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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 

 
Φίιηππνο Παππάο 

 
 Γεκνράξνπο 31-33, 11521, Αζήλα 

 2111112176     6946413792      

 pappasphilippos@gmail.com  

  https://en-uoa-gr.academia.edu/PhilipposPappas 

 

 

2.7.1979  Γέλλεζε ζηελ Αζήλα.  

1997-2002  Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα Φηινινγίαο (Σνκέαο Βπδαληηλώλ θαη 

Νενειιεληθώλ πνπδώλ) ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Βαζκόο πηπρίνπ: 8,1. 

2002-2005  Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνλ Σνκέα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. Τπνηξνθία άξηζηεο επίδνζεο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Τπνηξνθία 

επίδνζεο έηνπο ηνπ Η.Κ.Τ.  

Ηνύλ. 2005  Οινθιήξσζε ζπνπδώλ Πξώηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Κύθινπ. Δθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο κε ζέκα «Πξώηα ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζία ηνπ Γθακπξηέιε λη‟ 

Αλλνύληζην ζηελ Διιάδα» (επόπηεο θαζεγεηήο: Αιέμεο Πνιίηεο). Βαζκόο: 10. 

Mέζνο όξνο πηπρίνπ 9,83. 

2006-2012  Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «Ο δηάινγνο ηεο ειιεληθήο κε 

ηηο μέλεο ινγνηερλίεο κέζσ ησλ κεηαθξάζεσλ 1830-1909», κε επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηνλ Αιέμε Πνιίηε. Τπνηξνθία εζσηεξηθνύ από ην Η.Κ.Τ (2008-2012). 

Τπνηξνθία ηδξύκαηνο Μειίλα Μεξθνύξε (2008-2010).  

2012                Απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο (Γεθ. 2012) κε βαζκό άξηζηα (νκόθσλα). 

2013- 2015 πλεξγαζία έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ σο 

κεηαδηδάθηνξαο. Θέκα κεηαδηδαθηνξηθήο εξγαζίαο «Ζκεξήζηνο Σύπνο θαη 

ινγνηερλία 1873-1909: πηπρέο κηαο θαζνξηζηηθήο ζρέζεο» (επόπηεο θαζεγεηήο 

Tάθεο Καγηαιήο). Μεηαδηδαθηνξηθή ππνηξνθία από ην Ίδξπκα Παηδείαο θαη 

Δπξσπατθνύ Πνιηηηζκνύ (2013-2015). Μεηαδηδαθηνξηθή ππνηξνθία αξηζηείαο από 

ην ΑΠΘ (Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ, 2013). 

2013-2015    Τπόηξνθνο αξηζηείαο θαη δηδάζθσλ ην 2014 ζην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Μεηαδηδαθηνξηθόο ζπλεξγάηεο 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνιηηηζκηθώλ θαη Οπηηθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 
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2015             Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζην Σκήκα ΒΝΔ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. 

2016-ζήκεξα Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζην ΔΚΠΑ (Σκήκα Φηινινγίαο & Σκήκα Γαιιηθήο 

Φηινινγίαο). 

2017-ζήκεξα    ΔΠ ζην ΔΑΠ (ΠΜ Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ΘΔ52). 

2020-             Μεηαδηδαθηνξηθή ππνηξνθία ΗΚΤ (Σίηινο έξεπλαο: «Γηα κηα ηζηνξία ησλ εθδνηηθώλ 

νίθσλ. Από ηνλ Φέμε ζην ΒΗΠΔΡ». Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Δπόπηεο θαζεγεηήο: 

Αιέμεο Πνιίηεο). 

  

Δρεσνηηικό έργο  

2005-2007  πκκεηνρή (σο βαζηθόο εξεπλεηήο) ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Ππζαγόξαο 

«Αγγειίεο ειιεληθώλ εληύπσλ. Απηνηειείο θαη ζηνλ ηύπν» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, ππό ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηή Αιέμε Πνιίηε, κε εξεπλεηηθό ηνκέα ηηο 

εθεκεξίδεο ηνπ 19νπ αηώλα. 

2011-2012  πκκεηνρή ζε πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο γηα ηελ ςεθηαθή 

δηακόξθσζε κηαο Ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο γηα ην Γπκλάζην (βι. 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html) 

2013-2015  πκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα «Οη ακεξηθαληθέο ζεηξέο ζηελ Διιάδα 1967-

2013», κε ππεύζπλν ηνλ Βαζίιε Βακβαθά, Δπίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ ηνπ Α.Π.Θ. Ζ ζπλεξγαζία νδήγεζε ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν 

Οη ακεξηθαληθέο ζεηξέο ζηελ Διιάδα, επηκ. Αγγειηθή Γαδή - Βαζίιεο Βακβαθάο, 

Αζήλα, Παπαδήζεο, 2017. 

2014 -2015 πκκεηνρή (σο ζπγγξαθέαο, δηδάζθσλ θαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο) ζην 

πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ «Φεθηαθέο ηερλνινγίεο 

θαη λενειιεληθή ινγνηερλία» (http://www.digilit-edu.net/) 

2015-2016  πκκεηνρή (σο θύξηνο ζπγγξαθέαο θαη ππεύζπλνο) ζην πξόγξακκα παξαγσγήο   

ειεθηξνληθώλ ζπγγξακκάησλ ηνπ Δ.Μ.Π «Κάιιηπνο». πγγξαθή (καδί κε ηε Λίιηα 

Γηακαληνπνύινπ θαη ηνλ Αιέμαλδξν Καηζηγηάλλε) ηνπ ςεθηαθνύ εγρεηξηδίνπ 

Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία, 2016, (Βι. 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432 - ηειεπηαία επίζθεςε 13.3.2020) 

2016-2018 Eπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (σο ππόηξνθνο) κε ην Centrum Modernes Griechenland 

(CeMoG) ηνπ Διεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, κε ζέκα “German  

literature in Greece (translation, reception, transfer) 1914-1936” (Βι. 

http://www.cemog.fu-berlin.de/aktivitaeten/forschungsfoerderung/2016-2017/index.html - 

ηειεπηαία επίζθεςε 13.3.2020). 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
http://www.cemog.fu-berlin.de/aktivitaeten/forschungsfoerderung/2016-2017/index.html
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2017-ζήκεξα πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Ηζηνξηθώλ Δξεπλώλ, ΔΗΔ θαη 

ηε Γαιιηθή ρνιή Αζελώλ Πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηελ Διιάδα, ηε 

Γαιιία θαη άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, 1830-1974. 

2020-             Μεηαδηδαθηνξηθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα ΗΚΤ «Γηα κηα ηζηνξία ησλ εθδνηηθώλ 

νίθσλ. Από ηνλ Φέμε ζην ΒΗΠΔΡ», Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

 

Γημοζιεύζεις 

Βιβλία / Μονογραθίες 

Eηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία (ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λίιηα Γηακαληνπνύινπ θαη ηνλ 

Αιέμαλδξν Καηζηγηάλλε), 2016, 138 ζει. (ISBN: 978-960-603-148-9, 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432 - ηειεπηαία επίζθεςε 13.3.2020)  

O δηάινγνο ηεο ειιεληθήο κε ηηο μέλεο ινγνηερλίεο. Γηα κηα ηζηνξία ηεο ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο 

(1830-1909), Πόιηο (ππό έθδνζε)  

 

Μελέηες και άρθρα ζε επιζηημονικά περιοδικά και ζσλλογικούς ηόμοσς 

1. «Οη αθηεξώζεηο ζηα βηβιία», Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ηξαηή Σζίξθα. Έμη πξνζεγγίζεηο, ζ. 5-35 

(http://www.ekebi.gr/appdata/documents/tsirkas_web.pdf - ηειεπηαία επίζθεςε 13.3.2020) 

2. «La fortune de La ville morte et autres œuvres dramatiques de Gabriele d‟Annunzio en Grèce 

(1899-2005)», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν Studi Medievali e Moderni. Arte, Letteratura, Storia, II, 

20/2006, Napoli, Loffredo Editore, ζ. 263-275.  

3. «Νενειιεληθή ηζηνηνπνγξαθία ή ηα ςεθηαθά εξγαιεία ηνπ λενειιεληζηή», π. Κνλδπινθόξνο, ηρ. 

7, 2008, ζ. 207-210. 

4. «Πξώηεο ζθέςεηο γηα ηελ Ηζηνξία ησλ κεηαθξάζεσλ θαη ησλ κεηαθξαζηώλ ζηελ Διιάδα (1830-

1909): Απόπεηξεο πξνζέγγηζεο», π. Απειηώηεο, Οθηώβξηνο 2010.  

5. «Αλαδεηώληαο ηελ πνιιαπιή ηαπηόηεηα ηνπ Έιιελα κεηαθξαζηή: ζέκα γηα μεηύιηγκα (1830-

1909)», π. Κνλδπινθόξνο, ηρ. 9, 2010, ζ. 55-65. 

6. «θέςεηο γηα ηε ινγνηερληθή κεηάθξαζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα», Νένη Δξεπλεηέο. Φηιόινγνη-

Ηζηνξηθνί Σέρλεο, Δηαηξεία πνπδώλ, 2011. 

7. «Πξνο βηνπνξηζκόλ: Αλαπιαηζηώλνληαο ηνλ κεηαθξαζηηθό θόζκν ηνπ Παπαδηακάληε ζηνλ 

εκεξήζην θαη πεξηνδηθό ηύπν», Δηαηξεία Παπαδηακαληηθώλ πνπδώλ, Πξαθηηθά Γ΄ Γηεζλνύο 

πλεδξίνπ γηα ηνλ Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε, η. 2, Γόκνο, 2012, ζ. 329-345 

(http://papadiamantis.net - ηειεπηαία επίζθεςε 13.3.2020).  

8. «ηνηρεία γηα ηηο κεηαθξαζηηθέο ηύρεο ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ηνπ Γηαθσηηζκνύ ηελ επνρή ηνπ 

ειιεληθνύ ξνκαληηθνύ θιαζηθηζκνύ (1830-1880): Μνληεζθηέ, Μαξκνληέι, Βνιηαίξνο σο 

ςπρσθειείο παξαιιαγέο ησλ Φσ́ησλ (πξόδξνκε αλαθνίλσζε)», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν Λόγνο θαη 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/tsirkas_web.pdf%20-%20τελευταία%20επίσκεψη%2013.3.2020
http://papadiamantis.net/
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ρξόλνο ζηε λενειιεληθή γξακκαηεία (18
νο

-19
νο

 αηώλαο), Πξαθηηθά πλεδξίνπ πξνο ηηκήλ ηνπ 

Αιέμε Πνιίηε, Ρέζπκλν, 12-14 Απξηιίνπ 2013, επηκ. ηέθαλνο Καθιακάλεο θ.ά., Ζξάθιεην, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, 2015, ζ. 447-463.  

9. «Μηθξή πεξηπιάλ εζε ζηνπο -ηζκνύο θαη ηηο καλίεο από ην 1830 σο ην 1909. Θέκαηα γηα 

μεηύιηγκα: γηα ηελ ηζηνξία ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο», ζηνλ ζπιινγηθό 

ηόκν Λνγνηερληθέο δηαδξνκέο: Ηζηνξία-Θεσξία-Κξηηηθή. Μλήκε Βαγγέιε Αζαλαζόπνπινπ, επηκ. 

Θαλάζεο Αθξίβνο, Υξηζηίλα Νηνπληά, Άλλα Σδνύκα, ΔΚΠΑ, Σκήκα Φηινινγίαο – Σνκέαο 

Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, εθδόζεηο Καζηαληώηε, 2016, ζ. 415-425. 

 10. «Υαξηνγξαθώληαο ην κεηαθξαζηηθό πεδίν ηνπ 19νπ αηώλα ζε κεγάιε θιίκαθα: έληππα, πόιεηο, 

γιώζζεο, ξεπεξηόξην. Πξόδξνκεο ζθέςεηο», Δπηζηεκνληθό πκπόζην Μεηάθξαζε θαη πεξηνδηθόο 

ηύπνο ζηνλ 19
ν
 αηώλα. Πξαθηηθά, επηκ. Άλλα Σακπάθε-Αιεμία Αιηνπβά, Αζήλα 2016, ζ. 17-22 

(ειεθηξνληθή έθδνζε).  

11. «Λνγνηερληθή κεηάθξαζε θαη Αξηζηεξά. Έληππα, ηνκέο, ξεπεξηόξην (1901-1950) (πξόδξνκε 

αλαθνίλσζε)», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν Εεηήκαηα λενειιεληθήο θηινινγίαο, Μεηξηθά, πθνινγηθά, 

θξηηηθά, κεηαθξαζηηθά, Πξαθηηθά ΗΓ΄ δηεζλνύο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο 27-30 Μαξηίνπ 2014, 

Μλήκε Ξ. Α. Κνθθόιε, επηκ. Ίιηα Παπαζηάζε, Θεζζαινλίθε, Σκήκα Φηινινγίαο, Σνκέαο ΜΝΔ 

ΑΠΘ, 2016, ζ. 603-611. 

12. «Πξώηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδνο (1974-81): Δπέιαζε ηεο ηειεόξαζεο, παγίσζε ηεο 

ακεξηθαληθήο ηειενπηηθήο ςπραγσγίαο θαη πξνζπάζεηα εγρώξηνπ πνηνηηθνύ αληηζηαζκίζκαηνο», 

ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν Ακεξηθαληθέο ζεηξέο ζηελ ειιεληθή ηειεόξαζε. Γεκνθηιήο θνπιηνύξα θαη 

ςπρνθνηλσληθή δπλακηθή, επηκέιεηα Βαζίιεο Βακβαθαο - Αγγειηθή Γαδή, εθδόζεηο Παπαδήζε, 

2017, ζ. 103-140. 

13. «1883: Έηνο-ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο;», Σαπηόηεηεο: γιώζζα θαη 

ινγνηερλία / Identities: Language and Literature, Πξαθηηθά  ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηα 20 

ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. Κνκνηελή, επηκ. Εσή 

Γαβξηειίδνπ θ.ά., ηόκ. Β΄, Κνκνηελή, εθδόζεηο αΐηα, 2018, ζ. 437-450. 

14. «Ο κεηαθξαζηήο Άξεο Αιεμάλδξνπ θαη ε επνρή ηνπ», Books Journal, ηρ. 99, Ηνύληνο 2019, ζ. 

45-47. 

15. «Tα όξηα θαη ρξώκαηα ηνπ ΄Γαιαμία΄», Κνλδπινθόξνο, ηρ. 18, 2020 (ππό δεκνζίεπζε). 

16. «Γηα έλα ζπιινγηθό πνξηξέην ησλ κεηαθξαζηώλ 1830-1900», Πξαθηηθά πλεδξίνπ Figures de 

traducteurs dans l’espace franco-hellénique ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, 

Gutenberg (ππό έθδνζε). 

 17. «Ζ λενειιεληθή ινγνηερλία ζηελ ηειεόξαζε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο: θαλνληθνπνίεζε θαη 

ηδενινγία», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ γηα ηα 50 ρξόληα ηεο ειιεληθήο 

ηειεόξαζεο, Θεζζαινλίθε, Δπίθεληξν (ππό έθδνζε). 
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18. «Σo εθδνηηθό ηνπίν 1974-1981. ηνηρεία γηα ην πέξαζκα ζηε ζύγρξνλε επνρή», ζηνλ ζπιινγηθό 

ηόκν Μεηαπνιίηεπζε 1974-1981: Λνγνηερλία θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία (ππό δεκνζίεπζε) 

 

Μικρόηερα κείμενα / βιβλιοκριζίες 

πλέληεπμε κε ηνλ Μάξην Βίηη, Σhe Books’ Journal, ηρ. 9, Μάηνο 2011. 

Σν παξζέλν δεκνζηνγξαθηθό πεδίν» (γηα ην βηβιίν ηνπ Νίθνπ Μπαθνπλάθε Γεκνζηνγξάθνο ή        

Ρεπόξηεξ), The Books' Journal, ηρ. 51, Ηαλνπάξηνο 2015. 

«Ο δεύηεξνο ηόκνο ελόο εκβιεκαηηθνύ έξγνπ (θαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο). Κ.Γ. Καζίλεο, 

Βηβιηνγξαθία ησλ ειιεληθώλ κεηαθξάζεσλ ηεο μέλεο ινγνηερλίαο. ΗΘ΄-Κ΄ αη. Απηνηειείο εθδόζεηο. 

Σόκνο Γεύηεξνο (1901-1950)», Κνλδπινθόξνο, η. 12, 2015, ζ. 224-226, 

«Οη ηζηνξηθέο εθδόζεηο “Γαιαμίαο”», εθ. Ζ Καζεκεξηλή (29.4.2018) 

 

Δκπαιδεσηικό σλικό 

Έμη θεθάιαηα (κε επηκέιεηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σάθε Καγηαιή) ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Πιαηθόξκα http://www.digilit-edu.net/  

 

Γιδακηική εμπειρία  

Ασηοδύναμη διδαζκαλία 

2013-2014 Υεηκεξηλό εμάκελν: 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

«Νενειιεληθή Λνγνηερλία» (Β΄ έηνο) 

Δαξηλό εμάκελν: «Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία» (Α΄ έηνο) 

 

2014 Δαξηλό εμάκελν: 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ ΑΠΘ 

(ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θύξην Γξεγόξε Παζραιίδε).  

«Νενειιεληθόο Πνιηηηζκόο» (Α΄ έηνο) 

 

2014-2015 Xεηκεξηλό εμάκελν: 

Απηνδύλακε δηδαζθαιία ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνιoγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

«Νενειιεληθή Λνγνηερλία» (ηζηνξία, κεηξηθή, ξεύκαηα, κε ζηνηρεία ζεσξίαο ινγνηερλίαο) (Β΄ 

έηνο)  

 

2015 Δαξηλό εμάκελν: 

 Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ  

http://www.digilit-edu.net/
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«Σν δηήγεκα 1880-1910» (παξάδνζε)  

«Σύπνο θαη Λνγνηερλία» (παξάδνζε)  

«Ηζηνξία θαη ζεσξία ηεο ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο» (ζεκηλάξην) 

 

2015-2016 Υεηκεξηλό Δμάκελν:  

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 

«Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο έληππεο θαη ςεθηαθήο έξεπλαο» (ζεκηλάξην)  

«Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή θηινινγία» (ζπλδηδαζθαιία κε ηελ αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα θπξία 

Ίιηα Υαηδεπαλαγηώηε) 

 

2016-2017 Υεηκεξηλό εμάκελν: 

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ (ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Απόθηεζε αθαδεκατθήο 

εκπεηξίαο») 

«Λνγνηερλία 1880-1930» 

 

2017 Δαξηλό εμάκελν:  

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Γαιιηθήο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ (ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Απόθηεζε 

αθαδεκατθήο εκπεηξίαο) 

«Ηζηνξία θαη θξηηηθή ηεο κεηάθξαζεο» 

 

2018 Δαξηλό εμάκελν: 

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ 

«Νενειιεληθή Λνγνηερλία. 19
νο

 αηώλαο»  

 

2018-2019 Υεηκεξηλό εμάκελν:   

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ 

«Μέζνδνη πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο» 

 

2019 Δαξηλό εμάκελν:   

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ  

«Νενειιεληθή Λνγνηερλία. 19
νο

 αηώλαο» (Πνίεζε ηνπ ξνκαληηζκνύ)  

«Μεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο/Πεξηνδηθά λενειιεληθήο ινγνηερλίαο» (ζεκηλάξην) 

 

2019-2020 Υεηκεξηλό εμάκελν:   

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Φηινινγίαο θαη ην Παηδαγσγηθό Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξώελ 
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ΦΠΦ ηνπ ΔΚΠΑ  

«Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή θηινινγία» 

 

2020 Δαξηλό εμάκελν:  

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 20
νπ 

αηώλα  (Πνίεζε Γεληάο ηνπ ‟30)»  

«Νενειιεληθή ινγνηερλία. 19
νο

 αηώλαο» 

 

2017-ζήκεξα:      

Γηδαζθαιία σο ΔΠ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) 

Μεηαπηπρηαθό ΓΓΡ (Γεκηνπξγηθή Γξαθή), Θ.Δ. 52, «Νενειιεληθή Λνγνηερλία 19
νο

- 20
νο

» 

Δπνπηεία επηά δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ 

   

Δπιπρόζθεηη διδακηική εμπειρία  

Φεβξ. 2009 πκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην Δπηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο 

(Ηζηνηνπνγξαθία) ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (δηδάζθνπζα ηέζε Αζήλε). 

Μάηνο 2009  πκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην Ηζηνξίαο ηεο κεηάθξαζεο ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (δηδάζθνπζα ηέζε Αζήλε). 

Γεθ. 2009  πκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην Ηζηνξίαο ηεο θξηηηθήο ζην Σκήκα Φηινινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (δηδάζθσλ Γηάλλεο Παπαζενδώξνπ). 

Οθη. 2010  πκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα Δπηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (δηδάζθνπζεο ηέζε Αζήλε θαη Γεσξγία Γθόηζε). 

Nνέκ. 2010  πκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (δηδάζθνπζα Υξηζηίλα Νηνπληά). 

Ηαλ. 2012  πκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην Ηζηνξίαο ηνπ Σύπνπ ζην Σκήκα Φηινινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (δηδάζθνπζα ηέζε Αζήλε). 

Mάξη. 2012  Γηάιεμε ζην Colloquium ηνπ ηκήκαηνο ΒΝΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε ζέκα 

ηνλ κεηαθξαζηή Παπαδηακάληε. 

Ννέκ. 2012 πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην Μεζνδνινγίαο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο 

ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ κε ζέκα ηε λενειιεληθή ηζηνηνπνγξαθία 

(δηδάζθνπζα Γεσξγία Γθόηζε). 

Απξ. 2013  πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην Πξόζιεςεο ινγνηερληθώλ ξεπκάησλ ζην 

Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (δηδάζθνπζα ηέζε Αζήλε). 

 

Σσμμεηοτή ζε Σσνέδρια/Ημερίδες  

2-3.12.2005  πκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην La ville morte. Image archétype entre théatre, 
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archéologie et mythe, Παλεπηζηήκην ηνπ Caen. Αλαθνίλσζε κε ζέκα: «La fortune de La ville morte 

et autres œuvres dramatiques de d‟Annunzio en Grèce». 

27.11.2008  πκκεηνρή ζηελ εκεξίδα ηεο Δηαηξείαο πνπδώλ Νένη εξεπλεηέο-θηιόινγνη ζην 

Δ.Η.Δ. 

20.2.2010  πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηνπ ΔΚΔΜΔΛ Σν κεηαθξαζηηθό ηέρλαζκα. Σίηινο 

αλαθνίλσζεο: «Ηζηνξία ησλ κεηαθξάζεσλ θαη ησλ κεηαθξαζηώλ ζηελ Διιάδα (1830-1909): 

Απόπεηξα πξνζέγγηζεο». 

12.9.2010  πκκεηνρή ζην Γ΄ πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ πνπδώλ 

Σαπηόηεηεο ζηνλ ειιεληθό θόζκν (από ην 1204 έσο ζήκεξα) ζηε Γξαλάδα. Σίηινο αλαθνίλσζεο «Ζ 

πνιιαπιή ηαπηόηεηα ηνπ έιιελα κεηαθξαζηή». 

17.2.2011  πκκεηνρή ζην δεύηεξν ζπλέδξην ηνπ ΔΚΔΜΔΛ Ο κεηαθξαζηήο θαη ν θόζκνο ηνπ. 

Σίηινο αλαθνίλσζεο «Φήγκαηα θξηηηθήο ηεο κεηάθξαζεο ζηνλ ειιεληθό 19ν αηώλα». 

7.10.2011  πκκεηνρή ζην Γ΄ πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Παπαδηακαληηθώλ πνπδώλ Ο 

Παπαδηακάληεο κεηαθξάδσλ θαη κεηαθξαδόκελνο. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «“Πξνο βηνπνξηζκόλ”: νη 

κεηαθξαζηηθέο ππνρξεώζεηο θαη επηινγέο (;) ηνπ Παπαδηακάληε».  

3.11.2011  πκκεηνρή ζηε ΗΓ΄ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηνπ Tνκέα Μ.Ν.Δ. ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Νενειιεληθή ινγνηερλία θαη θξηηηθή από ηνλ Γηαθσηηζκό έσο ζήκεξα. Σίηινο 

αλαθνίλσζεο: «Ηζόγεην κε ζέα : Ζκεξήζηνο ηύπνο θαη ινγνηερλία (από ηηο αξρέο κέρξη ην 1909). 

Θέκα γηα μεηύιηγκα». 

10.12.2012  πκκεηνρή ζην εξγαζηήξη Society, History and Memory: Explorations in old and 

new media ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζηελ Κόξηλζν. Σίηινο 

αλαθνίλσζεο: «Δκπεηξίεο ηζηνηνπνγξάθνπ λενειιεληζηή: ν θινληζκόο ησλ θεηκέλσλ, ν πεηξαζκόο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη νη παγίδεο ησλ ππεξζπλδέζκσλ». 

18.1.2013  πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ζηε κλήκε Βαγγέιε Αζαλαζόπνπινπ 

Λνγνηερληθέο δηαδξνκέο: Ηζηνξία-Θεσξία-Κξηηηθή ηνπ Σνκέα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο , Σκήκα 

Φηινινγίαο ΔΚΠΑ . Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Μηθξή πεξηπιάλεζε ζηνπο –ηζκνύο θαη ηηο καλίεο : από 

ην 1830 σο ην 1909». 

13.4.2013  πκκεηνρή ζην πλέδξην Νενειιεληθώλ πνπδώλ πξνο ηηκήλ ηνπ Αιέμε Πνιίηε 

Λόγνο θαη ρξόλνο ζηε λενειιεληθή γξακκαηεία. Σίηινο αλαθνίλσζεο : «Ο Γηαθσηηζκν́ο ζηελ επνρέ 

ηνπ Νενθιαζηθνπ́ Ρνκαληηζκνύ (1830-1880): ςπρσθειείο παξαιιαγέο ηεο „„αλάζρεζεο‟‟ ησλ 

Φώησλ». 

14.5.2013  πκκεηνρή ζην Δηδηθό Μνξθσηηθό εκηλάξην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Νενειιεληθήο   

Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΝΔΟeΛΛΖΝΗΣΖ: Νενειιεληθή Φηινινγία & 

Ψεθηαθέο Σερλνινγίεο. Σίηινο αλαθνίλσζεο «Γηαδίθηπν θαη λενειιεληθή θηινινγία: πξνθιήζεηο, 

παγίδεο, αληηζηάζεηο». 
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20.7.2013  πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηεο AILC ζην Παξίζη (XXe Congrès de l‟Association 

Internationale de Littérature Comparée). Tίηινο αλαθνίλσζεο «Transfert du feuilletonisme français 

en Grèce du XIXe siècle». 

6.3.2014  πκκεηνρή ζην ζπλέδξην Figures de traducteurs dans l’espace franco-hellénique 

ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ. Σίηινο αλαθνίλσζεο «Γηα έλα ζπιινγηθό 

πνξηξέην κεηαθξαζηή ηνπ 19
νπ

 αηώλα». 

29.3.2014  πκκεηνρή ζηελ ΗΓ΄ Γηεζλή Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηνπ Σνκέα ΜΝΔ ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ, ζηε κλήκε Ξ. Α. Κνθόιε Εεηήκαηα λενειιεληθήο θηινινγίαο: 

κεηξηθά, πθνινγηθά, θξηηηθά, κεηαθξαζηηθά. Σίηινο αλαθνίλσζεο «Λνγνηερληθέο κεηαθξάζεηο ζηα 

πεξηνδηθά ηεο Αξηζηεξάο: από ηνπο Νένπο Βσκνύο ζηα Διεύζεξα Γξάκκαηα». 

3.6.2014  πκκεηνρή ζηελ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Δξγαζίαο Νενειιεληθήο θαη πγθξηηηθήο 

Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηε κλήκε ηνπ Γηώξγνπ 

Βεινπδή Γξακκαηνινγία, Ηζηνξία, ύγθξηζε. Σίηινο αλαθνίλσζεο «ηνηρεία γηα ηελ πξόζιεςε θαη 

ηελ αμηνδόηεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο 1830-1900». 

4.10.2014  πκκεηνρή ζην Δ΄ πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ πνπδώλ, 

ζηε Θεζζαινλίθε. πλέρεηεο, αζπλέρεηεο, ξήμεηο ζηνλ ειιεληθό θόζκν (1204-2014): νηθνλνκία, 

θνηλσλία, ηζηνξία, ινγνηερλία. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Αλαγλώζηεο, αθξναηέο, ηειεζεαηέο, ρξήζηεο 

δηαδηθηύνπ: γηα κηα ζπλνπηηθή ηζηνξία ηεο πξόζιεςεο πξντόλησλ καδηθήο θνπιηνύξαο ζηελ 

Διιάδα, από ηνπο επηθπιιηδνκαλείο ζηηο δηθηπαθέο θνηλόηεηεο». 

14-17.5.2015 πκκεηνρή ζην επηζηεκνληθό ζπκπόζην ησλ ΔΚΠΑ θαη ΔΗΔ Διιεληθόηεηα θαη 

εηεξόηεηα, πνιηηηζκηθέο κεζνιαβήζεηο θαη εζληθόο ραξαθηήξαο ηνλ 19
ν
 αηώλα. Σίηινο αλαθνίλσζεο 

(από θνηλνύ κε ηε Βαζηιηθή Γεκνπιά): «ηνηρεία γηα ηελ παξνπζία θαη ηελ πξόζιεςε ηεο 

ινγνηερλίαο ηνπ θαληαζηηθνύ ζηελ Διιάδα (1870-αξρέο 20νύ αηώλα)». 

9-11.10.2015 πκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

Σαπηόηεηεο ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «1883: Έλα έηνο-νξόζεκν γηα ηελ 

παγίσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πεδνγξαθίαο (πξσηόηππεο θαη κεηαθξαζκέλεο)». 

13-14.11.2015  πκκεηνρή ζην επηζηεκνληθό ζπκπόζην ηνπ ΔΚΠΑ (Πξόγξακκα Θαιήο 

«Υξπζαιιίο») Μεηάθξαζε θαη πεξηνδηθόο ηύπνο ζηνλ 19
ν
 αηώλα. Σίηινο αλαθνίλσζεο: 

«Υαξηνγξαθώληαο ην κεηαθξαζηηθό πεδίν ζε κεγάιε θιίκαθα: έληππα, πόιεηο, γιώζζεο, 

ξεπεξηόξην». 

18-20.11.2015 πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηνπ Σκήκαηνο Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ηνπ Δ.Η.Δ, ζηε Λεπθσζία, Έιεγρνο ηδεώλ θαη ινγνθξηζία από ηηο 

απαξρέο ηεο ειιεληθήο ηππνγξαθίαο κέρξη ην ύληαγκα ηνπ 1844. Σίηινο αλαθνίλσζεο «Λνγνθξηζία, 

Σύπνο θαη Λνγνηερλία από ην 1844 σο ηα Δπαγγειηθά». 



10 

 

13-14.5.2016 πκκεηνρή ζην ζπλέδξην Ζ Κσλζηαληηλνύπνιε ζηελ Ηζηνξία θαη ηε Λνγνηερλία 

(Πξαθηηθά πλεδξίνπ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ). Σίηινο αλαθνίλσζεο: «πκβνιή ζηελ 

ηζηνξία ησλ ινγνηερληθώλ επηθπιιίδσλ: νη εθεκεξίδεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηα εθδνηηθά 

ηνπο θαηαζηήκαηα». 

20-22.10.2016 πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Διιελνξσζηθέο ζρέζεηο θαηά 

ηε λεόηεξε θαη ζύγρξνλε πεξίνδν. 18
νο

-20
νο

 αη.. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Αληρλεύνληαο ηελ παξνπζία 

ηεο ξσζηθήο ινγνηερλίαο ζηελ Διιάδα 1880-1936)». 

9-11.12.2016  πκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνιηηηζκηθώλ θαη Οπηηθώλ 

πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ ηνπ ΑΠΘ 50 ρξόληα ειιεληθήο ηειεόξαζεο.        

Σίηινο αλαθνίλσζεο: «H λενειιεληθή ινγνηερλία ζηελ ηειεόξαζε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο: 

θαλνληθνπνίεζε θαη ηδενινγία». 

25-27.5.2017 πκκεηνρή (καδί κε ηε Φαλή σθξνλίδνπ) ζηελ 6
ε
 ζπλάληεζε ειιήλσλ 

κεηαθξαζενιόγσλ ζηε Θεζζαινλίθε (Σνκέαο κεηάθξαζεο Σκήκαηνο Γαιιηθήο Φηινινγίαο, ΑΠΘ). 

Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Πξώηα ζηνηρεία γηα ηηο κεηαθξάζεηο ηνπ Γθπ ληε Μσπαζάλ ζηελ Διιάδα». 

16.10.2017   πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ηνπ ΔΗΔ Καζεγεηέο-κεηαθξαζηέο-εθδόηεο. 

Πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηελ Διιάδα, ηε Γαιιία θαη άιιεο επξσπατθέο ρώξεο.1830-

1974. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Ζ παξνπζία ηνπ Γθπ ληε Μσπαζάλ ζηελ Διιάδα» / « La présence de 

Guy de Maupassant en Grèce », 

3.11.2017          πκκεηνρή ζην Colloquium ηνπ Σνκέα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ.  

Σίηινο νκηιίαο: «ηνηρεία από κηα άγξαθε λενειιεληθή ηζηνξία εθδνηώλ θαη αλαγλσζηώλ: ηα 

ρξώκαηα ηνπ “Γαιαμία”». 

12.4.2019     πκκεηνρή ζηελ εκεξίδα Αλαδεηώληαο ην λέν κέζα από ηε κεηάθξαζε ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Μεηαθξαζενινγίαο, ζηελ Σερλόπνιε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Σίηινο αλαθνίλσζεο: 

«ηνηρεία γηα κηα ζπλνπηηθή ηζηνξία ηεο ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο ζηελ Διιάδα». 
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16.11.2019   πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Μεηαπνιίηεπζε 1974-1981. Λνγνηερλία θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Σν εθδνηηθό 

ηνπίν 1974-1981. Σνκέο, ξεπεξηόξην, θαηλνηνκίεο». 

20.3.2020 (αλαβιήζεθε)    πκκεηνρή ζηε ΗΣ΄ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηνπ Tνκέα Μ.Ν.Δ. ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Ζ Πέλα θαη ην μίθνο. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Βόξβνξνο θαη 

αιεηπηήξην. Γηα κηαλ ηζηνξία ηεο θξηηηθήο ηεο κεηάθξαζεο ηνλ 19
ν
 αηώλα». 

 

Άλλες επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες 

2012-2013 Αλαγλώζηεο θαη επηκειεηήο εθδόζεσλ ζηηο εθδόζεηο Πόιηο 

2005-2008 Μεηαθξάζεηο γηα ηηο εθδόζεηο Διεπζεξνπδάθε θαη ηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή 
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2006-2010 Μαζήκαηα ζε θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο 

2008-2009 Δξγαζία σο επηκειεηήο εθδόζεσλ ζε έλζεηα ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή 

2011-ζήκεξα Παξαγσγή πνιηηηζηηθήο εθπνκπήο ζηνλ δεκνηηθό Ρ/ Αζήλα 984 

 

Ξένες γλώζζες  

Άξηζηε γλώζε αγγιηθώλ (Certificate of Proficiency in English)  

Πνιύ θαιή γλώζε ηηαιηθώλ (Κξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο, επίπεδν Β2)  

Πνιύ θαιή γλώζε γαιιηθώλ (DELF A1, A2, A3, A4)  

Mέηξηα γλώζε ηζπαληθώλ θαη γεξκαληθώλ. 

 


