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1 .  �ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΜΕΡ. ΓΕN:   14/08/1960 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ:  ΑΔΕΛΑΪΔΑ,  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:  ΕΛΛΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  ΑΓΑΜΟΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΟΔΟΣ & ΑΡ.�:  ΗΛΕΙΑΣ 46 

ΠΟΛΗ�:   ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΪΑΣ 

Τ.Κ.�:    26 224 

ΤΗΛ.�:    +30 (2610) 322.057 

e-mail:   ioangeorgopoul os@gmail .com 
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2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

•  1994 - 1996 : Master of Arts (by Research) 

Μάστερ Φιλολογίας  (δια Έρευνα) .  Πτυχιούχος  06/01/1999.   

Πανεπιστήμιο της  Αδελαίδας ,  Αυστραλία.  
 

•  1991 - 1992 : Graduate Diploma in Archaeology 

Μεταπτυχιακό Πτυχίο,  Αρχαιολογία.  Πτυχιούχ ος  27/04/1993.   

Πανεπιστήμιο της  Αδελαίδας ,  Αυστραλία.  
 

•  1983 - 1987 : Bachelor of Arts (Classics) 

Μπάτσελορ (Β.Α.) ,  Κλασσική Φιλολογία και Ιστορία.   

Πτυχιούχος  03/05/1988.  Πανεπιστήμιο της  Αδελαίδας ,  Αυστραλία.  
 

Για περισσότερες  πληροφορ ίες  μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  με  το 

Regist r ar  for  Graduate Studies,  The Univer s i ty of Adela ide,  South  

Austr a l ia :  e-mail:  graduate_studies@regist ry.adela ide.edu.au 
 

Και τα τρία  πτυχία αναγνωρίστηκαν πλήρως από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α στις  

20/01/2003 ως ισότιμα με  τα απονεμόμενα πτυχία Ελληνικών Α.Ε. Ι.   
 

3. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 

•  Είμαι κάτοχ ος  Κρατικού Πιστοποιητικού Γλ ωσσομάθειας ,  Επιπέδου  

ΙΙ ,  Αρίστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας ,  το οποίο μου χ ορηγήθηκε 

στις  25/06/2003 από το Υπουργείο Εθν.  Παιδείας  & Θρηκ/των.  
 

•  Επίσης μου χορηγήθηκε και Βεβαίωση Ελληνομάθειας  στις  

23/04/2004 από το Υπουργείο Εθν.  Παιδείας  & Θρηκ/των.  
 

•  Κατέχω άδεια διδασκαλίας  της  Αγγλικής  γλώσσας,  η οποία μου  

χορηγήθηκε στις  03/08/2004 από το Υπουργείο Εθν.  Παιδείας  & 

Θρηκ/των.   
 

•  Παρακολούθησα πρόγραμμα σεμιναρίων (διάρκειας  75 ωρών) με  θέμα 

την Ελληνική Γλωσσολ ογία  (Θεωρετική,  Εφαρμοσμένη και Ιστορική)  

στο Cyprus Col l ege στην Πάτρα το 2005/2006.  Συντονιστής  ήταν ο Δρ.  

Α.  Φλιάτουρας.   
 

4 .  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: �ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

 

•  1991-1992:� Συμμετείχα στην ανασκαφή ενός  προϊστορικού τύμβου  

(χρονολογ ούμενο γύρω στις  5.000 π.Χ.)  στα Sal isbur y Wetlands�της  

Νότ ιας  Αυστραλίας .  Η ανασκαφή ήταν διοργανωμένη από το South  

Austr a l ian  Sta te Her i tage Depar tment  σε  συνεργασία με  το Univer si t y 
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of Adela ide και το Fl inder s Un iver si ty of  South  Austr al ia.  Ο 

επικεφαλής της  ανασκαφής ήταν ο Dr .  Nei l  Draper .  
 

•  1986-1985:� Συμμετείχα σε  ανασκαφή που διοργάνωσε το Univer si t y of  

Adela ide σε  συνεργασία με το Fl inder s Un iver si t y of South  Austr a lia , 

η οποία ε ίχε  ως στόχο την εκχωμάτωση των θεμελίων ενός  κτιρίου  που  

βρισκόταν  στο Coorong Nat ional  Reserve της  Νότιας  Αυστραλίας  όπου  

λειτουργ ούσε σαν ξενώνας στην εποχή της  χρυσοθηρίας  στις  αρχές  του  

δέκατου-ένατου αιώνα.  
 

•  1983-1984: Συμμετείχα σε  ανασκαφή που διοργάνωσε το Univer si t y o f  

Adela ide σε  συνεργασία με το Fl inder s Un iver si t y of South  Austr a lia , 

η οποία ε ίχε  ως στόχο την εκχωμάτωση των θεμελίων ενός  κτιρίου στο 

κέντρο της  Αδελαίδας  όπου λειτουργούσε σαν «άσυλο φτωχών» κατά 

την διάρκεια του δέκατου-ένατου αιώνα.  
 

5.�ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: �ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

•  1990: �Συμμετείχα στην διοργάνωση μίας έκθεσης με θέμα 

«Προϊστορικά Αντικείμενα της  Μελανησίας» στο Εθνογραφικό τμήμα 

του South Australian State Museum.  
 

•  1987: Εργάστηκα στο Classical Museum �του� University of Adelaide 

στην αναθεώρηση της  νομισματολογικής  συλλογής (αποτελούμενη από 

αρχαία Ελληνικά,  Ρωμαϊκά και Βυζαντινά νομίσματα) και στην 

οργάνωση και πραγματοποίηση μίας  εκδήλωσης με  θέμα «Νομίσματα 

στην Αρχαιότητα».  
 
6.�ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:�ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 

 

•  1993-1997:� Διαχειριστής και ιδ ιοκτήτης  παλαιοπωλείων όπου  

ασχολήθηκα με  την συντήρηση,  αναπαλαίωση και πώληση διαφόρων  

αντικών.  Η επιχε ίρηση λειτουργούσε με  το όνομα Simply Country 

Antiques στη διεύθυνση 168 Magi l l Rd,  Payneham, South  Austr a lia , 

5067.  
 

•  1991:� Ολοκλήρωσα τρεις  μήνες  εργασίας  ως δόκιμ ος  τεχνίτης  στο 

Artlab Australia,  Adela ide,�όπου και έμαθα την εφαρμογή διαφόρων  

τεχνικών μεθόδων γ ια την συντήρηση και αναπαλαίωση πολλών ε ιδών  

ιστορικών αντικε ιμένων.  
 

7.�ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:�ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

•  1999-2009: �Στην Πάτρα,  μεταφράζω δ ιάφορα κείμενα από Ελληνικά  

στα Αγγλικά και αντιστρόφως, κυρίως γ ια φοιτητές .  
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•  Έχω δημοσιεύσει δυο μεταφράσεις  στο Ίντερνετ στη διεύθυνση 

www. Lulu.com.  Το πρώτο ε ίναι η Αληθινή Απολογία του Σωκράτη  του 

Κώστα Βάρναλη [ID:662301] και το δεύτερο ε ίναι η Ασκητική  του 

Νίκου Καζαντζάκη [ID:666128].  
 

8 .�ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:�ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

•  1999-2009:� Στην Πάτρα,  παραδίδω μαθήματα (ιδιαίτερα και σε  

φροντιστήρια)  της  Αγγλικής  γλώσσας σε  όλα τα επίπεδα.  Επίσης 

παραδίδω μαθήματα στην Αρχαία Ιστορία και Φιλολογία.   
 

•  1989-1993: Στην Αυστραλία,  εργάστηκα ως δάσκαλος της Ελληνικής 

γλώσσας  στο δημοτ ικό σχολείο του Hect orvi l le  (αναγνωριζόμενο από 

το Ethn ic School  Board of South  Austra l ia) γ ια την ΕΛΛΗΝΙΚ Η 

ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤ ΗΤΑ-ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ,  

ΝΟΡΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ,  87 Beulah  Rd. ,  

Nor wood,  South  Austra l ia.  5067.  Tel .  +61 (8)  83624139 
 

9 .  Η/Υ 

 

•  Κατέχω εκτεταμένη εμπειρία στη χρήση Η/Υ και πολλών ε ιδών  

προγραμμάτων (Word-Processor s,  Spreadsheets,  Data-bases,  Graph ic 

Design ,  In ternet  και Web-Page Design).  

 

10.  ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  

 

•  Αφιερώνω ένα μεγάλο μέρος  του ελεύθερου χρόνου μου στη συνεχή 

μελέτη και έρευνα γ ια την αποκρυπτογράφηση της  Μινωικής  

Γραμμικής  Α και ελπίζω να δημοσιεύσω τα αποτελέσματα των 

συμπερασμάτων μου στο εγγύς  μέλλον.  
 

http://www.lulu.com/

