
Δρ Δήμητρα Κουκουζίκα 

Bιογραφικό 

Γεννήθηκε στην Πέλλα το 1971. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο, Διδακτορικό Δίπλωμα), στο Πανεπιστήμιο του 

Leeds (Erasmus) και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης) ως υπότροφος του Cambridge European Trust. Διετέλεσε 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 

υποτροφία αριστείας της Επιτροπής Ερευνών και συντάκτρια της Επιτομής του 

μνημειώδους Λεξικού Κριαρά (τόμ.Α’&Β’). Έχει διδάξει ως ειδική επιστήμων στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα 

συγκαταλέγονται το έπος, το αττικό δράμα, η ελληνιστική ποίηση και η πρόσληψη 

της αρχαιότητας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά 

περιοδικά, έχει συγγράψει μια Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο για το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο και έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο Cambridge 

University Press για να εκδώσει το βιβλίο της Apollonius of Rhodes: Argonautica Book 

I στη φημισμένη σειρά Cambridge Greek and Latin Classics (‘Green and Yellows’). Έχει 

συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 

και έχει μεταφράσει στα νέα ελληνικά θεμελιώδη έργα της αρχαίας ελληνικής 

φιλολογίας: οι μεταφράσεις της χρησιμοποιούνται ως βασικά διδακτικά εγχειρίδια 

στα περισσότερα Τμήματα Φιλολογίας της χώρας και έχουν λάβει ιδιαίτερα 

επαινετικά σχόλια από διαπρεπείς φιλολόγους και μεταφραστές. Ζει στην 

Αλεξανδρούπολη με την οικογένειά της. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιστορικού Μουσείου Aλεξανδρούπολης, έχει οργανώσει πολλές εικαστικές εκθέσεις, 

διαλέξεις και συνέδρια. Της αρέσει η ιστιοπλοΐα και είναι κάτοχος διπλώματος 

κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους ανοικτής θαλάσσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr Demetra Koukouzika 

CV 

Demetra Koukouzika (born in Pella 5-5-1971) studied Classics at the Aristotle 

University of Thessaloniki (BA, PhD), the University of Leeds (Erasmus student) and 

the University of Cambridge (MPhil).  For her Master’s and Doctoral studies she was 

awarded scholarships by the Cambridge European Trust and the Research Committee 

of Aristotle University of Thessaloniki respectively. She has been a Postdoctoral 

Research Fellow in Classics at the University of Thessaloniki and a lexicographer of the 

abridged and updated version of the monumental Kriaras dictionary (vols 1&2). She 

has taught ancient Greek literature and culture at the Aristotle University of 

Thessaloniki, the Democritus University of Thrace and the University of Ioannina. Her 

research interests lie primarily in epic, Attic drama, Hellenistic poetry and reception 

studies. She has published various articles in Greek and international journals and has 

also written an  Introduction to Greek Theatre for the Hellenic Open University. Her 

book on Apollonius of Rhodes’ Argonautica I is going to be published by Cambridge 

University Press (under contract for the prestigious Cambridge Greek and Latin 

Classics series, ‘Green and Yellows’). She has participated in several research projects 

under the aegis of the Ministry of Education. She has also translated into Modern 

Greek fundamental academic books: the translations are now distributed as textbooks 

to almost every Department of Philology in Greece and have received much praise 

from eminent Greek philologists and translators. She lives with her family in 

Alexandroupolis, where she serves as a member of the Board of the Historical 

Museum of the city and has organised a number of art exhibitions, lectures and 

conferences. She likes sailing and holds a Yachtmaster Offshore Certificate of 

Competence. 

 

Courses 

AEF 101 History of Ancient Greek Literature/ Greek prose composition 

EEAEF 158 Reception of Antiquity 

EEAEF 162 Other genres of Greek prose 

 


