
ΤΟΜΕΑΣ	  
ΚΛΑΣΙΚΩΝ	  ΣΠΟΥΔΩΝ	  



ΜΕΛΗ	  ΔΕΠ	  

ΑΡΧΑΙΑ	  ΕΛΛΗΝΙΚΗ	  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ	  

•  7	  καθηγητές	  της	  Αρχαίας	  Ελλ.	  Φιλολογίας	  

•  1	  καθηγητής	  της	  Ελλ.	  Παλαιογραφίας	  και	  Κωδικολογίας	  

•  4	  αναπληρωτές	  καθηγητές	  της	  Αρχαίας	  Ελλ.	  Φιλολογίας	  

•  6	  επίκουροι	  καθηγητές	  της	  Αρχαίας	  Ελλ.	  Φιλολογίας	  



ΜΕΛΗ	  ΔΕΠ	  

ΛΑΤΙΝΙΚΗ	  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ	  

•  3	  καθηγητές	  της	  Λατινικής	  Φιλολογίας	  

•  1	  καθηγητής	  της	  Μεταγενέστερης	  Λατινικής	  Φιλολογίας	  

•  3	  επίκουροι	  καθηγητές	  της	  Λατινικής	  Φιλολογίας	  

	  

Εκκρεμούν	  οι	  διορισμοί	  7	  εκλεγμένων	  μελών	  ΔΕΠ	  



ΓΝΩΣΤΙΚΑ	  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	  

ΚΛΑΣΙΚΗ	  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ	  

•  Αρχαία	  Ελληνική	  Φιλολογία	  και	  βοηθητικές	  επιστήμες	  
•  Παπυρολογία	  
•  Επιγραφική	  
•  Παλαιογραφία	  
•  Κωδικολογία	  

•  Λατινική	  Φιλολογία	  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  ΣΠΟΥΔΩΝ	  

•  Προπτυχιακό	  πρόγραμμα	  

•  Μεταπτυχιακό	  πρόγραμμα	  
•  Κατευθύνσεις:	  	  
•  Αρχαία	  Ελληνική	  Φιλολογία	  	  
•  Λατινική	  Φιλολογία	  

	  



ΑΙΘΟΥΣΕΣ	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	  

•  Αμφιθέατρο	  Α,	  αίθουσες	  101	  και	  104Α	  ν.κ.	  	  

•  Αίθουσα	  13	  π.κ.	  

•  Αίθουσα	  σεμιναρίων	  201Α	  



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	  



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	  



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	  

•  50	  000	  τίτλους	  βιβλίων	  Κλασικής	  Φιλολογίας	  και	  
Αρχαίας	  Ιστορίας	  

•  Περιοδικά	  

•  Παλαίτυπα	  και	  πρώτες	  εκδόσεις	  αρχαίων	  συγγραφέων	  

•  Χειρόγραφα	  (μεταφέρθηκε	  στην	  Κεντρική	  Βιβλιοθήκη	  

	  Αποτελεί	  το	  μεγαλύτερο	  αρχαιογνωστικό	  	  σπουδαστήριο	  
μετά	  την	  Αμερικανική	  Σχολή	  Κλασικών	  Σπουδών	  στην	  
Αθήνα	  



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	  

•  50	  θέσεις	  για	  τους	  χρήστες	  

•  Το	  προσωπικό	  ασχολείται	  με	  την	  παραγγελία	  νέων	  
βιβλίων	  και	  την	  ταξινόμηση	  των	  νεοεισαγομένων,	  
έλεγχος	  και	  τακτοποίηση	  βιβλίων	  στα	  ράφια	  και	  
απόσυρση	  παλαιών	  

•  Δανεισμός	  βιλίων	  σε	  μέλη	  ΔΕΠ	  και	  φοιτητές	  

•  Εύρυθμη	  λειτουργία	  της	  Βιβλιοθήκης	  



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	  

•  Προσκτήσεις	  	  

•  Καταλογογράφηση-‐Ταξινόμηση	  	  

•  Ταξιθέτηση	  βιβλίων	  	  

•  Διοικητική	  και	  οικονομική	  διαχείριση	  

•  Δανεισμός	  και	  υποδοχή	  χρηστών	  

•  Διαδανεισμός	  μέσω	  του	  κεντρικού	  συστήματος	  βιβλιοθήκων	  

•  Εκπαίδευση	  χρηστών	  και	  ηλεκτρονική	  εξυπηρέτηση	  

•  Διοργάνωση	  σεμιναρίων	  εκπαίδευσης	  φοιτητών	  στις	  ηλεκτρονικές	  
πηγές	  («Νέες	  τεχνολογίες	  και	  φιλολογικές	  σπουδές»)	  

	  



COLLOQUIA	  –	  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ	  
•  2006-‐2013	  
•  Richard	  Hunter	  (University	  of	  Cambridge):	  ο	  καθηγητής	  κ.	  Hunter,	  πρόεδρος	  

του	  Συμβουλίου	  του	  Α.Π.Θ.,	  κατά	  το	  εν	  λόγω	  διάστημα	  έδωσε	  αρκετές	  
διαλέξεις	  στον	  Τομέα	  Κλασικών	  Σπουδών	  

•  Ulrike	  Egelhaaf-‐Gaiser	  (Πανεπιστήμιο	  του	  Gö�ngen),	  τρεις	  διαλέξεις	  
•  Pura	  Nie�o	  (Brown	  University)	  
•  Stephen	  Harrison	  (Oxford	  University)	  
•  Phil	  Mitsis	  (New	  York	  University)	  
•  David	  Sider	  (New	  York	  University),	  δύο	  διαλέξεις	  
•  Patrick	  Finglass	  (University	  of	  No�ngham),	  δύο	  διαλέξεις	  
•  David	  Konstan	  (New	  York	  University)	  
•  Joy	  Connolly	  (New	  York	  University)	  
•  Jürgen	  Hammerstaedt	  (Πανεπιστήμιο	  της	  Κολωνίας)	  
•  René	  Nünlist	  (Πανεπιστήμιο	  της	  Κολωνίας)	  
•  John	  Lundon	  (Πανεπιστήμιο	  της	  Κολωνία)	  
•  Charikleia	  Armoni	  (Πανεπιστήμιο	  της	  Κολωνία)	  
•  Remco	  Regtuit	  (University	  of	  Groningen)	  
•  T.	  Hagg	  (Πανεπιστήμιο	  Bergen)	  
•  Consuelo	  Ruiz	  Montero	  (Πανεπιστήμιο	  Murcia)	  



ΕΠΙΤΙΜΟΙ	  ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ	  

	  	  

•  στον	  καθηγητή	  Franco	  Montanari	  (Πανεπιστήμιο	  της	  Genova)	  

•  στον	  καθηγητή	  W.	  Berschin	  (Πανεπιστήμιο	  της	  Χαϊδελβέργης)	  

•  στον	  καθηγητή	  G.	  Nagy	  (Harvard	  University)	  

•  στον	  καθηγητή	  Dieter	  Harlfinger	  (Freie	  Universität,	  Berlin)	  

•  στον	  καθηγητή	  Michael	  Erler	  (Πανεπιστήμιο	  Würzburg).	  
	  



ΕΠΙΤΙΜΟΙ	  ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ	  

	  	  

	  	  

	  



ΕΠΙΤΙΜΟΙ	  ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ	  

	  	  

	  	  

	  



ΣΥΝΕΔΡΙΑ	  

	  	  

•  Ετήσιο	  Διεθνές	  Συνέδριο	  Trends	  in	  Classics	  

	  	  	  	  Οι	  ανακοινώσεις	  δημοσιεύονται	  στο	  ομότιτλο	  περιοδικό	  
	  


