ΜΕΡΔΕΝΙΣΙΑΝΟΣ (ΜΕΡΣΑΝΟΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κσλζηαληίλνο Μεξδεληζηάλνο είλαη γηαηξόο Καξδηνιόγνο θαη Αξηζηνύρνο
Γηδάθησξ Φπζηθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δπίθνπξνο
Καζεγεηήο Δμειηθηηθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Παιαηνπαζνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο
Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Καζεγεηήο Παιαηναλζξσπνινγίαο θαη
Δπηζηεκνληθήο Σπειαηνινγίαο ηνπ Λατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Δίλαη πηπρηνύρνο ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο, θηινινγίαο θαη Ιζηνξίαο από ην
Παλεπηζηήκην ηεο Πεξνύηδηα Ιηαιίαο, θαζώο θαη απόθνηηνο ηεο Δζληθήο
Σπειαηνινγηθήο Σρνιήο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε κεηεθπαίδεπζε ζην
Ιλζηηηνύην Καξζηηθώλ Δξεπλώλ ηεο Πνζηότλαο ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο.
Θεσξείηαη από ηνπο πξσηνπόξνπο ηεο Διιεληθήο Σπειαηνινγίαο, έρνληαο
από ην 1964 εμεξεπλήζεη θαη κειεηήζεη εθαηνληάδεο ζπήιαηα ζηελ Διιάδα,
ηελ Ιηαιία, ηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία, ην Ιζξαήι θαη ηελ Ακεξηθή.
Από ην 2010 είλαη Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Σπειαηνινγηθήο Δηαηξείαο,
ζπλερίδνληαο ην έξγν ησλ αείκλεζησλ δηάζεκσλ ηδξπηώλ ηεο, Ισάλλνπ θαη
Άλλαο Πεηξνρείινπ.
Αθόκε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, εθηόο ησλ άιισλ είλαη
πνιπβξαβεπκέλνο ζθελνζέηεο κε ζπνπδέο ζηελ Αθαδεκία Καιώλ Τερλώλ
Πηέηξν Βαλνύηζη ηεο Πεξνύηδηα Ιηαιίαο θαη κέινο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ
Σθελνζεηώλ,
έρνληαο
νινθιεξώζεη
ηελ
παξαγσγή
δεθάδσλ
θηλεκαηνγξαθηθώλ ληνθηκαληέξ κε ζέκαηα θπξίσο ζπειαηνινγηθά θαη
ιανγξαθηθά.
Δίλαη Ιδξπηήο θαη Πξόεδξνο ηνπ ηζηνξηθήο ζεκαζίαο πνιηηηζκηθνύ
Οξγαληζκνύ
Δ.Π.Δ.ΑΝ.
(Δηαηξία
Πλεπκαηηθήο
θαη
Δπηζηεκνληθήο
Αλαπηύμεσο).
Δίλαη Αληηπξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ Βύξσλνο,
πξνζθέξνληαο εζεινληηθά ηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζηνπο πάζρνληεο
ζπλαλζξώπνπο καο.
Έρεη θαηά θαηξνύο ιάβεη δηάθνξεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζρεηηθά κε ην
εξεπλεηηθό, επηζηεκνληθό, εθπαηδεπηηθό θαη θηιαλζξσπηθό ηνπ έξγν.
Σπγθεθξηκέλα:
- ην 1967 παξαζεκνθνξήζεθε κε ην Χξπζό Μεηάιιην ηνπ Αγίνπ Βεξλάξδνπ
ηεο Μεληόλεο από ην Ιηαιηθό Κξάηνο γηα ηηο αλαθαιύςεηο ζεκαληηθώλ
ζπειαίσλ ηδίσο ζην Ννκό Umbria ηεο Ιηαιίαο.
- ην 1981 κε ην Χξπζό Μεηάιιην ηνπ Παηξηαξρείνπ Ιεξνζνιύκσλ από ηνλ
Παηξηάξρε Γηόδσξν γηα ηελ παξαγσγή ζεηξάο ζξεζθεπηηθώλ ληνθηκαληέξ
γύξσ από ηα ηεξά πξνζθπλήκαηα ησλ Αγίσλ Τόπσλ.
- ην 1982 κε ηνλ Αλώηεξν Ταμηάξρε κεηά Αζηέξνο ηνπ Παηξηαξρηθνύ Θξόλνπ
Αιεμαλδξείαο, από ηνλ Παηξηάξρε Νηθόιαν, γηα ην κνλαδηθήο ζξεζθεπηηθήο
ζεκαζίαο ληνθηκαληέξ γύξσ από ηε Μνλή ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ηνπ Όξνπο
Σηλά.
- ην 2016 κε ηνλ Χξπζό Ταμηάξρε ησλ Ιππνηώλ ηνπ Σηξαηησηηθνύ θαη
Ννζνθνκεηαθνύ Τάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ ηεο Ιεξνπζαιήκ, ζην νπνίν
αλήθεη από ην 2012.
- θαη ηέινο, ην 2017 κε ην αλώηαην παξάζεκν ηνπ Αξγπξνύ Φνίληθα ηνπ
Σώκαηνο Διιήλσλ Πξνζθόπσλ, γηα ηηο επί πέληε δεθαεηίεο ζπκβνιή ηνπ ζηνλ
ειιεληθό Πξνζθνπηζκό.

