
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	  
ΣΥΝΕΔΡΙΑ	  –	  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	  –	  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	  

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	  ΤΟΥ	  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ	  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	  



EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	  

•  Δημοσιεύσεις	  των	  μελών	  ΔΕΠ	  του	  Τμήματος	  

•  Διεθνή	  Συνέδρια	  που	  οργανώνονται	  τακτικά	  από	  τους	  τρεις	  τομείς	  
του	  Τμήματος	  	  

•  Ημερίδες,	  διαλέξεις,	  colloquia,	  που	  διοργανώνονται	  στο	  Α.Π.Θ.	  από	  
τα	  μέλη	  ΔΕΠ	  του	  Τμήματος	  

•  Ερευνητικές	  συνεργασίες	  με	  άλλους	  φορείς	  

•  Ερευνητικά	  προγράμματα	  που	  διευθύνονται	  ή	  στα	  οποία	  
συμμετέχουν	  μέλη	  ΔΕΠ	  του	  Τμήματος	  

•  Δραστηριότητες	  που	  προβάλλουν	  το	  ερευνητικό	  έργο	  και	  
αναδεικνύουν	  τη	  δυναμική	  του	  Τμήματος	  



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	  

•  Βιβλία/μονογραφίες:	  ~100	  

•  Εργασίες	  σε	  επιστημονικά	  περιοδικά:	  ~	  270	  

•  Εργασίες	  σε	  πρακτικά	  συνεδρίων:	  ~	  220	  

•  Κεφάλαια	  σε	  συλλογικούς	  τόμους:	  ~	  270	  

•  Επιστημονικοί	  εκδότες	  σε	  συλλογικούς:	  ~	  60	  

•  Άλλες	  εργασίες:	  ~	  190	  

•  Ανακοινώσεις	  σε	  επιστημονικά	  συνέδρια:	  ~	  190	  

•  Βιβλιοκρισίες:	  ~	  180	  

•  Διαλέξεις:	  ~	  700	  



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	  

Επιμέλεια	  επιστημονικών	  περιοδικών	  -‐	  σειρών	  

•  Περιοδικό	  «Trends	  in	  Classics»	  

•  Σειρά	  «Trends	  in	  Classics	  -‐	  Supplementary	  Volumes»	  

•  Περιοδικό	  «Parekbolai.	  An	  Electronic	  Journal	  for	  Byzan�ne	  
Literature»	  



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	  

Μέλη	  συντακτικών	  επιτροπών	  σε	  διεθνή	  και	  ελληνικά	  περιοδικά	  	  

•  Διεθνή:	  	  Trends	  in	  Classics,	  Byzan�nische	  Zeitschri�,	  Eikasmos,	  
Ordia	  Prima),	  Rivista	  di	  Filologia	  e	  di	  Istruzione	  Classica,	  Τhe	  
Classical	  Bulle�n,	  Wiener	  Studien,	  Ελληνικά,	  Comparaison	  /	  
Σύγκριση,	  Παρεκβολαί/Parekbolai,	  Gö�nger	  Beiträge	  zur	  
Sprachwissenscha�,	  Journal	  of	  Greek	  Linguis�cs,	  Lingua,	  Journal	  of	  
Pragma�cs,	  Pragma�cs	  and	  Society,	  EUROSLA	  Yearbook	  

•  Ελληνικά:	  Αριάδνη,	  Βυζαντινά,	  Επετηρίδα	  της	  Φιλοσοφικής	  Σχολής	  
του	  Πανεπιστημίου	  Θεσσαλονίκη	  /	  ΕΕΦΣΠΘ	  τεύχος	  Τμήματος	  
Φιλολογίας,	  Ιστορικογεωγραφικά,	  Κονδυλοφόρος,	  
Μικροφιλολογικά,	  Περί	  Θράκης,	  Τεκμήριον,	  Τρικαλινά,	  Φιλόλογος,	  
Σχήμα	  λόγου,	  Εφαρμοσμένη	  Γλωσσολογία,	  Εκ	  των	  υστέρων	  



ΔΙΕΘΝΗ	  ΣΥΝΕΔΡΙΑ	  ΤΜΗΜΑΤΟΣ	  

•  (2014)	  8th	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  
Roman	  Drama	  and	  its	  Contexts	  	  

•  (2013)	  7th	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  	  
Knowing	  Future	  Time	  in	  and	  through	  Greek	  Historiography	  	  

•  (2012)	  6th	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  	  
Hellenis�c	  Studies	  at	  a	  Crossroads:	  Exploring	  Texts,	  Contexts	  and	  Metatexts	  

•  (2011)	  5th	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  	  
Generic	  Interfaces:	  Encounters	  Interac�ons	  and	  Tranfrma�ons	  in	  La�n	  Literature	  

•  (2010)	  4th	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  	  
Homer	  in	  the	  21st	  Century:	  Orality,	  Neoanalysis,	  Interpreta�on	  

•  (2009)	  3rd	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  Crisis	  on	  Stage:	  Tragedy	  and	  Comedy	  in	  Late	  Fi�h-‐century	  
Athens	  

•  (2008)	  2nd	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  	  
Language	  –	  Text	  –	  Literature:	  Archetypes,	  Concepts,	  and	  Contents	  of	  Ancient	  Scholarship	  and	  
Grammar	  

•  (2007)	  1st	  Trends	  in	  Classics	  Conference	  	  
Narratology	  and	  Interpreta�on:	  The	  Content	  of	  the	  Form	  in	  Ancient	  Texts	  



ΔΙΕΘΝΗ	  ΣΥΝΕΔΡΙΑ	  ΤΜΗΜΑΤΟΣ	  

•  (2014)	  ΙΔ΄	  Διεθνής	  Επιστημονική	  Συνάντηση	  του	  Τομέα	  ΜΝΕΣ	  	  
Μνήμη	  Ξ.	  Α.	  Κοκόλη	  :	  «Ζητήματα	  Νεοελληνικής	  Φιλολογίας:	  
μετρικά,	  υφολογικά,	  κριτικά,	  μεταφραστικά»	  	  

•  (2011)	  ΙΓ΄	  Διεθνής	  Επιστημονική	  Συνάντηση	  του	  Τομέα	  ΜΝΕΣ	  	  
Μνήμη	  Πάνου	  Μουλλά:	  «Νεοελληνική	  λογοτεχνία	  και	  κριτική	  από	  
τον	  Διαφωτισμό	  έως	  σήμερα»	  

•  (2009)	  IΒ΄	  Διεθνής	  Eπιστημονική	  Συνάντηση	  του	  Tομέα	  ΜΝΕΣ	  	  
Μνήμη	  Σοφίας	  Σκοπετέα:	  «Η	  νεοτερικότητα	  στη	  νεοελληνική	  	  
λογοτεχνία	  	  και	  	  κριτική	  	  του	  	  19ου	  	  και	  	  του	  	  20ού	  	  αιώνα»	  	  



ΔΙΕΘΝΗ	  ΣΥΝΕΔΡΙΑ	  ΤΜΗΜΑΤΟΣ	  

•  (2014)	  35η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας	  
Προσυνεδριακή	  ημερίδα	  μεταπτυχιακών	  φοιτητών	  	  

•  (2013)	  34η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας:	  Γλώσσα	  και	  εκπαίδευση	  
Προσυνεδριακή	  ημερίδα	  μεταπτυχιακών	  φοιτητών	  	  

•  (2012)	  33η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας:	  Συντακτικές	  θεωρίες	  και	  η	  Σύνταξη	  
της	  Ελληνικής	  
Προσυνεδριακή	  ημερίδα	  μεταπτυχιακών	  φοιτητών	  	  

•  (2011)	  32η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας	  
Προσυνεδριακή	  ημερίδα	  μεταπτυχιακών	  φοιτητών	  	  

•  (2010)	  31η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας:	  Διδασκαλία	  και	  εκμάθηση	  της	  
ελληνικής	  
Προσυνεδριακή	  ημερίδα	  μεταπτυχιακών	  φοιτητών	  	  

•  (2009)	  30η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας:	  Μνήμη	  Μ.	  Τριανταφυλλίδη	  	  

•  (2008)	  29η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας	  

•  (2007)	  28η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας:	  Γλώσσα	  και	  Κοινωνία	  

•  (2006)	  27η	  Ετήσια	  Συνάντηση	  Τομέα	  Γλωσσολογίας:	  Μνήμη	  Α.-‐Φ.	  Χριστίδη	  

	  



ΣΥΝΕΔΡΙΑ	  -‐	  ΗΜΕΡΙΔΕΣ	  

•  (2012)	  Διεθνές	  Συνέδριο,	  Panhellenes	  at	  Methone,	  graphê	  in	  Late	  
Geometric	  and	  Protoarchaic	  Methone,	  Macedonia	  (ca	  700	  BCE)	  

•  (2011)	  Ημερίδα	  Βυζαντινής	  Επιστολογραφίας	  	  

•  (2011)	  Διαπανεπιστημιακή	  Ημερίδα:	  «Συναντώντας	  το	  ελληνικό	  στοιχείο	  
στις	  μεταφραστικές	  σπουδές»	  

•  (2012)	  Σπουδές	  Φύλου	  και	  Ανθρωπιστικές	  Επιστήμες,	  Τμήμα	  Φιλολογίας-‐
Τμήμα	  Αγγλικής	  Γλώσσας	  και	  Φιλολογίας	  

•  (2012)	  Ημερίδα	  του	  Τομέα	  ΜΝΕΣ:	  Η	  διδασκαλία	  της	  λογοτεχνίας	  και	  της	  
δημιουργικής	  γραφής	  	  

•  (2012)	  Παρεκβολών	  Ημέρα	  (Ημερίδα	  επιστημονικού	  διαλόγου	  για	  τη	  
Βυζαντινή	  Λογοτεχνία	  που	  οργανώθηκε	  από	  το	  περιοδικό	  Παρεκβολαί	  



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ	  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	  

Φορείς	  και	  ιδρύματα	  του	  εσωτερικού	  

•  Κέντρο	  Ελληνικής	  Γλώσσας.	  

•  Ινστιτούτο	  Νεοελληνικών	  Σπουδών/Ίδρυμα	  Μανόλη	  Τριανταφυλλίδη.	  

•  Εργαστήρι	  Συγκριτικής	  Γραμματολογίας	  

•  Με	  τον	  Δήμο	  Θεσσαλονίκης.	  

•  Με	  την	  Εταιρεία	  Λογοτεχνών	  Θεσσαλονίκης.	  

•  Με	  τον	  Σύλλογο	  Εκδοτών	  Βορείου	  Ελλάδος.	  

•  Με	  όλα	  τα	  ομοειδή	  Τμήματα	  των	  ΑΕΙ	  της	  χώρας.	  

•  Το	  Αρχαιολογικό	  Μουσείο	  Θεσσαλονίκης	  



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ	  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	  

Με	  φορείς	  και	  ιδρύματα	  του	  εξωτερικού	  

La	  Trobe	  University,	  University	  of	  Salzburg,	  Bulgarina	  Aacademy	  of	  Sciences,	  
University	  of	  St.	  Kliment	  Ohridski,	  State	  Byelorussia	  University	  &	  State	  
Technological	  University,	  University	  of	  York	  (Canada),	  University	  Marc	  Bloch	  
of	  Strasbourg	  I,	  Shota	  Rustaveli	  University	  of	  Batumi,	  University	  of	  Cologne,	  
University	  of	  Leizpig,	  Universidad	  Nacional	  Autonoma	  de	  Mexico,	  University	  
of	  Lodz,	  Lomonosov	  State	  University,	  Kuban	  State	  University,	  University	  of	  
Belgrade,	  University	  of	  Novi	  Sad,	  Comenius	  University,	  Kiev	  Na�onal	  ‘Taras	  
Shevchenko’	  University,	  Ivan	  Frako	  State	  University	  in	  Lviv,	  Odessa	  Na�onal	  
State	  University,	  Na�onal	  Tavrida	  University,	  The	  Ohio	  State	  University,	  
Center	  for	  Hellenic	  Studies,	  Harvard	  University,	  University	  of	  Reading,	  
University	  of	  Kostanz,	  University	  of	  Potsdam,	  Max	  Planck	  Ins�tute	  of	  
Nijmegen,	  Freie	  Universität	  Berlin,	  Österreichische	  Akademie	  der	  
Wissenscha�en.	  	  



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	  	  

•  Συμμετοχές	  σε	  διεθνή	  ανταγωνιστικά	  ερευνητικά	  προγράμματα	  	  
•  Ως	  συντονιστές:	  37	  
•  Ως	  συνεργάτες	  (partners):	  78	  	  

•  Χρηματοδότηση	  από	  διεθνείς	  φορείς	  ή	  διεθνή	  προγράμματα	  έρευνας:	  
14	  

•  Δραστηριότητες	  σε	  συνεργασία	  με	  το	  ΚΒΕ	  
•  Σεμινάρια	  επιμόρφωσης	  πτυχιούχων	  
•  Θερινό	  σεμινάριο	  Ελληνικής	  Παλαιογραφίας	  

•  Συνεργασία	  με	  το	  Ins�tut	  für	  Byzanzforschung	  της	  Ακαδημίας	  της	  
Βιέννης	  

•  Προγράμματα	  στις	  δράσεις	  Πυθαγόρας	  και	  Ηράκλειτος	  

•  Μεταδιδακτορική	  έρευνα	  

•  Υποτροφίες	  
	  
	  

	  



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	  ΠΡΟΒΟΛΗΣ	  

	  

	  

Δραστηριότητες	  που	  προβάλλουν	  το	  ερευνητικό	  έργο	  και	  αναδεικνύουν	  
τη	  δυναμική	  του	  Τμήματος	  

•  Εκθέσεις	  

•  Διαλέξεις	  σε	  μη	  πανεπιστημιακούς	  φορείς	  



ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	  

•  Michael	  Erler	  -‐	  12	  Νοεμβρίου	  2013	  	  
•  Louis	  Coutelle	  -‐	  29	  Φεβρουαρίου	  2012	  
•  Ν.	  Δ.	  Τριανταφυλλόπουλος	  -‐	  Δεκεμβρίου	  2011	  
•  Ντίνος	  Χριστιανόπουλος	  -‐	  1	  Ιουνίου	  2011	  
•  Dieter	  Harlfinger	  -‐	  12	  Μαϊου	  2011	  
•  Franco	  Montanari	  -‐	  27	  Μαϊου	  2010	  

•  Gregory	  Nagy	  -‐	  1	  Απριλίου	  2009	  

•  Δημήτριος	  Ραυτόπουλος	  -‐	  15	  Οκτωβρίου	  2008	  

•  Peter	  Α.	  Bien	  -‐	  7	  Νοεμβρίου	  2007	  

•  Walter	  Berschin	  -‐	  18	  Οκτωβρίου	  2007	  

•  Δημήτριος	  Δασκαλόπουλος	  -‐	  9	  Νοεμβρίου	  2006	  

•  Diether	  Roderich	  Reinsch	  -‐	  24	  Μαϊου	  2006	  



ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	  



ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	  


