ΛΙΑΝΟΣΑΘΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Εκπαίδευςη

Ο Δημήτριος Λιανοστάθης τελείωςε τη λυκειακή του εκπαίδευςη ςτη Χαλκίδα και
το 1992 αποφοίτηςε από το τμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ του Πανεπιςτημίου
Αθηνϊν. Ζχει πιςτοποίηςη Βϋ επιπζδου ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ- Συγγραφή
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με τη χρήςη Τ.Π.Ε. και επιτυχή ετήςια μεταπτυχιακά
ςεμινάρια ςτη Φιλοςοφική Σχολή του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν και του Πάντειου
Πανεπιςτημίου με θζματα: «Ειδικοί ςτην αγωγή τησ δημιουργικήσ ςκζψησ και
πρωτοτυπίασ» (1994-95) και «Πολιτιςτική Διαχείριςη και ο θεςμόσ τησ
χορηγίασ»(1999), αντίςτοιχα.
Είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου (MSc) ςτο Πολιτιςτικό Management Πολιτιςτική
Διαχείριςη –Πολιτιςτική Διοίκηςη, ςχολή Κοινωνικϊν Επιςτημϊν, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιςτήμιο.

Πολιτιςμική
δραςτηριότητα


Το 1991 πλαιςιϊνει το Xορευτικό Συγκρότθμα του ωματείου Ελληνικών
Χορών “Δόρα τράτου” και το 1997 αναλαμβάνει δάςκαλοσ ελλθνικϊν χορϊν ςε
μακθτζσ του παραπάνω φορζα, τον οποίο υπθρζτθςε για δεκαεννιά (19) ςυναπτά
ζτθ.

Στο Σφλλογο «Τϋ Αλωνάκι» Χαλκίδασ, «λειτουργεί» ωσ δάςκαλοσ Ελλθνικϊν
Χορϊν από τθν ίδρυςι του ζωσ ςιμερα, ωσ Πρόεδροσ από το 2006 ωσ το 2015 και
ςυγχρόνωσ από το 2011 ωσ ςιμερα ζχει αναλάβει τθ κζςθ του Διευθυντή. Ακόμθ
είναι Αντιπρόεδροσ ςτθν ΑΜΚΕ «Χορευτζσ του Κόςμου - Earthdancers» Διοργάνωςθ
Διεκνϊν Φεςτιβάλ Λαϊκϊν Χορϊν και Μουςικισ.

Παράλλθλα ίδρυςε και διευκφνει το Πολιτιςμικό Σχολειό ςτθν πόλθ τθσ
Χαλκίδασ, ζνα ςχολειό άτυπθσ εκπαίδευςθσ με διδαςκόμενα, αμιγϊσ πολιτιςμικά
γνωςτικά αντικείμενα.

Ζρευνα
Παρουςίαςη


Το 2006-2007 ςυμμετείχε ωσ ερευνητήσ ςτο ερευνθτικό –εκνογραφικό λαογραφικό πρόγραμμα μελζτθσ ςτοιχείων λαϊκοφ πολιτιςμοφ του «Ιδρφματοσ
Σταφροσ Νιάρχοσ» και του «Θεάτρου Δόρα Στράτου».

Σε ςυνεργαςία με τθ Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Εφβοιασ και
άλλουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ, πραγματοποιεί ειςηγήςεισ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων
με κζμα «Ο Ελλθνικόσ Χορόσ ςτο Δθμοτικό ςχολείο» και ειςθγείται ςτοιχεία του
λαϊκοφ πολιτιςμοφ τθσ Εφβοιασ ςε ςεμινάρια και διαλζξεισ ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Κατζγραψε, κατόπιν μακροχρόνιασ ζρευνασ, τθν μουςικοποιθτικι παράδοςθ
δυο χωριϊν τθσ Εφβοιασ (Κουρκουλοί - Άγιοσ Δθμιτριοσ), ωσ ςθμεία αναφοράσ
τθσ
1
μουςικοχορευτικισ λαϊκισ ηωισ, τθσ Βόρειασ και Νότιασ Εφβοιασ, αντίςτοιχα.
Καρπόσ τθσ ζρευνασ αυτισ θ ζκδοςη του ςυλόγου “Τϋ Αλωνάκι” “κοποί ςτο

Γριπονήςι”.

Είχε τθν επιμζλεια τηλεοπτικών εκπομπών που αφοροφςαν τθν
μουςικοχορευτικι παράδοςθ τθσ Εφβοιασ, «ο Σόποσ και το τραγοφδι του» με τον
Γιϊργο Μελίκθ» το 2009 και «το αλάτι τησ γησ» με τον εκνομουςικολόγο κακθγθτι
Λάμπρο Λιάβα το 2017.

κηνοθεςία
Καλλιτεχνική
Επιμζλεια
ςτο Μζγαρο
Μουςικήσ
Αθηνών


Είχε τθν ζρευνα, ςκηνοθεςία
και καλλιτεχνική επιμζλεια των
παραςτάςεων «Μάνα με τουσ εννιά ςου γιουσ» τον Ιοφνιο του 2015 και «κοποί
ςτο Γριπονήςι, από το χκεσ ςτο ςιμερα» τον Ιοφνιο του 2017 ςτο Μζγαρο
Μουςικήσ Αθηνών.

Χορογραφία


Χορογράφηςε, ςε ςυνεργαςία, τθν τραγωδία του Ευριπίδθ «Η Ιφιγζνεια
ςτην χώρα των Σαφρων», μια παραγωγι του Θεάτρου Χαλκίδασ, ςε ςκθνοκεςία
του Γιάννθ Κατςάνου.

Εργογραφία


Εκδότθσ τθσ πολιτιςτικισ λαογραφικισ εφθμερίδασ
«τϋ αλωνάκι,
Πολιτιςτικά Λαογραφικά Σταχυολογιματα» (2006-ςιμερα).

Εκπαιδευτικά ςενάρια με χριςθ Τ.Π.Ε και κζματα. «Για ςζνα νε μωρϋ
Αγγελι» Λόγοσ- Μουςικι-Χορόσ. «Ο Λιλασ διθγείται». Αφράτι, Τοπικι Ιςτορία.

«Καταγραφι τραγουδιϊν, χορϊν και ςχετικϊν εκίμων» από το χωριό
Κουρκουλοί. Εκνογραφικι-Λαογραφικι μελζτθ για το «Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ»
και «Δόρα Στράτου».

«Σκοποί ςτο Γριπονιςι». Βιβλίο, μουςικοποιθτικι, λαογραφικι ζρευνα
πεδίου που ςυνοδεφεται από διπλό cd (40 τραγοφδια) ςτα ελλθνικά και αγγλικά.
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