουδϊν τθσ Φιλοςοφικισ χολισ  

              του Α. Π. Θεςςαλονίκθσ, το ζτοσ 1982. 

 Κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ από το ζτοσ 1989, μετά τθν παρακολοφκθςθ διετοφσ 

μεταπτυχιακοφ (1982-’84) ςτον τομζα Ιςτορίασ -Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ 

του Α.Π.Θ., με παράλλθλουσ κλάδουσ: Θεατρολογία και Φιλοςοφία. Εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ 

εργαςίασ, με τίτλο: «Οι ςχζςεισ των φφλων ςτα παραμφκια και τθν κοινωνία - Η περίπτωςθ τθσ 

Χίου» (ανζκδοτθ). 

 Κάτοχοσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ του Σμιματοσ Θεάτρου τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν του Α. 

Π. Θεςςαλονίκθσ, από το ζτοσ 2010, μετά τθν επιτυχι υποςτιριξθ διατριβισ, το Σεπτζμβριο του 2010, 

με κζμα: «Λανκάνουςα και ζκδθλθ κεατρικότθτα ςτισ επιβιϊςεισ των χιακϊν εκίμων του 

εορτολογίου» (Ζχει εκδοκεί ο πρϊτοσ από τρεισ τόμουσ). 

 

ΚΤΡΙΟ ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ/ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Α. ΒΙΒΛΙΑ 

1. 1ο Δθμοτικό ςχολείο Αγίου Γεωργίου Βροντάδου: 80 χρόνια λειτουργίασ και προςφοράσ. 

Σιμθτικό λεφκωμα (εξαντλθμζνο), Χίοσ: Ζντυπο, 1996 (γενικι επιμζλεια εφρεςθσ, ταξινόμθςθσ και 

ςφνκεςθσ υλικοφ, επιλογικό ςθμείωμα, ISBN 960-85924-0-2)  

 

2. Ο κφκλοσ που ζκλειςε-καλλιζργειεσ ςιτθρϊν, μφλοι και παραδοςιακοί φοφρνοι, το ςιτάρι 

και το ψωμί ςτα ζκιμα, Χίοσ, 1999 (α’ ζκδοςθ), Χίοσ: Ζντυπο, 2001 (β’ επαυξθμζνθ ζκδοςθ -μετά τθν 

εξάντλθςθ τθσ πρϊτθσ- ςυγγραφι ειςαγωγικϊν κεφαλαίων, ταξινόμθςθ και ςφνκεςθ φλθσ, γενικι 

επιμζλεια, ISBN 960-86455-0-6)  

 

3. Σετράδιο Πολιτιςτικϊν, ςχολικοφ ζτουσ 2004-2005, Χίοσ: Άλφα πι, 2005 (Παρουςίαςθ των 

Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςχολείων Δ.Δ.Ε. Χίου του ζτουσ αυτοφ (ISBN 960-8262-68-2) 

 

4. Με τθν ανζμθ των παραμυκιϊν από τθ Θράκθ και το Αιγαίο ζωσ τθν Κφπρο, Χίοσ: Υπουργείο 

Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, 2006 (ςυγγραφι ειςαγωγικοφ κεφαλαίου, ταξινόμθςθ και ςφνκεςθ 

φλθσ, γενικι επιμζλεια, ISBN 960-88555-1-9) 

 

5. Φϊτθσ Αγγουλζσ: πορεία ςτο φωσ και το ςκοτάδι τθσ ηωισ του, Χίοσ: Άλφα πι, 2011 

(Δραματοποιθμζνθ αναπαράςταςθ τθσ ηωισ του Φϊτθ Αγγουλζ ςε τζςςερισ πράξεισ, ISBN 978-960-

6798-61-0) 

 

6.  Η κεατρικότθτα των χιακϊν εκίμων του εορτολογίου Ι. Πρωτοχρονιάτικα καραβάκια. 

Λάηαροι, Χίοσ: Αιγζασ, 2012 (1οσ τόμοσ διδακτορικισ διατριβισ, ISBN 978-960-6831-11-9) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ΣΙΣΛΟΙ ΜΕΛΕΣΗΜΑΣΩΝ ςε  

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ αλλά και ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 «ταχτοπζπελθ, Αχυλοπουτοφρα, ταχτοφ: μία ερμθνεία για τθ καυμαςτι τφχθ τθσ Θρακιϊτιςςασ, τθσ 
Χιϊτιςςασ και τθσ Κυπριϊτιςςασ Σταχτοποφτασ» ςτο βιβλίο: Με τθν ανζμθ των παραμυκιϊν από τθ 
Θράκθ και το Αιγαίο ζωσ τθν Κφπρο. Πρακτικά θμερίδασ. Χίοσ,  3 Μαΐου 2004 (επιμζλεια φλθσ και 
εικονογράφθςθσ), Χίοσ, 2006, Υπουργείο Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ISBN 960-88555-1-9) 

 «Οι χωρικζσ αναφορζσ και οι ςθμαςίεσ τουσ ςτα χιϊτικα παραμφκια» ςτο βιβλίο: Η ηωι των ςθμείων 
(Επιμ.: Ερ. Γ. Καψωμζνοσ - Γρ. Π. Παςχαλίδθσ), Θεςςαλονίκθ, 1996,εκδόςεισ «Παρατθρθτισ» (ISBN 
960-260-878-1) 

 «Οι ανεμόμυλοι τθσ Χίου» ςτο βιβλίο: Ο αζρασ πθγι ηωισ, κίνθςθσ και κακαρμοφ. Πρακτικά 
επιςτθμονικισ ςυνάντθςθσ 15-17 Δεκεμβρίου 2000, Ακινα 2003, ΥΠ.ΠΟ., Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ 
Τζχνθσ, Φίλοι Μ.Ε.Λ.Τ.  (ISBN 960-214-227-8) 

 «Αχυλοπουτοφρα: θ καυμαςτι τφχθ τθσ Χιϊτιςςασ ταχτοποφτασ ωσ αποτζλεςμα απότιςθσ φόρου 
τιμισ ςτθ γενζκλια μιτρα» ςτο βιβλίο: Η Γθ-μιτρα ηωισ και δθμιουργίασ.  Πρακτικά επιςτθμονικισ 
ςυνάντθςθσ 19-21 Μαρτίου 2004, Ακινα 2008, ΥΠ.ΠΟ., Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ, Φίλοι 
Μ.Ε.Λ.Τ. (ISBN 978-960-214-707-8)  

 «Σροχιζσ φωτιάσ ςτον ουρανό: το αναςτάςιμο ζκιμο του ρουκετοπόλεμου ςτο Βροντάδο τθσ Χίου» ςτο 
βιβλίο: Η φωτιά πθγι ηωισ, δφναμθσ  και κακαρμοφ. Πρακτικά επιςτθμονικισ ςυνάντθςθσ 1-3 
Απριλίου 2011,  Ακινα 2013, Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ, Φίλοι Μ.Ε.Λ.Τ. (ISBN-13: 978-960-
7377-23-4) 

 «Ο ‘Αγάσ’: ζνα εκιμικό παράδειγμα άυλθσ κλθρονομιάσ ςτθν περιφζρεια του μαςτιχιοφ» ςτο βιβλίο: 
Όψεισ τθσ άυλθσ κλθρονομιάσ ςτθ Χίο, (Επιςτθμονικι επιμζλεια: Σταυροφλα-Βίλλυ Φωτοποφλου) 
Ακινα 2016, Πολιτιςτικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιϊσ (ISBN: 978-960-244-185-5) 
 

ΣΙΣΛΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 «Οφτε εγϊ ιμουν εκεί, οφτε εςείσ να το πιςτζψετε: θ ςυγκάλυψθ τθσ απαγορευμζνθσ επικυμίασ ςε ζνα 

παραδοςιακό χιϊτικο παραμφκι», Φιλολογικι Χίοσ, τ. 2 (ςελ. 104-117) 

  «Για τθ ςκθνικι ερμθνεία του αρχαίου δράματοσ-Οι απόψεισ των: Φϊτου Πολίτθ, Δθμιτρθ Ροντιρθ, Αλζξθ 

Μινωτι και Καρόλου Κουν», Φιλολογικι Χίοσ, τ.4 (ςελ. 47-64) 

  «Ο Κάβουρασ: ζνα παραμφκι από το Αςφενδιοφ τθσ Κω και μία προςπάκεια ανάλυςθσ και ερμθνείασ του», 

Φιλολογικι Χίοσ, τ. 5 (ςελ. 37-64) 

 «Η αναγκαιότθτα τθσ ςιωπισ και οι ποικιλίεσ τθσ ομιλίασ. Μία ερμθνευτικι προςζγγιςθ ςτο χιϊτικο παραμφκι: Η 

κόρθ τθσ κυρά Θάλαςςασ», Φιλολογικι Χίοσ, τ.6 (ςελ. 119-136) 

 «Η αφιγθςθ παραμυκιϊν: μία γοθτευτικι και διδακτικι περιπλάνθςθ για μικρά και μεγάλα ‘παιδιά’», 

Φιλολογικι Χίοσ, τ.10 (ςελ. 163-188) 

 «Οι χιϊτικοι νερόμυλοι», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΕΠΣΑ ΗΜΕΡΕ, Κυριακι, 15-10-2000 

 «Οι νερόμυλοι τθσ Χίου», Πελινναίο-ειδικι ζκδοςθ: επιλεγμζνα άρκρα, τ.20, χειμϊνασ 2002) 

 «CINE ΚΕΝΣΡΙΚΟΝ, όπωσ: «ινεμά ο Παράδειςοσ», Χιόνθ, τ. 6 (ςελ. 7-10) 

 «Διαδρομζσ ανωνυμίασ και ςιωπισ ςτθν Ιςτορία: θ περίπτωςθ τθσ Χιϊτιςςασ από τα τζλθ του 18
ου

 ζωσ τισ 

πρϊτεσ δεκαετίεσ του εικοςτοφ αιϊνα», Χιόνθ, τ. 14 (ςελ. 5-17) 

 «Ο κόςμοσ μιασ ποιθτικισ ςυλλογισ: τόποσ με κάμνουσ και αγζρασ… Παρουςίαςθ τθσ ποιθτικισ ςυλλογισ του Ν. 

Χοφλθ: Εν ολίγοισ», Χιόνθ, τ.137 (ςελ. 22-25) 

 «Φϊτθσ Αγγουλζσ: θ ηωι, θ ποίθςθ και θ ηωι τθσ ποίθςισ του», ΝΕΜΕCIS, τ.115/2012 (θλεκτρονικι ζκδοςθ) 

 «Σα καλοχρονιάτικα καραβάκια τθσ Χίου και θ ςφνδεςι τουσ με τουσ πρόςφυγεσ από τθ Μικρά Αςία», 

ΦΑΡΟ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΧΙΟΤ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Ο ΦΑΡΟ», περίοδοσ Βϋ- τεφχοσ 

1- Φκινόπωρο 2016  

 

Κατά διαςτιματα, επίςθσ, θ επιγραφόμενθ εκπαιδευτικόσ ζχει αρκρογραφιςει και ςε άλλα χιακά 

περιοδικά και εφθμερίδεσ, όπωσ: Χαραμάδα (1985), τίγμα (περιοδικό πολιτιςτικισ επιτροπισ του τότε Διμου 

Βροντάδου Χίου, 1990), Σα παιδιά μασ κι εμείσ (εφθμερίδα Ομίλου Επιμόρφωςθσ Γονζων με ζδρα το Βροντάδο 

τθσ Χίου), αλλά και ςτο διαδικτυακό ιςτότοπο: Aplotaria.gr , από το ζτοσ 2012 μζχρι ςιμερα (ποικίλα άρκρα για 

τα χιακι ηωι, ζκιμα, παραμφκια κ. τ. λ.). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


