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ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ EMILIO CRESPO  



Emilio Crespo 

Ο καθηγητής Emilio Crespo σπούδασε Κλασική Φιλολογία και ελληνική 

Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, όπου το 1976 

αναγορεύθηκε διδάκτωρ, με θέμα της διδακτορικής διατριβής του τα αρ-

χαϊκά και νεωτερικά στοιχεία στη γλώσσα των Ομηρικών επών. Από το 

1992 είναι Τακτικός Καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας στο Αυτόνομο 

Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, ενώ στο παρελθόν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο 

Complutense, στο Universidad Nacional de Educación a Distancia και ως Επισκέπτης Καθηγη-

τής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού και στο 

Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Παρανά της Βραζιλίας. Υπηρέτησε σε διάφορες διοικητικές 

θέσεις και επιστημονικές επιτροπές στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, όπως Αντιπρύ-

τανης, Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας, Συντονιστής του προγράμματος σπου-

δών για τις επιστήμες και τις γλώσσες της Αρχαιότητας και Πρόεδρος της Επιτροπής του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, με-

ταξύ αυτών της “Commission scientifique de la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité 

classique”, Πρόεδρος του Ιδρύματος Fundación Pastor de Estudios Clásicos της Μαδρίτης και 

Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Κλασικών Σπουδών της Ισπανίας· υπήρξε Εταίρος (Fellow) στο 

Wolfson College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μέλος της εκδοτικής επιτροπής διεθνών πε-

ριοδικών και επιστημονικών σειρών, ενώ διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος της οργανωτικής επιτρο-

πής πέντε διεθνών συνεδρίων, από τα οποία δύο πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (2012 

και 2015 για τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους). Το επιστημονικό έργο του E. Crespo προσεγγί-

ζει τους 200 τίτλους, ανάμεσά τους 21 βιβλία (μονογραφίες, επιμέλειες, εκδόσεις και μεταφρά-

σεις). Τα έργα του αφορούν την αρχαία ελληνική γλώσσα και Φιλολογία, τις αρχαίες ελληνικές 

διαλέκτους, τη σύνταξη και σημασιολογία, την ιστορική και συγκριτική Γλωσσολογία και τη 

μελέτη των κειμένων της ελληνικής Αρχαιότητας. Ως μέλος μιας ευρωπαϊκής διαπανεπιστημι-

ακής ερευνητικής ομάδας διευθύνει ένα έργο για τη μελέτη της διγλωσσίας και πολυγλωσσίας 

στη βόρεια Ελλάδα κατά την Αρχαιότητα. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

Την 1 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., 
στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, 

θα γίνει η αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα 
του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του καθηγητή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Μαδρίτης  
 

Emilio Crespo 
 

Τον έπαινο του τιμωμένου  
θα εκφωνήσει o καθηγητής κ. Γεώργιος Κ. Γιαννάκης. 

 

 
Μετά την αναγόρευσή του  

ο κ. Emilio Crespo θα μιλήσει με θέμα: 
 

 

Δύο είδη της αρχαίας Μακεδονικής διαλέκτου 

 
 
 

O Πρύτανης 
Περικλής Α. Μήτκας 

O Κοσμήτορας 
Δημήτριος K. Μαυροσκούφης 

Ο Πρόεδρος 
Αιμίλιος Δ. Μαυρουδής 



 


