
Βιογπαθικά (θαηά ζεηξά εκθάληζεο ζην πξόγξακκα) 

 
Δλένε Γεωπγοπούλος: επίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Γεξκαλόθσλεο κεηαπνιεκηθήο 

ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ 20νύ αηώλα ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Γεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά θαη γεξκαληθά πεξηνδηθά, ζπιινγηθνύο 

ηόκνπο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Κύξηα εξεπλεηηθά θαη δηδαθηηθά ελδηαθέξνληα: Ο ιόγνο 

(discours) ηνπ κύζνπ, ν ιόγνο ηεο κλήκεο, ν ιόγνο ηνπ Μέζνπ (Mediendiskurs), ζύγρξνλνη 

γεξκαλόθσλνη ζπγγξαθείο, όπσο ε Christa Wolf θαη ν Marcel Beyer, δεηήκαηα 

πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ. Σειεπηαία κνλνγξαθία: Abwesende Anwesenheit. Erinnerung und 

Medialität in Marcel Beyers Romαntrilogie Flughunde, Spione und Kaltenburg. Würzburg: 

Königshausen & Neumann (2012). 

 

Γιάννερ Πάγκαλορ: επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ κε αληηθείκελν «Γεξκαληθή Λνγνηερλία- πγθξηηηθή 

Γξακκαηνινγία». Γεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά θαη γεξκαληθά πεξηνδηθά, ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Κύξηα εξεπλεηηθά θαη δηδαθηηθά ελδηαθέξνληα: πνιηηηζκηθέο 

ζπνπδέο, έκθπινο ιόγνο, παηδηθή θαη λεαληθή ινγνηερλία, ζρέζεηο ινγνηερλίαο-

θηλεκαηνγξάθνπ. Σειεπηαία κνλνγξαθία: Μεηαθράζεης γερκαλόθφλφλ παηδηθώλ θαη 

λεαληθώλ βηβιίφλ ζηα ειιεληθά (18ος
 
– 19ος  αηώλας). Χαρηογραθώληας ηο πεδίο, Δθδόζεηο 

ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε 2012. 

 

Άννα Μανηόγλος: Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε 

αληηθείκελν ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ 

Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο, Κνηλσληθή κλήκε, θνηλσληθή ιήζε θαη θνηλσληθή 

ηαπηόηεηα, πγθξνύζεηο: ελδν-αηνκηθέο, δη-ππνθεηκεληθέο, θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο. Έρεη 

ζπγγξάςεη, κεηαμύ άιισλ, πνιιέο κνλνγξαθίεο. Δλδεηθηηθά: Μαληόγινπ, Α., (2012). 

Μλήκες. Αηοκηθές, Κοηλφληθές, Ιζηορηθές. Αζήλα: Παπαδήζεο. Μαληόγινπ, Α. (2010). 

Κοηλφληθή κλήκε, θοηλφληθή ιήζε: έθδειες θαη ιαλζάλοσζες κορθές θοηλφληθής ζθέυες. 

Αζήλα: Πεδίν. 

 

Γκπαηζιέλλα-Φωηεινή Καζηελλάνος: επίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Γαιιηθήο 

Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Γηδάζθεη γαιιηθό πνιηηηζκό, εμεηάδνληαο παξάιιεια 

ηηο βαζύηεξεο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό. Σν εξεπλεηηθό ηεο ελδηαθέξνλ 

εζηηάδεηαη ζην γαιιηθό θαη ηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό, ζηε γαιιόθσλε θαη ηε λενειιεληθή 

ινγνηερλία, ζηηο ζρέζεηο ινγνηερλίαο θαη επηζηήκεο, θαζώο θαη ζηε κειέηε ησλ 

πνιηηηζηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηεη ε παγθνζκηνπνίεζε. 

 

Βικηωπία Ηωαννίδος: ζπνπδέο λνκηθήο- κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ιηαιηθήο 

Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο κε θαηεύζπλζε ‹‹Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκόο››. Γηαθξίζεθε ζε 

δηεζλείο δηαγσληζκνύο πνίεζεο ζηα Ιηαιηθά θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 δεκνζηεύηεθε 

πνηεηηθή ζπιινγή ηεο ζε ζπιινγηθό ηόκν κε άιινπο πέληε πνηεηέο από ηνλ εθδνηηθό νίθν 

Aletti Editore ( "Poeti del nuovo Millennio a confronto"). 

 

 

Δςγενία Γπαμμαηικοπούλος: επίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Σα επηζηεκνληθά ηεο ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζηε ζύγρξνλε 

γαιιηθή, γαιιόθσλε θαη επξσπατθή ινγνηερλία, ηα πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα ηνπ 20νύ 

αηώλα (ηδίσο ηνλ ππεξξεαιηζκό θαη ηνπο επηγόλνπο ηνπ), ην θαληαζηαθό, ηελ πνίεζε θαη ηηο 



γπλαηθείεο ζπνπδέο. πλεξγάδεηαη ηαθηηθά κε ειιεληθά όζν θαη μέλα επηζηεκνληθά θαη 

ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη είλαη κέινο ηεο γαιιηθήο εηαηξίαο κειεηεηώλ ηεο γαιιηθήο 

ινγνηερλίαο ηνπ 20νύ αηώλα (SELF XX). Έρεη επίζεο πνιιέο κεηαθξάζεηο ζην ελεξγεηηθό 

ηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη έξγα ησλ Albert Einstein, Rene Girard, Jorge 

Semprun, Felix Guatarri, Giordano Bruno θ.ά. 

 

 

Κωνζηανηίνα Δςαγγέλος: αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ. Αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο  θαη ηεο  εξεπλεηηθήο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε ηηαιηθή θαη ειιεληθή κεηαπνιεκηθή ινγνηερληθή παξαγσγή, 

ηδσκέλε ππό ην πξίζκα ηεο «θνηλσληνινγηθήο αλάγλσζεο». Δδώ θαη κεξηθά ρξόληα 

αζρνιείηαη εξεπλεηηθά θαη κε ην ρώξν ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο, πην ζπγθεθξηκέλα 

κε ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ησλ αιβαλώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία από 

ην 1991 θαη κεηά. Σειεπηαία κνλνγξαθία: Ο ηόπος φς πρφηαγφληζηής ζηε Λογοηετλία. 

Σηθειία θαη Ήπεηρος ζηε κεηαποιεκηθή πεδογραθία, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2011. 

Γήμεηπα Αναζηαζιάδε: Κνηλσληνιόγνο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε δηδαθηνξηθό  από ην  

Σκήκα Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (1999) θαη 

ηίηιν: Η δηατροληθή πορεία ηες Μήδεηας ηοσ Δσρηπίδε. Γηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην 

Πάληεην Παλεπηζηήκην, Παλεπηζηήκην Παηξώλ θαη ζε πξνγξάκκαηα γηα Δλήιηθεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Έρεη ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δηεζλή ζπλέδξηα θαη 

ζε θαηαιόγνπο ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. Σν 2012 έιαβε ην β‟ βξαβείν δνθηκίνπ  ζηνλ 

δηαγσληζκό ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Λνγνηερλώλ. Η εξεπλεηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα 

επηθεληξώλεηαη ζηε δηαρξνλία ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαζώο θαη ζηηο  ζπγγέλεηεο πνπ έρεη ε 

αξραία ειιεληθή γξακκαηεία  κε ην ειιεληθό δηήγεκα σο ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

ηαπηόηεηαο, ηεο κλήκεο θαη  ηνπ πνιηηηζκνύ.  

 

Μάπιορ-Κςπαπίζζερ Μώπορ: εηζήρζε ην 2011 ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ ζην 

Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο. Έρεη δεκνζηεύζεη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε ζέκαηα λεώηεξεο 

ειιεληθήο θηινινγίαο ζε πεξηνδηθά ηνπ ρώξνπ, ελώ κεξηθέο από ηηο εξγαζίεο ηηο 

παξνπζίαζε θαη ζε ζπλέδξηα. Δίλαη κέινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Μεηαλαζηεπηηθή Λνγνηερλία» 

ηνπ ηκήκαηνο Ιηαιηθήο Φηινινγίαο ΑΠΘ (2015). Σν εξεπλεηηθό ηνπ ελδηαθέξνλ θηλείηαη 

γύξσ από δεηήκαηα αλαπαξάζηαζεο ζε έξγα βνξεηνειιαδηηώλ ινγνηερλώλ (ζπνπδέο 

θύινπ, κεηααπνηθηαθέο ζπνπδέο). 

 

Χπιζηίνα Μαπκούδε: θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γιώζζα 

θαη Πνιηηηζκόο ζην Γεξκαλόθσλν Υώξν» θαη εξγάδεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Παξάιιεια αζρνιείηαη κε ηελ εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο κε ζέκα ηελ 

πβξηδηθόηεηα ησλ θεηκέλσλ ηεο ζπγγξαθέσο Herta Müller. Σα εξεπλεηηθά ηεο 

ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζηελ πνιπγισζζία, πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη θάζε είδνπο 

«ππέξβαζε νξίσλ» ηεο ζύγρξνλεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο. 

 

Λίδα Μαμακούκα: επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σνκέα Λνγνηερλίαο ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο 

Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Α.Π.Θ. Έρεη ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα (πηπρίν Γαιιηθήο A.Π.Θ.), 

ζηελ Αγγιία (Master of Arts in Romance Languages, University of London) θαη ζηε Γαιιία 

(Thèse de Doctorat, Paris III, La Sorbonne Nouvelle). Δηδηθεύεηαη ζην ύγρξνλν Γαιιηθό 

Μπζηζηόξεκα θαη ζηε πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία. Γηδάζθεη, κεηαμύ άιισλ, ην κάζεκα 

«Σν Απηνβηνγξαθηθό Μπζηζηόξεκα» θαη έρεη γξάςεη κνλνγξαθία γηα ηηο αθεγεκαηηθέο 



ηερληθέο ζηελ Σξηινγία ηνπ Alain Robbe-Grillet (“Instantanés et jeux de miroirs”, 

University Studio Press,  Θεζζαινλίθε, 2010). Έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα θαη ζπκκεηάζρεη ζε 

πλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

 

Μαπίνα Γπεγοποπούλος: απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ θαη δηδάθηνξαο Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

νξβόλλεο. Έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εξεπλεηηθά ζηε Γαιιία (CNRS) θαη ζηελ Διιάδα 

(ΔΚΠΑ) θαη ζήκεξα δηδάζθεη Νέα Διιεληθή Φηινινγία ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, εθπνλώληαο παξάιιεια κεηα-δηδαθηνξηθή έξεπλα ππό ηελ 

επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή θπξίνπ Γ. Αλδξεησκέλνπ (ζέκα: «Σν Οινθαύησκα ζηελ ειιεληθή 

γξακκαηεία»). Πνηθίια άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί δηεζλώο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη πεξηνδηθά. Γλσξίδεη γαιιηθά, αγγιηθά, γεξκαληθά θαη ηαπσληθά. 

 

 

Βαζιλική Κπάββα: ιέθηνξαο ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. Έρεη ιάβεη 

κέξνο ζε ειιεληθά θαη επξσπατθά ζπλέδξηα ελώ νη κέρξη ηώξα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ηεο 

άπηνληαη ησλ εμήο ζεκάησλ: ε ηξνθή θαη ε δηαηξνθή σο «απνζήθεο» παξειζνληηθνύ 

πιηθνύ, νη κεηνλνηηθνί πιεζπζκνί θαη ε Διιάδα, ε ζεκαζία ησλ ηζηνξηώλ δσήο σο 

κεζνδνινγηθώλ θαη εξκελεπηηθώλ εξγαιείσλ, ε ελλνηνιόγεζε ηνπ θαθνύ θαη ηεο ιήζεο. Σν 

2010, ην βηβιίν ηεο κε ζέκα Tell me what you eat and I’ll tell you if you are Jewish: Food 

and discourses of identity εθδόζεθε ζηα αγγιηθά από ηνλ Γεξκαληθό εθδνηηθό νίθν VDM 

Verlag.  

 

Φανή Παπαθόπος: δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ ζηνλ ηνκέα Νεόηεξεο 

Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο θαη Μέζσλ θαη εθπαηδεπηηθόο ηεο γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο 

ζην 1
ν
 Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν Ρόδνπ. Από ην 2013 είλαη κέινο ηεο Δξεπλεηηθήο 

Οκάδαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία ηεο 

ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

 

Μαπία Θανοπούλος: θνηλσληνιόγνο–Γηεπζύληξηα Δξεπλώλ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ 

Δξεπλώλ (ΔΚΚΔ). πνύδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαί Κνηλσληνινγία  θαη 

Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ζηελ Γαιιία, ζηα Παλεπηζηήκηα  René Descartes-Paris V θαη 

Paris VII- Jussieu κε εμεηδίθεπζε ζηελ θνηλσληνινγία ηεο κλήκεο. Η δηδαθηνξηθή ηεο 

δηαηξηβή αθνξά ηελ κλήκε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη εθδόζεθε ζηα ειιεληθά ην 

2000  κε ηίηιν «Η προθορηθή κλήκε ηοσ Ποιέκοσ. Γηερεύλεζε ηες ζσιιογηθής κλήκες  ηοσ Β 

Παγθόζκηοσ ποιέκοσ ζε έλα αγροηηθό τφρηό ηες Λεσθάδας».Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε πνηθίια αληηθείκελα θαη έρεη δεκνζηεύζεη  ζρεηηθά βηβιία θαη 

άξζξα. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζηελ ζπιινγηθή κλήκε, ηελ 

βηνγξαθηθή κέζνδν, ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία θαη ηελ νπηηθή ηνπ 

θύινπ. 

 

 

Μαπγαπίηα Μωπαίηος: Φπρνιόγνο, Οηθνγελεηαθή Θεξαπεύηξηα. Απόθνηηνο 

Παλεπηζηεκίνπ Picardie Γαιιίαο, ρνιή Φηινζνθίαο θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο. Με Μεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηελ Κνηλσληθή  θαη Κιηληθή Φπρνινγία θαζώο θαη ζηελ Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή-

Παηδνςπρηαηξηθή. Με εξγαζηαθή εκπεηξία από ηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ ρώξν ησλ 

θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη Ιαηξνπαηδαγσγηθoύο ηαζκνύο είλαη 

δηεπζύλνπζα ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Τπνζηήξημεο από ην 1981. 



Eληξύθεζε ζηελ δηαγλσζηηθή, ζηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή (νκάδεο γνλέσλ, 

εθπαηδεπηηθώλ, ςπρνιόγσλ θ.ά.), ζηελ εξγαζία κε ηελ θνηλόηεηα. πκκεηείρε ζε πιεζώξα  

εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ ζε Διιάδα θαη Δπξώπε. 

 

 

πύπορ Κοςηπάκερ: πηπρηνύρνο Θενινγίαο Α.Π.Θ. θαη Ιηαιηθήο Φηινινγίαο Α.Π.Θ. Έρεη 

θνηηήζεη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Φισξεληίαο (Università degli Studi) θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ην Γηδαθηηθό Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο γηα θαζεγεηέο ηεο Ιηαιηθήο 

Γιώζζαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πεξνύηδηα (Università per Stranieri). Δίλαη Τπνςήθηνο 

Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε ζπλέδξηα κε αλαθνηλώζεηο  θαη δηδάζθεη ηελ ηηαιηθή γιώζζα από ην 2000.  

 

ηέλλα Μπίκα: απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Α.Π.Θ. 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζηε Γηδαθηηθή θαη ζηε Λνγνηερλία-Πνιηηηζκό. Τπνςήθηα 

Γηδάθηνξαο  ηνπ Σκήκαηνο Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Καζεγήηξηα 

ηηαιηθήο ζηα Κ.Γ.Β.Μ & ζε θέληξα μέλσλ γισζζώλ ελώ έρεη δηδάμεη ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δμεηάζηξηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ ηνπ Κπγ. πκκεηείρε  ζε 

ζπλέδξηα κε αλαθνηλώζεηο. 

 

Όλγα Αν. Σζέκπελε: ζπνύδαζε Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάδνβαο (Ιηαιία) απ‟ 

όπνπ θαη απνθνίηεζε κε άξηζηα. Δίλαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ πνπδώλ κε 

θαηεύζπλζε ηελ Ιηαιηθή Λνγνηερλία θαη ηνλ Πνιηηηζκό ( Α.Π.Θ. Σκήκα Ιηαιηθήο Γιώζζαο 

θαη Φηινινγίαο). Γηδάζθεη ηελ ηηαιηθή Γιώζζα επί δεθαηέζζεξα (14) ζπλαπηά έηε  

ζπκκεηέρνληαο θαη ζε ζπλέδξηα κε αλαθνηλώζεηο, ελώ  είλαη Τπνςήθηα Γηδάθησξ ηνπ 

Σκήκαηνο Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (ΑΠΘ).  

 

Κοηζέλος Δςαγγελία: απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ΑΠΘ (θαηεύζπλζε 

Μεζαησληθήο, πγθξηηηθήο θαη Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο). Φνίηεζε ζην King‟s College of 

London, department of Hellenic Studies ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2013 (πξόγξακκα Erasmus) 

όπνπ θαη αζρνιήζεθε κε ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε δηαθόξσλ ζεκαηηθώλ ζηελ ειιεληθή θαη 

βξεηαληθή πνίεζε. Έρεη αζρνιεζεί ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα κε ηε ζεκαηηθή ηεο ηζηνξίαο 

θαη κπζνπιαζίαο θαη ηεο  ινγνηερληθήο θαηαγξαθήο ηεο κλήκεο. Έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζπλέδξηα θαη colloquia πάλσ ζε δεηήκαηα λενειιεληθήο θαη ζπγθξηηηθήο ινγνηερλίαο. 

 

Παπαζκεςή Γελεκάπε: ρνιηθή ύκβνπινο ησλ Φηινιόγσλ Κπθιάδσλ, δηδάθησξ 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, κε ζπζηεκαηηθό επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Σέρλεο. 

 

Ανδπομάσε ολάκε:  ππνςήθηα Γηδάθησξ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 

Ηθιγένεια Βαμβακίδος: Καζεγήηξηα λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ ζην 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, όπνπ 

εξγάδεηαη από ην 1999. Δίλαη Πξόεδξνο ζην ΠΣΝ ηνπ ΠΓΜ θαη ζπληνλίδεη πξνγξάκκαηα 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ θαη Γηά Βίνπ. Έρεη δεκνζηεύζεη  βηβιία θαη πνιιά άξζξα ζε 

ζέκαηα λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηζηνξηθήο κεζνδνινγίαο θαη πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ.  

Από ηηο κνλνγξαθίεο ηεο ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: Andreou Α., Vamvakidou Ι. (2006). Τhe 
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numerous statues, the case of Florina: reading of public monuments and history exercises. 

Thessaloniki: Ant. Stamoulis. 

 

Παναγιώηερ Ζ.Μ. Κοςζούλερ: επίθνπξνο θαζεγεηήο Αηγππηνινγίαο ζην Σκήκα 

Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δίλαη εθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζην 

Δπηζηεκνληθό πκβνύιην ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Αηγππηνιόγσλ, επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

ηνπ Μνξθσηηθνύ Κέληξνπ ηεο Πξεζβείαο ηεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγύπηνπ θαη 

εξεπλεηηθό κέινο πνιιώλ αηγππηνινγηθώλ θαη αξραηνγλσζηηθώλ ελώζεσλ. Έρεη ζπγγξάςεη 

θαη επηκειεζεί βηβιία, κειέηεο θαη άξζξα ζρεηηθά κε δεηήκαηα αηγππηηαθήο ζενινγίαο, 

ηειεηνπξγίαο θαη δαηκνλνινγίαο, λεθξηθήο ηδενινγίαο θαη πξαθηηθήο, αξραηνινγίαο ηνπ 

ζαλάηνπ, αηγππηηαθήο γιώζζαο θαη γξαθήο (ηεξνγιπθηθή, ηεξαηηθή, πηνιεκατθέο 

επηγξαθέο), δηαπνιηηηζκηθώλ ζρέζεσλ Αηγαίνπ, Αηγύπηνπ θαη Δγγύο Αλαηνιή θαηά ηε 2ε 

θαη 1ε ρηιηεηία π.Υ., έρεη δηνξγαλώζεη έμη δηεζλή πλέδξηα ζε Ρόδν θαη Αζήλα, ελώ έρεη 

ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία πέληε ελ εμειίμεη αηγππηνινγηθώλ πξνγξακκάησλ. Από ηα 

βηβιία πνπ έρεη ζπγγξάςεη/επηκειεζεί ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: Magic and Religion as 

Performative Theological Union: the Apotropaic Ritual of Overthrowing Apophis 

(Liverpool, 1999) θαη  Αρταία  Αίγσπηος θαη ο Κόζκος ηες Διιεληθής Αρταηόηεηας (Αζήλα, 

ειεθηξνληθά ζπγγξάκκαηα Callipos, ΔΜΠ, 2015). 

 

Δλένε Μπαπμποςδάκε: θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηελ Ιζηνξία, Αξραηνινγία θαη 

Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, εξγάδεηαη από ην 1995 σο εθπαηδεπηηθόο 

ζηελ πξσηνβάζκηα ηδησηηθή θαη δεκόζηα εθπαίδεπζε. Δίλαη κέινο ηεο νκάδαο  

Teachers4Europe ηνπ Διιεληθνύ Γξαθείνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Έλσζεο 

Πξνθνξηθήο Ιζηνξίαο (ΔΠΙ) θαη από ηελ άλνημε ηνπ 2015 κέινο ηεο Οκάδαο Πξνθνξηθήο 

Ιζηνξίαο Βόινπ (ΟΠΙΒΟ). 

 

Ηωάννα Οικονόμος-Αγοπαζηού: Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. κε γλσζηηθό αληηθείκελν ηε λενειιεληθή θαη ζπγθξηηηθή 

γξακκαηνινγία κε έκθαζε ζηηο ειιελνγεξκαληθέο γξακκαηεηαθέο ζρέζεηο. Δξεπλεηηθά 

αζρνιείηαη ηδηαηηέξσο κε ηα ζηεξεόηππα θαη ηνπο θνηλνύο ηόπνπο ζηε ινγνηερληθή 

παξαγσγή θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ ζηε γεξκαληθή γξακκαηεία ηεο 

θιαζηθήο Βατκάξεο. Σειεπηαία κνλνγξαθία: Σσδεηώληας γηα ηελ Διιάδα ζηελ Ασιή ηες 

Βαχκάρες ζηα τρόληα ηοσ Γθαίηε. University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2012. 

 

Ρόδε-Σπιανηαθςλλιά Αγγελάκε: θάηνρνο δηπιώκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ζην Α.Π.Θ., ζηε Νεόηεξε θαη ύγρξνλε 

Ιζηνξίαο κε εηδίθεπζε ζηελ «Ιζηνξία Υσξώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ θαη Σνπξθνινγίαο» 

θαη ππνςήθηα δηδάθησξ ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

ΑΠΘ κε ζέκα: «Σν Βπδάληην ζηε Λνγνηερλία γηα παηδηά: από ην 1955 (ρξνληά Ίδξπζεο ηεο 

Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο) κέρξη ζήκεξα. πγθξηηηθή θαη ηδενινγηθή 

πξνζέγγηζε». Έρεη δεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο, έρεη θάλεη 

εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θη έρεη δώζεη δηαιέμεηο. 

 

Μένε Καναηζούλε: Καζεγήηξηα Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ήηαλ κέινο επηηξνπώλ 

βξάβεπζεο παηδηθώλ βηβιίσλ (Κξαηηθό βξαβείν Διιάδαο, Κξαηηθό βξαβείν Κύπξνπ, πεξηνδηθνύ 

Γηαβάδσ, Κύθινπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ βηβιίνπ). Έρεη ζπλεξγαζηεί ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία («Only connect», «EPBC-European Picture Books Collection», «Only 
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connect-e-learning», «PINOKIO», «Alice» θ.ά.). Άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ειιεληθά θαη μέλα 

πεξηνδηθά Παηδηθήο Λνγνηερλίαο (keimena, dia-keimena, Children‟s Literature, CLA-Quarterly, 

Bookbird, Paradoxa, Nous voulons lire, Neohelicon), θαζώο θαη ζε πξαθηηθά ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ 

ζπλεδξίσλ. Έρεη ζπγγξάςεη επίζεο πνιπάξηζκεο κνλνγξαθίεο. Δλδεηθηηθά: Ο κεγάιος περίπαηος ηοσ 

γέιηοσ. Το αζηείο ζηελ Παηδηθή Λογοηετλία, 1993, Iδεοιογηθές δηαζηάζεης ηες Παηδηθής Λογοηετλίας, 

2000, Μσζηηθά, υέκαηα, όλεηρα θαη άιια. Λογοηετλία γηα αλαγλώζηες προζτοιηθής θαη πρώηες 

ζτοιηθής ειηθίας, 2014. 

 

οθία Γαβπιελίδος: επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε αληηθείκελν ηε 

πγθξηηηθή Παηδηθή Λνγνηερλία. Σν εξεπλεηηθό, ζπγγξαθηθό θαη δηδαθηηθό ηεο έξγν 

επηθεληξώλεηαη ζηηο κεηαθξάζεηο/δηαζθεπέο βηβιίσλ γηα παηδηά θαη ζε δεηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αληηιήςεηο πεξί νκνγελνπνίεζεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. Δίλαη εθπξόζσπνο ζηελ Διιάδα ηνπ θξαηηθνύ Ιδξύκαηνο-Κέληξνπ 

Μειεηώλ Fondazione Nazionale „Carlo Collodi‟-Pescia, ζπληνλίζηξηα ζηελ Διιάδα ηνπ 

δηεζλνύο δηθηύνπ “Studies on Humour”,  ηδξπηηθό κέινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο 

ζπληαθηηθήο νκάδαο ηεο πεξηνδηθήο έθδνζεο γηα ηε Γηγισζζία θαη ηνλ Πνιππνιηηηζκό 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Κνηλσλία Ποιύδροκο/Polydromo, θαζώο θαη ηνπ σκαηείνπ 

Γηαβάδοληας … κεγαιώλφ. 

 

Χπιζηίνα Δνέ: γελλήζεθε ζην Βνπθνπξέζηη θαη είλαη Γηεπζύληξηα ζην Γπκλάζην 

Αξαβεζζνύ Ν. Πέιιαο. πνύδαζε ζην Σκήκα Γαιιηθήο Φηινινγίαο ζην Α.Π.Θ., έθαλε 

κεηαπηπρηαθό Δμεηδίθεπζεο Καζεγεηώλ Γαιιηθήο ζην Δ.Α.Π. θαη δηδαθηνξηθό ζην Σκήκα 

Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έξεπλα πάλσ ζηελ έληαμε ησλ 

ξνπκάλσλ κεηαλαζηώλ, ελειίθσλ θαη παηδηώλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην εζληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ππό ηελ επνπηεία ηεο Ι. Βακβαθίδνπ. Η πνιύ-πνιηηηζκηθόηεηα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο ηελ ώζεζε λα αζρνιεζεί κε ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηώκαηνο. 

 

ηαύπορ Παπαδάκερ: Δθπαηδεπηηθόο. Γελλήζεθε ην 1972 ζηελ Καηζαξηαλή κε θαηαγσγή 

από ην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο. Γηόο ηνπ Γηώξγνπ θαη αληςηόο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παπαδάθε 

από ην ρσξηό Αρεληξηά, λόηηα ηνπ Ηξαθιείνπ, γλσζηώλ αληηζηαζηαθώλ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. πνύδαζε Θενινγία θαη Ννκηθά ζηελ Αζήλα, ελώ ζην Ρέζπκλν 

ζπνύδαζε ζην ηκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Κξήηεο. ην κεζνδηάζηεκα απέθηεζε 

κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηελ Φηινζνθία ηεο ζξεζθείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ «Πεξί 

Λόγνπ» δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο θαη ηνπ Σεηάξηνπ Δπαγγειίνπ. 

 

Ζ Αλεξάνδπα Ραζιδάκε: επίθνπξε θαζεγήηξηα γεξκαληθήο θαη ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο. Από ην 

2001 δηδάζθεη πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα γεξκαληθήο θαη ζπγθξηηηθήο 

γξακκαηνινγίαο, πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο θαη ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Α.Π.Θ. Οη επηζηεκνληθέο ηεο δεκνζηεύζεηο πάλσ ζηε γεξκαλόθσλε, ηζπαλόθσλε θαη λενειιεληθή 

ινγνηερλία ηνπ 19νπ θαη 20νύ αηώλα αθνξνύλ ζε δεηήκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο, ηζηνξίαο 

ησλ ηδεώλ θαζώο θαη ζηε ζεσξία θαη ηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ηνπ γεξκαληθνύ ξνκαληηζκνύ. 

Σειεπηαία κνλνγξαθία: Περί κειαγτοιίας, Κίριε, Αζήλα 2012 (Βξαβείν δνθηκίνπ πεξηνδηθνύ Ο 

αλαγλώζηες, 2013). 

 

 



Γεμήηπερ Γοςλήρ: δηδάθησξ ζηελ παηδηθή ινγνηερλία ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ. Έρεη δηδάμεη σο επηκνξθσηήο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη  ζε ζεηξά 

καζεκάησλ γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία & ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Α.Π.Θ. Έρεη ιάβεη κέξνο ζε ζπλέδξηα κε αλαθνηλώζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα 

δηδαθηηθήο ηεο γιώζζαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηε ζρνιηθή πξάμε. 

Τπήξμε κέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ ιεμηθνύ γηα ην Γεκνηηθό ρνιείν θαη 

ζπκκεηείρε ζηε ζπγγξαθή βηβιίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηελ 

ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο. Έρεη γξάςεη άξζξα θαη βηβιία γηα ηε γιώζζα, ηε 

ινγνηερλία, ηε θηιαλαγλσζία, ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θ.ά. ήκεξα είλαη Γηεπζπληήο ζην 

67ν Γεκνηηθό ρνιείν Θεζζαινλίθεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα αζρνιείηαη,  επίζεο, κε 

δεηήκαηα ηζηνξίαο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζηελ Διιάδα, έρνληαο 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζην Ιζξαήι, ηε Γαιιία θαη ηελ Πνισλία.  
 

Εωή Μπαληδή: θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γιώζζα θαη 

Πνιηηηζκόο ζην Γεξκαλόθσλν Υώξν», εξγάδεηαη ζην Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό 

Δπηκειεηήξην. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζηνπο Λόγνπο πεξί 

ώκαηνο θαη πεξί Μλήκεο, ελώ είλαη ελεξγό κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο Μλεκοζύλε. 
 

 

Γιάννερ Μισαελίδερ: απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Bologna (Università degli studi di Bologna) θαη ηνπ Σκήκαηνο Ιηαιηθήο 

Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Σν 2014 εθπόλεζε ηε Γηδαθηνξηθή ηνπ Γηαηξηβή κε 

ζέκα: Δηθολογραθήγεκα ηοσ δεκηοσργού. Δηθαζηηθή θαη Αθεγεκαηηθή Ποηεηηθή.   

 

Δςαγγελία Σζιαβού: δηδάθησξ ηεο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο θαη δηδάζθνπζα ζηε ρνιή 

Ναπηηθώλ Γνθίκσλ. ηε κεηαδηδαθηνξηθή ηεο έξεπλα ζην ΔΚΠΑ θαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Potsdam  αζρνιείηαη κε ηελ πξόζιεςε ηνπ Φάνπζη ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία. Έρεη 

δεκνζηεύζεη κειέηεο γηα ηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο Λνγνηερλίαο, ηελ ζεσξία ηεο 

Λνγνηερλίαο θαη γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη κεηάθξαζεο.  

 

 

Παναγιώηερ Εεζηανάκερ: ζπνύδαζε ζύγρξνλε ηζηνξία ζηελ Αζήλα, ην Ρέζπκλν θαη ηε 

Βαξθειώλε θαη έκθπιν ιόγν (gender studies) ζηελ Οπηξέρηε. Σνλ θαηξό απηό 

νινθιεξώλεη ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή Σησι δφής, έκθσιες ζτέζεης θαη θοηλφληθοί 

τώροη ζηελ Αζήλα ηες δεθαεηίας ηοσ 1980 ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Έρεη δεκνζηεύζεη 

άξζξα γηα ηελ πνιηηηζκηθή αιιαγή ζηε κεηαδηθηαηνξηθή Διιάδα, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

ζπλέδξηα θαη έρεη δώζεη δηαιέμεηο ζε παλεπηζηήκηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δίλαη 

ζπλεπηκειεηήο ηνπ ηόκνπ Αληηκηιώληας ζηης βεβαηόηεηες: θύια, αλαπαραζηάζεης, 

σποθεηκεληθόηεηες (Αζήλα: ΟΜΙΚ, 2013). 

 

 


