
 1 

 

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Ολνκαηεπώλπκν:         ππξηδνπνύινπ Μαξία 

Παηξώλπκν:        Παύινο 

Γηεύζπλζε νηθίαο:         Θάζνπ 8, Μνζράην, Σ.Κ. 18344  

Σει.:                     210/9575863 –6948/522222 

         27520/70220 (γξαθείνπ) 

Δmail:                        spiridop@gmail.com,  

          mariaspi@uop.gr 

 

 

 

 

 

ΠΟΤΓΔ 

 

2004 Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο κε ζέκα δηαηξηβήο: « La typologie de la 

métaphore nominale dans la poésie surréaliste française et 

grecque: sa nouvelle identité et ses figures de l‟innovation » 

(ζζ. 327) 

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: θαζ. Εαραξίαο ηαθιέθεο (ιόγσ 

κεηαθίλεζήο ηνπ ζην ΔΚΠΑ, ην 2002  νξίζηεθε ν θαζ. Γηώξγνο 

Φξέξεο).  

Βαζκόο:  Άξηζηα 

Δπηηξνπή: θαζ. Ε. ηαθιέθεο, θαζ. Γ. Φξέξεο, θαζ. Λίδπ 

Σζηξηκώθνπ, θαζ. Αζαλαζία Σζαηζάθνπ, θαζ. Γεκίξνγινπ. 

 

1994 Τπόηξνθνο ηνπ Ηηαιηθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ κε 

εξεπλεηηθό ζέκα: «Γηαπινθέο ηηαιηθνύ βεξηζκνύ, γαιιηθνύ 

λαηνπξαιηζκνύ θαη ειιεληθήο εζνγξαθίαο» (επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο θνο Massimo Peri, Dipartimento dell‟Antichità, 

Istituto di Studi Bizantini e Neogreci, Padova) 

 

1988 Πηπρηνύρνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Βελεηίαο (Ca‟Foscari).  Θέκα πηπρηαθήο 

εξγαζίαο: Échos surréalistes dans l’oeuvre de Gisèle Prassinos  

(ζζ. 166). Βαζκόο πηπρίνπ «Άξηζηα» (9,43). 

 Δπόπηξηα: Maria-Teresa Biason (θαζ. Γαιιηθήο ινγνηερλίαο) 

 πλεπόπηξηα: Paola Mildonian (θαζ. πγθξηηηθήο Λνγνηερλίαο)  

 

1979 Απόθνηηνο Β΄ Γπκλαζίνπ Θειέσλ Καιιηζέαο. Βαζκόο 

απνιπηεξίνπ «Λίαλ Καιώο» (17). 
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ΞΔΝΔ  ΓΛΧΔ 

Γαιιηθή, ηηαιηθή (άξηζηα) 

Αγγιηθή (θαιά) 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

Γαιιηθή ινγνηερλία (19νο αη., 20όο αη.), γαιιηθόο θαη ειιεληθόο 

ππεξξεαιηζκόο, γπλαίθεο ζπγγξαθείο ηνπ νπξεαιηζκνύ, ξεηνξηθά ζρήκαηα 

θαη ινγνηερλία, ηζηνξία ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, ηζηνξία θαη 

δξακαηνινγία ηνπ επξσπατθνύ ζεάηξνπ, ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο. 

Σα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξόληα ε έξεπλά κνπ ζηξέθεηαη γύξσ από δύν 

άμνλεο:  

α) Σε ζεκαηηθή ηεο γπλαίθαο ζνπξεαιίζηξηαο πνπ έδξαζε ζην ρώξν ησλ 

γξακκάησλ (πνίεζε, δηήγεκα, ζέαηξν) θαη ησλ ηερλώλ (θσηνγξαθία, 

θσηνθνιάδ, δσγξαθηθή, γιππηηθή, ηαπηζεξί). Ζ έξεπλα ζηνρεύεη ζηελ 

άλαδεημε ηνπ άγλσζηνπ θαη ππνηηκεκέλνπ από ην θίλεκα ηνπ νπξεαιηζκνύ 

ξόινπ ηεο θαη ηεο πνιύπιεπξεο ζπκβνιήο ηεο ηελ πεξίνδν 1930-1960. 

Δπηθεληξώλεηαη ζηηο ζπγγξαθείο/θαιιηηέρληδεο πνπ έδεζαλ ζηε Γαιιία θαη 

επεξεάζηεθαλ από ην θίλεκα ηνπ νπξεαιηζκνύ (Lise Deharme, Joyce 

Mansour, Léonor Fini, Valentine Penrose, Nelly Kaplan, Annie Le Brun, Dora 

Maar, Nora Mitrani, Toyen, Claude Cahun, Gisèle Prassinos). Θέηεη ηα 

εξσηήκαηα: Τπάξρεη κηα «γπλαηθεία» πξσηνπνξία; Καη αλ λαη, ζπλδέεηαη κε 

κηα „γπλαηθεία» γξαθή θαη ηέρλε; Ση θαηλνύξγην θνκίδεη σ οπξνο ηηο έλλνηεο 

ηνπ βηνινγηθνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ θύινπ, ηνπ έξσηα, ηεο απεηθόληζεο ηνπ 

θόζκνπ, ηνπ ππνζπλείδεηνπ, ηνπ εαπηνύ; πγθεθξηκέλα απνζθνπεί ζηε 

δηεξεύλεζε: α) ηεο γπλαηθείαο γξαθήο θαη εηθνλνγξαθίαο σο 

αηξεηηθνύ/θαηαγγειηηθνύ/ρηνπκνξηζηηθνύ ηξόπνπ έθθξαζεο, β) ηνπ  ξόινπ ηεο 

απην-αλαπαξάζηαζεο ζηε ινγνηερληθή θαη εηθαζηηθή γπλαηθεία  παξαγσγή, γ) 

ησλ ινγνηερληθώλ εηδώλ πνπ αλαδείρηεθαλ (απηνβηνγξαθηθό ζέαηξν, 

αθεγήκαηα νλείξσλ, θ.ά.). Έρσ ήδε ζπγθεληξώζεη ηα πξώηα πνξίζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη έρεη γίλεη πιήξεο θαηαινγνγξάθεζε ηνπ ζπγγξαθηθνύ θαη 

θαιιηηερληθνύ έξγνπ ησλ παξαπάλσ νπξεαιηζηξηώλ.  

Δπηπξνζζέησο, έρσ εληάμεη ζην πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ ΣΘ από ην εαξηλό 

εμάκελν ηνπ 2011-12 ην κάζεκα ειεύζεξεο επηινγήο Γπλαίθεο & 

Παξαζηαηηθέο Σέρλεο ζηνλ νπξεαιηζκό (ην 2015-16 ην κεηνλόκαζα 

δηεπξύλνληάο ην ζε Γπλαηθείεο παξνπζίεο/απνπζίεο ζηηο Πξσηνπνξίεο), ζην 

νπνίν εγγξάθνληαη γύξσ ζηνπο 70-80 θνηηεηέο/ηξηεο εηεζίσο. Έρεη ήδε 

δεκηνπξγεζεί αξρείν κε εξγνγξαθία θαη θξηηηθή βηβιηνγξαθία ησλ γπλαηθώλ 

ηνπ νπξεαιηζκνύ θαη θαηάινγνο κε ηηο ζπγγξαθηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηνπο 

ηδηόηεηεο. (βι. https://eclass.uop.gr/modules/document/?course=TS335)  

Με βάζε ην απηνκαηηθό αθήγεκα Ζ γέλλεζε ηεο Εηδέι Πξαζηλόο, θνηηήηξηα 

ηνπ καζήκαηνο έρεη δεκηνπξγήζεη ζύληνκν βίληεν, αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΣΘ (http://ts.uop.gr/gr/video/329-2015-10-06-11-56-20). 

ηόρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε ζπγγξαθή κνλνγξαθίαο ε ζέκα ηελ αλάδεημε 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζεκαηηθώλ ηνπ έξγνπ ησλ Γαιιίδσλ θαη Γαιιόθσλσλ 

ζπγγξαθέσλ ηνπ νπξεαιηζκνύ.  

β) Μειεηώ ην αξρείν ηεο Εηδέι Πξαζηλόο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

Bibliothèque Historique de le Ville de Paris θαη απνηειείηαη από 768 

ηεθκήξηα ζε ρεηξόγξαθε θαη δαθηπινγξαθεκέλε κνξθή (έλαξμε κειέηεο, 

θαηαγξαθήο θαη πεξηγξαθήο ησλ ηεθκεξίσλ: Ηνύιηνο 2012). Καξπόο ηεο 

κειέηεο απηήο είλαη ε ππό έθδνζεο κνλνγξαθία L’œuvre et le fonds littéraire 
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de Gisèle Prassinos (βι. Γεκνζηεύζεηο) θαη κειινληηθόο ζηόρνο ε 

ςεθηνπνίεζε νξηζκέλσλ επηιεγκέλσλ ηεθκεξίσλ, ε έθδνζε κηαο αλαιπηηθήο 

βηνγξαθίαο ηεο ζπγγξαθέσο θαη ε αλάδεημε ηνπ πνιύπιεπξνπ αλέθδνηνπ 

ζπγγξαθηθνύ ηεο έξγνπ (βι. ζέαηξν, κπζηζηνξήκαηα, θ.ιπ.).     

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ενδεικηικά) 

 

2008- Μέινο Δ.Δ.Π. ζην Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ 

Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

2010-14 Καζεγήηξηα γαιιηθήο γιώζζαο θαη δηνηθεηηθήο 

νξνινγίαο ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

(ΔΓΓΑ). 

2008-2014 Μέινο ηεο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο 

πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο/εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ ηεο 

ΔΓΓΑ θαη δηνξζώηξηα ησλ γξαπηώλ ζεκάησλ γηα ηε 

γαιιηθή γιώζζα. 

2006-2008  Καζεγήηξηα γαιιηθήο γιώζζαο θαη δηνηθεηηθήο 

νξνινγίαο ζηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

2004-2010 Καζεγήηξηα ζεαηξηθήο, ινγνηερληθήο θαη δνθηκηαθήο 

κεηάθξαζεο από ηελ ηηαιηθή γιώζζα ζην Δπξσπατθό 

Κέληξν Μεηάθξαζεο (ΔΚΔΜΔΛ).  

2000-2003 Δηζεγήηξηα ινγνηερληθώλ βηβιίσλ γαιιηθήο θαη ηηαιηθήο 

γιώζζαο ζηηο εθδόζεηο ΚΔΓΡΟ.  

1992-1994 Βνεζόο ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ γαιιηθνύ ηκήκαηνο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθό Οξγαληζκό ΚΑΡΑΡΖΓΑ Μαξνύζη) κε 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηε ζύληαμε ζεκεηώζεσλ θαη 

αζθήζεσλ ζηα γαιιηθά. Καζεγήηξηα γαιιηθήο θαη 

ηηαιηθήο γιώζζαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθό Οξγαληζκό 

ΚΑΡΑΡΖΓΑ. 

1988-1989 Ξελαγόο γαιιηθήο γιώζζαο ζε ηνπξηζηηθό πξόγξακκα κε 

ηίηιν «Venise mineure».  

1988-1990 Γηδάζθνπζα λενειιεληθήο γιώζζαο ζην Διιεληθό 

Ηλζηηηνύην Βπδαληηλώλ θαη Μεηαβπδαληηλώλ πνπδώλ 

ηεο Βελεηίαο. 

1984-85 Μεηαθξάζηξηα παλεπηζηεκηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

εγγξάθσλ ζην Πξνμελείν ηεο Βελεηίαο. 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ  ΔΡΓΟ (ΠΠ) 

 

1989-1991 Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηνπ 

Παλ/κίνπ ηεο Πάδνβαο (Λέθηνξαο μέλεο γιώζζαο) 

 

2004-2008 Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ 

ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ (Λέθηνξαο Π.Γ. 407/80) 

 

2008- Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ 

ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ (κέινο ΔΔΠ, κε 

απηνδύλακε δηδαζθαιία, γλσζηηθό αληηθείκελν: 

Ξελόγισζζε ζεαηξηθή νξνινγία θαη κεηάθξαζε) 
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2005-2011 .Δ.Π ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην ζηε Θ.Δ. 

«Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο» 

 

2013-2017 .Δ.Π ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην ζηε Θ.Δ. 

«Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο» 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ  ΔΡΓΟ (ΜΠ) 

 

22/10/2016 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Γξακαηηθή ηέρλε 

θαη παξαζηαηηθέο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηε δηα 

Βίνπ Μάζεζε» ζην ΣΘ ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ 

(ηξίσξν κάζεκα κε ζέκα «Ζ ζπγγξαθή ηεο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο»). 

 

8/11/2015 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Γξακαηηθή ηέρλε 

θαη παξαζηαηηθέο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηε δηα 

Βίνπ Μάζεζε» ζην ΣΘ ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ 

(ηξίσξν κάζεκα κε ζέκα «Ζ ζπγγξαθή ηεο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο»). 

 

2006-2009 Γηαπαλεπηζηεκηαθό Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό 

Πξόγξακκα «Μεηάθξαζε θαη Μεηαθξαζενινγία» ζην 

Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην (εμσηεξηθή 

ζπλεξγάηξηα γηα 3 εμάκελα) 

 

ΓΙΓΑΚΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΥΘΔΝΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟ ΣΘ 

Γιδαζκόμενα (2015- )   

(01YE018) Ηζηνξία & Γξακαηνινγία Παγθνζκίνπ Θεάηξνπ: 17νο-18
νο

 (Τ) 

(01YE100) Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο: Εεηήκαηα γξαθήο & επηκέιεηαο 

εξγαζίαο (Τ) 

(34ΔΥ039) Γπλαηθείεο παξνπζίεο/απνπζίεο ζηηο Πξσηνπνξίεο (ΔΔ)  

(34ΔΥ029) Θεσξία θαη θξηηηθή ηεο ζεαηξηθήο κεηάθξαζεο (ΔΔ)  

 

Γιδασθένηα (2008- 2015) 

Ηζηνξία Δπξσπατθνύ Θεάηξνπ: 17νο-18νο (Τ) 

Γξακαηνινγία Δπξσπατθνύ Θεάηξνπ: 17νο-18νο (Τ) 

Δπξσπατθά ινγνηερληθά ξεύκαηα: 19νο-20όο (ζην εαξηλό εμάκελν 2009-10, 

αληηθαζηζηώληαο ηελ Αγγειηθή ππξνπνύινπ) (Τ)  

Γξακαηνινγία Δπξσπατθνύ Θεάηξνπ: 19νο αη. (Τ)  

Ηζηνξία Παγθνζκίνπ Θεάηξνπ: 17νο-18νο (Τ) 

Ηηαιηθή γιώζζα θαη ζεαηξηθή νξνινγία Η, ΗΗ (ΤΔ) 

Γπλαίθεο θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο ζηνλ νπξεαιηζκό (ΔΔ)  

Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο ζεαηξηθήο κεηάθξαζεο (ΔΔ) 
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ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΘΔΧΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

 

29.6.2012 Μαξηλνπνύινπ Μαξία, Ο θηλεκαηνγξάθνο θαη ε 

απεηθόληζε ηνπ νλείξνπ: από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

(επόπηξηα θαιιηηερληθνύ κέξνπο: επηθ. Κσζηνύια 

Καινύδε). 

15.9.2014 Αξκπξά Υαξίθιεηα, Εεηήκαηα ππνθξηηηθήο ζηνλ ξόιν ηεο 

Ζιέθηξαο ζην έξγν Ζιέθηξα ηνπ Ούγθν θνλ Χόθκαλζηαι  

(επόπηξηα θαιιηηερληθνύ: θαζ. Βαζηιηθή Μπαξκπνύζε).  

15.9.2014 Καξακπνγηά Υξηζηίλα, Εεηήκαηα ππνθξηηηθήο ζηνλ ξόιν 

ηεο Χξπζόζεκεο ζην έξγν Ζιέθηξα ηνπ Ούγθν θνλ 

Χόθκαλζηαι (επόπηεο θαιιηηερληθνύ: αλαπι. Γηάλλεο 

Λενληάξεο). 

15.9.2014 Μνπδάθε Δπζπκία, Εεηήκαηα ππνθξηηηθήο ζηνλ ξόιν ηεο 

Κιπηαηκλήζηξαο ζην έξγν Ζιέθηξα ηνπ Ούγθν θνλ 

Χόθκαλζηαι (επόπηξηα θαιιηηερληθνύ: θαζ. Βαζηιηθή 

Μπαξκπνύζε). 

4.9.2015 Λάδνπ Παηξηθία Αλδξηαλή, Σα κεηαθξαζκέλα ινγνηερληθά 

είδε θαη ε ζπκβνιή ησλ γπλαηθώλ κεηαθξαζηξηώλ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο ηνλ 19ν αηώλα  

(θαηεύζπλζε: Θεαηξνινγία) 

9.6.2015 Γηαλλνπνύινπ Γεσξγία, πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Μήδεηαο 

ησλ Δπξηπίδε, ελέθα θαη Μίιεξ θαη εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ξόινπ ζην Ακθηιύθεο ηέινο  (επόπηεο 

θαιιηηερληθνύ: αλαπι. Γηάλλεο Λενληάξεο) 

9.6.2015 Καιαληδή Μαξία, Ακθηιύθεο ηέινο, κηα λέα ζθελνζεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ device theatre (επόπηεο θαιιηηερληθνύ: 

αλαπι. Γηάλλεο Λενληάξεο) 

16.9.2016 Αξκαηά Ζιηάλα Δπιακπία, Ζ ππθλόηεηα ηεο ζησπήο θαη 

νη βνπβέο θξαπγέο ηεο Ρεκπέθαο ζην ζεαηξηθό έξγν ηελ 

εμνρή ηνπ Μάξηηλ Κξηκπ (θαηεύζπλζε Θεαηξνινγία) 

16.9.2015 Κνηζίλε Μαξία, Ζ ζπγαηξόηεηα σο κπζνπιαζία θαη 

αλαπάξαζηαζε ζην έξγν ηεο Μαξγαξίηαο Καξαπάλνπ  

(επόπηξηα θαιιηηερληθνύ: κέινο Δ.Δ.Π. θα Άλλα Σζίριε)  

2016-17 Δπόπηξηα ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηξέρνπζαο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ηεο Εσήο εγθάη, Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ζρέζεο 

παηέξα-θόξεο κέζα από ινγνηερληθά θείκελα (επόπηεο 

θαιιηηερληθνύ: αλαπιεξσηήο θαζ. Γηάλλεο Λενληάξεο) 
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ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 
 

   ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

  (καηόπιν επιλογήρ από κπιηική επιηποπή)  

 

1. Καηεξίλα Καξαθάζε, Μαξία ππξηδνπνύινπ, Γηώξγνο Κνηειίδεο, Θεσξία 

θαη ηζηνξία ησλ ινγνηερληθώλ γελώλ θαη εηδώλ: εθαξκνγέο θαη παξαδείγκαηα  

(θξηηηθόο αλαγλώζηεο Μηράιεο Υξπζαλζόπνπινο) , Διιεληθά αθαδεκατθά 

ειεθηξνληθά ζπγγξάκκαηα (δξάζε Κάιιηπνο), Αζήλα 2015  (ζζ. 285). 

 

2. Άλλα Σακπάθε, Μαξία ππξηδνπνύινπ, Αιεμία Αιηνπβά, Ηζηνξία θαη 

Γξακαηνινγία ηνπ επξσπατθνύ ζεάηξνπ. Από ηελ Αλαγέλλεζε ζηνλ 18ν αηώλα  

(θξηηηθή αλαγλώζηξηα Βαζηιηθή Λαιαγηάλλε) . Διιεληθά αθαδεκατθά 

ειεθηξνληθά ζπγγξάκκαηα (δξάζε Κάιιηπνο), Αζήλα 2015  (ζζ. 402). 

 

   ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

      

1. Maria Spiridopoulou, L’œuvre et le fonds littéraire de Gisèle Prassinos, 

Printa, Αζήλα (en voie de publication en 2017).  

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΛΔΞΙΚΟΤ 

 

Μαξία ππξηδνπνύινπ & ζπγγξαθηθή νκάδα ζπνπδαζηώλ ηεο ΔΣΑ, Γαιιν-

ειιεληθό ιεμηθό νξνινγίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  (επηζη. επηκ. Μ. 

ππξηδνπνύινπ), Δθδόζεηο ηεο ΔΣΑ, Αζήλα 2009.  

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ/ΤΛΛ.ΣΟΜΟΤ 

 

1. «Gisèle Prassinos: l‟enfant cruelle et les métissages de l‟écriture et du 

corps», in Bruera Franca & Cathy Margaillan (ed.), Le Troisième sexe des 

avant-gardes, Classiques Garnier, Παξίζη, pp. 163-176 (ππό έθδνζε 2017).  

 

2. «Ζ πξόζιεςε ηεο γαιιηθήο πεδνγξαθίαο κέζα από ηνλ ειιεληθό πεξηνδηθό 

ηύπν ηνπ 19νπ αηώλα: ε πεξίπησζε ηνπ Δκίι Ενιά» ζην πλέρεηεο, αζπλέρεηεο, 

ξήμεηο ζηνλ ειιεληθό θόζκν  1   -2014): νηθνλνκία, θνηλσλία, ηζηνξία, 

ινγνηερλία. Πξαθηηθά Δ‟ πλεδξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Νενειιεληθώλ 

πνπδώλ, επηκ. Κ. Γεκάδεο, 2015, ζζ. 95-114 (έθδνζε πξαθηηθώλ δηεζλνύο 

ζπλεδξίνπ κε θξηηέο).  

 

3. «Gisèle Prassinos: la mémoire de l‟enfance, la pluralité des cu ltures et la 

porosité des identités», Actes du Colloque International Médiation et 

réception dans l’espace culturel franco-hellénique, Université d‟Athènes, 

Faculté des Lettres, 13-15 décembre 2013, Αηγόθεξσο, Αζήλα 2015, ζζ. 100-

111. (κε θξηηέο) 

 

4. «Σαπηόηεηα, πνιπθσλία θαη πνιπγισζζία ζηε νπιηάλα θηά ηεο Αζηά 

Σδεκπάξ» ζην Γαιινθσλία θαη Πνιππνιηηηζκηθόηεηα (επηκ. Γ. Φίιηαο, Α. 



 7 

Βιαβηαλνύ, Μ. Βειηώηε, Υξ. Οηθνλνκνπνύινπ), εθδόζεηο Γξεγόξε, Αζήλα 

2013, ζζ. 124-135. (κε θξηηέο) 

 

5. «Σν καύξν ρηνύκνξ ζηνλ Μπξεηόλ θαη ζηε Εηδέι Πξαζηλόο: ζεσξεηηθέο   

θαη θεηκεληθέο εθθάλζεηο» ζην Γηα-θείκελα, ηρ. 15 (Υηνύκνξ θαη Λνγνηερλία), 

Δηήζηα έθδνζε Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., 2013, 

ζζ. 61-73 

http://diakeimena.frl.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&i

d=75&Itemid=84 (κε θξηηέο). 

 

6. “Notice bio-bibliographique de Gisèle Prassinos”, in Dictionnaire des 

écrivains d’expression française  du sud-est européen, 2012 (επηζη. ππεύζπλνο 

Γ. Φξέξεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Spiru Haret ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν « Ruptures et/ou 

continuités identitaires chez les écrivains d‟expression française du sud -est 

européen » (ειεθηξνληθή αλάξηεζε).  

 

7. «Ζ θνύθια-απηόκαην ζηελ επξσπατθή ινγνηερλία: ινγνηερληθό παξάδεηγκα 

θαη ππεξβαηηθό ζρήκα» ζην Βειηώηε Μαξία (επηκ.), Κνπθινζέαηξν, ην ζέαηξν 

ηεο εκςύρσζεο. Πεηξακαηηζκνί κε άςπρνπο πξσηαγσληζηέο , Αηγόθεξσο, Αζήλα 

2012, ζζ. 15-32. 

 

8. “Translation: theory and praxis. Deconstruction and reconstruction in G.            

Leopardi” (κηθξ. από ηα γαιιηθά Έιελα Αλαζηαζάθε), in Martinengo Alberto 

(ed.), Beyond Deconstruction: Hermeneutics, Myth and Reconstruction , De 

Gruyter, Berlin 2012, pp. 161-177. (κε θξηηέο) 

 

9. “Plurilinguisme et figures de l‟innovation dans l‟univers de Nikos 

Engonopoulos” ζην Plurilinguisme et Avant-gardes, (επηκ.) Franca Bruera et 

Barbara Meazzi, ζεηξά «Comparatisme et Société» nν 12, P.I.E. Peter Lang, 

Bruxelles 2011, pp. 251-268. (κε θξηηέο) 

 

10. «Από ηηο αλαηξεπηηθέο παξνκνηώζεηο ηνπ Μπσληιαίξ ζηηο λεσηεξηθέο 

κεηαθνξέο ηνπ Μπξεηόλ», ζην Γηα-θείκελα, ηρ. 9, Δηήζηα έθδνζε 

Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., 2007, ζζ. 109 -122. 

(κε θξηηέο) 

 

11. Gisèle Prassinos, «Une quête de l‟identité à travers la Grèce, la France et  

l‟Italie, (Entretien avec Maria Spiridopoulou)» ζην Γηα-θείκελα, ηρ. 9, Δηήζηα 

έθδνζε Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., 2007, ζζ. 

191-198.  

 

12. «La nouvelle identité de la métaphore dans l‟univers poétique de Breton et 

Eluard: le dépassement des théories sémantiques et la mise en relief de 

l‟approche syntaxique», ύγθξηζε, ηρ. 15, 2005, ζζ. 186-210. (κε θξηηέο) 

 

13. «Λήκκαηα ζπγγξαθέσλ ηεο Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο», Δγθπθινπαίδεηα 

Oxford Παηάθεο, Παηάθεο, Αζήλα 2001. 

 

http://diakeimena.frl.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=84
http://diakeimena.frl.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=84
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14. «Échos surréalistes dans l‟œuvre de Gisèle Prassinos», Annali di 

Ca’Foscari (Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

dell‟Università di Venezia), Editoriale Programma, no.1-2, 1989, pp. 381-

387. (κε θξηηέο) 

   

 

ΔΠΙΜΔΣΡΑ-ΔΙΑΓΧΓΔ Δ ΒΙΒΛΙΑ  

 

1. «Ζ πεξίπησζε ηνπ Αληόιθ: ακθηζεκίεο θαη λεσηεξηζκνί» ζην Μπελδακέλ 

Κνλζηάλ, Αληόιθ (κηθξ. Μ. ππξηδνπνύινπ), Printa, Αζήλα 2016, ζζ. 147-

188.  

 

2. «Ο ζθνηεηλόο ξνκαληηζκόο ηνπ Μπζζέ ή ν εαπηόο  σο άιινο» ζην Alfred de 

Musset, Ζ εμνκνιόγεζε ελόο ηέθλνπ ηνπ αηώλα (κηθξ. Υξηζηίλα Σζαξηζάιε) 

Printa, 2015, ζζ. 287-304. 

 

3. «Σν θείκελν θαη νη εθδόζεηο ηνπ» ζην Ολνξέ ληε Μπαιδάθ, Ζ βεληέηα 

(κηθξ. Υξ. Σζαξηζάιε), Αζήλα, Ρνέο, 2013, ζζ. 141-153. 

 

4. «Σν ηαμίδη ηνπ Μπαιδάθ θαη ε εμύςσζε ηεο εξαθίηαο: από ην αλδξόγπλν 

νλ ζηνλ άγγειν» ζην Ολνξέ ληε Μπαιδάθ, εξαθίηα (κηθξ. – επίκεηξν Μαξία 

ππξηδνπνύινπ), Printa-Ρνέο (ζεηξά: Κιαζηθνί ζπγγξαθείο), Αζήλα, 2012, 

ζζ. 235-261. 

 

5. «Λνπίηδη Καπνπάλα: έλαο Ηηαιόο Ενιά; Μύζνη θαη απνκπζνπνηήζεηο» ζην 

Λνπίηδη Καπνπάλα, Ο καξθήζηνο ηεο Ρνθαβεξληίλα (κηθ. Μαξία 

Οηθνλνκίδνπ-επίκεηξν/εξγνγξαθία Μαξία ππξηδνπνύινπ), Printa-Ρνέο 

(ζεηξά: Κιαζηθνί ζπγγξαθείο), Αζήλα 2011, ζζ. 325-336. 

 

6. «Ύθνο θαη εηεξόηεηα ζην ιόγν ηεο Αζηά Σδεκπάξ» ζην Αζηά Σδεκπάξ 

νπιηάλα θηά, Κέδξνο, Αζήλα 2006, ζζ. 9-27. 

 

7. «Βηνγξαθία», «Δξγνγξαθία», «Δπηινγή θξηηηθήο βηβιηνγξαθίαο» ζην Αζηά 

Σδεκπάξ, νπιηάλα θηά, Κέδξνο, Αζήλα 2006, ζζ. 283-324. 

 

 

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ ΒΙΒΛΙΧΝ  

 

1. Μπελδακέλ Κνλζηάλ, Αληόιθ, Πξίληα, Αζήλα 2016, ζζ. 192. 

 

2. Ολνξέ ληε Μπαιδάθ, εξαθίηα, Αζήλα, Printa, 2012, ζζ. 288.  

 

3. Αζηά Σδεκπάξ, νπιηάλα ζθηά, Κέδξνο, Αζήλα 2006, ζζ. 295.  

 

4. Massimo Peri, Γνθίκηα αθεγεκαηνινγίαο, Eπηκέιεηα .N. Φηιηππίδεο, 

Hξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Kξήηεο 1994. [Μεηάθξαζε  από ηα γαιιηθά 

ηηο 2 από ηηο 4 κειέηεο ηνπ ηόκνπ: α) «Έλα λενειιεληθό μαλαγξάςηκν ηεο Ναλά ηνπ Ενιά» 

(«Sur un re-writing néogrec de Nana») ζζ. 99-118 θαη β) «Άκεζνο ιόγνο ή απηόκαηνο 

κνλόινγνο» («Discours immédiat ou monologue autonome?»), ζζ. 139-157]. 
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ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ ΚΔΙΜΔΝΧΝ  

 

Gaston Bachelard, «Ζ εξαθίηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ην δίπνιν animus -anima» 

ζην Δπίκεηξν ζην Ολνξέ ληε Μπαιδάθ, εξαθίηα, εθδόζεηο Ρνέο, Αζήλα, 

2012, ζζ. 267-272. 

 

Εηδέι Πξάζηλνο, «Γελ είκαη πηα κόλνο», Πιαλόδηνλ, 2010, 

http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/2010/04/09/gisele -prassinos-

den-eimai-pia-monos/ [= Gisèle Prassinos, “Je ne suis plus seul” ζην Mon 

coeur les écoute, Paris, Liasse a l‟Imprimerie Quotidienne,  1982 (ouvrage 

publie avec le concours du Centre Nationale des Lettres), ζζ. 44 -45].  

 

Νηηληηέ Νηελίλθ, «Σν είδσιν», ζην  Πιαλόδηνλ, 2010 

(http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com, ζζ. 37 -38).  

  

Susanna Misiano, «Notices» ζην Ο Giorgio de Chirico θαη ν ειιεληθόο κύζνο, 

Καηάινγνο Ηδξύκαηνο Βαζίιε θαη Διίδαο Γνπιαλδξή, Umberto Allemandi & 

C., 1995, ζζ. 213-233. [Μεηάθξαζε από ηα ηηαιηθά ζηα γαιιηθά ησλ θξηηηθώλ θαη 

βηβιηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ ησλ 25 δσγξαθηθώλ έξγσλ θαη ησλ 22 ζρεδίσλ ηνπ Giorgio 

De Chirico]. 

 

 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Douglas W. Alden, Peter C. Hoy, William J. Thompson, French XX 

Bibliography: Critical and Biographical References for the study of French 

literature since 1985, Issue 44, Associated University Presses, 1993 (p. 

13643, ζην Author‟s Subject: 011000 Spiridopoulou, Maria: “Échos 

Surréalistes dans l‟œuvre de Gisèle Prassinos”, Annali di Ca‟Foscari, anno 

XVIII, n. 1-2 (1989) 381-387.   

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΔ & ΜΔΣΑΦΡΑΣΙΚΔ ΔΠΙΜΔΛΔΙΔ  

 

1.  Αιθξέλη Νηε Μπζέ, Δμνκνιόγεζε ελόο παηδηνύ ηνπ αηώλα (κηθξ. Βαζίιεο 

Πνπιάθνο), Πξίληα/Ρνέο, 2015, ζζ. 304.  

 

2. Massimo Peri, Ζ θεγγαξνληπκέλε ηνπ νισκνύ: έλαο άγλσζηνο ρ πνπ πξέπεη 

λα παξακείλεη άγλσζηνο (κηθ. Κσζηήο Παύινπ, θηινινγηθή επηκέιεηα: Μαξία 

ππξηδνπνύινπ), Gutenberg, Αζήλα 2015, ζζ. 150 [ζα θαηαηεζεί εθόζνλ 

δεηεζεί από ηελ επηηξνπή]. 

 

3. Μαξία Βειηώηε-Γεσξγνπνύινπ (επηζη. επηκ.), Κνπθινζέαηξν, Σν ζέαηξν 

ηεο εκςύρσζεο (θηινινγηθή επηκέιεηα: Μαξία ππξηδνπνύινπ), Αηγόθεξσο, 

Αζήλα 2013, ζζ. 170. [ζα θαηαηεζεί εθόζνλ δεηεζεί από ηελ επηηξνπή]. 

 

4. Ολνξέ ληε Μπαιδάθ, Ζ Βεληέηα (κηθξ. Υξ. Σζαξηζάιε), Πξίληα-Ρνέο, 

Αζήλα 2013, ζζ. 160. 
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5. Bertrand Badie, Κνπιηνύξα θαη πνιηηηθή (κηθξ. ηάζεο Μπαιηάο), εθδόζεηο 

Παηάθε, Αζήλα 1995. 

 

 

ΑΛΛΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ (ενδεικηικά) 

A. Άπθπα ζε πεπιοδικά 
 

1. «Αλαγλώζεηο», Σν Γέληξν, ηρ. 86-87, Μάξηηνο-Απξίιηνο 1995, ζζ. 104-108. 

[Έμη θείκελα κε ινγνηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πιεξνθνξίεο από ην ρώξν ηνπ βηβιίνπ θαη 

ηεο ηέρλεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ: Ζ πξσηεύνπζα ηνπ απόιπηνπ θαθνύ  (Παξνπζίαζε ηνπ 

εκηηεινύο θαη αλέθδνηνπ έξγνπ κέρξη ην 1995 ηνπ Εαλ Εελέ, Σν θάηεξγν)]. 

 

2. «Αλαγλώζεηο», Σν Γέληξν, ηρ. 83, θαινθαίξη 1994, ζζ. 87-91. 
[Δθηά κηθξά θείκελα κε αλαθνξέο ζε ζέκαηα ηεο ζύγρξνλεο ηηαιηθήο θαη γαιιηθήο 

ινγνηερλίαο. Μεηαμύ ησλ νπνίσλ: α) Έλαο αζπλήζηζηνο Λεβί -ηξσο (Παξνπζίαζε ηνπ λένπ 

βηβιίνπ ηνπ εζλνιόγνπ ηξσο Να θνηηάδεηο, λα αθνύο, λα δηαβάδεηο , ζηηο εθδόζεηο Plon), β) 

Ζ λύρηα ηεο 5εο Οθησβξίνπ (Ο Πσι Βαιεξύ θαη ε θαηαγξαθή ηνπ κεραληζκνύ ηεο 

λόεζεο)]. 
 

3. «Αλαγλώζεηο», Σν Γέληξν, ηρ. 77-78, θαινθαίξη 1993, ζζ. 135-139. 

 

4. «Αλαγλώζεηο», Σν Γέληξν, ηρ. 75-76, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 1993, ζζ. 150-

154. 

 

5. «Ο Καιβίλν θαη ην παξακύζη», Ζ Λέμε, ηρ. 118, Ννέκβξεο-Γεθέκβξεο 

1993, ζζ. 646-647. 

 

Β. Δπίμεηπα-ειζαγωγέρ ζε βιβλία 

 

1. «Δηζαγσγή» ζην βηβιίν ηνπ Σδνπδέππε Σνκάδη ληη Λακπεληνύδα Ζ ζεηξήλα 

θαη άιια δηεγήκαηα, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1993, ζζ. 7-36.  

2. «Δπίκεηξν» ζην βηβιίν Ζ ζεηξήλα θαη άιια δηεγήκαηα ηνπ Σδνπδέππε 

Σνκάδη ληη Λακπεληνύδα, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1993, ζζ. 194-235.  

3. «Δηζαγσγή» ζην βηβιίν ηνπ Ίηαιν Καιβίλν, Έμη πξνηάζεηο γηα ηελ επόκελε 

ρηιηεηία, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1995, ζζ. 11-22.  

4. «Δπίκεηξν» ζηα δνθίκηα ηνπ Ίηαιν Καιβίλν Έμη πξνηάζεηο γηα ηελ επόκελε 

ρηιηεηία, εθδόζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1995, ζζ. 181-231.   

5. «Δηζαγσγή» ζην βηβιίν ηνπ Φάνπζην Μειόηηη Γξακκέο, εθδόζεηο 

Γαβξηειίδεο, Αζήλα 1995, ζζ. 7-13.  

7. «Πξόινγνο» ζην βηβιίν ηνπ Σδάλλη Ρνληάξη Ζ γόλδνια-θάληαζκα, εθδόζεηο 

Παηάθε, Αζήλα 1998, ζζ. 9-10.  

8. «Δηζαγσγή» ζην κπζηζηόξεκα Ο Γαηόπαξδνο ηνπ Σδνπδέππε Σνκάδη ληη  

Λακπεληνύδα, εθδόζεηο Bell (Λνγνηερληθή Βηβιηνζήθε), Αζήλα 1999, ζζ. 7-

14.  

10. «Δηζαγσγή» ζην βηβιίν ηνπ Κάξιν Λνπθαξέιιη Δλ ιεπθώ, Κέδξνο, Αζήλα 

2003, ζζ. 9-13. 

11. «Δπίκεηξν» ζην βηβιίν ηνπ Κάξιν Λνπθαξέιιη Δλ ιεπθώ, Κέδξνο, Αζήλα 

2003, ζζ. 167-199.  

12. «Δηζαγσγή» ζην βηβιίν ηνπ Κάξιν  Λνπθαξέιιη Σν κπνπξδέιν ηεο νδνύ 

Όθε, Κέδξνο, Αζήλα 2003, ζζ. 9-12.    
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14. «Δπίκεηξν», ζην Ίηαιν βέβν ύληνκν Αηζζεκαηηθό ηαμίδη, Καζηαιία, 

Αζήλα 2007, ζζ. 173-226. 

15. «Ζ ηδηαίηεξε ζέζε ηνπ βέβν ζηνλ Μνληεξληζκό», ζην Ίηαιν βέβν, 

ύληνκν Αηζζεκαηηθό ηαμίδη, Καζηαιία, Αζήλα 2007, ζζ. 7-19. 

 

 

Γ. Μεηαθπάζειρ 

 

1. Σδ. Σνκάδη ληη Λακπεληνύδα, Ζ ζεηξήλα θαη άιια δηεγήκαηα, Αιεμάλδξεηα, 

Αζήλα 1993, ζζ. 235. 

2. Φάνπζην Μειόηηη, Γξακκέο, Γαβξηειίδεο, Αζήλα 1995, ζζ. 130.  

3. Σδάλη Ρνληάξη, Ζ γόλδνια-θάληαζκα, Παηάθεο, Αζήλα 1998. 

4. νπδάλα Σακάξν, Μηθέιε ν Σξνθαληόθαξδνο, Παηάθεο, Αζήλα 2000, ζζ. 

159. 

5. Έξξη ληε Λνύθα, Σξία άινγα, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2002, ζζ. 142.  

6. Κάξιν Λνπθαξέιη, Δλ ιεπθώ, Κέδξνο, Αζήλα 2003, ζζ. 199.  

7. Κάξιν Λνπθαξέιη, Έλα κνπληό θαινθαίξη, Κέδξνο, Αζήλα 2003, ζζ. 157.  

8. Σδνπδέππε Σνκάδη ληη Λακπεληνύδα (λέα αλαζεσξεκέλε έθδνζε: 

κεηάθξαζε-ζεκεηώζεηο-παξάξηεκα Μαξία ππξηδνπνύινπ), Ο Γαηόπαξδνο, 

Δθδόζεηο Bell, Αζήλα 2004, ζζ. 430 [1ε έθδνζε, Αζήλα, εθδόζεηο Bell, 1999, 

ζζ. 352].      

9. Οξλέια Βόξςη, Ζ ρώξα όπνπ πνηέ δελ πεζαίλεηο, Πιέζξνλ, Αζήλα 2006, 

ζζ.145. 

10. Σδίλν ηξάληα, Πξάζηλνη παπαγάινη, Καιέληεο, Αζήλα 2006, ζζ. 200.  

11. Ίηαιν βέβν, ύληνκν αηζζεκαηηθό ηαμίδη, Καζηαιία, Αζήλα 2007, ζζ. 

203. 

12. Ίηαιν Καιβίλν, Σα Ακεξηθάληθα Μαζήκαηα: έμη πξνηάζεηο γηα ηε λέα 

ρηιηεηία, Καζηαληώηεο, (αλαζεσξεκέλε κεηάθξαζε), Αζήλα 2014, ζζ. 186 [1ε 

έθδνζε Έμη πξνηάζεηο γηα ηελ επόκελε ρηιηεηία , Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 1995, 

ζζ. 235] 

13. Nuccio Ordine, Ζ ρξεζηκόηεηα ησλ άρξεζησλ γλώζεσλ, Άγξα, Αζήλα 

2015. 

14. Nuccio Ordine, Οη θιαζηθνί ζηε δσή καο, Άγξα, Αζήλα, 2016. 

  

 

ΤΝΔΓΡΙΑ- ΟΜΙΛΙΔ-ΓΙΑΛΔΞΔΙ 

 

ςνέδπια 

1. «Ζ πξόζιεςε ηεο γαιιηθήο πεδνγξαθίαο κέζα από ηνλ ειιεληθό πεξηνδηθό 

ηύπν ηνπ 19νπ αηώλα: ε πεξίπησζε ηνπ Δκίι Ενιά», Δ΄ Παλεπξσπατθό 

πλέδξην Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ 

πνπδώλ, Θεζζαινλίθε, 2-5 Οθη. 2014 (πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην 

ηξνγγπιό Σξαπέδη «Πνιηηηζµηθέο δηαµεζνιαβήζεηο & δηαµόξθσζε ηνπ 

“εζληθνύ ραξαθηήξα” ζηνλ πεξηνδηθό ηύπν ηνπ 19νπ αηώλα» (πληνλίζηξηα  

Άλλα Σαµπάθε). 

2. «Gisèle Prassinos: la mémoire de l'enfance, la pluralité des cultures et la 

porosité des identités», Colloque International Médiation et réception dans 

l‟espace culturel franco-hellénique, Université d‟Athènes, Faculté des Lettres, 

13-15 décembre 2013. (κε θξηηέο) 
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3. «Des tours de la traduction et l’infini de G. Leopardi», ζπκκεηνρή ζην 

δηεζλέο workshop (θαηόπηλ πξόζθιεζεο) κε ζέκα: «Myths of 

Contemporaneity: Deconstruction and Reconstruction» πνπ δηνξγάλσζε ε 

European Science Foundation (ESF) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φηινζνθίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξίλνπ ζην Cuneo ηεο Β. Ηηαιίαο ζηηο 20 -21 

επηεκβξίνπ 2010. (κε θξηηέο) 

4. «Ζ θνύθια-απηόκαην ζηελ επξσπατθή ινγνηερλία: ινγνηερληθό παξάδεηγκα 

θαη ππεξβαηηθό ζρήκα», ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην  κε ζέκα: «Κνπθινζέαηξν, 

ην Θέαηξν ηεο Δκςύρσζεο: Πεηξακαηηζκνί κε άςπρνπο πξσηαγσληζηέο», πνπ 

δηνξγάλσζε ην Σκήκα Θεαηξηθώλ ζπνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζην Ναύπιην, 7-9 Οθησβξίνπ 2010. 

5. «Figures de l‟innovation dans l‟univers poétique de Nicos Engonopoulos: 

plurilinguisme et re-sémantisation de la tradition», ζπκκεηνρή ζην δηεζλέο 

γαιιν-ηηαιηθό ζπλέδξην κε ζέκα «Pluringuisme et avant -gardes», πνπ 

νξγάλσζε ην Université de Savoie ζε ζπλεξγαζία κε ην γαιιηθό ηκήκα ηνπ 

Παλ/κίνπ ηνπ Σνξίλνπ ζην Chambéry θαη ζην Σνξίλν ζηηο 22 -25 Οθησβξίνπ 

2008. (κε θξηηέο) 

6. «Από ηηο αλαηξεπηηθέο παξνκνηώζεηο ηνπ Μπσληιαίξ ζηηο λεσηεξηθέο 

κεηαθνξέο ηνπ Μπξεηόλ», ζπκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα 

«Μνληεξληζκόο-Μεηακνληεξληζκόο: δηαρσξηζηηθέο γξακκέο», πνπ νξγάλσζε 

ην εξγαζηήξην πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο Α.Π.Θ ζηηο 25 Μαΐνπ 2007. (κε 

θξηηέο)  

 

Ομιλίερ-Γιαλέξειρ 

1. Παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ ηνπ θαζ. θηινζνθίαο θνπ Γεώξγηνπ ηείξε, ζην 

1ν Παλειιήλην πκπόζην γηα ηνπο ζπγγξαθείο ηεο Αξγνιίδαο (Αξγνιίδα: ν 

ηόπνο ηεο ζπλ-γξαθήο), 17 Απξηιίνπ 2016, Βνπιεπηηθόλ, Ναύπιην 

(δηνξγάλσζε ΣΘ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ). 

2. Σξίσξν εξγαζηήξην ηδεώλ θαη γξαθήο: «Σα ρξήζηκα καζήκαηα ησλ 

“άρξεζησλ” γλώζεσλ», 28 Μαξηίνπ 2016, ζην 1ν Παλειιήλην πκπόζην γηα 

ηνπο ζπγγξαθείο ηεο Αξγνιίδαο (Αξγνιίδα: ν ηόπνο ηεο ζπλ-γξαθήο), 

Πξννδεπηηθόο ύιινγνο «Ο Παιακήδεο», (δηνξγάλσζε ΣΘ, ππό ηελ αηγίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

3. «Σα θνπηνπξηζηηθά ζεαηξηθά καληθέζηα θαη απερήζεηο ζηνλ Πηξαληέιιν», 

δηάιεμε ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ηνπ ΣΘ ζην Ίδξπκα Καθνγηάλλε, 2-3 

Ηνπλίνπ 2013. 

4. Γηάιεμε κε ζέκα: «La théorie de la traduction dans la pensée de Derrida», 

ζε εθδήισζε ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξίλνπ (22 επηεκβξίνπ 2010).  

5. Οκηιία κε ζέκα: «Γπλαηθεία ηαπηόηεηα θαη ειεπζεξία γξαθήο» ζηελ 

εθδήισζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο γαιιόθσλεο ζπγγξαθέσο Αζζηά Σδεκπάξ 

ζηελ Γηεζλή Έθζεζε βηβιίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 20 Μαΐνπ 2007. 

πληνληζκόο ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο (αίζνπζα Δγγνλόπνπινο, πεξίπηεξν 5), 

κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζ. θνπ Γηώξγνπ Φξέξε θαη ηνπ Αιγεξηλνύ εθδόηε ηεο 

Σδεκπάξ θνπ Sofiane Hadjadj. Γηνξγάλσζε: ΔΚΔΒΗ & Δθδόζεηο ΚΔΓΡΟ.  

6. Γηάιεμε κε ζέκα: «Ζ πνιπεδξηθόηεηα ηνπ Γαηόπαξδνπ θαη νη αλεπηηπρείο 

πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ». πκκεηείραλ ε θαζεγήηξηα ηέιια 

Πξηόβνινπ θαη ν θαζεγεηήο θ. Φνίβνο Γθηθόπνπινο. Γηνξγάλσζε: Iηαιηθό 
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Mνξθσηηθό Iλζηηηνύην Αζελώλ, 10 Μαξηίνπ 2001, Αζήλα, Αίζνπζα Λόγνπ -

ηνά ηνπ βηβιίνπ. 

7. Γηάιεμε κε ζέκα: «Σν ρξνληθό ηεο γέλλεζεο ηνπ Γαηόπαξδνπ θαη ε 

κπζηζηνξεκαηηθή ελζσκάησζε ησλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Σνκάδη ληη 

Λακπεληνύδα». πκκεηείρε θαη ν θαζ. Κνο Φνίβνο Γθηθόπνπινο, πξνέδξνπ 

ηνπ Σκήκαηνο ηηαιηθήο γιώζζαο θαη θηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Γηνξγάλσζε:  

Θεζζαινλίθε, Iηαιηθό Mνξθσηηθό Iλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο, 26 Ηαλνπαξίνπ 

2001, Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ.  

8. Οκηιία κε ζέκα: «Atene libera e le testimonianze di Chateaubriand» (Ζ 

ειεύζεξε Αζήλα θαη νη καξηπξίεο ηνπ αησβξηάλδνπ), ζην Σκήκα 

Νενειιεληθώλ θαη Βπδαληηλώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάδνβαο. 

Παιάηζν Maldura, Φηινζνθηθή ρνιή, 15  Μαΐνπ 1991. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ & ΔΠΙΣΡΟΠΔ  

 

● Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ Σ΄ Παλειιήληνπ Θεαηξνινγηθνύ 

πλεδξίνπ: «Θέαηξν θαη εηεξόηεηα: Θεσξία, δξακαηνπξγία θαη ζεαηξηθή 

πξαθηηθή», πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 17-19 Μαΐνπ ηνπ 2017 ζην Ναύπιην 

(δηνξγάλσζε: Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ην Παξάξηεκα 

ηνπ Κέληξνπ Διιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard).   

● Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πκπνζίνπ «Μεηάθξαζε 

θαη Πεξηνδηθόο Σύπνο ζηνλ 19ν αηώλα» (Αζήλα, 28-29 επηεκβξηνπ 2015), 

πνπ ζα γίλεη ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξ΄κκαηνο ΘΑΛΖ, ππνέξγν 

ΥΡΤΑΛΛΗ (επηζη. ππεύζπλε θαζεγήηξηα θα Άλλα Σακπάθε).  

● Mέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο 

ηεο εξεπλεηηθήο. 

 

ΒΡΑΒΔΙΑ-ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 

2005   

1. Βξαβείν κεηάθξαζεο 2005 από ην ηηαιηθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ γηα ηε  

κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κάξιν Λνπθαξέιη, Δλ ιεπθώ, Αζήλα, Κέδξνο, 

2003, ζζ. 199. 

2. Βξαβείν κεηάθξαζεο 2005 από ην ηηαιηθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ γηα ηε 

κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κάξιν Λνπθαξέιη, Έλα κνπληό θαινθαίξη, 

Αζήλα, Κέδξνο, 2003, ζζ. 157.  

3. Βξαβείν κεηάθξαζεο 2005 από ην ηηαιηθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ γηα ηε 

κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Σδνπδέππε Σνκάδη ληη Λακπεληνύδα (λέα 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε), Ο Γαηόπαξδνο,  Φηινινγηθή Δπηκέιεηα θαη 

Μεηάθξαζε Μαξία ππξηδνπνύινπ, Αζήλα, Δθδόζεηο Bell, 2004, ζζ. 430.  

 

2007   

Φηλαιίζη γηα ην βξαβείν ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο 2007, ην νπνίν 

δηνξγαλώλεη  

ην ΔΚΔΜΔΛ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθό Μνξθσηηθό Ηλζηηηνύην, γηα ηε 

κεηάθξαζε ηνπ Σδίλν ηξάληα, Πξάζηλνη παπαγάινη, Αζήλα, Καιέληεο, 2006, 

ζζ. 200. 

 



 14 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΒΡΑΒΔΙΧΝ  

 

Μέινο ηεο επηηξνπήο Βξαβείνπ Λνγνηερληθήο Μεηάθξαζεο ΔΚΔΜΔΛ -

ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ (2009) καδί κε ηνπο Έξζε σηεξνπνύινπ, 

Σειέκαρν Υπηήξε, Μειίηα Παιεζηίλη, Νίθν Αιηθέξε.   

 

Μέινο ηεο ειιεληθήο επηηξνπήο ηνπ Ηηαιηθνύ Κξαηηθνύ Βξαβείνπ «Strega» 

(2012), πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ επνπηεία ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ 

ηλζηηηνύηνπ θαη απνηεινύληαλ από ηε Γηεπζύληξηα Κα Silvana Vassili, ηνλ Γ. 

Εώξα, ηνλ Γ. Σζόιθα, ηελ Α. Παπαζηαύξνπ, ηνλ Ν. Αιηθέξε, θ.ά.  

 

Μέινο ηεο ειιεληθήο επηηξνπήο ηνπ Ηηαιηθνύ Κξαηηθνύ Βξαβείνπ «Strega» 

(2013), πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ επνπηεία ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ 

ηλζηηηνύηνπ θαη απνηεινύληαλ από ηε Γηεπζύληξηα Κα Silvana Vassili, ηνλ Γ. 

Εώξα, ηνλ Γ. Σζόιθα, ηελ Α. Παπαζηαύξνπ, ηνλ Ν. Αιηθέξε, θ.ά.  

 

   

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

  

2012-2015 πκκεηείρε ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ΥΡΤΑΛΛΗ (2012-15) 

ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «ΘΑΛΖ-Πνιηηηζκηθέο 

Γηακεζνιαβήζεηο θαη Γηακόξθσζε ηνπ εζληθνύ ραξαθηήξα ζηνλ 

πεξηνδηθό Σύπν ηνπ 19νπ αη.», κε ππεύζπλε ηελ θαζεγήηξηα 

Άλλα Σακπάθε (ζπλεξγάηξηα ζην 3ν εξεπλεηηθό ππνέξγν κε 

ηίηιν: Θεσξήζεηο δηαπνιηηηζκηθώλ ζρέζεσλ θαη κεηαθνξώλ: ε 

εζληθή γξακκαηεία αλάκεζα ζην μέλν θαη ζην νηθείν). 

2012 πκκεηείρε ζην πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. (επηζη. ππεύζπλνο: Γ. 

Φξέξεο) κε ην Παλεπηζηήκην Spiru Haret ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, 

κε ηίηιν «Ruptures et/ou continuités identitaires chez les 

écrivains d‟expression française du sud-est européen».  

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΣΘ ΣΟΤ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ 

ΠΔΛ/ΟΤ (ενδεικηικά) 

 

• Τπεύζπλε νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνύ ηνπ Γηθηύνπ Δπηθνηλσλίαο 

Απνθνίησλ (Γ.Δ.Α.) ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ (2012-13), κε επηζη. ππεύζπλε θαζ. Κα Άιθεζηηο 

Κνληνγηάλλε. 

• Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο 1εο Ζκεξίδαο ηνπ Γηθηύνπ 

Δπηθνηλσλίαο Απνθνίησλ θαη ζπληνλίζηξηα ηνπ πάλει ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

απνθνίησλ (24.02.2013). 

• Τπεύζπλε ζύληαμεο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο εαξηλνύ εμάκελνπ 2014 θαη 

πξόγξακκα εμεηαζηηθήο Φεβξνπαξίνπ 2014.  

• Τπεύζπλε ζπιινγήο θαη επηκέιεηαο καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

έθζεζε αμηνιόγεζεο 2013-2014. 

• Σεθκεξίσζε, ζπγγξαθή θαη επηκέιεηα θεηκέλσλ ηνπ Οδεγνύ πνπδώλ 2013 -

2014 καδί κε ηε ζπλάδειθν Μαξία Μηθεδάθε.  
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• Δπηκέιεηα θεηκέλσλ ηεο έληππεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηεο 

Δξεπλεηηθήο Φπζηνγλσκίαο ηνπ Σκήκαηνο 2014 (βι. ειεθηξνληθό έληππν ζην 

www.ts.uop.gr). 

• πιινγή ησλ θαιιηηερληθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δξάζεσλ ησλ θαιιηηερλώλ 

ΓΔΠ & ΔΔΓΗΠ θαη παξνπζίαζε (κε power point) ζηνπο αμηνινγεηέο ην Φεβξ. 

2014. 

• Τπεύζπλε ζρεδηαζκνύ θαη επηκέιεηαο θεηκέλσλ ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ 

ΣΘ καδί κε ηε ζπλάδειθν Μαξία Μηθεδάθε, ιέθηνξα ηνπ ΣΘ.  

• Τπεύζπλε ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ γηα ην αθαδ. έηνο 

2014-16 (καδί κε ηε ζπλάδειθν θα Μαξία Μηθεδάθε). 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΣΘ (ενδεικηικά) 

 

2014-2016 Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & 

Αμηνιόγεζεο ίηηζεο. 

 

2013-2014 Σαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

(Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ) γηα ην ΣΘ.  

 

http://www.ts.uop.gr/

