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ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ BRIAN D. JOSEPH  



BRIAN D. JOSEPH 

 
Ο Brian D. Joseph είναι διακεκριμένος Καθηγητής 
Γλωσσολογίας και κάτοχος της έδρας «Kenneth E. 
Naylor» των Νοτιοσλαβικών Γλωσσών και 
Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο των ΗΠΑ. 
Έχει διατελέσει πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας 
της Αμερικής και επιμελητής έκδοσης του περιοδικού 
Language, είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές ενώσεις, 

ενώ έχει επιβλέψει περισσότερες από πενήντα διδακτορικές διατριβές και 
μεταδιδακτορικές έρευνες. Η έρευνά του εστιάζει στην ιστορική γλωσσολογία 
με περίοπτη θέση την ελληνική γλώσσα και την ιστορία της από την 
Αρχαιότητα έως σήμερα, ενώ το δημοσιευμένο έργο του ξεπερνά τα 500 
λήμματα, με περισσότερες από 40 μονογραφίες και επιμέλειες συλλογικών 
τόμων. Έχει ιδρύσει και διευθύνει το Εργαστήριο για την Ελληνική 
Διαλεκτολογία και το πρόγραμμα «Herodotos Project» του Πανεπιστημίου 
του. 

Ο καθηγητής Brian D. Joseph αποτελεί μια εμβληματική μορφή στην 
ιστορική και ελληνική γλωσσολογία και έναν από τους επιφανέστερους 
μελετητές της ελληνικής γλώσσας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο 
τον κόσμο με διεθνή παρουσία και καταξίωση, πρωτότυπο έργο με ιδιαίτερο 
αντίκτυπο στην κατανόηση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, ενώ με την 
πολυσχιδή δράση του αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
υποστηρικτές της ελληνικής γλωσσολογίας διεθνώς. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
καθηγητής κ. Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

και η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας 
καθηγήτρια κ. Ανθή Μ. Ρεβυθιάδου 

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν 
στην τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα 

του καθηγητή 

BRIAN D. JOSEPH, 

η οποία θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαΐου, ώρα 12.00, 
στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 
Τον έπαινο του τιμωμένου  

θα εκφωνήσει o ομότιμος καθηγητής κ. Γεώργιος Γιαννάκης. 

 
Μετά την αναγόρευσή του  

ο κ. Brian D. Joseph θα μιλήσει με θέμα: 

Η ζωή μου με τα Ελληνικά και τα Ελληνικά στη ζωή μου 

 
 

Ο Πρύτανης Η Πρόεδρος 
καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου καθηγήτρια Ανθή Μ. Ρεβυθιάδου 

 

 


