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Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Διεύθυνση επικοινωνίας: Μαρωνείας 24 (Αδιέξοδο, 1ο δεξιά), Κομοτηνή 69100.
Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100.
Τηλέφωνα εργασίας: +30 25310 39945 (γραφείο) και 25310 39900-2 (γραμματεία)

e-mail: προσωπικό: nikosmavrelos@yahoo.gr και εργασίας: nmavrelo@helit.duth.gr 
Ημερομηνία γέννησης: 20 Ιουλίου 1969
Τόπος γέννησης: Χίος
Στρατιωτική θητεία: Ιανουάριος 1998 - Iούλιος 1999.

Α 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ:
1987: Απολυτήριο Λυκείου.
1988  -  1992:  Προπτυχιακές  σπουδές  στο  Τμήμα  Φιλολογίας  του  Πανεπιστημίου 
Κρήτης.
Ιούνιος 1992: Πτυχίο Φιλολογίας.
1992  -  1994:  Μεταπτυχιακές  σπουδές  στον  τομέα  Βυζαντινής  και  Νεοελληνικής 
Φιλολογίας (Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης).
Ιούνιος  1994:  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  στη  Νεοελληνική  Φιλολογία. 
Tίτλος κύριας μεταπτυχιακής εργασίας: «Νικόλαος Επισκοπόπουλος: Ένας κριτικός 
που διαμορφώνεται στις στήλες του Άστεως στα έτη 1893 - 1901. Ανασύνθεση μιας 
άποψης για τη λογοτεχνία και την κριτική».
1995  -  2000:  Εκπόνηση  διδακτορικής  διατριβής  στο  Τμήμα  Βυζαντινών  και 
Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
2001:  Διδακτορικό  Δίπλωμα  στη  Νεοελληνική  Φιλολογία.  Τίτλος  διατριβής:  «Οι 
κοσμοπολίτες και οι φουστανελοφόροι. Το ελληνόγλωσσο κριτικό έργο του Νικόλαου 
Επισκοπόπουλου». 

Α 3. ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά: Δίπλωμα Proficiency Cambridge και επάρκεια για τη διδασκαλία της 
γλώσσας από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Ισπανικά: Πολύ καλή χρήση τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου.
Γαλλικά: Αρκετά καλή χρήση του προφορικού και μέτρια του γραπτού λόγου.
Ιταλικά: Αρκετά καλή χρήση του προφορικού και μέτρια του γραπτού λόγου.

Β. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Β 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Σεπτέμβριος 1995 - Ιούνιος 1997: Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Αντικείμενο:  διδασκαλία  φροντιστηριακών  μαθημάτων  στους  προπτυχιακούς 
φοιτητές  στο  πλαίσιο  των  μαθημάτων  Γλωσσολογίας  («Συγγραφή  ακαδημαϊκού 
δοκιμίου»), Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας («Εισαγωγή στη 
Νεοελληνική Φιλολογία» και «Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας»).
1997: Συμμετοχή στη διοργάνωση του συνεδρίου για τον Κωνσταντίνο Καβάφη που 
διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1997. Μετάφραση ομιλιών από τα Αγγλικά 
στα Ελληνικά.
Αύγουστος 1999 - Ιούνιος του 2002:  Ελληνικά σε ξένους στο Σχολείο Ελληνικής 
Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέση Ειδικού Επιστήμονα.
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Σεπτέμβριος  1999  -  Ιούνιος  2001:  Καθηγητής  (φιλόλογος)  σε  ιδιωτικό  σχολείο 
μέσης εκπαίδευσης στη Λευκωσία.
Απρίλιος 2003 - Νοέμβριος 2004: Collaboratore ed Esperto Linguistico (παλιά θέση 
Lettore)  με  σύμβαση  στο  Τμήμα  Ξένων  Γλωσσών  και  Φιλολογιών  του 
Πανεπιστημίου του Bari της Ιταλίας.
Ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 2004-2005: Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού  στην  ενότητα  «Ευρωπαϊκή  Λογοτεχνία»  του  Ελληνικού  Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.
2003 ως σήμερα: Τακτικός συνεργάτης του ένθετου «Αναγνώσεις» της εφημερίδας 
Κυριακάτικη Αυγή. Για τις δημοσιευμένες βιβλιοκρισίες στο ένθετο βλ. τμήμα Γ.3.
Μάρτιος 2005 ως 2009: Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ιανουάριος  2009  –  Δεκέμβριος  2014:  Επίκουρος  Καθηγητής  Νεοελληνικής 
Φιλολογίας  (επί  θητεία)  στο  Τμήμα  Ελληνικής  Φιλολογίας  του  Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.
Ιανουάριος  2014  –  σήμερα:  Μόνιμος  Επίκουρος  Καθηγητής  Νεοελληνικής 
Φιλολογίας  στο  Τμήμα  Ελληνικής  Φιλολογίας  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου 
Θράκης.
Μάιος 2005 - Οκτώβριος 2005: Υπεύθυνος συλλογής υλικού για την ιστοσελίδα του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.
2006: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Λόγος Γυναικών» 
που διοργάνωσε το Τμήμα μας.
2006  ως  σήμερα:  Μέλος  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Γενικής  και  Συγκριτικής 
Γραμματολογίας.
2006 ως σήμερα: Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών.
Ιανουάριος  -  Μάϊος  2006:  Μέλος  της  επιτροπής  κατάρτισης  του  Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
Μάρτιος 2006: Εκπροσώπηση και παρουσίαση του Πανεπιστημίου μας στη διεθνή 
συνάντηση  «Journées Internationales»  που  διοργάνωσε  στο  Lorient της  Βρετάνης 
(Γαλλία) το Πανεπιστήμιο της Νότιας Βρετάνης, με το οποίο έχουμε συνεργασία στο 
Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus.
Οκτώβριος 2006 ως σήμερα: Αυτόνομη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
Ιανουάριος 2007: Υπεύθυνος για την κατάρτιση του καταστατικού για το υπό ίδρυση 
Εργαστήριο  Νεοελληνικής  Φιλολογίας  του  Τμήματος  Ελληνικής  Φιλολογίας  του 
Δ.Π.Θ..
Ιούλιος  2007:  Διδασκαλία  στο  μεταπτυχιακό  σεμινάριο  του  κ.  Μορφακίδη  στο 
Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της
Γρανάδας (Ισπανία), κατόπιν πρόσκλησης, Τίτλοι των τριών διαλέξεων: «Ανώνυμος 
του 1789», «Εμμανουήλ Ροΐδης: ανάμεσα στον Ρομαντισμό και τον Ρεαλισμό» και 
«Η Σαρκοφάγος του Γ. Ιωάννου». Με αφορμή τις διαλέξεις οι φοιτητές εκπόνησαν 
εργασίες.  Για  δύο  από  τις  φοιτήτριες  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  του 
Πανεπιστημίου  της  Γρανάδας,  ορίστηκα  επιβλέπων  των  Διπλωματικών 
Μεταπτυχιακών τους εργασιών (Καραϊσαρίδου Στυλιανή και Ψύλλου Δήμητρα).
Νοέμβριος  2007:  Τρίωρη  διάλεξη  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  της  Κ.  Κωστίου 
«Σάτιρα  και  Παρωδία» στο  Τμήμα Ελληνικής  Φιλολογίας  του  Παν/μίου  Πατρών, 
κατόπιν πρόσκλησης της διδάσκουσας. Τίτλος διάλεξης: «Ανώνυμος του 1789».
Δεκέμβριος 2007: Μέλος της επιτροπής οργάνωσης της τιμητικής εκδήλωσης για τον 
Νίκο Εγγονόπουλο (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ., 11/12/2007).



2008 και 2009: Εκπρόσωπος του Τμήματος στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου.
29 Μαΐου 2008: Επιβλέπων καθηγητής στη διοργάνωση φοιτητικής ημερίδας με θέμα 
«Κρητική Λογοτεχνία της Αναγέννησης».
Ιούλιος  2008:  Διδασκαλία  στο  μεταπτυχιακό  σεμινάριο  του  κ.  Μορφακίδη  στο 
Πανεπιστήμιο  της  Γρανάδας  (Ισπανία),  κατόπιν  πρόσκλησης.  Τίτλοι  των  τριών 
διαλέξεων: «Ανώνυμος 1789», «Εμμανουήλ Ροΐδης: ανάμεσα στον Ρομαντισμό και 
τον Ρεαλισμό» και «Η Σαρκοφάγος του Γ. Ιωάννου». Με αφορμή τις διαλέξεις  οι 
φοιτητές εκπόνησαν εργασίες.
Οκτώβριος 2008: Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ (21-22 Οκτωβρίου) 
στο  πλαίσιο  της  κινητικότητας  του  προγράμματος  Erasmus.  Έγιναν  τέσσερις 
διαλέξεις  στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με θέματα 
τον Ανώνυμο του 1789 και το έργο του Εμμ. Ροΐδη.
Μαΐος 2009: Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής στη διημερίδα που διοργάνωσε 
το  Τμήμα  μας  με  θέμα  «Το  εύρος  του  έργου  του  Γ.  Βιζυηνού:  παλαιότερες 
αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις».
13  Νοεμβρίου  2009:  Τρίωρη  διάλεξη  σε  μεταπτυχιακό  σεμινάριο  του  Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν πρόσκλησης της διδάσκουσας και 
συναδέλφου  Λέκτορος  Αναστασίας  Αθήνη.  Θέμα  της  διάλεξης  ο  «Ανώνυμος  του 
1789». 
2010 – σήμερα: Πρόεδρος σε επιτροπές παραλαβής υλικού, βιβλίων της βιβλιοθήκης, 
καταστροφής υλικού. Μέλος σε επιτροπές: προγράμματος σπουδών, συνεργασίας με 
φοιτητές  σε  θέματα  προγράμματος  σπουδών,  πληροφόρησης  την  μελών  ΔΕΠ για 
επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες κλπ.
21  Ιανουαρίου  2010:  Τρίωρη  διάλεξη  σε  μεταπτυχιακό  σεμινάριο  του  Τμήματος 
Γλωσσών,  Φιλολογίας  και  Πολιτισμού  Παρευξεινίων  Χωρών  του  Δ.Π.Θ.  κατόπιν 
πρόσκλησης  της  διδάσκουσας  και  συναδέλφου  Επίκουρου  Καθηγήτριας  Μαρίας 
Δημάση.  Θέμα  της  διάλεξης  «Ζητήματα  ταυτότητας  (ατομικής,  κοινωνικής  ή/και 
εθνικής και ειδολογικής) σε κείμενα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού».
10 Μαρτίου 2010:  Τρίωρη διάλεξη σε μεταπτυχιακό σεμινάριο του Νεοελληνικού 
Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Σορβόννης κατόπιν πρόσκλησης του συναδέλφου 
Henri Tonnet, που δίδασκε και το σεμινάριο. Θέμα της διάλεξης «Ο Ανώνυμος του 
1789. Η μνήμη των ειδών στον χρονότοπο της ‘‘επαρχίας της ανυπάρκτου’’».
11 Μαρτίου 2010: Τρίωρη διάλεξη στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου 
της  Σορβόννης  κατόπιν  πρόσκλησης  του  συναδέλφου  Henri Tonnet.  Θέμα της 
διάλεξης «Les  Loisirs  de  Philothée (1718;  1800)  de  Nicolas  Mavrocordatos.  Le 
dialogue des genres dans une ‘‘espèce de roman’’ et le jeu entre la fonction ludique et 
sérieuse»,  το κείμενο της οποίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό που εκδίδει το 
Ινστιτούτο (Revue des Études Néohelléniques).
Οκτώβριος-Νοέμβριος 2010: Διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος με τίτλο «Εμμ. 
Ροΐδη:  Πάπισσα  Ιωάννα.  Το  έργο  οι  μεταφράσεις  του  και  η  περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα»  στο  Πανεπιστήμιο  Columbia των  Ηνωμένων  Πολιτειών,  κατόπιν 
πρόσκλησης  της  συντονίστριας  του  Προγράμματος  Νεοελληνικών  Σπουδών  Καθ. 
Karen Van Dyck.
13  Οκτωβρίου  2010:  Διάλεξη  στο  πλαίσιο  του  σεμιναρίου  του  Προγράμματος 
Νεολληνικών Σπουδών με θέμα: «“Narcissistic”  techniques in 18th and 19th century 
Greek Fiction as vehicles of modernity». Περίληψη της ανακοίνωσης και σύνοψη της 
συζήτησης  που  ακολούθησε  βρίσκεται  αναρτημένη  στον  ιστότοπο  του 
Πανεπιστημίου http://www.columbia.edu/cu/hellenicstudies/Seminar-Mavrelos.pdf 
15  Νοεμβρίου 2010:  Διάλεξη στο προπτυχιακό μάθημα λογοτεχνικής μετάφρασης 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου New Haven State University του 
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Connecticut  των Ηνωμένων Πολιτειών,  με τίτλο «“Αλληλουχία κατά τον 
Βωδελαίρον”  by  C.  P.  Cavafy:  The  poem  as  translation  and  literary  criticism», 
κατόπιν πρόσκλησης του διδάσκοντος Καθ. Rafael Hernandez.
28  Νοεμβρίου  –  2  Δεκεμβρίου  2011:  Τρεις  τρίωρες  διαλέξεις  στο  πλαίσιο 
ανταλλαγής  διδασκόντων  του  Προγράμματος  Erasmus στο  Πανεπιστήμιο  του 
Αμβούργου (Γερμανία). Τίτλοι διαλέξεων: Α. From literature to reality or from the 
journalistic to the literary text [=Από τη λογοτεχνία στην πραγματικότητα ή από το 
δημοσιογραφικό στο λογοτεχνικό κείμενο], Β. Short story and painting: the genre of 
"eikon"  at the end of the 19th century [=Διήγημα  και  ζωγραφική:  το  είδος  της 
"εικόνος"  στο  τέλος  του  19ου  αιώνα]  και  Γ.  Η  Πάπισσα  Ιωάννα ως  "ψηλαφητό 
παλίμψηστο":  η  έννοια  του  ανοιχτού  διαλόγου κειμένων  στην  αρένα  του 
μυθιστορήματος.
17  Ιανουαρίου  2012:  Τρίωρη  διάλεξη  σε  μεταπτυχιακό  σεμινάριο  του  Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν πρόσκλησης της διδάσκουσας και 
συναδέλφου  Επίκουρης  Καθηγήτριας  Άννας  Κατσιγιάννη.  Θέμα  της  διάλεξης 
«Ζωγραφική  και  λογοτεχνία.  Οι  ειδολογικοί  πειραματισμοί  του  Νικόλαου 
Επισκοπόπουλου,  ή  ο  λογοτεχνικός  Αισθητισμός  και  το  κίνημα  του 
Προραφαηλιτισμού στις Έρημες Ψυχές».
18  Ιανουαρίου  2012:  Τρίωρη  διάλεξη  σε  μεταπτυχιακό  σεμινάριο  του  Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν πρόσκλησης της διδάσκουσας και 
συναδέλφου  Επίκουρης  Καθηγήτριας  Αναστασίας  Αθήνη.  Θέμα  της  διάλεξης  «Ο 
Νικόλαος Επισκοπόπουλος και η κριτική στις αθηναϊκές εφημερίδες, στο τέλος του 
19ου αιώνα».
14-17 Μαΐου 2012:  Τρίωρες διαλέξεις  στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης 
στο πλαίσιο ανταλλαγών του προγράμματος  Erasmus:  1.  Τα Φιλοθέου Πάρεργα του 
Μαυροκορδάτου  και  η  εικόνα  της  Πόλης  και  του  Σουλτάνου.  2.  Η  “Ψυχολογία 
συριανού συζύγου” του Ροΐδη: Η εικόνα της Σύρου ως εικόνα της Ελλάδας. 3. Το 
“Εις το φως της ημέρας” του Καβάφη και η Αλεξάνδρεια.
3  Οκτωβρίου  2012:  Παρουσίαση  του  έργου  του  πεζογράφου  Γ.  Μακριδάκη  σε 
εκδήλωση  που  έγινε  σε  συνεργασία  με  τη  συνάδελφο  Β.  Κοντογιάννη  και 
συντονισμός της συζήτησης με τους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος “Εισαγωγή 
στη Νεοελληνική Φιλολογία”. Θέμα της συζήτησης “Ιστορία και Μυθοπλασία”.
15  Νοεμβρίου  2012:  Παρουσίαση  σε  ημερίδα  που  διοργάνωσαν  οι  φοιτητές  του 
Πανεπιστημίου  που  διαμένουν  στις  Φοιτητικές  Εστίες  του  Δ.Π.Θ.  Θέμα  της 
παρουσίασης: “Ο σαρκασμός ως τέχνη αντίστασης. Η ποίηση του Καρυωτάκη και η 
ζωγραφική  του  Otto  Dix  ως  εικόνα  της  εποχής  τους”.  Βλ.  http://www.paratiritis-
news.gr/detailed_article.php?id=156925&categoryid=10 
25  Φεβρουαρίου  2013:  Δύο  διαλέξεις  στο  πλαίσιο  επιμόρφωσης  καθηγητών  της 
Μέσης  Εκπαίδευσης,  που  διοργάνωσε  το  γραφείο  της  Δευτεροβάθμιας  Νομού 
Ροδόπης.  Τίτλοι διαλέξεων: “Ο Αισθητισμός και ο Προραφαηλιτισμός σε διάλογο. 
Οι πίνακες του Edward Burne-Jones στις Έρημες Ψυχές του Ν. Επισκοπόπουλου” και 
“Από τον κλαυσίγελο στον σαρκασμό: τα μπωντλαιρικά μοτίβα του πιερότου, του 
αρλεκίνου,  του  σαλτιμπάγκου  και  του  νευρόσπαστου  στον  Καρυωτάκη  και  τον 
Φιλύρα και τη ζωγραφική από τον 19ο αιώνα ως τις αρχές του εικοστού”. Οι ίδιες 
διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν και στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας στις 28 Μαρτίου 
2013, στο πλαίσιο ημερίδας που οργανώθηκε για το μάθημα που δίδασκα κατά το 
Εαρινό Εξάμηνο του ίδιου έτους  (ΥΝΕΦ 243 «Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική 
πεζογραφία: ιδεολογία, αισθητική, τεχνικές. Από την Πάπισσα έως τις αρχές του 20ου 

αι.»).  Τίτλος της ημερίδας  «Ζωγραφική και Λογοτεχνία».  Βλ. σχετικό άρθρο στον 
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τοπικό  τύπο:  http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?
id=158928&categoryid=10.
Μάρτιος 2013: Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας της Φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου 
Μ.Π.Σ. κας Κοκκίδου Βασιλικής με τίτλο  «Τα λατινικά επιγράμματα του Ευγένιου 
Βούλγαρη στον κώδικα ΕΒΕ 166», στην οποία υπήρξα συνεπιβλέπων.
4 Ιουνίου 2013: Διάλεξη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος της συναδέλφου 
καθηγήτριας, κ. Μαίρης Μικέ, κατόπιν πρόσκλησης της ιδίας. Θέμα: “Ο Αισθητισμός 
και  ο  Προραφαηλιτισμός  σε  διάλογο.  Οι  πίνακες  του  Edward Burne-Jones στις 
Έρημες Ψυχές του Ν. Επισκοπόπουλου”.
Μάιος  2014:  Μέλος  της  επιστημονικής  επιτροπής  του  διεθνούς  συνεδρίου 
«Λογοτεχνία και διαπολιτισμικές διαδρομές», που διοργανώνει το Τμήμα Γλώσσας, 
Φιλολογίας  και  Πολιτισμού  Παρευξείνιων  Χωρών  της  Σχολής  Κλασικών  και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.  σε  συνεργασία  με  άλλα πανεπιστήμια  της 
Ελλάδας και άλλων χωρών.
Ιούνιος  2014  ως  σήμερα:  Μέλος  της  επιτροπής  κατάρτισης  του  Εσωτερικού 
Κανονισμού για τον Β΄ Κύκλο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής).
Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2015: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς 
Συνεδρίου που διοργανώθηκε για την επέτειο των 20 χρόνων λειτουργίας του Τ.Ε.Φ. 
και Πρόεδρος της Προσυνεδριακής Συνάντησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α΄ και Β΄ 
Κύκλου, που διοργανώθηκε για την ίδια επέτειο.
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015:  Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 
που διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Φ. στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά (4-6/12/2015).
Εαρινό  εξάμηνο  2015-16:  Διδασκαλία  εξαμηνιαίου  μαθήματος  στο  Τμήμα 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με τίτλο «NEΦ 242: Νεοέλληνες Συγγραφείς ΙΙ (1669-1789): 
Ν.  Μαυροκορδάτος  και  άλλοι  συγγραφείς  δημιουργικής  πεζογραφίας  του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Ειδολογικοί πειραματισμοί και νεοτερική ιδεολογία σε 
σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα».
Φεβρουάριος  –  Μάρτιος  2016:  Τρεις  διαλέξεις  στο  πλαίσιο  του  προπτυχιακού 
μαθήματος του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ. με τίτλο «Εισαγωγή στη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία». Θέματα των τριών διαλέξεων: α) Διαφωτισμός, β) Ρομαντισμός και γ) 
Ροΐδης.

 
Β 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
i) Προπτυχιακά

2004-5: Εαρινό εξάμηνο: «Το νεοελληνικό διήγημα κατά την περίοδο 1830-1910» 
(Στ΄ Εξάμ.)
Επιχειρήθηκε  μια  επισκόπηση  της  διηγηματικής  παραγωγής  της  περιόδου  από  τη 
δημιουργία του κράτους ως την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, δηλαδή πριν τη 
μεσοπολεμική  αλλαγή  που  επέφερε  η  Μικρασιατική  Καταστροφή  και  ο  Α΄ 
Παγκόσμιος  Πόλεμος.  Τα  κείμενα  των  συγγραφέων  που  εξετάστηκαν  (από  τον 
Ραγκαβή  και  τον  Βλάχο  ως  τον  Επισκοπόπουλο  και  τον  Βουτυρά)  ήταν  ένα 
αντιπροσωπευτικό  δείγμα  κατά  περίπτωση.  Εκτός  από  το  ιστορικό  πλαίσιο 
(κοινωνικό  και  πνευματικό)  στην  Ελλάδα  επιχειρήθηκε  να  γίνουν  πρωτογενείς 
συγκρίσεις  με  τα  Ευρωπαϊκά  δεδομένα.  Έγινε  ανάλυση  με  βάση  κυρίως  την 
αφηγηματολογική θεωρία, αλλά και με αναφορές στις τεχνικές της αναπαράστασης 
που υιοθέτησε ο Ρεαλισμός. Παράλληλα, ένας από τους σκοπούς ήταν η αναθεώρηση 
κάποιων απόψεων από τη σχετική βιβλιογραφία.
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2004-5 και 2008-2009, 2009-2010: Εαρινό εξάμηνο: «Η ρομαντική “νόσος” και η 
θετική “πεζότης”: Το έργο του Εμμανουήλ Ροΐδη και το υπόβαθρό του (Διαφωτισμός, 
Ρομαντισμός, Θετικισμός, Ρεαλισμός)» (Ελεύθερη Επιλογή).
Η προσέγγιση αυτή αφορά όχι μόνο στο λογοτεχνικό αλλά και στο λογοτεχνίζον ή 
κριτικό έργο του Ροΐδη. Αφού παρουσιάστηκε το πνευματικό τοπίο τη δεκαετία του 
1850,  δηλαδή  πριν  την  εμφάνιση  του  Ροΐδη,  επιχειρήθηκε  να  δοθεί  το 
γνωσιοθεωρητικό υπόβαθρο που προετοίμασε τον συγγραφέα της Πάπισσας Ιωάννας. 
Οι επαφές του τόσο με τα κείμενα και τις θεωρίες του Ρομαντισμού όσο και με τα 
αντίστοιχα του Διαφωτισμού, η σχέση του με τον κύκλο του Ασώπιου, η διαμάχη του 
με  την  Εκκλησία  και  κατόπιν  με  τον  Βλάχο,  αλλά  και  η  σύγκρουσή  του  με  το 
πνευματικό  κατεστημένο,  αποτέλεσαν  άξονες  αναφοράς  για  την  προσέγγιση  των 
κειμένων του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  Πάπισσα Ιωάννα και τα κείμενα τής 
διαμάχης του με τον Βλάχο. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκαν θεωρητικά εργαλεία 
σχετικά με τα είδη και τους τρόπους, την Ποιητική και την Αισθητική αλλά και τις 
θεωρίες για την αναπαράσταση και την τέχνη, από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα 
ως τον Χέγκελ και τον Ταιν.
2005-6,  2006-7,  2007-8,  2008-9  και  2009-10:  Χειμερινό  εξάμηνο:  «Κρητική 
Λογοτεχνία της Αναγέννησης, 16ος - 17ος αι.» (Ε΄ Εξάμ.) 
Εξέταση των δύο φάσεων της Κρητικής Λογοτεχνίας της Αναγέννησης (ως το 1669) 
με αναφορά στη σχέση με τη βυζαντινή και τη δυτική λογοτεχνική παράδοση, και 
ειδικά στην επίδραση των κινημάτων της Αναγέννησης και κατόπιν του Κλασικισμού 
και του Μπαρόκ επί των Κρητών συγγραφέων. Προσεγγίζονταν τα αποσπάσματα από 
τα κείμενα της εποχής που βρίσκονται στον τρίτο τόμο της Ποιητικής Ανθολογίας του 
Λ.  Πολίτη.  Μεθοδολογικά  χρησιμοποιήθηκε η θεωρία  περί  αναπαράστασης και  η 
ειδολογική θεωρία σε σχέση με την αναφορά στα προαναφερθέντα κινήματα.
2005-6, 2006-7: Χειμερινό εξάμηνο: «Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία» (Α΄ 
Εξάμ.).  Το  έτος  2005-6  δίδαξα  και  το  δίωρο  φροντιστηριακό  μάθημα  της 
προαναφερθείσας Εισαγωγής.
Μια πρώτη επαφή με την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας με αναφορά στα 
τέσσερα  εργαλεία  του  Νεοελληνιστή:  Θεωρία,  Ιστορία,  Κριτική  και  Συγκριτική 
Γραμματολογία / Φιλολογία. Η προσέγγιση έγινε με σχολιασμό ενδεικτικών κειμένων 
(άρθρων  ή  αποσπασμάτων  μελετών)  για  κάθε  ένα  από  τα  προαναφερθέντα 
μεθοδολογικά εργαλεία.
2007-8, 2008-9, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16: Χειμερινό εξάμηνο: 
ΝΕΦ 201: «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄» (Α΄ Εξάμ.) [μετά την αλλαγή 
του προγράμματος σπουδών].
Α. Μια πρώτη επαφή με την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας με αναφορά στα 
τέσσερα  εργαλεία  του  Νεοελληνιστή:  Θεωρία,  Ιστορία,  Κριτική  και  Συγκριτική 
Γραμματολογία. Η προσέγγιση γίνεται με σχολιασμό ενδεικτικών κειμένων (άρθρων 
ή  αποσπασμάτων  μελετών)  για  κάθε  ένα  από  τα  προαναφερθέντα  μεθοδολογικά 
εργαλεία.  Β. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος προσεγγίζεται  το αντικείμενο της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τη σκοπιά της Ιστορίας της Λογοτεχνίας (διάγραμμα 
από τις απαρχές έως και 1830), με αναφορά στις δεσπόζουσες ειδολογικές κατηγορίες 
ανά εποχή,  τα ρεύματα και  τη σχέση της  Νεοελληνικής με τις  ξένες λογοτεχνίες. 
Έμφαση δίνεται στις νέες προσεγγίσεις που ανανεώνουν τα κλασικά εγχειρίδια της 
Ιστορίας. Παράλληλα, εξετάζονται ενδεικτικά κείμενα χαρακτηριστικά για το ρεύμα ή 
την εποχή τους.
2005-6,  2006-7,  2007-8:  Εαρινό εξάμηνο:  «Σάτιρα και  παρωδία στη νεοελληνική 
πεζογραφία: 15ος αιώνας – 1830» (Στ΄ εξάμ.)



Εισαγωγή στις έννοιες Σάτιρα, Παρωδία, Ειρωνεία, Χιούμορ, Γκροτέσκο, Αλληγορία 
και Ιστορική αναδρομή στην πεζογραφική παραγωγή από τον 15ο ως τις αρχές του 
19ου αι. Εξέταση κειμένων στα οποία εντοπίζονται οι παραπάνω έννοιες ή είδη από 
την Ακολουθία του Σπανού ως και τον Παπατρέχα του Κοραή.
2005-6,  2006-7:  Εαρινό  εξάμηνο:  «Ιστορία  της  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας»  (Β΄ 
Εξάμ.):
Προσέγγιση  του  αντικειμένου  της  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας  από  τη  σκοπιά  της 
Ιστορίας της Λογοτεχνίας (διάγραμμα από τις απαρχές έως και 1830), με έμφαση στις 
δεσπόζουσες  ειδολογικές  κατηγορίες  ανά  εποχή,  τα  ρεύματα  και  τη  σχέση  της 
Νεοελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Έμφαση δόθηκε στις νέες προσεγγίσεις που 
ανανεώνουν τα κλασικά εγχειρίδια της Ιστορίας. Παράλληλα, εξετάζονται ενδεικτικά 
κείμενα χαρακτηριστικά για το ρεύμα ή την εποχή τους.
2010-2011,  2011-12, 2012-13,  2015-16  Εαρινό Εξάμηνο:  ΝΕΦ 202:  «Ιστορία της 
Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας  ΙΙ»  (Β΄  Εξάμ.  [μετά  την  αλλαγή  του  προγράμματος 
σπουδών]):
Προσεγγίζεται  το  αντικείμενο  της  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας  από  τη  σκοπιά  της 
Ιστορίας  της  Λογοτεχνίας  στο διάστημα από το 1830 έως και  τον 20ό αιώνα,  με 
αναφορά στις  δεσπόζουσες  ειδολογικές  κατηγορίες ανά εποχή, τα ρεύματα και  τη 
σχέση  της  Νεοελληνικής  με  τις  ξένες  λογοτεχνίες.  Έμφαση  δίνεται  στις  νέες 
προσεγγίσεις  που  ανανεώνουν  τα  κλασικά  εγχειρίδια  της  Ιστορίας.  Παράλληλα, 
εξετάζονται ενδεικτικά κείμενα χαρακτηριστικά για το ρεύμα ή την εποχή τους.
2008-9: Εαρινό εξάμηνο: «Εισαγωγή στη Συγκριτική Φιλολογία» (Δ΄ Εξάμηνο) 
Το μάθημα εστιάστηκε τόσο στην περιγραφή και εξέταση εις  βάθος των βασικών 
εννοιών της συγκριτολογικής μεθόδου (παραδοσιακής και νεότερης) όσο και στην 
ανάλυση  κάποιων  ενδεικτικών  παραδειγμάτων,  με  βάση  το  συγκεκριμένο 
μεθοδολογικό εργαλείο. Τα παραδείγματα ήταν τόσο λογοτεχνικά κείμενα (ελληνικά 
και  ξένα)  όσο  και  κάποια  κείμενα  κριτικής,  που  εισάγουν  κάποιες  από  τις 
μεθοδολογικές κατευθύνσεις της συγκριτολογικής προσέγγισης.
2009-10: Χειμερινό εξάμηνο: «Ο Καρυωτάκης και η ποίηση του μεσοπολέμου. Από 
την παράδοση στην πρωτοπορία» (Ζ΄ Εξάμηνο) και το Εαρινό εξάμηνο 2011-12 ως 
ελεύθερη επιλογή.
Το μάθημα εστιάστηκε στην ποίηση του Καρυωτάκη και στη θέση της την εποχή του 
Μεσοπολέμου.  Προσπαθώντας,  ωστόσο,  να  ιδωθεί  η  καρυωτακική  ποίηση  στο 
γενικότερο πλαίσιο της λογοτεχνικής μας παραγωγής, επιχειρήθηκε να ανιχνευθούν οι 
επιδράσεις που δέχτηκε από Έλληνες και ξένους συγγραφείς, η συνομιλία του με τους 
συγχρόνους και η παρουσία του πίσω από τις γραμμές των ποιητικών επιγόνων του, 
τόσο των θαυμαστών όσο και των επικριτών του. Τέλος, αφιερώθηκε ένα μέρος των 
μαθημάτων στην υποδοχή του έργου του από την κριτική.
2009-10, 2010-2011: Εαρινό εξάμηνο: «Δημιουργική πεζογραφία του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού (Ν. Μαυροκορδάτος, Ρήγας, Καρατζάς, Ανώνυμος 1789, Κοραής)». 
Το μάθημα έχει σκοπό την εξέταση αντιπροσωπευτικών κειμένων της πρωτότυπης 
δημιουργικής πεζογραφίας του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Αφού παρουσιάστηκε η 
εικόνα της εξέλιξης του πεζού λόγου στην Ευρώπη την εποχή του Διαφωτισμού (Le 
Sage, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Swift, Sterne κ.ά.), έγινε αναφορά στις έννοιες 
μυθιστόρημα  και  διήγημα,  οι  οποίες  αφορούν  στα  κείμενα  που  προσεγγίζονται. 
Κατόπιν, έγινε αναφορά στα είδη που επικρατούν κατά τον 18ο αιώνα και οι τεχνικές 
που  χρησιμοποιούνται  σε  αυτά.  Στο  δεύτερο  (κυρίως)  μέρος  του  μαθήματος 
εξετάστηκαν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ελληνικών κειμένων και ο κομβικός τους 
ρόλος στην εξέλιξη της πεζογραφίας μας.



2011-12,  2012-13,  2013-14:  Χειμερινό  εξάμηνο:  711  ΝΕΦ  /  ΕΕΝΕΦ  253: 
«Νεοελληνική Κριτική: Από τις αρχές ως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». 
Σκοπός του μαθήματος είναι στο πρώτο μέρος να οριστεί η έννοια της κριτικής, αλλά 
και  να  αναδειχθούν  οι  σχέσεις  της  τόσο  με  τη  Θεωρία  και  την  Ιστορία  της 
Λογοτεχνίας  όσο  και  με  τη  Συγκριτική  Γραμματολογία.  Στο  δεύτερο  μέρος 
επιχειρείται  η  εξέταση  επιλεγμένων  γνωστών  κριτικών  κειμένων  που  αποτέλεσαν 
σταθμό στην Ιστορία της Νεοελληνικής Κριτικής, από τον Κοραή ως και τη Γενιά 
του ’30.
2012-13, 2015-16: Εαρινό εξάμηνο: ΥΝΕΦ 243: «Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική 
πεζογραφία: ιδεολογία, αισθητική, τεχνικές. Από την Πάπισσα έως τις αρχές του 20ου 

αι.». 
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην προσέγγιση πρωτοποριακών πεζογραφικών κειμένων 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τόσο σε επίπεδο τεχνικής και ειδολογικής ταυτότητας, 
όσο και σε επίπεδο περιεχομένου. Η πρώτη πλευρά αφορά στη χρήση μεθοδολογικών 
εργαλείων  όπως  η  αφηγηματολογία,  η  ειδολογική  θεωρία  και  οι  θεωρίες  για  τις 
πρώιμες μεταμυθοπλαστικές τεχνικές τον 19ο αιώνα. Η δεύτερη πλευρά αφορά στην 
προσέγγιση του υλικού με βάση τη θεωρία του Μπένγιαμιν για τη νεοτερικότητα. Το 
υλικό θα περιλαμβάνει κείμενα των: Ροΐδη, Βιζυηνού, Μητσάκη, Επισκοπόπουλου 
και άλλων συγγραφέων της προαναφερθείσας περιόδου.
2013-14: Εαρινό εξάμηνο: ΕΕΝΕΦ 249: «Η σάτιρα και η παρωδία στις περιπτώσεις 
της Ακολουθίας του Σπανού και του Καταβλαττά. Η βυζαντινή ουμανιστική παράδοση 
και η σύγκρισή της με την αναγεννησιακή-δυτική (Ραμπελαί)».
Το  μάθημα  εστιάζει  στις  ειδολογικές  κατηγορίες  της  σάτιρας  και  της  παρωδίας 
κυρίως  σε  δύο  υστεροβυζαντινά  κείμενα  που  αποτελούν  τομή  στην  πεζογραφική 
παραγωγή  της  εποχής  τους.  Στο  πρώτο  μέρος  του  μαθήματος  γίνεται  εισαγωγή 
πρώτον  στη  θεωρητική  σκευή  της  προσέγγισης  (ορισμοί  και  θεωρία  για  σάτιρα, 
παρωδία, ειρωνεία, χιούμορ, γκροτέσκο κλπ.) και δεύτερον στην ιστορική πορεία των 
δύο βασικών για το μάθημα ειδολογικών κατηγοριών από το ύστερο Βυζάντιο ως τον 
Διαφωτισμό.  Κατόπιν  εξετάζονται  εκ  του  σύνεγγυς  τα  κείμενα,  με  παράλληλη 
αναφορά στο εξίσου σημαντικό δυτικό κείμενο του Ραμπελαί Γαργαντούας.
2014-15,  2015-16:  Χειμερινό  εξάμηνο:  ΕΕΝΕΦ  256:  «Νεοελληνικά  λογοτεχνικά 
είδη ΙΙ: Το διήγημα και η σχέση της ατομικής με τη συλλογική ιστορία ή από την 
αυτοβιογραφική στην αφήγηση ιστορικών γεγονότων: Η περίπτωση της Σαρκοφάγου 
του Γ. Ιωάννου».

Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος του μαθήματος γίνεται αναφορά σε ειδολογικούς 
όρους βάσει των οποίων κατατάσσονται τα κείμενα. Συγκεκριμένα δίνεται ο ορισμός 
και μια σύντομη ιστορία του είδους διήγημα. Κατόπιν προσεγγίζονται οι έννοιες της 
αυτοβιογραφικής και της ιστορικής αφήγησης (γενικότερα αλλά και  ειδικότερα στο 
μυθιστόρημα και το διήγημα. Στο δεύτερο μέρος εστιάζουμε στον Γ.  Ιωάννου και 
γίνεται  παρουσίαση  βιογραφικών  και  εργογραφικών  στοιχείων,  με  περισσότερες 
λεπτομέρειες που αφορούν στη συλλογή διηγημάτων  Η Σαρκοφάγος [εκδ. Κέδρος, 
Αθήνα  2006,  α΄  έκδ.  1971].  Συγκεκριμένα  δίνονται,  ως  εισαγωγή  στη  συλλογή, 
γραμματολογικές  πληροφορίες  και  παρουσίαση  των  κειμένων  σε  σχέση  με  το 
υπόλοιπο  έργο,  αναφέρονται  οι  θεματικές  ενότητες  σε  σχέση  με  τη  ζωή  του 
συγγραφέα και με την ιστορική πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές, τις ειδολογικές ταυτότητες των κειμένων και 
τη  διαπλοκή  της  ατομικής  με  την  συλλογική  ιστορία  στα  αφηγήματα.  Η  εκ  του 
σύνεγγυς  προσέγγιση  των  κειμένων  με  συζητήσεις  και  αναγωγή  στις  γενικότερες 
παρατηρήσεις εκτείνεται σε περίπου 5 τρίωρες διαλέξεις. Στο τέλος του εξαμήνου, 
αφού έχουν επισημανθεί οι επί μέρους τεχνικές σε συνδυασμό με τη θεματική και την 



ιδιάζουσα  ειδολογική  ταυτότητα  επιχειρείται  μια  αναφορά  στην  όλη  δομή  της 
συλλογής και η έννοια του “σπονδυλωτού” αφηγήματος, την οποία διαπιστώνουμε 
για τη συλλογή μας.
2016-17 Χειμερινό εξάμηνο: ΕΕΝΕΦ 268: «Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτεχνίας Ι: 
Η  ελευθεριάζουσα  πρωτότυπη  λογοτεχνική  παραγωγή  στην  Πόλη  και  τις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες τον 18ο αιώνα και η σχέση της με τη σάτιρα». 

Αρχικά  θα γίνει  εισαγωγή  στις  βασικές  έννοιες  και  εργαλεία:  α.  Οι  όροι 
σάτιρα και ελευθεριάζουσα παραγωγή στο πλαίσιο της λογοτεχνίας του 18ου αιώνα 
και  πριν  από  αυτόν,  β.  Η  σάτιρα  και  το  ελευθεριάζον  πνεύμα  στην  νεοελληνική 
πεζογραφία και το θεατρικό κείμενο σε πεζό. Η διαφορά πορνογραφίας από τη σάτιρα 
και  η  έλλειψη  της  πρώτης  από  τα  καθ'  ημάς.  H  διαφορά  της  ελευθεριάζουσας 
παραγωγής  από  την  πορνογραφική:  η  πολύπλευρη  Libertinage  και  η  μονόπλευρη 
(μόνο ως προς το σώμα) τάση πολλών πορνογραφικών έργων, και γ. Μεθοδολογικά 
εργαλεία  προσέγγισης:  αφηγηματικές  θεωρίες,  ειδολογικές  θεωρίες,  θεωρία  των 
ιδεών. Κατόπιν θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο κατά τον 17ο και 
κυρίως  τον  18ο  αιώνα  στην  Ευρώπη και  τα  καθ'  ημάς,  με  ειδική  αναφορά  στην 
ιδεολογία  του  Διαφωτισμού  στην  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  και  το  λογοτεχνικό 
υπόβαθρο των συγγραφέων που θα εξεταστούν.  Τέλος,   θα εξεταστούν ενδεικτικά 
αποσπάσματα  από  έργα  της  εποχής,  τα  περισσότερα  από  τα  οποία  δεν  έχουν 
απασχολήσει  καθόλου  ή  πολύ  λίγο  τους  ερευνητές  (π.χ.  Τα  κατ'  Ευμενείαν  και  
Σαπφιάδη, Το σαγανάκι της τρέλας, Ο άρχων της Βλαχίας κλπ.), αλλά και περισσότερο 
γνωστά όπως τα: Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος, Σχολείον των Ντελικάτων εραστών, 
Έρωτος Αποτελέσματα και Ανώνυμος του 1789).

ii) Μεταπτυχιακά [σεμιναριακή μορφή]
2006-7, 2007-8: Χειμερινό εξάμηνο: ΝΕΦ 930: «Η ρομαντική “νόσος” και η Θετική 
“πεζότης”.  Ο  Εμμανουήλ  Ροΐδης  και  οι  απόψεις  του  για  τη  λογοτεχνία  (από  τη 
Θεωρία και κριτική στην πράξη)». 
2006-7:  Εαρινό  Εξάμηνο:  ΝΕΦ  915:  «Αδαμάντιος  Κοραής:  Ο  άνθρωπος,  ο 
φιλόλογος και ο λογοτέχνης στην εποχή του Διαφωτισμού» (συνδιδασκαλία με την 
Καθ. Β. Κοντογιάννη).
2007-8, 2008-9 και 2009-10: Εαρινό Εξάμηνο: ΝΕΦ 977: «Δημιουργική πεζογραφία 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Ν. Μαυροκορδάτος, Ρήγας, Καρατζάς, Ανώνυμος 
1789, Κοραής). Ειδολογικοί πειραματισμοί σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα». 
2010-2011:  Εαρινό  εξάμηνο:  ΝΕΦ 902:  «Λογοτεχνία  και  κριτική  στον ημερήσιο 
τύπο (1890-1910)».
2011-2012, 2012-13,  2013-14, 2015-16: Εαρινό εξάμηνο:  ΝΕΦ 989:  «Νεοτερικές 
τεχνικές  και  ειδολογικοί  πειραματισμοί  στη  δημιουργική  πεζογραφία  από  τον  Ν. 
Μαυροκορδάτο ως τον Ροΐδη»

iii) Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες υπό την επίβλεψή μου
2008  (Ιούλιος):  Καραϊσαρίδου  Στυλιανή,  Πανεπιστήμιο  Γρανάδας  (Ισπανία): 
«Κριτική παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γ. Ιωάννου Σαρκοφάγος».
2009 (Σεπτέμβριος): 
Ψύλλου  Δήμητρα,  Πανεπιστήμιο  Γρανάδας  (Ισπανία):  ‹‹Η  Ιστορική  αφήγηση,  η 
αναπαράσταση  και  ο  ρόλος  της  «Σάτιρας»  στις  Μάγισσες  του  Μεσαιώνος του 
Εμμανουήλ Ροΐδη››.
Παραλίδου  Μαρία,  Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.:  «Ο  Κλασικισμός  και  ο  Ρομαντισμός  υπό  το 
πρίσμα  του  έκτου  κεφαλαίου  του  βιβλίου  Δοκίμιον  Καλλιλογίας  ήτοι  Στοιχεία  
Αισθητικής του Κωνσταντίνου Στρατούλη. Μια κριτική παρουσίαση». 



2009 (Οκτώβριος): Πιρπιρή Μαρία, Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.: «Η παρουσία και η λειτουργία 
των αφηγηματικών τεχνικών στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού».
2013 (Σεπτέμβριος): Χατζοπούλου Ειρήνη, Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.:  «Εμμανουήλ Ροΐδης,  Η 
Πάπισσα Ιωάννα. Αξιοποίηση της (αριστοτελικής) ρητορικής του παρελθόντος και η 
θεμελίωση της (νεωτερικής) ιδεολογίας του μέλλοντος».
2014 (Μάρτιος):  Φωτεινιάς Λέανδρος,  Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.:  «Ο ελληνικός λογοτεχνικός 
πεζός λόγος στην εφημερίδα Το Άστυ (1891-1900)».
2014 (Μάιος): Ντινούδη Σταυρούλα, Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.: «Το μυθιστόρημα στη θεωρία 
και στην πράξη την εποχή του Διαφωτισμού».
2014 (Δεκέμβριος): Συμεωνίδου Πολυξένη, Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.: «Ο κριτικός λόγος στην 
εφημερίδα Άστυ 1891-1899».

iv)  Μέλος  σε  επιτροπές  διδακτορικών  διατριβών  που  υποστηρίχτηκαν  σε 
πανεπιστήμια εξωτερικού:
2008  (Ιούλιος):  Εξωτερικό μέλος στην επιτροπή υποστήριξης της διδακτορικής 
διατριβής της κας Μaila García Amorós με τίτλο Autobiografía e historia en la obra 
de Ioanna Tsatsos, που υποστηρίχτηκε στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Ισπανία).
2009  (Μάρτιος):  Εξωτερικό  μέλος  στην  επιτροπή  υποστήριξης  της  διδακτορικής 
διατριβής  της  κας  Παναγιώτας  Παπαδοπούλου  με  τίτλο La evolución del campo 
semántico del presbiterio en el léxico histórico del culto griego, που υποστηρίχτηκε 
στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Ισπανία).

v) Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών στο Τ.Ε.Φ., Δ.Π.Θ.:
Μάρτιος 2011: Επόπτης Διδακτορικής Διατριβής της κας  Δουτσίνη Λαμπρινής με 
θέμα «Το επιστολικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα από τις απαρχές του ως τα μέσα του 
20ού αιώνα».
Μάιος 2014: Επόπτης Διδακτορικής Διατριβής της κας  Χουλιάρα Μαρίας με θέμα 
“Η εξέλιξη της σκέψης του Ευγένιου Βούλγαρη σε σχέση με το Διαφωτισμό”.
Νοέμβριος 2015: 
Επόπτης Διδακτορικής Διατριβής της κας  Χατζοπούλου Ειρήνης με θέμα: “Όψεις 
και  μορφές  του  μεταμοντέρνου  (μεταμυθοπλασία  –  μεταϊστορία)  στο  ελληνικό 
μυθιστόρημα κατά  το  δεύτερο μισό του 20ού και  τις  πρώτες  δεκαετίες  του 21ου 
αιώνα”.  
Επόπτης  Διδακτορικής  Διατριβής  της  κας  Συμεωνίδου  Πολυξένης με  θέμα:  “O 
κριτικός λόγος στις εφημερίδες Άστυ και Νέον Άστυ 1890-1919”.

Β 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Απρίλιος  1999:  Σεφέρεια  Δ΄:  Διονύσιος  Σολωμός,  Αγία  Νάπα  Απρίλιος  1999. 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τίτλος ανακοίνωσης: «Ο Σολωμός Έλλην και Κοσμοπολίτης 
συγχρόνως». Για τη δημοσίευση βλ. κατάλογο δημοσιεύσεων Γ.2.13. 
Οκτώβριος 2002: Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ι΄ 
Επιστημονική Συνάντηση Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ του Α.Π.Θ. (3-6 Οκτωβρίου 2002). Τίτλος 
ανακοίνωσης:  «Η  ρομαντική  “νόσος” και  η  Θετική  “πεζότης”.  Η  «Ψυχολογία 
Συριανού συζύγου» ως μεταφορά». Για τη δημοσίευση βλ. κατάλογο δημοσιεύσεων 
Γ.2.14. 
Νοέμβριος  2002:  «O Ελληνισμός  στον  19o αιώνα:  Ιδεολογικές  και  αισθητικές 
αναζητήσεις».  Διεθνές  συνέδριο  του  Τμήματος  Βυζαντινής  και  Νεοελληνικής 
Φιλολογίας  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  (22-24  Νοεμβρίου  2002).  Τίτλος 
ανακοίνωσης: «Κοσμοπολίτικα  ανοίγματα  και  ελληνοκεντρικοί  εγκλεισμοί.  Μια 



φιλολογική  διαμάχη  του  1899».  Για  τη  δημοσίευση  βλ.  κατάλογο  δημοσιεύσεων 
Γ.2.19.
Νοέμβριος 2003: Διεθνές Συνέδριο «Κ. Καβάφης» (Νάπολη 28-29 Νοεμβρίου 2003). 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Τίτλος ανακοίνωσης: «Κ.Π. Καβάφη, 
“Εις το φως της ημέρας”: “Υπερφυσική σκιά”... σε σχήμα “φυσικού ανθρώπου”». Για 
τη δημοσίευση βλ. κατάλογο δημοσιεύσεων Γ.2.25.
14-16  Οκτωβρίου  2004:  ΙA΄  Επιστημονική  Συνάντηση  του  Τομέα  Μ.Ν.Ε.Σ.  του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με θέμα  Ο Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήματα 
γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού. Τίτλος ανακοίνωσης: «Ψυχάρης – Παλαμάς – 
Επισκοπόπουλος: Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας διαμάχης».
Μάιος 2006: Διεθνές συνέδριο «Λόγος γυναικών» (Κομοτηνή 26-28 Μαΐου 2006). 
Τμήμα  Ελληνικής  Φιλολογίας  του  Δ.Π.Θ.  Τίτλος  ανακοίνωσης:  «Η  απουσία  του 
ανδρικού λόγου/ρόλου ως εξουσιαστικού σε διηγήματα της Α. Παπαδοπούλου». Για 
τη δημοσίευση βλ. κατάλογο δημοσιεύσεων Γ.2.26.
Ιούνιος  2006:  Γ΄  Διεθνές  Συνέδριο  της  Ευρωπαϊκής  Εταιρείας  Νεοελληνικών 
Σπουδών  (Βουκουρέστι  2-4  Ιουνίου  2006).  Τίτλος  ανακοίνωσης:  «Νικόλαου 
Μαυροκορδάτου,  Φιλοθέου  Πάρεργα:  Η  μυθοπλαστική  εγκυκλοπαίδεια  ανάμεσα 
στην Ανατολή και τη Δύση». Για τη δημοσίευση βλ. κατάλογο δημοσιεύσεων Γ.2.20.
6 Νοεμβρίου  2006:  Παρουσίαση του βιβλίου των Κ.  Βούλγαρη,  Μ.  Φάις  και  Τ. 
Χατζητάτση,  Γιάννης  Πάνου  ...  από  το  στόμα  της  παλιάς  Remmington…, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2006. Τίτλος Ανακοίνωσης: «Όταν οι εξαιρέσεις αναθεωρούν 
τον κανόνα ή ο ατέρμων κοχλίας της πεζογραφικής παράδοσης» (Θέατρο «Εμπρός», 
Αθήνα 6/11/2006).
7  Νοεμβρίου  2006:  Παρουσίαση  των  βιβλίων:  Σ.  Ιλίνσκαγια  (επιμ.),  Η  ρωσική 
λογοτεχνία  στην  Ελλάδα.  19  αιώνας,  Ελληνικά  Γράμματα,  Αθήνα  2006  και  Σ. 
Ιλίνσκαγια,  Ελληνορωσικά  συναπαντήματα,  Ελληνικά  Γράμματα,  Αθήνα  2004 
(Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 7/11/2006). Τίτλος Ανακοίνωσης: «Οι μύθοι της κριτικής 
και  η  διάψευσή  τους  για  ακόμα  μία  φορά».  Για  τη  δημοσίευση  βλ.  κατάλογο 
δημοσιεύσεων Γ.3.24.
11  Δεκεμβρίου  2007:  Τιμητική  εκδήλωση  για  τον  Νίκο  Εγγονόπουλο  (Τμήμα 
Ελληνικής  Φιλολογίας,  Δ.Π.Θ.,  11/12/2007.  Τίτλος  Ανακοίνωσης:  «Νίκος 
Εγγονόπουλος: Αναγνώστης του Charles Baudelaire».
18 Ιανουαρίου 2008:  Παρουσίαση του βιβλίου του Κ.  Βούλγαρη,  Η μέρα με  τις  
δεκατέσσερις  νύχτες (Καστανιώτης,  Αθήνα  2007).  Βιβλιοπωλείο  Παπασωτηρίου 
(Κομοτηνή  18/1/2008).  Τίτλος  Ανακοίνωσης:  «Από  την  ατομική  στη  συλλογική 
φαντασίωση: η μυθοποίηση της αυτοβιογραφίας και της ιστορίας». 
http://ipatrida.wordpress.com/2008/01/21/%CE%A4%CE%BF-%CE%B2%CE
%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE
%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE
%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B7-%C2%AB%CE%97-%CE%BC%CE
%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5/ 
23-24 Οκτωβρίου 2008: Διεθνές Συνέδριο «Epistolarité  et Généricité,  Le travail du 
genre à  travers les échanges épistolaires des écrivains», που διοργάνωσε το Τμήμα 
Φιλολογίας, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νίκαιας 
(Γαλλία).  Τίτλος  της  ανακοίνωσης:  «Το  επιστολικό  είδος  ενάντια  στους  κανόνες. 
Επιστολές του Αδαμάντιου Κοραή (1801 - 1835)» [«Le genre épistolaire contre ses 
règles.  Lettres d’Adamance Coray entre 1801  et 1819»].  Για  τη  δημοσίευση  βλ. 
κατάλογο δημοσιεύσεων Γ.2.36.
27-30  Νοεμβρίου  2008:  Διεθνές  Συνέδριο  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Συγκριτικής 
Γραμματολογίας,  της  οποίας  είμαι  μέλος.  Τίτλος  ανακοίνωσης:  «Η  μνήμη  της 
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γλώσσας και των ειδών στον χρονότοπο της ‘‘επαρχίας της ανυπάρκτου’’ (Ανώνυμος 
του 1789)». Για τη δημοσίευση βλ. κατάλογο δημοσιεύσεων Γ.2.33.
21 Μαρτίου 2009: Ανακοίνωση σε εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα της ποίησης 
που  διοργάνωσε  ο  Φιλοπρόοδος  Όμιλος  Ξάνθης,  με  θέμα  «Περί  Ποίησης  και 
ω/οδύνης. Ιστορική (ανα)δρομή στην εμπειρία».
27-29  Μαρτίου  2009:  ΙΒ΄  Επιστημονική  Συνάντηση  του  Τομέα  Μ.Ν.Ε.Σ.  του 
Τμήματος  Φιλολογίας  του  Α.Π.Θ.  με  θέμα   «Η  νεοτερικότητα  στη  νεοελληνική 
λογοτεχνία  και  κριτική  του  19ου  και  του  20ού  αιώνα». Τίτλος  ανακοίνωσης:  «Ο 
Παπατρέχας και η νεοτερική ιδεολογία: Η μεταμυθοπλαστική – ‘‘ναρκισσιστική’’ όψη 
του  αφηγηματικού  λόγου  του  Κοραή».  Για  τη  δημοσίευση  βλ.  κατάλογο 
δημοσιεύσεων Γ.2.29.
30-31 Μαΐου  2009:  Διημερίδα  με  θέμα  «Το  εύρος  του  έργου  του  Γ.  Βιζυηνού: 
παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις», που διοργάνωσε το τμήμα μας, στην 
οποία ήμουν πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής. Τίτλος ανακοίνωσης: «Το έργο 
Μελέται  επί  του  καλού του  Γ.  Μ.  Βιζυηνού».  Για  τη  δημοσίευση  βλ.  κατάλογο 
δημοσιεύσεων Γ.2.35.
14  Νοεμβρίου  2009:  Ανακοίνωση  κατόπιν  πρόσκλησης  από  τον  πολιτιστικό 
οργανισμό  Πολύεδρο  της  Πάτρας  στο  πλαίσιο  ανακοινώσεων  που  διεξάγει  σε 
συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο  Πατρών  με  γενικό  θέμα  «Όψεις  της  ελληνικής 
πεζογραφίας τον 19ο  αιώνα». Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Ελλάδα εκτός ‘‘πνευματικού 
σάλου’’: Απόπειρα ανίχνευσης της νεοτερικής ιδεολογίας στο έργο του Ροΐδη».
18 Δεκεμβρίου 2009: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Ελένης Δημητριάδου-
Ευφραιμίδου σκιά είναι. Ποιήματα (εκδ. Αρμός 2009), στο πλαίσιο αφιερώματος στο 
έργο  της  ποιήτριας,  που  διοργανώθηκε  από  το  Ίδρυμα  Θρακικής  Τέχνης  και 
Παράδοσης στις 18 Δεκεμβρίου 2009.
11  Σεπτεμβρίου  2010:  Ανακοίνωση  στο  4ο Συνέδριο  της  Ευρωπαϊκής  Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών με θέμα «Ταυτότητες στον Ελληνικό Κόσμο (από το 1204 
ως  σήμερα)».  Τίτλος  ανακοίνωσης:  «Η  ειδολογική  ταυτότητα  του  λογοτεχνικού 
κειμένου και οι μεταβολές της. Μεταφράσεις του «El Perfecto Novelista» του Manuel 
Silvela στα  Γαλλικά  και  τα  Ελληνικά».  Για  τη  δημοσίευση  βλ.  κατάλογο 
δημοσιεύσεων Γ.2.30.
13 Οκτωβρίου 2010: Διάλεξη κατόπιν πρόσκλησης από την Καθ. Karen Van Dyck, 
στο  Σεμινάριο  του  Προγράμματος  Νεοελληνικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου 
Columbia (Η.Π.Α.), με τίτλο «“Narcissistic” techniques in 18th and 19th century Greek 
Fiction as vehicles of modernity».  Για  τη  δημοσίευση  περίληψης  βλ.  κατάλογο 
δημοσιεύσεων Γ.2.31.
15  Νοεμβρίου 2010:  Διάλεξη στο προπτυχιακό μάθημα λογοτεχνικής μετάφρασης 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου New Haven State University του 
Connecticut  των Ηνωμένων Πολιτειών,  με τίτλο «“Αλληλουχία κατά τον 
Βωδελαίρον”  by  C.  P.  Cavafy:  The  poem  as  translation  and  literary  criticism», 
κατόπιν πρόσκλησης του διδάσκοντος Καθ. Rafael Hernandez.
21 Μαρτίου 2011: Παρουσίαση του ποιητικού έργου του Θ. Βουγιουκλή στο πλαίσιο 
των εορτασμών του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης για την Παγκόσμια 
Ημέρα  Ποίησης.  Δημοσιευμένο  στον  ιστότοπο 
http  ://  fthrace  .  blogspot  .  com  /2011/06/  blog  -  post  .  html  
14 Μαΐου 2011: Ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Διασυνοριακό Συνέδριο Φοιτητών των 
Βαλκανίων, που συνδιοργάνωσαν πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα των Βαλκανικών 
Χωρών και διεξήχθη στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. (12-15 Μαΐου 
2011). Θέμα του Συνεδρίου «“Betwixt and Between”: Boundaries, negotiations and 
transitions in SE Europe». Τίτλος της παρουσίασής μου: «Laughter as the definite 
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characteristic of a man over other animals within the frame of a “cultural theory”. The 
invasion of modernity in Europe and its exclusion from  Greece».
30  Σεπτεμβρίου  2011:  Ανακοίνωση  στην  ημερίδα  της  Ελληνικής  Εταιρίας 
Αμερικανικών Σπουδών και του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας (Τμήμα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας) του Α.Π.Θ. με γενικό θέμα «Απ-εικονίσεις της Αμερικής». 
Τίτλος ανακοίνωσης: «Απ-εικονίσεις των Η.Π.Α. σε κείμενα του 19ου αιώνα». Υπό 
δημοσίευση στα πρακτικά της ημερίδας.
4 Νοεμβρίου 2011: Ανακοίνωση στη ΙΓ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα 
ΜΝΕΣ  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Α.Π.Θ.,  αφιερωμένη  στη  μνήμη  του  Π. 
Μουλλά  (3-6  Νοεμβρίου  2011).  Τίτλος  ανακοίνωσης:  «Ο  Κοραής  και  τα 
αφηγηματικά  είδη:  από τη  θεωρία  στην πράξη».Για  τη δημοσίευση βλ.  κατάλογο 
δημοσιεύσεων Γ.2.43.
20 Ιανουαρίου 2012: Ανακοίνωση στο Ε΄ Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Συγκριτικής  Γραμματολογίας  με  θέμα:  «Η  Ποιητική  του  Τοπίου»  (Αθήνα  19-22 
Ιανουαρίου  2012).  Τίτλος  ανακοίνωσης:  «“Φιλόκαλοι  περιπατητές”  και  “έμψυχη 
εικών”:  Η  πόλη  και  η  θεραπευμένη  φύση  στον  Ν. Μαυροκορδάτο  και  στον 
Μοντεσκιέ».Υπό δημοσίευση στα πρακτικά.
21 Μαρτίου 2012:  Διάλεξη σε εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για 
την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με τίτλο: “Το πέρασμα από τον παραδοσιακό στον 
μοντέρνο στίχο: ενδεικτικά παραδείγματα κειμένων και της μορφικής προσέγγισής 
τους”.  Η παρουσίαση έγινε σε μορφή επιμορφωτικής υποδειγματικής προσέγγισης 
κειμένων στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών στην Α΄ Λυκείου. 
5  Απριλίου  2012:  Ανακοίνωση  στο  colloquium του  Τομέα  ΜΝΕΣ του  Τμήματος 
Φιλολογίας  του  Α.Π.Θ.  με  τίτλο:  «Ειδολογικοί  πειραματισμοί  και  προδρομικές 
νεοτερικές  τεχνικές  στην  πρωτότυπη  δημιουργική  πεζογραφία  από  τον  Ν. 
Μαυροκορδάτο ως τον Εμμ. Ροΐδη».
5  Ιουνίου  2012:  Παρουσίαση  του  τόμου  των  πρακτικών  της  διημερίδας  που 
διοργάνωσε το Τμήμα μας (βλ. πιο κάτω Γ.Ι.6), εν είδει συνέντευξης σε ραδιοφωνική 
εκπομπή  του  Ράδιο  Παρατηρητής.  Αναρτημένη  στον  ιστότοπο  του  Παρατηρητή: 
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=153677&categoryid=20 
19  Ιανουαρίου  2013:  Ανακοίνωση  στο  επιστημονικό  συνέδριο  “Λογοτεχνικές 
Διαδρομές:  Ιστορία-Θεωρία-Κριτική”  που  διοργάνωσε  το  Τμήμα  Φιλολογίας  του 
ΕΚΠΑ, στη μνήμη του Β. Αθανασόπουλου (17-19 Ιανουαρίου). Τίτλος ανακοίνωσης 
“Ο Αισθητισμός και ο Προραφαηλιτισμός σε διάλογο. Οι πίνακες του Edward Burne-
Jones στις Έρημες ψυχές του Ν. Επισκοπόπουλου”. Υπό δημοσίευση στα πρακτικά.
25  Φεβρουαρίου  2013:  Δύο  διαλέξεις  στο  πλαίσιο  επιμόρφωσης  καθηγητών  της 
Μέσης  Εκπαίδευσης,  που  διοργάνωσε  το  γραφείο  της  Δευτεροβάθμιας  Νομού 
Ροδόπης.  Τίτλοι διαλέξεων: “Ο Αισθητισμός και ο Προραφαηλιτισμός σε διάλογο. 
Οι πίνακες του Edward Burne-Jones στις Έρημες Ψυχές του Ν. Επισκοπόπουλου” και 
“Από τον κλαυσίγελο στον σαρκασμό: τα μπωντλαιρικά μοτίβα του πιερότου, του 
αρλεκίνου,  του  σαλτιμπάγκου  και  του  νευρόσπαστου  στον  Καρυωτάκη  και  τον 
Φιλύρα και τη ζωγραφική από τον 19ο αιώνα ως τις αρχές του εικοστού”. Βλ. σχετικά 
την  παρουσίαση  σε  εφημερίδα  http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?
id=158928&categoryid=10
23 Μαΐου 2013: Συμμετοχή σε Ημερίδα για τον Κ. Καβάφη που διοργανώθηκε από 
το  Τμήμα  Ελληνικής  Φιλολογίας  του  Δ.Π.Θ..  Θέμα  ανακοίνωσης:  «Η  γραφή  ως 
ταξίδι με πλοίο. Η μεταφορά και η εξέλιξή της από τον Κορνάρο στον Καβάφη».
4  Ιουνίου  2013:  Ανακοίνωση  στο  colloquium του  Τομέα  ΜΝΕΣ  του  Τμήματος 
Φιλολογίας  του  Α.Π.Θ.  με  τίτλο:  “Ο  Αισθητισμός  και  ο  Προραφαηλιτισμός  σε 
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διάλογο.  Οι  πίνακες  του  Edward Burne-Jones στις  Έρημες  Ψυχές  του  Ν. 
Επισκοπόπουλου”.
11  Νοεμβρίου 2013: Διάλεξη στο πλαίσιο των εορτασμών για το έτος Καβάφη του 
Εθνολογικού Μουσείου Αλεξανδρουπόλεως. Θέμα ανακοίνωσης: «Η γραφή ως ταξίδι 
με πλοίο. Η μεταφορά και η εξέλιξή της από τον Κορνάρο στον Καβάφη».
4  Δεκεμβρίου  2013:  Παρουσίαση  των  ποιητικών  συλλογών  δύο  συγγραφέων. 
Αλέξανδρος  Αραμπατζής,  Μεγαλιθικές  Μπαλάντες και  Χάρης  Μιχαλόπουλος,  Πιο 
νύχτα.  Διοργανωτές:  εφημερίδα  Παρατηρητής  της  Θράκης  και  Κοινότητα  Νέων 
Κομοτηνής.  Βλ.  σχετικό  άρθρο  στον  τοπικό  τύπο:  http://www.paratiritis-
news.gr/detailed_article.php?id=164107&categoryid=20 
21  Μαρτίου  2014:  Διάλεξη  με  αφορμή  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Ποίησης  στο  3ο 
Γυμνάσιο Κομοτηνής. Τίτλος διάλεξης: «Από τον κλαυσίγελο στον σαρκασμό: Τα 
μπωντλαιρικά  μοτίβα  του  πιερότου,  του  αρλεκίνου,  του  σαλτιμπάγκου  και  του 
νευρόσπαστου στον Καρυωτάκη, τον Φιλύρα και τη ζωγραφική από τον 19ο ως τις 
αρχές  του  20ού  αιώνα»  (βλ.  σχετικό  άρθρο  στον  τοπικό  τύπο:  http://paratiritis-
news.gr/detailed_article.php?id=165734&categoryid=6).
28 Μαρτίου 2014:  Ανακοίνωση στη ΙΔ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα 
ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., αφιερωμένη στη μνήμη του Ξ. Κοκόλη 
(27-30  Μαρτίου  2014).  Τίτλος  ανακοίνωσης:  «Η  γραφή  ως  ταξίδι  με  πλοίο:  οι 
μεταμορφώσεις  μιας  μεταφοράς  στα  “Πλοία”του  Καβάφη».Υπό  δημοσίευση  στα 
πρακτικά.
2  Οκτωβρίου  2014:  Ανακοίνωση  στο  5ο Συνέδριο  της  Ευρωπαϊκής  Εταιρείας 
Νεοελληνικών  Σπουδών  με  θέμα  «“Πάρεργον”,  “Παίγνιον”  και  “Διηγηματική 
εγκυκλοπαίδεια”: Ο “ναρκισσισμός” της νεοελληνικής δημιουργικής πεζογραφίας ως 
όχημα της πρώιμης νεοτερικότητας (1716–1866)». Δημοσιευμένο στα πρακτικά του 
συνεδρίου. Βλ. δημοσίευση στον κατάλογο Γ.2.44.
14  Ιανουαρίου  2015:  Ανακοίνωση  στο  πλαίσιο  σειράς  διαλέξεων  με  τίτλο 
“Λογοτεχνικές  αποτυπώσεις  της  πόλης”,  που  διοργάνωσε  η  Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Ροδόπης  σε  συνεργασία  με   το  ΔΗΠΕΘΕ 
Κομοτηνής. Οι διαλέξεις της μέρας αυτής είχαν τίτλο “Πόλεις του παρελθόντος”. Η 
ανακοίνωσή  μου  είχε  θέμα:  «Πόλη,  Ερμούπολη,  Αλεξάνδρεια:  οι  πόλεις  των  Ν. 
Μαυροκορδάτου,  Εμμανουήλ  Ροΐδη  και  Κωνσταντίνου  Π.  Καβάφη».  Βλ.  σχετικό 
δημοσίευμα  στον  τοπικό  τύπο:  http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?
id=170948&categoryid=10.
13 Μαΐου 2015: Ανακοίνωση στο colloquium του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, 
κατόπιν  πρόσκλησης,  με  τίτλο:  “Από  τον  κλαυσίγελο  στον  σαρκασμό:  τα 
μπωντλαιρικά  μοτίβα  του  πιερότου,  του  αρλεκίνου,  του  σαλτιμπάγκου  και  του 
νευρόσπαστου στον Καρυωτάκη και τον Φιλύρα και τη ζωγραφική από τον 19ο αιώνα 
ως τις αρχές του εικοστού”.
15  Μαΐου  2015:  Ανακοίνωση  (κατόπιν  πρόσκλησης)  στο  επιστημονικό  συμπόσιο 
“Ελληνικότητα  και  ετερότητα”  που διοργάνωσε το Ε.Ι.Ε.   (14-17 Μαΐου).  Τίτλος 
ανακοίνωσης:  «To “ερμαφρόδιτον” της ελληνοχριστιανικής ταυτότητας (γλωσσικής-
υφολογικής και πολιτισμικής) στον Κοραή και στον Ροΐδη».
8 Ιουλίου 2015: Επίσημος προσκεκλημένος στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών 
και  Διδακτόρων  του  ΕΚΠΑ  με  ανακοίνωση:  «“Πάρεργον”,  “Παίγνιον”  και 
“Διηγηματική εγκυκλοπαίδεια”: Ο “ναρκισσισμός” της δημιουργικής πεζογραφίας ως 
όχημα  της  νεοτερικότητας  σε  τρία  έργα  (1716  –  1866)».  Επεξεργασμένη  και 
διευρυμένη  μορφή της  ανακοίνωσης στο  5ο Συνέδριο  της  Ευρωπαϊκής  Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών.

http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=170948&categoryid=10
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=170948&categoryid=10
http://paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=165734&categoryid=6
http://paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=165734&categoryid=6
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=164107&categoryid=20
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=164107&categoryid=20


10  Ιουλίου  2015:  Συμμετοχή  σε  Στρογγυλή  Τράπεζα  για  τη  διδασκαλία  της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο 
ίδιο συνέδριο.  Θέμα εισήγησης:  «Τα παλαιότερα κείμενα στην εκπαίδευση και τα 
προβλήματα περιοδολόγησης στα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
26 Σεπτεμβρίου 2015: Συμμετοχή σε  Workshop-Στρογγυλή Τράπεζα που διεξήχθη 
στο  πλαίσιο  του  Ερευνητικού  Προγράμματος  Episteme  in  Bewengung  του  Freie 
Universitat Berlin,  με ατομικές προσκλήσεις για 30λεπτη ανακοίνωση.  Γενικό θέμα 
Literary  Knowledge,  Translation  and  Phanariot  Self-Fashioning.  Τίτλος  της 
ανακοίνωσής  μου:  Representations  of  Early  Modernity.  Nikolaos  Mavrocordatos' 
Parergon (old and new genres and techniques).
10  Οκτωβρίου  2015:  Ανακοίνωση  στο  Διεθνές  Συνέδριο  για  τα  20  χρόνια 
λειτουργίας  του  Τμήματός  μας,  με  γενικό  θέμα  “Ταυτότητες:  Γλώσσα  και 
Λογοτεχνία”. Τίτλος ανακοίνωσης: “Urban life and landscape depictions as an aspect 
of Early Modern identity: the turn to "reality" in Enlightenment fiction”.
17 Οκτωβρίου 2015:  Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των 
Βαλκανικών Χωρών, με γενικό θέμα “Ο Ελληνισμός ως πολιτισμικός και οικονομικός 
παράγοντας  στα  Βαλκάνια  (1453-2015):  Γλώσσα,  λογοτεχνία,  τέχνη,  κοινωνία”. 
Τίτλος της ανακοίνωσής μου: “Ο Αρχιδιάβολος στο μπουντουάρ: από τον Μακιαβέλι 
στον Ρωσσέτη”.
5 Δεκεμβρίου 2015: Ανακοίνωση στο Συνέδριο του Τ.Ε.Φ. αφιερωμένο στη μνήμη 
του Παναγιώτη Μουλλά, με γενικό θέμα Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική. Τίτλος της 
ανακοίνωσής  μου:  “H  κριτική  στον  “χώρο  του  εφήμερου”:  λογοτεχνία  και 
παραλογοτεχνία”.
15  Δεκεμβρίου  2015:  Ανακοίνωση  (κατόπιν  πρόσκλησης)  στο  πλαίσιο  σειράς 
διαλέξεων με τίτλο “Εκλεκτικές συγγένειες: διακειμενικές συναντήσεις ελληνόφωνης 
και  αγγλόφωνης  λογοτεχνίας”,  που  διοργάνωσε  η  Σχολική  Σύμβουλος  Αγγλικής 
Θράκης,  με τη συνεργασία της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης Ροδόπης και  του 
Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Νομού Ροδόπης. Τίτλος της ανακοίνωσής μου: 
“Edgar Allan Poe και Εμμ. Ροΐδης: Ταξίδια στη Σελήνη”.
21 Δεκεμβρίου  2015:  Ανακοίνωση,  κατόπιν  πρόσκλησης  από  τον  Σύνδεσμο 
Φιλολόγων Νομού Χίου, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των φιλολόγων, με θέμα: “Από 
τον  κλαυσίγελο  στον  σαρκασμό:  τα  μπωντλαιρικά  μοτίβα  του  πιερότου,  του 
αρλεκίνου,  του  σαλτιμπάγκου  και  του  νευρόσπαστου  στον  Καρυωτάκη  και  τον 
Φιλύρα και τη ζωγραφική από τον 19ο αιώνα ως τις αρχές του εικοστού”.
22 Δεκεμβρίου 2015:  Υποδειγματική διδασκαλία (2 διδακτικών ωρών) σε σχολείο 
της Χίου (παρουσία φιλολόγων του Νομού). Θέμα του μαθήματος “Ο  Παπατρέχας 
του Αδ. Κοραή”, με αφορμή το απόσπασμα στο ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων 
της Γ΄ Γυμνασίου.
20  Ιανουαρίου  2016:  Ανακοίνωση,  κατόπιν  πρόσκλησης  από  τις  Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Ροδόπης,  στο  πλαίσιο 
αφιερωματικών  εκδηλώσεων  για  τον  Γεώργιο  Βιζυηνό.  Τίτλος  ανακοίνωσης: 
“Αισθητικά παίγνια: η Αισθητική του Γ. Βιζυηνού”.
23  Φεβρουαρίου  2016:  Ανακοίνωση,  κατόπιν  πρόσκλησης  από  το  Εθνολογικό 
Μουσείο  Θράκης,  στο  πλαίσιο  αφιερωματικών  εκδηλώσεων  για  τον  Γεώργιο 
Βιζυηνό. Τίτλος ανακοίνωσης: “Αισθητικά παίγνια: η Αισθητική του Γ. Βιζυηνού”.
10 Αυγούστου 2016:  Ανακοίνωση, κατόπιν πρόσκλησης από τη δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Χίου “Ο Κοραής”.  Τίτλος  ανακοίνωσης:  Χιώτες  λόγιοι  τέλος  16ου – 
αρχές  18ου  αι.:  από  τις  θρησκευτικές  διαμάχες  στην  πολιτική  και  πολιτισμική 
κυριαρχία.



12 Αυγούστου 2016: Ανακοίνωση, κατόπιν πρόσκλησης από τη δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Χίου “Ο Κοραής”. Τίτλος ανακοίνωσης: “Ιστορία και μυθοπλασία ή από 
την  ατομική  στη  συλλογική  πραγματικότητα.  Το  υλικό  και  η  πραγμάτωση  της 
λογοτεχνικής γραφής στο έργο του Γ. Μακριδάκη”.
9 Σεπτεμβρίου 2016: Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο ECOS Y RESPLANDORES 
HELENOS  EN  LA LITERATURA HISPANA SIGLOS  XVI-XXI  [=Απόηχοι  και 
αντανακλάσεις  στην  Ισπανόφωνη  Λογοτεχνία  κατά  τους  αιώνες  16ο-21ο], που 
διοργάνωναν η Βολιβιανή Ακαδημία Γλώσσας και το Πανεπιστήμιο Complutense της 
Μαδρίτης στην Αθήνα από 6 έως 10 Σεπτεμβρίου. Τίτλος της ανακοίνωσής μου: “El 
Criticón como reflejo de la antigüedad helena en el mundo cristiano de la 'modernidad 
temprana' (siglo XVII): intertextualidad y ideologia” [=To μυθιστόρημα Criticón ως 
αντανάκλαση  της  ελληνικής  αρχαιότητας  στον  χριστιανικό  κόσμο  της  πρώιμης 
νεοτερικότητας (17ος αι.): διακειμενικότητα και ιδεολογία].
11 Οκτωβρίου 2016: Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “Ρωσο-ελληνικές σχέσεις”, 
που  διοργανώνουν  το  Τμήμα  Βυζαντινής  και  Νεοελληνικής  Φιλολογίας  της 
Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας και το 
Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  στη  Μόσχα  από  10  έως  14 
Οκτωβρίου  2016.  Τίτλος  της  ανακοίνωσής  μου:  “Μιχαήλ  Σκένδος  –  Νικόλαος 
Μαυροκορδάτος: οι αντίπαλοι και η διακίνηση κειμένων, λογίων και ιδεών στις αρχές 
του 18ου αιώνα“.

Β 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:
1994 - 1995: Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονική 
υπεύθυνη την τότε Επίκουρο καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Ελένη Πολίτου-
Μαρμαρινού. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ηλεκτρονική μορφή αποδελτίωσης 
της εφημερίδας Ραμπαγάς.
1993  -  1995:  Αποδελτίωση  κειμένων  (περίοδος  από  1893  ως  1901)  του  Ν. 
Επισκοπόπουλου  στις  εφημερίδες  Άστυ και  Νέον  Άστυ,  καθώς  και  στα  περιοδικά 
Παναθήναια,  Ημερολόγιον Σκόκου,  Τέχνη,  Διόνυσος και  Το  περιοδικόν  μας,  στο 
πλαίσιο  μεταπτυχιακών  μαθημάτων  στον  Τομέα  Βυζαντινής  και  Νεοελληνικής 
Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
1995 - 1998: Ανάλογη έρευνα στα παραπάνω έντυπα (περίοδος από 1902 ως 1905). 
Αποδελτιώθηκαν επίσης, για τις ανάγκες εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής, 
η  εφημερίδα  Εστία (περίοδος  από  1904  ως  1905),  το  περιοδικό  Κριτική και  τα 
γαλλικά περιοδικά Revue des Deux Mondes, Revue Bleu και Revue de Paris (περίοδος 
από 1905 ως 1940).
Απρίλης  -  Ιούνιος  2002:  Πρωτογενής  έρευνα  στο  Διαδίκτυο  με  αντικείμενο  την 
κατάρτιση Κυπριακής  Βιβλιογραφίας για  λογαριασμό του Ιδρύματος  Ερευνών της 
Ιεράς Μονής Κύκκου. 
Σεπτέμβριος 2002 - Φεβρουάριος 2005: Έρευνα στο διαδίκτυο και στις βιβλιοθήκες 
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Βρετανικού Συμβουλίου για σχολιασμένες 
εκδόσεις και μελέτες στο έργο του Ε. Α. Πόε, αλλά και για τη λογοτεχνική σκηνή των 
Η.Π.Α., με σκοπό να συγγράψω την εισαγωγή και να υπομνηματίσω τη μετάφραση 
των σατιρικών κειμένων του (βλ. κατάλογο δημοσιευμάτων Γ.1.3).
Ιούνιος  2004  -  Ιανουάριος  2008:  Έρευνα  στις  εφημερίδες  Άστυ και  Νέον  Άστυ 
(περίοδος από 1893 έως 1905) για εντοπισμό και καταγραφή των κειμένων του Ν. 
Επισκοπόπουλου. Σκοπός της έρευνας ήταν η συμπλήρωση της αποδελτίωσης της 
διατριβής  και  η  αντιγραφή των κειμένων του με σκοπό την έκδοσή τους  από τις 
εκδόσεις  του  Ιδρύματος  Κώστα  και  Ελένης  Ουράνη  (βλ.  τον  κατάλογο 



δημοσιευμάτων Γ.1.5). Παράλληλα, το νέο υλικό χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή 
της προαναφερθείσας ανθολογίας κριτικών κειμένων.
Ιανουάριος  2008  –  Νοέμβριος  2009:  Έρευνα  στους  διαδικτυακούς  τόπους  της 
Εθνικής  Βιβλιοθήκης  της  Ελλάδας  και  της  Bibliothèque Nationale de France. 
Συγκεκριμένα αποδελτιώθηκαν οι  ελληνικές  εφημερίδες  Σκριπ και  Εμπρός (1893-
1904), αλλά και οι γαλλικές  Le Figaro και  Le Temps.  Σκοπός της έρευνας ήταν η 
συμπλήρωση της αποδελτίωσης της διατριβής και η αντιγραφή των κειμένων του με 
σκοπό την προαναφερθείσα έκδοσή τους από τις εκδόσεις του Ιδρύματος Κώστα και 
Ελένης Ουράνη.
Ιούνιος – Δεκέμβριος 2009:  Έρευνα στις  βιβλιοθήκες Γεννάδειος και Βιβλιοθήκη 
Κοραή Χίου για τον Αλ. Μαυροκορδάτο, με σκοπό την εκπόνηση μελέτης με θέμα 
την αναπαράσταση της πραγματικότητας στο έργο του.
Οκτώβριος – Νοέμβριος 2010: Έρευνα στις βιβλιοθήκες του  Columbia University 
και στις βιβλιοθήκες της Νέας Υόρκης με σκοπό τον εντοπισμό της βιβλιογραφίας για 
την πρώιμη νεοτερικότητα (1600-αρχές 19ου αι.) στη λογοτεχνία του δυτικού κόσμου.
Δεκέμβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011: Έρευνα σε βιβλιοθήκες των Αθηνών και της 
Θεσσαλονίκης  με  σκοπό  τον  εντοπισμό  της  βιβλιογραφίας  για  την  πρώιμη 
νεοτερικότητα (1700-αρχές 19ου αι.) στη νεοελληνική λογοτεχνία.
Μάϊος 2013 – σήμερα:  ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ– 
Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory For Language Learning (S.I.L.L) και 
Προσδιορισμός  του  Προφίλ  Στρατηγικών  Γλωσσικής  Εκμάθησης  Ξένης  Γλώσσας 
Μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  Μουσουλμάνων 
Μαθητών  που  Μαθαίνουν  την  Ελληνική  ως  Δεύτερη  και  Διερεύνηση  των 
Στρατηγικών που Χρησιμοποιούν Εκπαιδευτικοί στην Τάξη».

Β 5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:

Τα ενδιαφέροντά μου αφορούν κυρίως στη νεοελληνική πεζογραφία από τον 
18ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και στη νεοελληνική κριτική της ίδιας περιόδου (σε 
συγκριτική  προοπτική  με  την  αντίστοιχη  ευρωπαϊκή  παραγωγή)  από  ιστορική  - 
γραμματολογική και θεωρητική σκοπιά.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μου στρέφεται στην προοπτική της διερεύνησης 
των  σχέσεων  της  νεοελληνικής  κριτικής  με  τις  τάσεις  αφενός  του  κριτικού  και 
θεωρητικού  στοχασμού  περί  λογοτεχνίας  και  αφετέρου  αυτής  καθεαυτής  της 
λογοτεχνικής κριτικής. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκω να ασχοληθώ ειδικότερα με το 
έργο  κριτικών  όπως  του  Κοραή,  του  Ροΐδη,  του  Παλαμά,  του  Πολυλά,  του  Δ. 
Χατζόπουλου κ.ά..

Δεδομένων των ελλείψεων της βιβλιογραφίας στην παρουσίαση των μελετών 
Αισθητικής  αλλά  και  των  θεωρητικών  απόψεων  που  βασίζονται  σε  αυτές  και 
εμφανίζονται  σε κριτικά και  άλλα κείμενα κατά τον 18ο και  19ο αιώνα (Βράιλας-
Αρμένης, Στρατούλης, Πολυλάς, Σολωμός, Ροΐδης, Βιζυηνός), αποτελεί ευσεβή πόθο 
η συγκέντρωση (κατόπιν έρευνας) του υλικού που δεν έχουν καταγράψει (ή δεν έχουν 
σχολιάσει επαρκώς) οι ως τώρα εκπονηθείσες μελέτες και η παρουσίασή του. Το εν 
λόγω  σχέδιο  συνδέεται  με  το  προαναφερθέν  για  την  εξέταση  της  Νεοελληνικής 
Κριτικής από τον 18ο αιώνα κ.εξ..

Ως προς τη δημιουργική πεζογραφία, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τη μελέτη 
της  πορείας  εξέλιξης  του  διηγήματος  και  του  μυθιστορήματος,  κατά  τους  τρεις 
τελευταίους αιώνες (από τον Διαφωτισμό κ.εξ.). Σε σχέση με το διήγημα περισσότερη 
έμφαση χρειάζεται να δοθεί στο θέμα της εμφάνισής του, της σύνδεσής του με την 



έννοια της ηθογραφίας στο τέλος του 19ου αιώνα και των συνεπειών που αυτή η 
σύνδεση είχε στην εξέλιξη του είδους. Σε σχέση με το μυθιστόρημα, η αξιολόγηση 
των  πορισμάτων  της  έρευνας,  η  οποία  έχει  προχωρήσει  στην  καταγραφή  και 
παρουσίαση  πολλών  κειμένων,  με  ενδιαφέρει  ιδιαίτερα.  Τέλος,  οι  υπάρχουσες 
θεωρητικές απόψεις για τα είδη αυτά – είτε εκφράζονται σε θεωρητικά κείμενα, είτε 
σε ιστορικής μεθοδολογίας αναδρομικές παρουσιάσεις, είτε εντός κριτικών κειμένων 
για συγκεκριμένα έργα– θα ορίσουν, μαζί με τις συγκεκριμένες τεχνικές αφήγησης 
που χρησιμοποιούν οι  διηγηματογράφοι  και  μυθιστοριογράφοι,  τους βασικότερους 
άξονες αναφορών μου.

Το ενδιαφέρον μου για τη δημιουργική πεζογραφία του Διαφωτισμού άρχισε 
να μετατρέπεται σε έργο από την εποχή της ενασχόλησής μου με το έργο του Ν. 
Μαυροκορδάτου  (βλ.  σχετικά  άρθρα  από  τον  κατάλογο  δημοσιεύσεων  και  υπό 
δημοσίευση εργασιών) και λόγω των αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
του Δ.Π.Θ.. Τα σχετικά με τη δημιουργική πεζογραφία του Διαφωτισμού μαθήματα, 
που  δίδαξα  στο  πλαίσιο  τόσο  του  προπτυχιακού  όσο  και  του  μεταπτυχιακού 
προγράμματος  σπουδών  του  Τμήματος,  μου  έδωσαν  την  ευκαιρία  να  εξετάσω 
βαθύτερα το υλικό και να ετοιμάσω τις  ανακοινώσεις  που έκανα σε συνέδρια και 
πανεπιστήμια  της  Ελλάδας  και  του εξωτερικού από το  2008 ως  το 2013 (βλ.  τις 
ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις). 

Εκτός  από την  ενασχόλησή μου με  τους  προαναφερθέντες  συγγραφείς  της 
περιόδου του Διαφωτισμού σκοπεύω να προχωρήσω στην ειδολογική εξέταση των 
βασικότερων  κειμένων  μυθοπλαστικής  πεζογραφίας  της  περιόδου  1700-1830  (του 
Ρήγα, του Καρατζά κλπ.), με σκοπό την ανάδειξη των προσπαθειών που έγιναν στην 
περίοδο  διαμόρφωσης  της  νεοελληνικής  δημιουργικής  πεζογραφίας  πριν  τη 
δημιουργία  του  νεοελληνικού  Κράτους.  Βασικός  μεθοδολογικός  άξονας  είναι  η 
εξέταση της έννοιας της νεοτερικότητας σε συνδυασμό με τις ειδολογικές καινοτομίες 
στον  μυθοπλαστικό  κυρίως  πεζό  λόγο  της  εποχής.  Έτσι,  θα  μπορέσω  να 
εκμεταλλευτώ το υλικό που συγκέντρωσα από την έρευνά μου κατά την περίοδο της 
εκπαιδευτικής μου άδειας (Οκτώβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011). Προς αυτή την 
κατεύθυνση  κινείται  και  η  νέα  μονογραφία  για  την  Αληθή  Ιστορία  (Ανώνυμο  του 
1789), την οποία υπέβαλα στην παρούσα κρίση για εξέλιξη (βλ. δημοσίευμα υπ. αρ. 
Γ.1.7).

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  συνθετικής  μελέτης  που  προετοιμάζω  για  την 
προαναφερθείσα περίοδο του Διαφωτισμού, σκοπεύω να επεκτείνω την έρευνά μου 
σε  σχέση  με  την  ιδεολογία,  τις  ειδολογικές  μορφές  και  τις  τεχνικές  της 
νεοτερικότητας έως και την πρώτη τριακονταετία του 20ού αιώνα.

Όπως φαίνεται και από τις δημοσιευμένες ή υπό δημοσίευση μελέτες μου, από 
τα μελλοντικά σχέδια για μελέτες, αλλά και από τα μαθήματα που δίδαξα ως τώρα 
στο  Τμήμα  Ελληνικής  Φιλολογίας,  ως  προς  τα  μεθοδολογικά  ζητήματα  της 
φιλολογικής έρευνας, η ενασχόλησή μου αφορά στο πεδίο κυρίως της Θεωρίας της 
Λογοτεχνίας  και  της  Συγκριτικής  Γραμματολογίας  και  λιγότερο  της  Ιστορίας  της 
Λογοτεχνίας, ενώ ιδιαίτερο τμήμα των δημοσιεύσεών μου (βιβλιοκρισίες) αφορά και 
στη Λογοτεχνική Κριτική.

Πιο συγκεκριμένα,  με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι θεωρίες που επιχειρούν να 
αξιοποιήσουν  τις  εξωκειμενικές  παραμέτρους,  σε  συνδυασμό  με  ενδοκειμενικά 
κριτήρια. Έτσι, οι θεωρίες περί των λογοτεχνικών ειδών και των κατηγοριοποιήσεών 
τους, οι δομικές και αφηγηματολογικές ειδικότερα προσεγγίσεις, σε παραλληλία με 
εκείνες που υπογραμμίζουν ζητήματα, όπως η πρόσληψη και το αναγνωστικό κοινό, 
αποτελούν απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία. Ανάλογη είναι η κατεύθυνσή μου στη 
συγκριτολογική  έρευνα,  όπου  με  ενδιαφέρει  τόσο  η  παραδοσιακή  μέθοδος,  που 



καλλιεργήθηκε κυρίως στη Γαλλία (π.χ. Ρ. Brunel - C. Pichois - Α. Rousseau), όσο και 
οι νεότερες τάσεις που συνδέονται με το ζήτημα της διακειμενικότητας (Μ. Βakhtin, 
R. Βarthes, J. Κristeva κλπ.). Τέλος, ιδιαίτερη θέση ως μεθοδολογικά εργαλεία έχουν 
και  οι  θεωρητικές  απόψεις  που  σχετίζονται  με  την  Αισθητική  ως  κλάδο  της 
φιλοσοφίας  και  τις  απόψεις  ή  τα  έργα  που  προωθούν  την  ιδεολογία  της 
νεοτερικότητας (με την ευρεία της έννοια) από τον Διαφωτισμό ως και τον πρώιμο 
20ό αιώνα.



Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Γ 1. ΑΥΤΌΝΟΜΟΙ ΤΟΜΟΙ (ΜΕΛΕΤΕΣ — ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΠΙΜΈΛΕΙΕΣ)

1. Ν.  Μαυρέλος, Οι  κοσμοπολίτες  και  οι  φουστανελοφόροι.  Το  ελληνόγλωσσο 
κριτικό έργο του Νικόλαου Επισκοπόπουλου, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή 
που κατατέθηκε το 2001 στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διαθέσιμη στο: http  ://  thesis  .  ekt  .  gr  /13492  

2. Ν. Επισκοπόπουλος,  Μια παρουσίαση από τον Νίκο Μαυρέλο,  Γαβριηλίδης, 
Αθήνα 2002. Ανθολογία διηγημάτων του Ν. Επισκοπόπουλου με πρόλογο (σσ. 
7-24) και επιμέλεια της έκδοσης.

3. Έντγκαρ Άλλαν Πόε,  Ο Σατιρικός Πόε. Διηγήματα, εισαγ./μτφ./σχόλια Νίκος 
Μαυρέλος,  Σοκόλης,  Αθήνα  2005.  Ανθολογία  σατιρικών  διηγημάτων  του 
Αμερικάνου συγγραφέα με πρωτότυπη εκτενέστατη εισαγωγή (σσ. 9-81) και 
αναλυτικά σχόλια (273-332).

4. Ν.  Μαυρέλος,  Το  ψηλαφητό  παλίμψηστο  της  ροϊδικής  γραφής.  Ζητήματα  
λογοτεχνικής και πολιτισμικής θεωρίας, Σοκόλης, Αθήνα 2008.

5. Ν. Επισκοπόπουλου,  Επιλογή κριτικών κειμένων από το  Άστυ και  το  Νέον 
Άστυ,  τόμ.  Α΄ και  Β΄,  εισαγ./επιμ./σημ.  Ν.  Μαυρέλος,  Ίδρυμα  Κώστα και 
Ελένης  Ουράνη,  Αθήνα  2011.  Ανθολογία  με  εκτεταμένη  εισαγωγή 
(συνεπτυγμένη και επεξεργασμένη μορφή της διατριβής μου, με ενημερωμένη 
βιβλιογραφία)  και  εκτενείς  σημειώσεις  στις  οποίες  εντάχθηκαν  τα 
συμπεράσματα νέας έρευνας στον ημερήσιο γαλλικό τύπο που δεν είχα υπόψη 
κατά τη συγγραφή της διατριβής.

6. Επιμέλεια  του  τόμου  Το  εύρος  του  έργου  του  Γ.  Βιζυηνού:  παλαιότερες  
αναγνώσεις  και  νέες  προσεγγίσεις,  Πρακτικά  διημερίδας  (Κομοτηνή  30-31 
Μαΐου  2009).  Εις  Μνήμην  Κυριακής  Μαμώνη,  εκδ.  Σοκόλη-Κουλεδάκη, 
Αθήνα 2012.

7. Ν. Μαυρέλος,  Η “επαρχία της ανυπάρκτου”: Είδη, διακείμενα,  γλώσσα και  
νεοτερική  ιδεολογία  στην  Αληθή  Ιστορία (“Ανώνυμος  του  1789”),   εκδ. 
Σοκόλη-Κουλεδάκη,  Αθήνα  2014.  Ηλεκτρονικό  βιβλίο: 
http://www.cosmotebooks.gr/gr/ebooks-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE
%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/4700404-%CE%B7-%CE
%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF
%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%AC
%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-info.  Τον  Σεπτέμβρη  του 
2016 κυκλοφόρησε και η έντυπη μορφή του βιβλίου από τον ίδιο εκδότη.

Γ 2. AΡΘΡΑ
1. «Μεταμοντερνισμός  και  Χειμωνάς»,  Πόρφυρας 70  (Ιούλιος  -  Σεπτέμβριος 

1994), 262-274.
2. «Η ‘Μαύρα’: Ένα αθησαύριστο διήγημα του Ν. Επισκοπόπουλου στην εφ. 

Άστυ στις 19/12/1893», μικροΦιλολογικά 1 (Άνοιξη 1997), 13-16.
3. «Ο  Ροΐδης,  ο  Εδγάρος  Πόου  και  η  “Περιήγησις  εις  την  Σελήνην”», 

μικροΦιλολογικά 2 (Φθινόπωρο 1997), 3-7.
4. «Το  περιοδικό  Μικρόν  Άστυ και  οι  εφημερίδες  Άστυ -  Νέον  Άστυ», 

μικροΦιλολογικά 4 (Φθινόπωρο 1998), 15-17.
5. «Ο γνωστός μυθιστοριογράφος και ο παραμελημένος κριτικός. Η περίπτωση 

του Ν. Segur», μικροΦιλολογικά 6 (Φθινόπωρο 1999), 16-20.
6. «Η “μάλλον ελευθέρα ποίησις” του Παλαμά, τα “παράδοξα μέτρα” του Π. 

Βασιλικού  και  οι  μύθοι  περί  της  κριτικής  μας»,  μικροΦιλολογικά 8 
(Φθινόπωρο 2000), 8-11.

http://www.cosmotebooks.gr/gr/ebooks-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/4700404-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-info
http://www.cosmotebooks.gr/gr/ebooks-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/4700404-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-info
http://www.cosmotebooks.gr/gr/ebooks-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/4700404-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-info
http://thesis.ekt.gr/13492


7. «Ο “Φιλολογικός Κοσμοπολιτισμός” του Ν. Επισκοπόπουλου:  Η εξαγγελία 
μιας  θεωρητικά  θεμελιωμένης  Ιστορίας  της  Ευρωπαϊκής  Λογοτεχνίας», 
Διαβάζω 419 (Ιούνιος 2001), 101-106.

8. «Ut musica poesis: ο συγγραφέας ανάμεσα σε λογοτεχνικά είδη και τρόπους», 
εφ.  Αυγή (1/7/2001),  20-21  [προδημοσίεση  του  μεγαλύτερου  μέρους  της 
εισαγωγής της ανθολογίας Γ.1.2].

9. «Ένα  πρώιμο  ανυπόγραφο  Κείμενο  του  Ροΐδη»,  μικροΦιλολογικά 12 
(Φθινόπωρο 2002), 12-15 [Σε συνεργασία με τη Θ. Κωνσταντοπούλου].

10. «Ο  ‘καρδιόκτυπος’  της  (ροϊδικής)  μετάφρασης  και  η  ‘Ψυχολογία’  του 
συγγραφέα». Πόρφυρας 106 (Γενάρης - Μάρτης 2003), 541-557.

11. «Οι μεταφράσεις και η σημασία τους (Μια όψιμη έμμεση αντιπαράθεση Ροΐδη 
- Βλάχου)», μικροΦιλολογικά 13 (Άνοιξη 2003), 12-15.

12. «Η υποδοχή του  Poe στην  Ελλάδα και  ο  φακός  του Ροΐδη»,  Σύγκριση 14 
(2003), 75- 99. http://gcla.phil.uoa.gr/newfiles/syngrisi14/14.maurelos.pdf 

13. «Δ. Σολωμός: “Έλλην και κοσμοπολίτης συγχρόνως”: Μια διαμεσολαβημένη 
ανάγνωση  του  σολωμικού  έργου  σε  αντιπαλαμικούς  τόνους»,  Πόρφυρας 
(Γενάρης  -  Μάρτης  2004),  631-640.  Ανακοίνωση  στο  συμπόσιο  που 
διοργάνωσε  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  για  τον  Δ.  Σολωμό:  «Σεφέρεια  δ΄», 
Αγία Νάπα, Απρίλιος 1999.

14. «Η  ρομαντική  “νόσος”  και  η  θετική  “πεζότης”.  Η  “Ψυχολογία  Συριανού 
συζύγου”  ως  μεταφορά»,  στον  τόμο:  Μνήμη  Άλκη  Αγγέλου.  Τα  άφθονα  
σχήματα του παρελθόντος Ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας  
της λογοτεχνίας, Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης του τομέα Μ.Ν.Ε.Σ 
του  Α.Π.Θ  (3-6  Οκτωβρίου  2002),  University Studio Press,  Θεσσαλονίκη 
2004, 243- 255.

15. Σχολιασμένη  μετάφραση  του  δοκιμίου  του  Edgar Allan Poe «Η  Ποιητική 
αρχή», περ. Ποίηση 25 (Άνοιξη - Καλοκαίρι 2005), 231-262.

16. «Η  ‘Ποιητική  Αρχή’ και  οι  καντιανές  καταβολές  της»  (επίμετρο  για  το 
προαναφερθέν δοκίμιο του Ρoe), Ποίηση 25 (Άνοιξη - Καλοκαίρι 2005), 263-
277.

17. «“Ψηλαφητή  εικών”  και  μεταφορά.  Η  ρητορική  του  Ροΐδη  και  ο 
Αριστοτέλης»,  Ροδόπη:  Επιστημονική  Επετηρίδα  τον  Τμήματος  Φιλολογίας  
τόμ. A΄: Φιλοσοφία — Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 2005, 63-91.

18. «Ψυχάρης – Παλαμάς – Επισκοπόπουλος: Το προσκήνιο και το παρασκήνιο 
μιας διαμάχης», στον τόμο: Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (επιμ.), Ο Ψυχάρης και  
η εποχή του. Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, πρακτικά της ΙΑ΄  
Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του  
Α.Π.Θ.,  Ινστιτούτο  Νεοελληνικών  Σπουδών  του  Ιδρύματος  Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2005, 379-391.

19. «Κοσμοπολίτικα ανοίγματα και ελληνοκεντρικοί εγκλεισμοί. Μια φιλολογική 
διαμάχη  του  1899»,  στον  τόμο:  Π.  Βουτουρής  -  Γ.  Γεωργής  (επιμ.),  Ο 
Ελληνισμός  στον  19ο  αιώνα:  Ιδεολογικές  και  αισθητικές  αναζητήσεις, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2006, 114-128. Πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου: 22-24 Νοεμβρίου 2002.

20. «Νικόλαου  Μαυροκορδάτου,  Φιλοθέου  Πάρεργα:  Η  μυθοπλαστική 
εγκυκλοπαίδεια ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση», στον τόμο: Κ. Δημάδης 
(επιμ.),  Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον  
εικοστό  αιώνα.  Πρακτικά  του  Γ'  Ευρωπαϊκού  Συνεδρίου  Νεοελληνικών 
Σπουδών  (ΕΕΝΣ,),  Βουκουρέστι  2-4  Ιουνίου  2006,  τόμ.  Α΄,  Ελληνικά 

http://gcla.phil.uoa.gr/newfiles/syngrisi14/14.maurelos.pdf


Γράμματα,  Αθήνα  2007,  99-113.  http://www.eens-congress.eu/?
main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCongr
ess_id=28

21. «Επίλογος»,  «Πεζογραφία-Πεζός  λόγος»  και  «Μυθιστόρημα».  Αντίστοιχα 
λήμματα στο  Λεξικό της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  Πατάκης,  Αθήνα 2007, 
664, 1766-1767 και 1504-1510.

22. «El viaje de la memoria o el sarcófago de la tradición»,  συμβολή  στον 
συλλογικό τόμο:  J.Αlonso Aldama,  C.  Garcia Roman,  I.  Mamolar Sánchez 
(επιμ.),  Στις αμμουδιές του Ομήρου.  Homenaje a la profesora Olga Omatos, 
Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων, Vitoria 2007, 631-638.

23. «Κάτοπτρον ηγεμόνος φιλοσόφου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ο Νικόλαος 
Μαυροκορδάτος στην αυγή του Διαφωτισμού», εφ. Παρατηρητής της Θράκης 
8/5/2007.

24. «Το αντικείμενο, η μέθοδος, το υποκείμενο και η προοδευτική οπτική», στον 
τόμο  Θεωρία, Λογοτεχνία, Αριστερά, επιμ. Κ. Βούλγαρης, εκδ. Το Πέρασμα, 
Αθήνα 2008, 73-76. 

25. «Κ.Π.  Καβάφη,  “Εις  το  φως  της  ημέρας”:  ‘Υπερφυσική  σκιά”  σε  σχήμα 
“φυσικού ανθρώπου”» στον τόμο: Ιταλοελληνικά.  Rivista di cultura Greco-
romana, τόμ. IX-X, Atti dei Convegni: IX: Constantino Kavafis, 70 anni dalla  
morte e 140 dalla nascita – X: Lingua e Scrittura degli Ellenofoni del Sud  
Italia, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi 
dell’Europa Orientale, Napoli 2008, 109-134.

26. «Η απουσία του ανδρικού λόγου/ρόλου ως εξουσιαστικού σε διηγήματα της 
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Οκτωβρίου 2010. Περίληψη της ανακοίνωσης και σύνοψη της συζήτησης που 
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33. «Η  μνήμη  των  ειδών  στον  χρονότοπο  της  ‘επαρχίας  της  ανυπάρκτου’ 
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Φιλοθέου  Πάρεργα (1716)  του  Ν.  Μαυροκορδάτου»:  Αναπαραστάσεις  και 
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ιδεολογίας στο έργο του Ροΐδη», The Athens Review of Books τχ. 72 (Απρίλιος 
2016), 49-53.

51. «Απ-εικονίσεις των Η.Π.Α. από τρεις συγγραφείς στον 19ο αιώνα (Κοραής, 
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Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 12/06/2005.  Εκτενής  βιβλιοκρισία  για  το 

http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2008/05/blog-post_6079.html
http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2008/05/blog-post_6079.html
http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2016/06/blog-post_75.html#more
http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2016/06/blog-post_75.html#more
http://www.poema.gr/2016/04/10/nikos-mavrelos-apeikoniseis-ton-ipa-apo-3-syggrafeis/
http://www.poema.gr/2016/04/10/nikos-mavrelos-apeikoniseis-ton-ipa-apo-3-syggrafeis/


μυθιστόρημα  του  Carlos Luis Zafón,  La sombra del viento,  εκδ.  Planeta, 
Βαρκελώνη 2001. 

7. «Η έμπνευση και ο “ερμηνευτικός μίτος”», ένθετo Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη 
Αυγή 24/07/05. Σύντομη βιβλιοκρισία για το βιβλίο της Α. Φραντζή.  Έμενε 
ποίημα.  Μια περιδιάβαση στο ποιητικό δάσος της  Ελένης  Βακαλό,  Νεφέλη, 
Αθήνα 2005.  

8. «Βραχέα:  Έλληνες  μετανάστες  στην  Αμερική»,  ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη  Αυγή  21/08/05.  Σύντομη βιβλιοκρισία  για  το βιβλίο  της  Έλεν 
Παπανικόλα,  Μια ελληνική Οδύσσεια στην αμερικάνικη Δύση, Εστία, Αθήνα 
2005.  

9. «Η οδός του Ιουδαϊσμού», ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη Αυγή 09/10/05. 
Σύντομη βιβλιοκρισία για το μυθιστόρημα της Τoti  Μartinez de Lezea,  La 
calle de la Judería.  Una familla judioconversa en el siglo ΧV, εκδ. Μaeva, 
Μαδρίτη 2005. 

10. «Η  γυναικεία  οπτική:  Από  την  καθημερινότητα  στην  ιστορία»,  ένθετο 
Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη Αυγή 20/11/05. Εκτενής βιβλιοκρισία για τον τόμο 
Αλεξάνδρα  Παπαδοπούλου,  Περιπέτειαι  μιας  διδασκαλίσσης  —  Στο 
Μοναστήρι, επιμ. Γ. Παπακώστας, Πατάκης, Αθήνα 2005.  

11. «Η γραφή ως  μαγειρική»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 11/12/05. 
Εκτενής βιβλιοκρισία για τη νέα έκδοση της  Πάπισσας Ιωάννας του Ροΐδη, 
εισ. Δ. Δημηρούλης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2005.  

12. «Μια  φιλολογική  ανθοδέσμη»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 
5/3/2006.  Βιβλιοκρισία για τον τόμο:  Μ.Μικέ-Μ.Πεχλιβάνος-Λ.Τσιριμώκου 
(επιμ.),  Ο  λόγος  της  παρουσίας.  Τιμητικός  τόμος  για  τον  Παν.  Μουλλά, 
Σοκόλης, Αθήνα 2005.  

13. «Ένας  κριτικός  της  λογοτεχνίας»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 
7/5/2006. Βιβλιοκρισία για τον τόμο: Αντώνης Ιντιάνος, Μια παρουσίαση από 
τον Λευτέρη Παπαλεοντίου, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2005.  

14. «Από την πλευρά του Έλληνα φιλολόγου», ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη 
Αυγή 23/7/2006. Βιβλιοκρισία για τους τόμους: Σ. Ιλίνσκαγια (επιμ./εποπτεία 
έρευνας),  Η  ρωσική  λογοτεχνία  στην  Ελλάδα.  19ος αιώνας,  Ελληνικά 
Γράμματα,  Αθήνα  2006  και  Σ.  Ιλίνσκαγια,  Ελληνορωσικά  συναπαντήματα, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004.  

15. «Το τερατώδες είδωλο του θεοπρόβλητου βασιλιά. Το απόβλητο κείμενο ως 
καθρέπτης πολιτικής φιλοσοφίας στο ύστερο Βυζάντιο», ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη  Αυγή 26/11/2006.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Β.  Νικολαΐδου-
Κυριαννίδου,  Ο  απόβλητος  και  ο  θεοπρόβλητος.  Πολιτική  ανάγνωση  της  
Ακολουθίας του Σπανού, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999.  

16. «Κώστας Βούλγαρης, Η περούκα της Σοφίας Νέρη, Μεταίχμιο 2005». Εκτενής 
βιβλιοκρισία: Νέα Πορεία, 614-616 (Απρίλης - Ιούνης 2006), 145-149.

17. «Αίμος: Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης»,  Κυριακάτικη Αυγή 24/12/06, σελ. 
47. Βιβλιοκρισία της ομώνυμης Ανθολογίας (εκδ. Φίλοι του περιοδικού Αντί, 
Αθήνα 2006).

18. «‘‘Βλάσφημα παραμύθια” και “Ζαμπελοπαπαρρηγοπούλειος σχολή”», ένθετο 
Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 28/1/2007.  Βιβλιοκρισία  του  τόμου:  Φ. 
Δημητρακόπουλος, Βυζάντιο και νεοελληνική διανόηση στα μέσα του δεκάτου 
ενάτου αιώνος, Καστανιώτης, Αθήνα 1996.  

19. «Το  ταξίδι  του  Μπάιρον  στα  Γιάννενα  και  ο  Childe Harold»,  ένθετο 
Αναγνώσεις, Κυριακάτικη Αυγή 1/4/2007. Βιβλιοκρισία για το δίτομο έργο: Β. 



Παπασταύρος,  Από  τα  Γιάννενα  στην  Αθανασία,  τόμ.  Α΄-  Β΄,  Δωδώνη-
Οδυσσέας, Αθήνα 2006.  

20. «Η  “μεταφυσική  λέπρα”  και  οι  άψυχες  ζωγραφιές»,  ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη  Αυγή 29/4/2007.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Χρ.  Ντουνιά, 
Πέτρος  Πικρός  Τα  όρια  και  η  υπέρβαση  του  νατουραλισμού,  Γαβριηλίδης, 
Αθήνα 2006.  

21. «Οι μύθοι της κριτικής και η διάψευσή τους για ακόμα μία φορά»,  Θέματα 
λογοτεχνίας 34 (Ιαν.-Απρίλ. 2007), 200-204. Βιβλιοπαρουσίαση των τόμων Σ. 
Ιλίνσκαγια (επιμ,),  Η ρωσική λογοτεχνία στην Ελλάδα. 19ος αιώνας, Ελληνικά 
Γράμματα,  Αθήνα  2006  και  Σ.  Ιλίνσκαγια,  Ελληνορωσικά  συναπαντήματα, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, η οποία έγινε στο Μουσείο Μπενάκη στις 
7 Νοεμβρίου 2006.

22. «Το “σβήσιμο της  προσωπικότητας”  του ρομαντικού υποκειμένου»,  ένθετο 
Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 26/8/2007.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Δ. 
Πολυχρονάκης,  Ο  κριτικός  ιδεαλισμός  του  Ιάκωβου  Πολυλά.  Ερμηνευτική  
παρουσίαση του αισθητικού και γλωσσικού του συστήματος, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002. 

23. «Ο  ποιητής  Βιζυηνός.  Από  τις  ρομαντικές  καταβολές  ως  την  αυγή  του 
νεωτερισμού», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη Αυγή 30/9/2007. Βιβλιοκρισία 
για τον τόμο Γ. Βιζυηνός,  Ατθίδες Αύραι, πρόλ. Γ. Μπλάνας, Ερατώ, Αθήνα 
2006.  

24. «Ένας  Κύπριος  λογοτέχνης»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 
28/10/2007.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Λ.  Παπαλεοντίου,  Όψεις  της 
ποιητικής του Κώστα Μόντη, Σοκόλης, Αθήνα 2006.  

25. «Από τα κείμενα στη θεατρική πράξη», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη Αυγή 
11/11/2007. Βιβλιοκρισία για τον τόμο: Κ. Κυριακός,  Η Θεατρική όψη του 
Αλέξη Δαμιανού, Αιγόκερως, Αθήνα 2007. 

26. «Τα όρια της (παρα)λογοτεχνικής γραφής», ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη 
Αυγή  16/12/2007.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Π.  Μουλλάς,  Ο  χώρος  του 
εφήμερου.  Στοιχεία  για  την παραλογοτεχνία του 19 αιώνα,  Σοκόλης,  Αθήνα 
2007. 

27. «Οι  δύο  κλώνοι:  Ο  κανόνας  και  η  εξαίρεση  στην  εξέλιξη  της  ελλαδικής 
ποίησης»,  Θέματα λογοτεχνίας 36 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2007), 194-196. 
Βιβλιοκρισία για τον τόμο: Γ. Αράγης,  Η μεταβατική περίοδος της ελλαδικής 
ποίησης. Η σταδιακή της εξέλιξη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως  
το 1930, Σοκόλης, Αθήνα 2006.

28. «Ιστορία  των  μύθων»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 7/9/2008. 
Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  B.  Bricourt (επιμ.),  Το βλέμμα  του  Ορφέα.  Οι  
λογοτεχνικοί μύθοι της Δύσης, Σοκόλης, Αθήνα 2007.

29. «Ερμαφροδιτισμός, γλώσσα, Μεγάλη Ιδέα», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη 
Αυγή 19/10/2008. Προδημοσίεση μέρους της μονογραφίας μου για τον Εμμ. 
Ροΐδη, προσαρμοσμένου στο πλαίσιο του ενθέτου. 

30. «Η  προνεοτερική  φύση  της  ελληνικής  κοινωνίας»,  ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη Αυγή 23/11/2008. Προδημοσίεση μέρους της μονογραφίας μου 
για τον Εμμ. Ροΐδη, προσαρμοσμένου στο πλαίσιο του ενθέτου. 

31. «Ένα  διαδικτυακό  μυθιστόρημα»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 
15/2/2009.  Βιβλιοκρισία  για  τη  συλλογή  διηγημάτων της  Ευμορφίας 
Καραμπατάκη  Το βιβλίο των μετοίκων η οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. 
http://www.karampataki.gr/avgi.php 

http://www.karampataki.gr/avgi.php


32. «Το  τροπάριο  της  Κασσιανής»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 
14/4/2009.  Εισαγωγικό  σημείωμα-παρουσίαση  του  κειμένου  του 
Επισκοπόπουλου «Το μυστικόν της Εικασίας», το οποίο αναδημοσιεύεται στη 
συνέχεια. http  ://  www  .  avgi  .  gr  /  ArticleActionshow  .  action  ?  articleID  =449573  

33. «Οι γυναίκες και ο Ιησούς», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη Αυγή 17/4/2009. 
Εισαγωγικό σημείωμα-παρουσίαση του  κειμένου  του  Επισκοπόπουλου «Αι 
γυναίκες εις τον Γολγοθάν», το οποίο αναδημοσιεύεται στη συνέχεια. 

34. «Εμείς  και  οι  αρχαίοι»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 30/8/2009. 
Εισαγωγικό σημείωμα-παρουσίαση του κειμένου του Επισκοπόπουλου «Τα 
πάτρια»,  το  οποίο  αναδημοσιεύεται  στη  συνέχεια. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=486109

35. «Η  παρωδιακή  μεταμυθοπλασία  ως  διαλογικό  μυθιστόρημα»,  ένθετο 
Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη Αυγή 20/9/2009. Βιβλιοκρισία για το μυθιστόρημα 
του  Eduardo Mendoza El asombroso viaje de Pomponio Flato,  Seix Barral, 
Βαρκελώνη 2008. http  ://  www  .  avgi  .  gr  /  ArticleActionshow  .  action  ?  articleID  =490721  

36. «Οι  εαυτού  μετανάστες»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 3/4/2010. 
Βιβλιοκρισία  για  την  ποιητική  συλλογή  του  Π.  Πολυμένη  Ξεκρέμαστα 
πορτρέτα,  Γαβριηλίδης,  Αθήνα  2007.  http://avgi-
anagnoseis.blogspot.com/2010/04/blog-post_4258.html 

37. «Ο λιμοκοντόρος και ο Ανατολίτης», ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη Αυγή 
16/5/2010. Βιβλιοκρισία για το μυθιστόρημα του Γ. Ψυχάρη Η νίκη του πόνου 
και  της  αγάπης,  εισ./επιμ.  Γ.  Πατερίδου,  Α.Π.Θ.–Ινστιτούτο  Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) 2009.
 http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=543039

38. «Η “ιδιοφυΐα” για τον επιστήμονα Βιζυηνό», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη 
Αυγή 25/7/2010. Προδημοσίευση μέρους της ανακοίνωσής μου στη Διημερίδα 
για τον συγγραφέα που διοργανώθηκε στο τμήμα μας. Στο ίδιο φύλλο, αλλά 
και στο επόμενο υπάρχουν προδημοσιεύσεις επιλεγμένων αποσπασμάτων από 
τις  ανακοινώσεις  της  διημερίδας,  ως  αφιέρωμα  στον  Βιζυηνό. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=557722 

39. «Φουστανελοφόρος πατριωτισμός ή κοσμοπολιτισμός;», ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη Αυγή 1/8/2010. Εισαγωγικό σημείωμα-παρουσίαση του κειμένου 
του Επισκοπόπουλου “Γνώμαι προς διάδοσιν”, το οποίο αναδημοσιεύεται στη 
συνέχεια. http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=558921 

40. «Η κρίση  του  τύπου  και  η  δημοσιογραφική  λογοτεχνική  κριτική»,  ένθετο 
Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη Αυγή 8/8/2010. Εισαγωγικό σημείωμα-παρουσίαση 
του  κειμένου  του  Επισκοπόπουλου  “Ολίγη  φιλολογία”,  το  οποίο 
αναδημοσιεύεται στη συνέχεια. http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?
articleID=560375 

41. «Ελληνικός επαρχιωτισμός και ευρωπαϊκή λογοτεχνία»,  ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη  Αυγή 29/8/2010.  Εισαγωγικό  σημείωμα-παρουσίαση  του 
κειμένου του Επισκοπόπουλου “Αι νέαι μορφαί της ελληνικής φιλολογίας”, το 
οποίο  αναδημοσιεύεται  στη  συνέχεια. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=563213 

42. «Θα μπορούσε να  αλλάξει  το  ελληνοχριστιανικό  φολκλόρ της  ομογένειας; 
Σκέψεις  για  το  4ο Φεστιβάλ  Ελληνικού  Κινηματογράφου  Νέας  Υόρκης», 
ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 28/11/2010. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=583984 

43. «Η φιλοσοφία ως αφήγηση του παρόντος», ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη 
Αυγή 16/1/2011. Σχόλια για την παρουσίαση από τον Ετιέν Μπαλιμπάρ ενός 
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τόμου-ανθολογίας της γαλλικής φιλοσοφικής σκέψης σε αγγλική μετάφραση. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=592477 

44. «Περί καπνού και νικοτίνης», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη Αυγή 6/3/2011. 
Παρουσίαση και σχολιασμός του κειμένου (ολοσέλιδο άρθρο) του Νικόλαου 
Μαυροκορδάτου  Ψόγος  Νικοτιανής και  δημοσίευση  αποσπασμάτων  του 
έργου. http://avgi-anagnoseis.blogspot.com/2011/03/blog-post_1921.html 

45. «H ελληνική ως προς την ξένη λογοτεχνία», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη 
Αυγή 17/4/2011. Βιβλιοκρισία για τον τόμο: Γ. Γκότση,  Η διεθνοποίησις της  
φαντασίας.  Σχέση  της  ελληνικής  με  τις  ξένες  λογοτεχνίες  τον  19ο αιώνα, 
Gutenberg, Αθήνα 2010.  
http  ://  avgi  -  anagnoseis  .  blogspot  .  com  /2011/04/  blog  -  post  _5699.  html   

46. «Στην  περίοδο  του  Διαφωτισμού.  Ο  νεοελληνικός  αφηγηματικός  πεζός 
λόγος»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 24/7/2011.  Βιβλιοκρισία  για 
τον  τόμο:  Στ.  Αθήνη,  Όψεις  της  νεοελληνικής  αφηγηματικής  πεζογραφίας  
1700-1830, Εθνικό  Ίδρυμα  Ερευνών,  Αθήνα  2010. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=629868 

47. «Η  φιλολογική  έρις»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 28/8/2011. 
Βιβλιοκρισία για τον τόμο:  Εμμανουήλ Ροΐδης – Άγγελος Βλάχος, Η διαμάχη  
για την ποίηση. Τα κείμενα και οι αντιδράσεις,  επιμέλεια Δημ. Δημηρούλης, 
Ίδρυμα  Κώστα  και  Ελένης  Ουράνη,  Αθήνα  2011. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=635109 

48. «Με  το  βλέμμα  στα  Βαλκάνια»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή 
12/8/2012. Παρουσίαση των συλλογικών τόμων του Ε.Ι.Ε.: Kitromilides P.M. 
-  Tabaki A.,  Greek Bulgarian Relations in the age of National Identity και 
Cornelia Papacostea-Danielopolu,  Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία τον  
19ο αιώνα. http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=706605 

49. «Ρωσικό θέατρο και ελληνική σκηνή», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη Αυγή 
6/1/2013.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Κων.  Κυριακός,  Η  πρόσληψη  της  
ρωσικής,  σοβιετικής  και  μετασοβιετικής  δραματουργίας.  Τόμος  πρώτος.  Οι  
παραστάσεις.  Εισαγωγική  ερμηνευτική  μελέτη.  Παραστασιογραφία  και  
κριτικογραφία.  Μεταφράσεις  και  θεατρικά  προγράμματα,  Αιγόκερως,  Αθήνα 
2012. http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4.html  

50. «Λόγος  και  θεωρία»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη  Αυγή7/7/2013. 
Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Δημήτρης  Δημηρούλης,  Καβουρηδόν  και  
παραδρόμως. Μικρές σπουδές για το άθλημα της γραφής, Τόπος, Αθήνα 2013. 
http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_6.html  

51. «Η  επάνοδος  της  θρησκείας»,  ένθετο  Αναγνώσεις,  Κυριακάτικη 
Αυγή11/10/2014.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΤΟΥ  ΕΞ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  (ΠΑΜΠΛΕΚΗ),  Απάντησις  ανωνύμου  προς  τους  αυτού 
άφρονας  κατηγόρους,  επονομασθείσα  Περί  Θεοκρατίας,  εισαγωγή  επιμ. 
Πασχάλης  Κιτρομηλίδης,  Κουλτούρα,  Αθήνα  2014.  http://avgi-
anagnoseis.blogspot.gr/search?q=%CE%95%CF%80%CE%AC%CE%BD
%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE
%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE
%B1%CF%82 

52. «Ιστορία  της  νεοελληνικής  γυναικείας  γραφής»,  ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη  Αυγή8/12/2014.  Βιβλιοκρισία  για  τον  τόμο:  Σοφία  Ντενίση, 
Ανιχνεύοντας  την  «αόρατη»  γραφή.  Γυναίκες  και  γραφή  στα  χρόνια  του 
ελληνικού  διαφωτισμού-ρομαντισμού,  Νεφέλη,  Αθήνα  2014.  http://avgi-
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anagnoseis.blogspot.gr/search?q=%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BD
%CE%AF%CF%83%CE%B7 

53. «Η εικόνα του Γεωργίου Βιζυηνού και του έργου του», ένθετο  Αναγνώσεις, 
Κυριακάτικη Αυγή8/2/2015. Βιβλιοκρισία για τους τόμους: Γ. Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ, 
Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας και κριτικής, επιμ. Π. 
Μουλλάς,  επιλ.  Β.  Αποστολίδου  –  Μ.  Μικέ,  Μ.Ι.Ε.Τ.,  Αθήνα  2014  και 
Λάμπρος Βαρελάς, Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος. Η κριτική πρόσληψη  
του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2014. 
http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2015/02/blog-post_49.html 

Γ 4. ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΑ 
1. «“Φιλόκαλοι περιπατητές” και “έμψυχη εικών”: Η πόλη και η θεραπευμένη 

φύση  στον  Ν. Μαυροκορδάτο  και  στον  Μοντεσκιέ».  Ανακοίνωση  στο  Ε΄ 
Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Γραμματολογίας με 
θέμα:  «Η  Ποιητική  του  Τοπίου»  (Αθήνα  19-22  Ιανουαρίου  2012).  Υπό 
δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου.

2. Η  “Αλληλουχία  κατά  τον  Βωδελαίρον”  του  Καβάφη:  η  μετάφραση  ως 
πρωτότυπο ποίημα και κριτική πράξη. Ανακοίνωση στην Ημερίδα για τον Κ. 
Καβάφη που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 
(25 Μαΐου 2013).

3. «To «ερμαφρόδιτον»  της  ελληνοχριστιανικής  ταυτότητας  (γλωσσικής-
υφολογικής και πολιτισμικής) στον Κοραή και στον Ροΐδη», ανακοίνωση στο 
επιστημονικό  συμπόσιο  «Ελληνικότητα  και  ετερότητα:  Πολιτισμικές 
διαμεσολαβήσεις  και  'εθνικός  χαρακτήρας'  στον  19ο  αιώνα»,  που 
συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και το Ε.Ι.Ε. 
(Αθήνα 14-17/5/2015).

4. Η  “ναρκισσιστική  αφήγηση”  της  πρώιμης  νεοτερικότητας  και  η 
περιοδολόγηση  της  ελληνικής  δημιουργικής  πεζογραφίας.  Υπό  δημοσίευση 
στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων 
Διδακτόρων του Ε.Κ.Π.Α., στο οποίο υπήρξα προσκεκλημένος ομιλητής.

5. «Urban life and landscape depictions as an aspect of Early Modern identity: 
the  turn  to  "reality"  in  Enlightenment  fiction».  Ανακοίνωση  στο  Διεθνές 
Συνέδριο για  τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματός μας,  με γενικό θέμα 
“Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία” (Κομοτηνή 9-11 Οκτωβρίου 2015).

6. «Ο  Αρχιδιάβολος στο  μπουντουάρ:  από  τον  Μακιαβέλι  στον  Ρωσσέτη». 
Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών 
Χωρών,  με  γενικό  θέμα  “Ο  Ελληνισμός  ως  πολιτισμικός  και  οικονομικός 
παράγοντας  στα  Βαλκάνια  (1453-2015):  Γλώσσα,  λογοτεχνία,  τέχνη, 
κοινωνία” (Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015).

Γ. 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ,  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
1. Β.  Αθανασόπουλος,  «Νικόλαος  Επισκοπόπουλος  (1874-1944).  Ο 

αισθησιασμός  και  η  ασκητική  του  ωραίου».  Εισαγωγή  στο:  Ν. 
Επισκοπόπουλος,  Διηγήματα,  εισ./επιμ.  Β.  Αθανασόπουλος,  Ίδρυμα  Κώστα 
και  Ελένης Ουράνη,  Αθήνα 2002.  Στις  σελίδες  72 και  73 γίνεται  εύφημος 
μνεία για τη διατριβή, την ανθολογία στις εκδόσεις Γαβριηλίδη, αλλά και τις 
υπόλοιπες  μελέτες  μου  για  το  έργο  του  Επισκοπόπουλου  (βλ.  κατάλογο 
δημοσιευμένων άρθρων υπ’ αρ. Γ.2. 2,5,7 και 8).
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2. Ελ. Αραμπατζίδου, Θέματα του Αισθητισμού στην ελληνική πεζογραφία (1893-
1912),  ανέκδοτη  Διδακτορική  Διατριβή,  Τμήμα  Φιλολογίας,  Α.Π.Θ.  2002. 
Αναφορά στο υπ’ αρ. Γ 2. 2 δημοσίευμα.

3. Γ.  Φαρίνου-Μαλαματάρη,  «Ο  θεωρητικός  και  κριτικός  Ξενόπουλος». 
Εισαγωγή στο: Γρηγόριος Ξενόπουλος, Επιλογή κριτικών κειμένων, εισ./επιμ. 
Γ. Φαρίνου- Μαλαματάρη, Αφοί Βλάσση, Αθήνα 2002. Στη σελίδα 29 γίνεται 
μνεία στη διατριβή μου.

4. Δ.  Τζιόβας,  Κοσμοπολίτες  και  αποσυνάγωγοι.  Μελέτες  για  την  ελληνική  
πεζογραφία και κριτική (1830-1930), Μεταίχμιο, Αθήνα 2003. Στην εισαγωγή 
γίνεται αναφορά στην υπ’ αρ. Γ. 1.2 ανθολογία μου και στο υπ’ αρ. Γ. 2. 7 
δημοσίευμά μου.

5. Γ. Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση. Θέματα αστικής πεζογραφίας από το τέλος  
του  19ου αιώνα,  Νεφέλη,  Αθήνα  2004.  Στις  σσ.  94-95  γίνεται  μνεία  στη 
διατριβή μου, όπου και η συγγραφέας παραπέμπει για τη διαπραγμάτευση του 
είδους «εικών» από τον Επισκοπόπουλο.

6. Ευρ. Γαραντούδης, «Χρονολόγιο βίου και έργου Γιώργου Χειμωνά», στο Γ. 
Χειμωνάς, Πεζογραφήματα, Καστανιώτης, Αθήνα 2005, σ. 708. Αναφορά στη 
μελέτη υπ. αρ. Γ.2.1.

7. Άννα  Κατσιγιάννη,  «Ο  Νεοελληνικός  “Βαγνερισμός”  (Ο  Βάγκνερ  στη 
νεοελληνική  λογοτεχνία  και  κριτική  –  “θέματα  για  ξετύλιγμα”)»,  στο  Μ. 
Μικέ,  Μ.  Πεχλιβάνος  και  Λ.  Τσιριμώκου (επιμ.),  Ο λόγος  της  παρουσίας.  
Τιμητικός  τόμος  για  τον  Παν.  Μουλλά,  Σοκόλης,  Αθήνα  2005,  105-112. 
Αναφορά  και χρήση συμπερασμάτων από τη διατριβή μου σε σχέση με το 
έργο του Βάγκνερ.

8. Ευγένιος  Δ.  Ματθιόπουλος,  Η Τέχνη πτεροφύει  εν  οδύνη.  Η πρόσληψη του 
νεορομαντισμού στην Ελλάδα, εκδ. Ποταμός, Αθήνα 2005, σσ. 250, 251, 311, 
500,  513,  514.  Παραπομπές  και  αναφορές  στα  υπ.  αρ.  Γ.1.1  και  Γ.2.7 
δημοσιεύματα.

9. Έρη Σταυροπούλου, «Η εικόνα της Αμερικής στην ελληνική λογοτεχνία του 
19ου αιώνα. Ανάμεσα στον εξωτισμό και την ουτοπία»,  Σύγκριση 16 (2005), 
5-33. Παραπομπή για περαιτέρω πληροφορίες περί υποδοχής του Πόε στην 
Ελλάδα στο υπ. αρ. Γ.2.12 δημοσίευμά μου.

10. Σ.  Ιλίνσκαγια  (επιμ.),  Η  ρωσική  λογοτεχνία  στην  Ελλάδα.  19ος αιώνας, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006. Στη σελίδα 20 γίνεται αναφορά στο υπ’ 
αριθμ.  Γ  2.6  δημοσίευμά  μου,  όπου  είχα  εντοπίσει  τη  μετάφραση  πεζών 
ποιημάτων  του  Τουργκένιεφ  από  τον  Επισκοπόπουλο.  Η  συγγραφέας  με 
ευχαριστεί που της παρέδωσα τα εν λόγω κείμενα για να περιληφθούν στον 
τόμο.

11. Ελευθεροτυπία (Ένθετο Βιβλιοθήκη) 10/2/2006: «Ο σατιρικός Πόε». Σύντομη 
βιβλιοπαρουσίαση της ανθολογίας Ο σατιρικός Πόε από τους Ν. Ντόκα και Β. 
Καλαμαρά.

12. Κυριακάτικη  Ελευθεροτυπία (Ένθετο  περιοδικό  «Ε»)  2/4/2006:  Σύντομη 
αναφορά στην ανθολογία Ο σατιρικός Πόε από τον Κ. Σάρρο.

13. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (Ένθετο «7») 16/4/2006: «Άγνωστες σάτιρες του 
Πόε». Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση της ανθολογίας  Ο σατιρικός Πόε από τον 
Βαγγέλη Χατζηβασιλείου.

14. Αντί,  τχ.  871  (16/6/2006):  Σύντομη  βιβλιοπαρουσίαση  της  ανθολογίας  Ο 
σατιρικός Πόε.

15. Παρατηρητής  της  Θράκης 24/6/2006:  Σύντομη  βιβλιοπαρουσίαση  της 
ανθολογίας Ο σατιρικός Πόε.



16. Ελευθεροτυπία (Ένθετο  Βιβλιοθήκη)  28/7/2006:  «Εντγκαρ  Άλλαν  Πόε». 
Αναφορά σε διάφορες εκδόσεις του έργου του στα Ελληνικά και μνεία στον 
τόμο Ο σατιρικός Πόε.

17. Πόρφυρας 121  (Οκτώβριος  -  Δεκέμβριος  2006):  «Η δύναμη της  σάτιρας». 
Βιβλιοπαρουσίαση  της  ανθολογίας  Ο  σατιρικός  Πόε από  τον  Λευτέρη 
Παπαλεοντίου.

18. Ηρώ Τσαρνά, «Όψεις του μεταφραστικού έργου του Εμμανουήλ Ροΐδη», στο: 
Κ. Δημάδης (επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού  
και  στον  εικοστό  αιώνα.  Πρακτικά  του  Γ  Ευρωπαϊκού  Συνεδρίου  
Νεοελληνικών  Σπουδών  (ΕΕΝΣ,),  Βουκουρέστι  2-4  Ιουνίου  2006,  τόμ.  Α΄, 
Ελληνικά  Γράμματα,  Αθήνα  2007,  235-249.  Στις  σελίδες  240-243  γίνεται 
αναφορά στην εισαγωγή της ανθολογίας  Ο Σατιρικός Πόε (Γ.1.3) και   στο 
Γ.2.12 δημοσίευμά μου.

19. Παρατηρητής της Θράκης 22/1/2008: Ρεπορτάζ με αναφορά στην προφορική 
παρουσίαση του έργου του Κ. Βούλγαρη Η ημέρα με τις δεκατέσσερις νύχτες 
(Βλ. Β.3 παρουσίαση 18-1-2008).

20. Ο  κόσμος  του  επενδυτή (Ένθετο  Culture)  26-27  Ιανουαρίου  2008: 
«Ανακαλύπτοντας  τον  σατιρικά  Έντγκαρ  Άλλαν  Πόε».  Σύντομη 
βιβλιοπαρουσίαση από τη Μάνια Στάικου.

21. Μιχαήλ Τσερβάντες, Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας. Η πρώτη  
γνωστή  ελληνική  μετάφραση,  εισ./επιμ.  Γ.  Κεχαγιόγλου  -  Ά.  Ταμπάκη, 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών  Ερευνών  Εθνικού  Ιδρύματος  Ερευνών,  Αθήνα 
2007, σσ. *24 (υποσημ. 21) και *26 (υποσημ. 22). Αναφορά στο υπ’ αρ. Γ.2, 
20 δημοσίευμά μου.

22. Βαγγέλης  Χατζηβασιλείου,  βιβλιοπαρουσίαση  για  τον  τόμο:  Θεωρία,  
Λογοτεχνία,  Αριστερά,  επιμ. Κ. Βούλγαρης, εκδ. Το Πέρασμα, Αθήνα 2008, 
όπου περιλαμβάνεται υπ'  αρ. Γ. 2. 24  δημοσίευμά μου. Εφ.  Ελευθεροτυπία, 
ένθετο Βιβλιοθήκη 2-1-2009. 

23. Kalliopi Ploumistaki,  La Mort dans le Conte Fantastique Néo-hellénique. Sa 
contribution  Européenne,  Διδακτορική Διατριβή στο διαπανεπιστημιακό 
πρόγραμμα Doctorat des Études Supérieures Européennes, που υποστηρίχτηκε 
στο Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,  Θεσσαλονίκη 2008,  115. 
Αναφορά στο δημοσίευμα υπ’ αρ. Γ 2. 12.

24. Λάμπρος Βαρελάς, «Επίμετρο» στα ροϊδικά κείμενα «Ελληνικός επίλογος τη 
διατριβή του κ. Γλάδστωνος» και «Προσέχετε τον Αίμον»,  Νέα Εστία, τόμ. 
165, τχ. 1819 (Φεβρουάριος 2009), 364. Αναφορά στη μονογραφία μου για 
τον Εμμ. Ροΐδη (Γ. 1. 4).

25. Χριστίνα Ντουνιά,  «Ο Ε.  Α. Πόε και  το ελληνικό “παράξενο” διήγημα: Η 
περίπτωση του Ν. Επισκοπόπουλου», στον τόμο: Ε. Πολίτου-Μαρμαρινού και 
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