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1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 Το Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, παρά τις δυσµενείς 
συγκυρίες και τις διαρκώς αυξανόµενες δυσκολίες, εξακολουθεί να παρέχει υψηλού 
επιπέδου εκπαιδευτικό έργο και να υλοποιεί τους πολύπλευρους στόχους του. Η 
κατάρτιση επαρκών φιλολόγων διαπιστώνεται από τις εξαιρετικές επιδόσεις των 
αποφοίτων του σε δηµόσιες εξετάσεις (π. χ. ΑΣΕΠ), από την επιτυχή ανταπόκρισή τους 
σε σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από τις 
διακρίσεις τους, και από την παροχή ικανοποιητικού επικουρικού διδακτικού έργου µε 
την ιδιότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών. 
Στα ΘΕΤΙΚΑ του παραγόµενου στο Τµήµα Φιλολογίας διδακτικού έργου 

εγγράφονται τα εξής: 
• Η επιτυχία του εκπαιδευτικού προσωπικού στην προσφορά σπουδών υψηλής 
ποιότητας, παρά τις αντίξοες αντικειµενικές συνθήκες  

• Η άρτια διαδασκαλία και οι προσεγµένες διδακτικές µέθοδοι που ακολουθούνται 
από την πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού  

• Η επίτευξη πολύπλευρων µαθησιακών στόχων  
• Η καλή οργάνωση των µαθηµάτων µε ορθή κατανοµή της διδακτέας ύλης και 
ισορροπηµένη κάλυψή της µε βοηθήµατα και προφορικές παραδόσεις-διαλέξεις, 
καθώς και µε την αποφυγή επικαλύψεων  

• Η διανοµή και συστηµατική επικαιροποίηση βοηθηµάτων  
• Η επισήµανση και αναζήτηση παλαιάς και νεότερης βιβλιογραφίας και µε τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων 

• Η παρακολούθηση και επισήµανση νέων στοιχείων και νεότερων ερευνητικών 
κατακτήσεων κατά τη διάρκεια των παραδόσεων  

• Η επαρκής υποστήριξη των περισσότερων µαθηµάτων µε πρόσθετο 
βιβλιογραφικό υλικό (πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων) 

• Η αφοσίωση των µελών του εκπαιδευτικού προσωπικού στο διδακτικό έργο µε τη 
συστηµατική αναπλήρωση τυχόν απολεσθεισών διδακτικών ωρών, ακόµη και 
εκείνων που η απώλεια τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα   

• Η καλή επικοινωνία και καθοδήγηση των φοιτητών, καθώς  και η άψογη 
συνεργασία µε τους διδάσκοντες  

• Η παρακολούθηση των φοιτητικών εργασιών και η δηµιουργική συνεργασία µε 
τους φοιτητές,  παρά τον εξοντωτικό φόρτο εργασίας του προσωπικού 

• Η συστηµατική γνωστοποίηση της διδακτέας ύλης µέσω του Οδηγού Σπουδών, 
της ιστοσελίδας, των γραπτών ανακοινώσεων ή διά ζώσης κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων 

• Η πειραµατική, κατ’ ανάγκην, αξιοποίηση νέων τεχνολογικών-ηλεκτρονικών 
δυνατοτήτων, στις περιπτώσεις που οι συνθήκες το επιτρέπουν, για τη διδασκαλία 
και την επικοινωνία µε τους φοιτητές  

• Η µύηση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία µε την επισήµανση θεµάτων 
ή µη κορεσµένων ερευνητικών περιοχών και µε τον τρόπο ανάπτυξης ορισµένων 
θεµάτων  
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• Οι προσκλήσεις επιστηµόνων για διαλέξεις στα πλαίσια των οικονοµικών 
δυνατοτήτων των τεσσάρων Τοµέων του Φιλολογικού Τµήµατος  

• Η ικανοποιητική συµµετοχή των φοιτητών στα µαθήµατα  
• Η συγκρότηση, όταν αυτό είναι αντικειµενικά εφικτό, οµάδων εργασίας  
• Η συστηµατική αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στα µαθήµατα µε 
γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή µε συνδυασµό εναλλακτικών τρόπων εξέτασης  

• Η συνεκτίµηση της παρακολούθησης και συµµετοχής των φοιτητών στις 
συζητήσεις  κατά τη διάρκεια των παραδόσεων 

• Η ικανοποιητική επίδοση των φοιτητών στα µαθήµατα 
• Η διαφάνεια στην αξιολόγηση των φοιτητών µε τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
γραπτά και συζητήσης µε τον διδάσκοντα για τα τυχόν παράπονά τους, αν η 
βαθµολογία δεν τους ικανοποιεί   

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Φιλολογίας ενθαρρύνει τους φοιτητές του 
να ενταχθούν σε προγράµµατα εκπαιδευτικών ανταλλαγών και για τον σκοπό αυτό έχει 
συνάψει συµβάσεις µε τριάντα περίπου ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Erasmus. 
Στα ΑΡΝΗΤΙΚΑ στοιχεία, που κάποτε γίνονται τροχοπέδη στην επίτευξη των 

εκπαυδευτικών στόχων του Τµήµατος, εγγράφονται οι ακόλουθοι παράγοντες:  
α. Η ακραία δυσαναλογία του αριθµού διδασκόντων-διδασκοµένων.  

Κατά κοινή οµολογία, το Τµήµα Φιλολογίας εκπαιδεύει υπερβολικά µεγάλο αριθµό 
φοιτητών, λαµβανοµένου υπόψη του µικρού αριθµού µελών ΔΕΠ που διαθέτει. Κατά 
το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 διδάχτηκαν συνολικά 218 προπτυχιακά µαθήµατα, στα 
οποία ήσαν εγγεγραµµένοι 5814 φοιτητές. Ο αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε 
πολλά από τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι µεγαλύτερος των 800 (ενίοτε και ανά 
τµήµα φοιτητών), τη στιγµή που το Τµήµα δεν διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας για 
περισσότερα από 160 άτοµα. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Φιλολογίας δέχεται µεγαλύτερο αριθµό 

εισακτέων φοιτητών µε το οµόλογο Τµήµα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (το οποίο όµως διαθέτει τριπλάσιο αριθµό µελών ΔΕΠ), και περίπου 
διπλάσιο αριθµό εισακτέων από το οµόλογο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης (το 
οποίο διαθέτει ίσο αριθµό µελών ΔΕΠ µε το Τµήµα µας). Αξίζει να υπογραµµιστεί 
επίσης  ότι το Τµήµα Φιλολογίας, πέραν των δικών του φοιτητών, προσφέρει µαθήµατα 
και σε µεγάλους αριθµούς φοιτητών άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου (Ιστορίας-
Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και Πλαστικών Τεχνών-
Επιστηµών της Τέχνης), καθώς και σε φοιτητές προγραµµάτων του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 
«Σταύρος Νιάρχος». 
Η δυσαναλογία του αριθµού διδασκόντων και διδασκοµένων δυσχεραίνει το έργο 

του εκπαιδευτικού, περιορίζει τη δυνατότητα προσφοράς σεµιναρίων και ανάθεσης 
οµαδικών και ατοµικών εργασιών σε φοιτητές και τη στενότερη παρακολούθησή τους 
από τον διδάσκοντα, παράλληλα εµποδίζει τον εµπλουτισµό των προγραµµάτων 
σπουδών µε νέα αντικείµενα, τη συστηµατικότερη εξοικείωση των φοιτητών µε 
µεθοδολογικά ζητήµατα, την εφαρµογή σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας, καθώς και την 
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καλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία και την έρευνα των 
ανθρωπιστικών επιστηµών. 
Τα προβλήµατα του Τµήµατος οξύνονται περισσότερο µε τη δυσκολία προκήρυξης 

νέων θέσεων, την υπερβολική καθυστέρηση διορισµών ήδη εκλεγέντων µελών ΔΕΠ, 
τις χρονοβόρες εκκρεµότητες των νοµικών ελέγχων της πανεπιστηµιακής Διοίκησης 
και τη συχνή και άνευ σοβαρών λόγων επιστροφή εκλογών στο Τµήµα, µε αποτέλεσµα 
να είναι ορατός ο κίνδυνος εκλεγέντες υποψήφιοι να αναζητήσουν αλλού εργασία, 
καθώς δεν µπορούν να υποµείνουν την επαγγελµατική αβεβαιότητα επί δύο ή τρία 
χρόνια (ήδη στο πρόσφατο παρελθόν σηµειώθηκε τέτοια περίπτωση). Σε αυτά πρέπει 
να προστεθεί και η δραµατική µείωση ή και περικοπή των θέσεων διδασκόντων επί 
συµβάσει µε το Π. Δ. 407/1982. Περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης προκλήθηκε 
από την οµαδική αφυπηρέτηση, κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2009-10 και 2010-11, πολλών 
µελών ΔΕΠ είτε λόγω ορίου ηλικίας ή ενόψει των µέτρων λιτότητας (φόβοι εφεδρείας, 
µείωσης συντάξεων, απώλειας ‘εφαπαξ’ κ. ά.) ή και  ενόψει των διατάξεων του νέου 
νόµου για τα AEI, που φαίνεται να µην λαµβάνει καθόλου υπόψη του τις σηµαντικές 
ιδιαιτερότητες και τις πραγµατικές ανάγκες των Ελληνικών Πανεπιστηµίων και να 
δηµιουργεί µεγάλη σύγχυση σε θέµατα οργάνωσης και υλοποίησης των προγραµµάτων 
σπουδών, καθώς επίσης και στον τρόπο εκλογής των νέων µελών ΔEΠ µε την εισαγωγή 
διατάξεων υπερβολικού συγκεντρωτισµού σε µονοµελή όργανα και αδικαιολόγητης 
αδιαφάνειας.  

β. Οι ανεπαρκείς και προβληµατικές υποδοµές, τόσο σε επίπεδο αιθουσών 
διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο εξοπλισµού.  

Πέραν της επικινδυνότητας και άλλων σοβαρών προβληµάτων του κτηρίου στο 
οποίο στεγάζεται το Τµήµα Φιλολογίας, που δεν θεραπεύτηκαν βέβαια µε τον 
επιφανειακό εξωτερικό εξωραϊσµό και κάποιες εσωτερικές επιδιορθώσεις και 
διευθετήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2010-11, 
οι αίθουσες διδασκαλίας είναι λίγες και προβληµατικές, καθώς στερούνται 
ικανοποιητικής θέρµανσης, επαρκούς αερισµού και φωτισµού, πρόσβασης για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, πυρασφάλειας, εξόδων κινδύνου, ακόµη και κιµωλίας και σπόγγων, 
κάποτε και καθαριότητας κ.ο.κ. Aκόµη και οι µεγαλύτερες από τις διαθέσιµες αίθουσες 
κρίνονται πολύ µικρές για τον υπερβολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών (που 
αναγκάζονται άλλοτε να στέκονται όρθιοι και άλλοτε να αποχωρούν από την αίθουσα 
...), ενώ δεν υπάρχουν αίθουσες κατάλληλες για την πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή 
φροντιστηρίων. Ο εξοπλισµός των υπαρχουσών αιθουσών περιορίζεται (όταν υπάρχει) 
σε µια απαρχαιωµένη µικροφωνική εγκατάσταση. Η διαµόρφωση των χώρων των 
παλαιών σπουδαστηρίων Κλασικής Φιλολογίας, ΜΝΕΦ και Γλωσσολογίας σε αίθουσες 
διδασκαλίας δεν φαίνεται να λύνει το πρόβληµα, αφού η µικρή χωρητικότητά τους δεν 
εξυπηρετεί τα µεγάλα ακροατήρια, που αποτελούν τον κανόνα για πλήθος µαθηµάτων.  
Στις παραπάνω επισηµάνσεις πρέπει να προστεθεί η απουσία φωτοτυπικού κέντρου, 

απουσία που υποχρεώνει τους διδάσκοντες οι οποίοι προσφέρουν στους φοιτητές τους 
πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (πέραν των συγγραµµάτων) να φωτοτυπούν, να 
συρράπτουν, να µεταφέρουν και να διανέµουν ιδιοχείρως χιλιάδες σελίδες υλικού κατά 
τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε εσχάτως µε την 
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έλλειψη  του απαραίτητου χαρτιού για τις φωτοτυπίες, που είναι απολύτως απαραίτητες 
για ένα Tµήµα Φιλολογίας.  

 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Α´ ΚΑΙ Β΄ 
ΚΥΚΛΟΥ 
Η λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, που 

διέπεται από τον εσωτερικό κανονισµό του, κρίνεται επιτυχής µε βάση την 
ικανοποιητική επίτευξη των στόχων του, oι οποίοι µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

Mύηση στoν κόσµο της έρευνας 
Προαγωγή και εξειδίκευση της επιστηµονικής γνώσης  
Kατάκτηση των επιστηµονικών µεθόδων και σεβασµός των κανόνων της 

ακαδηµαϊκής δεοντολογίας  
Aναζήτηση πηγών, βιβλιογραφίας και πληροφοριών και συνεχής επικαιροποίησή 

τους µε βάση επιστηµονικά βιβλία, περιοδικά και γενικότερα µε τη βοήθεια της έντυπης 
και  ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας  

Eπισήµανση πρωτότυπων θεµατικών περιοχών που αποτελούν desiderata των 
ανθρωπιστικών επιστηµών  

Eργογραφία και σύνταξη πρωτότυπων µεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών  
Kατάρτιση ειδικευµένων επιστηµόνων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της επιστηµονικής έρευνας της εποχής µας  
Eνίσχυση και διάδοση των Ελληνικώς Σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
Aνάπτυξη ποικίλων συνεργασιών µε συναδέφους, φοιτητές και Πανεπιστήµια ή 

ερευνητικά Kέντρα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής  
Αξίζει να επισηµανθεί πως στο ΜΠΣ συµµετέχουν κατά κανόνα καταξιωµένα µέλη 

ΔΕΠ του Τµήµατος µε τη διδασκαλία εξειδικευµένων θεµάτων, την υπόδειξη 
ερευνητικών περιοχών και την παρακολούθηση µεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών 
α´ ή β´ κύκλου. Λόγω του µειωµένου αριθµού του διδακτικού και επιστηµονικού 
προσωπικού του Τµήµατος πολλά µέλη αναλαµβάνουν τον φόρτο του Προγράµµατος 
Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) εργαζόµενοι πέραν του προβλεποµένου από το νόµο 
αριθµού  διδακτικών ωρών.  
Ακόµη στο πλαίσιο του ΠΜΣ έχουν προσκληθεί και έχουν διδάξει διακεκριµένοι 

επιστήµονες από Πανεπιστήµια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης και οι 
τρεις ειδίκευσεις (Κλασικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας και Μεσαιωνικής και Νέας 
Φιλολογίας) διοργανώνουν ετήσια συµπόσια ή ερευνητικά Σεµινάρια (colloquia), στα 
οποία παρουσιάζονται θέµατα από την εν εξελίξει έρευνα των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. 
Με αυτήν την ευκαιρία αξίζει να αναδειχτεί η ουσιαστική συµβολή των 

µεταπτυχιακών φοιτητών όλων των κατευθύνσεων στις επιτηρήσεις κατά τις 
εξεταστικές περιόδους και να υπογραµµιστεί η συνδροµή των µεταπτυχιακών φοιτητών 
κλασικής κατεύθυνσης στη διδασκαλία γλωσσικών ασκήσεων και θεµατογραφίας σε 
προπτυχιακούς φοιτητές· µε την πολύτιµη προσφορά αυτού του επικουρικού 
διδακτικού έργου καλύπτεται ένα µεγάλο διδακτικό κενό που προκλήθηκε από τη 
συρρίκνωση του αριθµού των µελών ΔΕΠ για τους προαναφερθέντες λόγους. 
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Υπενθυµίζουµε ότι από τα 39 µέλη ΔΕΠ που αριθµούσε το Τµήµα Φιλολογίας το 2005 
έχουν αποµείνει σήµερα µόνον 24.  
Για την εξυπηρέτηση αυτού του επικουρικού διδακτικού έργου αξιοποιείται η 

στοιχειώδης υποδοµή του Εργαστηρίου της Κλασικής Φιλολογίας, ενώ η αναµενόµενη 
πληρέστερη (µε µόνιµη τεχνική και γραµµατειακή υποστήριξη)  και των πέντε 
Εργαστηρίων του Τµήµατος (βλ. παρακάτω, «Εργαστήρια») θα διευκολύνει 
οπωσδήποτε το έργο του ΠΜΣ µε πολλούς τρόπους (προσφορά εργαστηριακών 
µαθηµάτων και ασκήσεων σχετικών µε ζητήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας· χρήση και 
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων· αναζήτηση έντυπης και 
ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας στους νεοεισαγόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές όλων 
των κατευθύνσεων· εξάσκηση στην ‘ανάγνωση’ και επεξεργασία χειρόγραφων 
κωδίκων ή παπύρων κλπ). 

Στα συνήθη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που επηρεάζουν δυσµενώς το έργο του ΠΜΣ 
εγγράφονται:  
Α. Ο µικρός αριθµός µελών ΔΕΠ που διδάσκουν σε µεταπτυχιακό επίπεδο, συχνά 

πέραν του κανονικού ωραρίου τους, και ο περιορισµένος αριθµός προσφερόµενων 
µαθηµάτων, αποτέλεσµα της συρρίκνωσης του Τµήµατος σε µέλη ΔΕΠ και του 
αβάστακτου φόρτου εργασίας εξαιτίας των υπερβολικά µεγάλων τµηµάτων 
προπτυχιακών φοιτητών. Έτσι, σε ολιγοµελείς Tοµείς, ανατίθεται δυστυχώς ενίοτε 
διδασκαλία µεταπτυχιακών µαθηµάτων σε άπειρο έκτακτο διδακτικό προσωπικό (Π. Δ. 
407/1980).  
Β. Οι σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο κατάλληλων αιθουσών, ερευνητικής υποδοµής 

και εξοπλισµού.  
Γ. Η απουσία µεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών, που θα διευκόλυνε την 

προσέλευση και παρακολούθηση του Προγράµµατος από πολλούς άξιους φοιτητές, 
αλλά και οι δυσοίωνες πλέον ερευνητικές και επαγγελµατικές προοπτικές.  
Δ. Η πιβάρυνση του σηµερινού ΠΜΣ από µεγάλο αριθµό διδακτορικών φοιτητών 

παρελθόντων ετών, ιδίως στην κατεύθυνση της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αξίζει 
ωστόσο να σηµειωθεί πως µε την τελευταία δύσκολη αλλά αποτελεσµατική προσπάθεια 
τακτοποίησης και ρύθµισης πολλών υποψηφίων διδακτόρων αυτής της κατηγορίας η 
εικόνα του µεταπτυχιακού β´ κύκλου έχει πλέον αποκρυσταλλωθεί. Από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2010-11 συµπληρώνονται ερωτηµατολόγια και από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
µε στόχο τη βελτίωση των σπουδών τους  και την εσωτερική αξιολόγηση του 
Τµήµατος. 

 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Όπως συµβαίνει κατά παράδοση στους επιστηµονικούς κλάδους ενός Φιλολογικού 

Τµήµατος, η ερευνητική δραστηριότητα των µελών του συντελείται κυρίως µε τη 
µορφή προσωπικών επιστηµονικών εργασιών και δηµοσιεύσεων (αυτοδύναµων 
µονογραφιών και βιβλίων ή άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, σε 
συλλογικούς ή αφιερωµατικούς τόµους, σε Πρακτικά Συνεδρίων κλπ), σε µικρότερο 
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βαθµό µε τη µορφή συλλογικών δηµοσιεύσεων και σπανιότερα στα πλαίσια 
επιδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων. 
Πολλά µέλη του Τµήµατός µας δεν διεκδικούν ούτε συµµετέχουν για λόγους αρχής 

σε αµειβόµενα ερευνητικά προγράµµατα, γιατί βλέπουν πως τα τελευταία υποτάσσουν 
συχνά την έρευνα σε κατευθυνόµενες έξωθεν γνωστικές περιοχές, κατακερµατίζουν την 
ενότητά της και την περιορίζουν σε χρονικές προθεσµίες που αποβαίνουν σε βάρος της 
επιστηµονικής ποιότητας. Αυτή η επιλογή τους στηρίζεται στη µακρόχρονη εµπειρία 
τους από κρίσεις εργασιών υποψηφίων Κλασικής Φιλολογίας που εκπονήθηκαν στα 
πλαίσια Προγραµµάτων και κατά κανόνα αξιολογήθηκαν ως εκλαϊκευτικές ή χαµηλού 
επιστηµονικού επιπέδου προσπάθειες. Εξάλλου η έγκριση και ανάθεση αρκετών 
Προγραµµάτων γίνεται µε αδιαφανείς διαδικασίες που δεν ενθαρρύνουν τον υγιή 
ανταγωνισµό και οξύνουν το ήδη προβληµατικό κλίµα του Πανεπιστηµίου. Θα ήταν 
καλύτερο και αποδοτικότερο να βρεθεί τρόπος να διανέµονται εξίσου τα χρήµατα 
αυτών των Προγραµµάτων σε όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος.  
Δυστυχώς οι αριθµητικές συµµετοχές σε επιδοτούµενα Προγράµµατα δεν µπορούν 

να υπολογιστούν µε ακρίβεια, γιατί ορισµένα µέλη που, από όσο γνωρίζουµε 
ανεπίσηµα, συµµετέχουν σε τέτοιου είδους προγράµµατα, δεν συµπλήρωσαν τα σχετικά 
απογραφικά δελτία διδάσκοντος ή µαθηµάτων.  
Ωστόσο παρά την προτίµηση της ατοµικής επιστηµονικής διαδροµής εκ µέρους της 

πλειονότητας του ΔΕΠ του Τµήµατος, κατά την τελευταία πενταετία  αρκετά µέλη ΔΕΠ 
του Τµήµατος έχουν συµµετάσχει ως ερευνητές, συντονιστές ή επιστηµονικοί 
υπεύθυνοι ή συνεργάτες σε σηµαντικό αριθµό συντελεσθέντων ή εν εξελίξει ελληνικών 
και διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων και έργων µε εξωτερική χρηµατοδότηση και 
συµµετοχή µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.  
Παραθέτουµε ενδεικτικά ορισµένα από αυτά τα προγράµµατα: 
Ηράκλειτος ΙΙ.  
Συναξαριστής (Εταιρία Systema Technologies, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας 

της Ελλάδος και Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας).  
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit.  
Σλαβονική µετάφραση των αποδεικτικών λόγων του Γρηγορίου Παλαµά (Institut für 

slavische Sprachen und Literaturen, Bern - Fribourg).  
Αρχείο Γιώργου Κοτζιούλα.  
«Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to 

Assessment». European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research 
(COST).  

«Γλωσσική Ικανότητα στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή». Διακρατικό ερευνητικό 
πρόγραµµά Ελλάδα-Κύπρος (συνεργ. Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και 
European University of Cyprus).  

«AGENT-DYSL» (ΙΕΛ).  
Έργο ΡΗΤΩΡ του προγράµµατος ΓΓΕΤ ΚτΠ: "Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και 

Γλώσσας".  
«Πιλοτικό πρόγραµµα κατάρτισης σώµατος προφορικών δεδοµένων για το 

γλωσσικό ιδίωµα της Ηπείρου».  
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“Lost in intonation: the interaction of intonation and meaning in the speech of L1, 
heritage and L2 speakers of Greek and its implications for cross-cultural communication 
and education”. PI: Marina Terkourafi, UIUC; Awarding Body: Illinois-WUN 
(International Development Grant); Award: $21,500.  
Διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα «Έλεγχος, καταγραφή, ταξινόµηση και αξιολόγηση 

της µεταφρασµένης νεοελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες» (Kέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας/Θεσσαλονίκη-YΠΠO).  

«Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» (Kέντρο Eλληνικής 
Γλώσσας - Kοινωνία της Πληροφορίας). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 
(Ερευνητικά Προγράµµατα του Τµήµατος Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 1994-2011).  
Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύµατος Ιωάννου Κωστοπούλου για εκπόνηση: 

Bibliographie des traductions françaises de la littérature néo-hellénique, du XIIe siècle 
à nos jourς.  
Ερευνητικό πρόγραµµα για τη σύνταξη λατινοελληνικού λεξικού (συντον. 

καθηγητές Λατινικής Φιλολογίας του ΑΠΘ). 
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος σε ό,τι αφορά αυτόν τον τοµέα 

αναµένεται να αυξηθεί µε την ολοκληρωµένη λειτουργία των πέντε Εργαστηρίων 
(Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας, Μεσαιωνικής 
Φιλολογίας, Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας) βλ. παρακάτω, 
«Εργαστήρια». 

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
Πρέπει να υπογραµµιστεί πως στα πλαίσια των ατοµικών ερευνητικών επιλογών που 

ακολουθούνται από την πλειονότητα των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, η ερευνητική 
παραγωγή των µελών του Τµήµατος είναι εντυπωσιακή σε όγκο, πρωτοτυπία, ποιότητα 
και αναγνώριση, όπως προκύπτει από τον ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό ατοµικών 
δηµοσιευµένων επιστηµονικών µονογραφιών, διδακτικών βιβλίων και επιµέλειας 
συλλογικών τόµων (55), άρθρων σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά (64), σε Πρακτικά 
Συνεδρίων (52), σε Συλλογικούς τόµους (22), µε ή χωρίς κριτές, ανακοινώσεων σε 
συνέδρια (30), βιβλιοκρισιών ή άλλων εργασιών (συνολικά 25), και από την πληθώρα 
ετεροαναφορών ή αναφορών του επιστηµονικού τύπου (συνολ.: 1178), βιβλιοκρισιών 
τρίτων για το έργο τους (69) που απαντούν στη συναφή επιστηµονική βιβλιογραφία, 
καθώς και ποικίλων συµµετοχών σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων, σε 
συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών και προσκλήσεων για διαλέξεις 
(συνολικά:  97). 

* 

Eπισηµαίνουµε  πως την τελευταία πενταετία οι εργασίες των µελών του Τµήµατος 
δηµοσιεύτηκαν (ή βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης) σε γνωστές εκδοτικές σειρές, 
σε Πρακτικά Συνεδρίων, σε συλλογικούς τόµους και σε περιοδικά της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, όπως,  

Annuarium Historiae Conciliorum.  
Arts and Humanities in Higher Education (London).  
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Βενετικές πηγές της Κρητικής Ιστορίας - Bικελαία Bιβλιοθήκη Hρακλείου.   
Bελλά. Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Aνωτ. Eκκλησ. Σχολής Bελλάς Iωαννίνων.   
Byzantine Religious Culture: Studies in Honor of Alice-Mary Talbot (Leiden and 

Boston).   
Carpe Diem.   
Δωδώνη.  
Παραρτήµατα Δωδώνης.   
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα – Βενετία.   

Ο Κρητικός Πόλεµος. Από την ιστορία στη λογοτεχνία, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών 
Μελετών, Ηράκλειο.   

«Παιδεία και Πολιτισµός στην Κρήτη, Βυζάντιο – Βενετοκρατία», Μελέτες 
αφιερωµένες στον Θεοχάρη Δετοράκη, Ηράκλειο.   

Encyclopaedic Trends in Byzantium? (Orientalia Lovaniensia Analecta).   
Ευτυχισµός. Τιµή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωµένο.   
Food and History, Littérature (Paris).   
Λόγος γυναικών.   
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου.   
Πρακτικά Η΄ Πανελλήνιου Συµπόσιου Λατινικών Σπουδών: Πολυπολιτισµικότητα στη 
Ρώµη: κοινωνική και πνευµατική ζωή  (Κοµοτηνή 2-5 Μαΐου 2007).   

Πρακτικά του 18ου Διεθνούς Συµποσίου Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης 
Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.   

Πρακτικά του 19ου Διεθνούς Συµποσίου Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης 
Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.   

Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας.   
Πρακτικά Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου «I Greci durante la venetocrazia: 

Uomini, spazio, idée (XIII-XVIII sec.), Venezia.   
Πρακτικά του Διεθνούς Eπιστηµονικού Συνεδρίου: “Άγιος Iωάννης Xρυσόστοµος: 

1600 έτη (407-2007)”, A. Π. Θ., Θεσσαλονίκη.   
Πρακτικά της διηµερίδας «Ζαγόρι. Η πολιτισµική διάσταση της ανάπτυξής του»,  
Μονοδένδρι Ζαγορίου.   

Διεθνές Συνέδριο. Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος, Οι εισηγήσεις.   
Πονήµατα: Συµβολές στην Έρευνα της Ελληνικής και Λατινικής Γραµµατείας, 
Ακαδηµία Αθηνών.   

Realia Byzantina, Βερολίνο (De Gruyter).   
Subsidia Hagiographica.   
Αντί.   
Αξιολογικά.  
BICS (= Bulletin of the  Institute of classical Studies).   
Classica et mediaevalia.  
Ελληνικά.   
Eranos.   
Digressus.   
Eikasmos.   
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Mediterranean Chronicle.   
Philologus.  
Rheinisches Museum.   
Byzantinische Zeitschrift.   
Byzantion.   
The Classical Tradition (Berlin).   
Διακείµενα / Intertextes.   
SHT.   
Ηπειρωτικά Γράµµατα.  
Kampos: Cambridge Papers in Modern Greek.   
Κernos.   
Kernos Supplément (Liège).   
Μετάφραση.   
Mythos.   
Νέα Εστία.   
Παρεκβολαί.   
Rivista di Storia delle Religioni, Medioevo Greco.  
Mètis.   
TCS (= Trends in classics).   
RFIC (= Rivista di filologia e di istruzione classica, Torino).   
Le sacrifice antique.  Vestiges, procédures et stratégies (Rennes).    
Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion (Lanham), Series Editor: 

Gregory Nagy.    
Τέρρυ Ήγκλετον. Κείµενα για τη ζωή, την ποίηση, την πολιτική.   
Mythes, littératures, cultures : quelles méthodes pour comparer les 

(re)configurations des mythes gréco-romains ? Πρακτικά του συνεδρίου, 
Université de Lausanne.  

D’une frontière à l’autre : mouvements de fuites, mouvements discontinus dans le 
monde néo-hellénique. Présences néo-helléniques dans les pays francophones, 
ici-maintenant et ailleurs.  Actes du XXe colloque international des néo-
hellénistes des Universités francophones, Université Charles de Gaulle–Lille III.   

Internationality and Internationalism in the European Avant-garde in the First Half 
of the Twentieth Century, Groningen Studies in Cultural Change, Peeters, Leuven.   

Kollektives Subjekt / Sujet Collectif, Freiburg.   
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, τόµος Β’: Από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό 
αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα.   

The Contribution of Ancient Sparta to Political Thought and Practice, Ιστορία των 
Ελλήνων, τόµ. 3 (Κλασικοί χρόνοι).  

Ιταλοελληνικά, Napoli: Università degli Studi di Napoli “L’Οrientale”, Dipartimento 
di Studi dell’ Europa Orientale.   

The Role of Formal Features in Second Language Acquisition, Routledge.   
Εκδόσεις Επίκεντρο.   
Εκδ. Δοµή.    
Εκδ. Γρηγόρη.   
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Εκδ. Κανάκη.   
Βιβλιόραµα.   
Institut du Livre – A. Kardamitsa.   
To πέρασµα, Αθήνα.  
Oxford University Press.   
Journal of Greek Linguistics.   
Lingua.  
Journal of Communication Disorders.  
 Identity and Identification in Antiquity (Cambridge Scholars Press).   
Epidaurus Encounters: Greek Drama, Ancient Theatre and Modern Performance, 

Berlin.   
Encyclopedia of Greek Tragedy.   
Νεοελληνική Φιλολογία. Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.   
London: Continuum.  
J. Althoff (Hrsg.), Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland (Philosophie 

der Antike, Bd. 23), Stuttgart.   
M. Korenjak, S. Tilg (Hrsgg.), Pontes IV: Die Antike in der Alltagskultur der 

Gegenwart (Comparanda 9), Innsbruck/Wien/Bozen.   
K.-M. Hingst, M. Liatsi (Hrsgg.), Pragmata. Festschrift für Klaus Oehler, Tübingen  
κ. ά.  

 Μονογραφίες ποιότητας, που δηµοσιεύονται αυτοτελώς ως Παραρτήµατα της 
επιστηµονικής επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής Δωδώνη, µετά από κρίση 
τριµελούς εισηγητικής επιτροπής ειδικών και απόφαση της Γ. Σ. E. Σ., όπως και 
επιστηµονικά άρθρα µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, που φιλοξενούνται στην ετήσια 
έκδοση της ίδιας επιστηµονικής επετηρίδας του Φιλολογικού Τµήµατος 
(Δωδώνη,Φιλολογία), προβάλλουν την επιστηµονική παραγωγή του Tµήµατος σε 
διεθνές επίπεδο (για παρατηρήσεις βλ. παρακάτω, «3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ») . 
Μέλη του Τµήµατος έχουν εργαστεί αποδοτικά ως Eπιµελητές βιβλίων και 

συλλογικών τόµων ή Διευθυντές επιστηµονικών εκδοτικών σειρών, όπως:  
ΔΩΔΩΝΗ. Φιλολογία: Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/µίου Ιωαννίνων.   

Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας, Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστηµίου, Κέρκυρα.   
Βενετικές πηγές της Κρητικής Ιστορίας - Bικελαία Bιβλιοθήκη Hρακλείου, Ηράκλειο.   
Realia Byzantina, Βερολίνο.   
Βελλά: Επιστηµονική Επετηρίδα της ΑΕΑ Βελλάς.   
Περιλήψεις Διεθνούς Συµποσίου για την Εκατονταετηρίδα της Σχολής Βελλάς.  
Arts and Humanities in Higher Education. An International Journal of Theory, 

Research and Practice, vol. 6.2·  Teaching Literature at a Distance: Open, Online 
and Blended Learning.  

London: Continuum, 2010.  
«...γνώριµος και ξένος...»: Η νεοελληνική λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες (αγγλική, 
αλβανική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ισπανική, ιταλική, νορβηγική, 
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ολλανδική, πορτογαλική, ρουµανική, σερβική, σουηδική, τουρκική, φιλανδική), 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη. 

Mε την ίδια ευκαιρία επισηµαίνουµε ότι στα έντυπα αξιολόγησης διδασκόντων που 
διανέµονται για συµπλήρωση δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε άρθρα και µικρότερες σε 
έκταση και συχνά ήσσονος σηµασίας δηµοσιεύσεις (αν είναι σε περιοδικά, συλλογικούς 
τόµους, πρακτικά συνεδρίων, συµποσίων, µε κριτές ή χωρίς κριτές κλπ), που δεν 
βιβλιοκρίνονται. Αντίθετα απουσιάζει αντίστοιχο ενδιαφέρον για τα βιβλία και τις 
µονογραφίες (αν είναι αυτοδύναµες ή σε συνεργασία ή ακόµη εποπτευόµενες, αν είναι 
ολιγοσέλιδες ή πολυσέλιδες, αν έχουν δηµοσιευτεί σε επιστηµονικές σειρές ύστερα από 
ουσιαστική κρίση, όπως συµβαίνει µε τα παραρτήµατα της Δωδώνης, ή είναι 
δηµοσιευµένες σε ιδιωτικούς οίκους µε εµπορικά κάποτε κριτήρια, αν είναι αυστηρά 
επιστηµονικές µε αποδεδειγµένη πρωτοτυπία µέσω έγκυρων βιβλιοκρισιών, ή 
διδακτικές και απευθύνονται στο ευρύ κοινό, αν είναι επιµέλειες συλλογικών τόµων και 
πρακτικών κλπ). Κι όµως στις ανθρωπιστικές επιστήµες το ανώτατο είδος 
επιστηµονικής εργασίας είναι η πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία! Η ‘µόδα’ τέλος 
που φαίνεται να εξαπλώνεται ανησυχητικά τελευταία σε ορισµένους χώρους, που 
αποφεύγουν συστηµατικά τις µονογραφίες και καταγίνονται σχεδόν αποκλειστικά µε 
µικρές δηµοσιεύσεις κατανεµηµένες σε δύο, τρείς ή και περισσότερους συνεργάτες 
δηµιουργεί ανισότητες, αφού κάθε συντελεστής του άρθρου ή της µικρής εργασίας 
απαριθµεί όλες αυτές τις δηµοσιεύσεις ως δικά του άρθρα-εργασίες, ενώ στην 
πραγµατικότητα του ανήκει ένα κλάσµα τους. Έτσι αυτοί πλεονεκτούν κατά την 
έγκριση διάφορων προγραµµάτων.  

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  

Τα βιβλία των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος αποτελούν συχνό αντικείµενο 
βιβλιοκρισιών, και µάλιστα επαινετικών, που δηµοσιεύονται από οµότεχνους µελετητές 
σε διεθνή ελληνικά και ξένα περιοδικά, όπως:  

Πλάτων  
Chronique d’Égypte  
Gnomon  
Revue des Études Grecques  
Biblioteca Orientalis  
Les Études Classiques  
Aegyptus 
Revue des Études Anciennes  
The Classical Review  
Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 
Revue de Philologie, de littérature et d’histoire anciennes 
Dialogues d’histoire ancienne κ. ά. 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ  
Τα επιστηµονικά πορίσµατα και γενικότερα οι εργασίες των µελών του Τµήµατος 

χρησιµοποιούνται από την έντυπη και ηλεκτρονική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, 
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συνοδεύονται συχνά από θετικές κρίσεις και συµβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας. 
Παρά την απουσία κεντρικής ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής βιβλιοαναφορών και 
βιβλιοκρισιών, που δεν επιτρέπει στα µέλη να συγκεντρώσουν και να παραθέσουν όλες 
τις αναφορές στις δηµοσιευµένες εργασίες τους και τα πολυάριθµα άρθρα, εντούτοις µε 
µια απλή αναζήτηση στο Google µπορεί κανείς περιστασιακά να αλιεύσει εντυπωσιακό 
αριθµό ετεροαναφορών, που αποτελούν τεκµήρια αναγνώρισης του έργου τους. 
Αξίζει να δώσουµε ένα µικρό απάνθισµα ονοµάτων επιστηµόνων, έγκυρων διεθνών 

περιοδικών ή σειρών και διαδικτυακών τόπων που µνηµονεύουν µονογραφίες και 
άρθρα των µελών του Τµήµατος:  

Shelley Garrigan, Briens Sylvain, Martin Fiedler, Rudolf Stefec, R. S. Bagnall, W. 
Clarysse, B. Mανδηλαράς, H. Hauben, J. C. Shelton, P. G. P. Meyboom, P. Heilporn, J.-J. 
Aubert, K. Ruffing, L. Bodsοn, F. Dunand, R. Lichtenberg, F. R. Adrados, D. J. Thompson, 
G. Poethke, R. Scholl, J. Tait, C. Gallazzi, Β. Kramer, S. Settis, H.-A. Rupprecht, M.-H. 
Marganne, R. W. Daniel, F. Maltomini, P. van Minnen, Kl. A. Worp, H.-J. Drexhage, I. F. 
Fikhman, A. Jördens, A. Papathomas, W. M. Brashear, P. P. Koemoth, B. C. McGing, R. 
Pintaudi, R. Dostalova, J. E. G. Whitehorne, Ph. Schmitz, M. Zecchi, I. Andorlini, R. 
Shepard Kraemer, E. Crane, B. Legras, R. A. Coles, A. Dalby, M. Hasitzka, J. G. Manning, 
F. Mitthof, B. Palme, P. Parsons, C. Leitz, K. Maresch, Z. M. Packman, H. Cuvigny, A. 
Hussein, H. Förster, V. Bartoletti, G. Thür, Ph. Schmitz, R. Bortolin, L. Evans, E. Esposito, 
D. Henning, W Scheidel, Α. Jördens, W. Sperling, K. Ruffing, J. Pouilloux, H. Froschauer, 
C. Römer, Gianfranco Purpura, J. Napoli, J. Rodriguez Somolinos, M. Elias, D. Mylona ... 

* 

Wiener Studien 
Αnnée Philologique 
Aegyptus  
Αντί  
Littérature 
Lustrum 
Collection de l’École Française de Rome. École Française 
Revue des Études Anciennes  
Revue des Études Grecques  
Revue historique de droit français et étranger  
Revue de Philologie, de littérature et d’histoire anciennes  
Archiv für Papyrusforschung 
 Ancient Society  
ZPE  
Biblos  
Münstersche Beiträge zur antiken Handelgeschichte  
Bibliotheca Orientalis,  
AC (= L’Antiquité classique)  
Museum Helveticum  
Tyche  
Scripta classica Israelica  
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Greek, Roman and Byzantine Studies  
Journal of the Economic and Social History of the Orient  
Der neue Pauly: Enzyklopädie der Antike  
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW)  
Three Millenia of cross-cultural Continuity and Change Essays and Texts in Honor 

of J. David Thomas, Bonner zoologische Beiträge  
Proceedings of the 20th International Congress of Papyrology  
Diccionario Griego-Espanol.  
P. Artemid.  
P. Strasb.  
BGU  
P. Dub.  
P. Prag. II  
P. Kell. I  
The Elephantine Papyri in English  
Les Papyrus et les Ostraca grecs d’Éléphantine: P. et O. Eleph.  
DAIK, Greek Medical Papyri  
P. Heid. VIII  
P. Oxy.  
P. Count,  
P. Iand. Zen.,  
P. Wash. Univ. II,  
Supplementum Magicum,  
Papyrologica Lugduno-Batava,  
Papyrologica Vindobonensia,  
Papyrologica Coloniensia  
Wiener Studien  
Bibliografia de obras complexivas (RBLG Supl. 2)  
Bibliografίa de Palabras griegas (RBLG Supl. 3)  
Acta Universitatis Wratislaviensis, Istituto Papirologico G. Vitelli  
Lustrum (Bayer. Akademie der Wissenschaften)  
Παρεκβολαί  
Paris Laboratoire de la Littérature Scandinave Moderne 1880-1905, Paris. 
L’Harmattan. 

* 

http://users.sch.gr/gpantidou/index.files/Page925.htm. 
http://www.fabula.org/atelier.php?Poussi%26egrave%3Bre_du_temps, 
http://www.gousiaris.gr/en_bibliografia_meli.html 
www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PHIL_801_0135 
http://www.mom.fr/IMG/html/2007_01.html). 
http://www.filol.csic.es/dge/blg/sup3-a-b.pdf 
http://users.sch.gr/gpantidou/index.files/Page925.htm 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Πολλά µέλη συνεργάζονται ερευνητικά (και εκτός των πλαισίων των 

χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων):  
Με συναδέλφους από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων (Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών, Τµήµα Πλαστικών 
Τεχνών)·  
από οµόλογα Ελληνικά Τµήµατα ΑΕΙ: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης [Τµήµα Φιλολογίας και Τµήµα Αγγλικής 
γλώσσας και λογοτεχνίας ΑΠΘ]  
Ιόνιο Πανεπιστήµιο,  
Πανεπιστήµιο Κρήτης,  
Πανεπιστήµιο Πατρών,  
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών [Τµήµα Φιλολογίας και Τµήµα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ],  
Πανεπιστήµιο Βόλου,  
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, 
EPHE,  
EHESS.  
Με εκλεκτούς συναδέλφους του εξωτερικού:   
H. Zehnacker: Sorbonne.  
J.-Y. Guillaumin: St-Etienne.  
L. Pernot, A. Argyriou, P. Heilporn: Strasbourg.  
J. Gascou, J.-L. Fournet: Paris.  
Caterina Carpinato: Πανεπιστήµιο Ca’ Foscari της Βενετίας.  
Arnold van Gemert: Άµστερνταµ.  
Ι. Ταιφάκος, Σ. Τζούνακας, St. Tsiplakou: Πανεπιστήµιο Κύπρου.  
A. Αρβανίτη: University of California, San Diego, ΗΠΑ.  
Δώρα Αλεξοπούλου: Research Centre for English and Applied Linguistics, 
Cambridge.  
Marina Terkourafi: UIUC.  
Evangelia Adamou: CNRS-LACITO.  
Stella Gryllia, U. Potsda: U. Leiden.  
Rajendra Singh: Université de Montréal.  
St. Georgoudi : Paris   
Με ερευνητικές οµάδες από πολλές χώρες (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, 

Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σερβία-Κροατία, Τουρκία, Αγγλία, Ιρλανδία, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Αλβανία, Δανία, Σουηδία, Ρωσία, Φινλανδία-Νορβηγία), 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη.  
Με ξένα Πανεπιστήµια, Iνστιτούτα και οργανισµούς:  
Institut für Byzanzforschung της Αυστριακής Ακαδηµίας Επιστηµών.  
Institut für slavische Sprachen und Literaturen του Πανεπιστηµίου της Βέρνης.  
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S.I.R.E. [= Séminaire Interdisciplinaire de Recherche et d’Encadrement].  
Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia.  
Toµέας Αιγυπτιολογογίας, Κολωνία.  
GEO – Groupe d’Etudes méditerranéennes, orientales, slaves et néo-helléni-ques, 

Strasbourg.  
Πανεπιστήµια Princeton.  
New York University.  
Columbia University.  
North Carolina State University.  
Rutgers University.  
University of California at Irvine (ΗΠΑ).  
Univ. Paris IV, Paris X, Montpellier III,  
Genève, Lausanne, Barcelona, Padova (Erasmus).  
Πανεπιστήµιο του Bamberg.  
Τµήµα Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου του Potsdam, Γερµανία.  
Πανεπιστήµια Βαρκελώνης, Βαρσοβίας, Μπρνο, Κοπεγχάγης, Μάλαγας, King's 

College University of London (στο πλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus).  
Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισµού του 
Πανεπιστηµίου Αργυροκάστρου. 

Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει αποστολή φοιτητών για εκπόνηση Διδ. Διατρ. ή 
παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων, ανταλλαγή εργασιών, βιβλιογραφικές 
εξυπηρετήσεις, συζήτηση επιστηµονικών προβληµάτων, προσκλήσεις για διαλέξεις ή 
µαθήµατα, συνεργασίες µε αµοιβαίες δηµοσιεύσεις σε πανεπιστηµιακά Περιοδικά και 
Επιστηµονικές επετηρίδες ... 

«EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ» 

Αρκετά µέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ως «επισκέπτες καθηγητές» 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π. χ. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αγγλία, Τµήµα 
Φιλολογίας Κύπρου, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι), 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Βελλάς, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστηµίου 
του Λονδίνου (Visiting Research Fellow στο Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών) ... 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ : 

Μέλη Διοικητικών Συµβουλίων σηµαντικών ερευνητικών φορέων (Sosipolis 
International Institute of Ancient Hellenic History, CIERGA: Centre international de 
l’étude sur la religion grecque antique, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, της επιτροπής 
Φιλολογίας ΔΟΑΤΑΠ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Διοικούσας Επιτροπής της Α. Ε. 
Α. Βελλάς κ. ά.)   

Mέλη συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστηµονικών περιοδικών και εκδοτικών 
σειρών κύρους (Metis, Arts and Humanities in Higher Education, Dumbarton Oaks 
Medieval Library/Harvard University, Lexikon der Konzilien/MANSI-INSTITUT 
BAMBERG, «Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» του Μορφωτικού Ιδρύµατος της 
Εθνικής Τράπεζας, Βελλά. Επιστηµονική  Επετηρίδα  της ΑΕΑ Βελλάς, κ. ά.). 
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Κριτές σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και εκδοτικούς-επιστηµονικούς 
οργανισµούς (Journal of Phonetics, The Linguistic Review, Journal of Greek 
Linguistics, Journal of Linguistics, Journal of Modern Greek Studies, Μέντωρ, Μetis, 
Gnomon, Dumbarton Oaks Papers, Proceedings of the Danish Institute at Athens, 
PloSOne (US Public Library of Science), US National Science Foundation, Brill, 
Dumbarton Oaks, Columbia University Press, Lexington Books κ. ά.). 
Εισηγητές και βαθµολογητές  στις εξετάσεις του ΙΚΥ. 
Ενεργά µέλη/συνεργαζόµενοι ερευνητές, επιστηµονικοί σύµβουλοι διεθνών και 

ελληνικών επιστηµονικών φορέων ή µέλη οργανωτικών και επιστηµονικών επιτροπών 
Συνεδρίων ή Ηµερίδων ή συνδροµητές επιστηµονικώς περιοδικών, όπως: 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών  
Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων  
Cambridge Philological Society  
Centre Louis Gernet  
CIERGA  
Classical Association  
Classical Association of the Atlantic States  
Hellenic Society  
Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia  
S.I.R.E.: Séminaire Interdisciplinaire de Recherche et d’Encadrement  
Society for the Promotion of Hellenic Studies  
Sosipolis  
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας  
Eλληνική Aνθρωπιστική Eταιρεία  
Eλληνική Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας  
Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 
Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας και Θεωρίας της Ιστοριογραφίας  
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
Ελληνική Παπυρολογική Εταιρεία  
Hellenic Society  
Journal of Hellenic Studies  
Classical Association 
Classical Review  
Classical Association of the Atlantic States   
Classical World  
Eλληνική Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας 
Σύγκριση  
Eλληνική Aνθρωπιστική Eταιρεία 
Institute for Early Christian and Byzantine  Studies  
Καθολικό Πανεπιστήµιο της Λουβαίν, Βέλγιο 
La Biennale di Venezia, August 29-November 21. 2010  
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Mansi Institut του Πανεπιστηµίου Otto-Friedrich της Βαµβέργης (Γερµανία). 
Σύλλογος Ελλήνων Επιστηµόνων και Ακαδηµαϊκών Βερολίνου «Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή», Berlin  
Τµήµα νεοελληνικών σπουδών, Πανεπιστήµιο της Γενεύης, GEO – Groupe d’études 
orientales, slaves et néo-helléniques, Université de Strasbourg 
GEPE: Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de 
Strasbourg (2001-) 
Εκατονταετηρίς Σχολής Βελλάς  
Επστηµονικό Συνέδριο 
Εργαστήριο Συγκριτικής Γραµµατολογίας του ΑΠΘ .... 
Ως µέλη Eισηγητικών Eπιτροπών έχουν καταθέσει πολυσέλιδες κριτικές εισηγήσεις 

σε σειρά εκλογών µελών ΔEΠ όχι µόνο στην έδρα τους, αλλά σε όλα σχεδόν τα 
ελληνικά Πανεπιστήµια και της Κύπρου, ενώ δηµοσιεύουν και βιβλιοκρισίες για 
εργασίες άλλων σε έγκυρα περιοδικά  (π. χ. Linguist List. Journal of Greek Linguistics). 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι και η συµµετοχή των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, 

µε την ιδιότητα των εισηγητών και πρόεδρων,  σε πολλά επιστηµονικά συνέδρια και 
συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως Ιωάννινα, Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Κέρκυρα, Κοµοτηνή, Σπάρτη, Βιέννη, Βέρνη, Σόφια, 
Λουβαιν (Βέλγιο),  

5th Trends in Classics International Conference on Latin Genre  
Generic Interfaces: Encounters, Interactions and Transformations in Latin Literature 
Η΄ Πανελλήνιο Συµπόσιο Λατινικών Σπουδών 
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (ΔΠΘ), Κοµοτηνή 
Ι´ Συνέδριο της Γερµανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών στο Βερολίνο, Actes 

du XXe colloque international des néo-hellénistes des Universités francophones  
Université Charles de Gaulle – Lille III  
ΙΓ´ Επιστηµονική συνάντηση, Μνήµη Παναγιώτη Μουλλά: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία και Κριτική από τον Διαφωτισµό έως σήµερα 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  
Modern Greek Studies Association Symposium 2011, Νέα Υόρκη  
Η γλώσσα της παγκόσµιας λογοτεχνίας, Ηµερίδα Λογοτεχνία και Παγκοσµιοποίηση, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Colloque international Mythes, littératures, cultures : quelles méthodes pour 
comparer les (re)configurations des mythes gréco-romains ? Université de 
Lausanne  

Colloque international Normes et marginalités, Université de Strasbourg, 
International Conference Auto-biophagies, University of Cyprus  

Colloque international Capitales culturelles et Europe du Nord, Strasbourg, 
Ανθρωπολογία και λογοτεχνικές σπουδές: η κριτική στο δοµισµό 

Συνέδριο Ξαναδιαβάζοντας τον Claude Lévi-Strauss: Μια συνάντηση φιλολογίας και 
ανθρωπολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
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XXIe Colloque international des Néo-hellénistes des Universités francophones, 
Université Jean Moulin, Lyon 3  

Συνέδριο Φιλολόγων Νοµού Λασιθίου, Ιεράπετρα 
18ο Διεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  

19ο Διεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  

8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας  
New Trends in Experimental Psycholinguistics, Μαδρίτη  
The International Conference on Multilingual Individuals and Multilingual Societies, 

University of Hamburg, Germany  
28th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 

Athens, Greece 
Greek and Cypriot Greek children with SLI. The acquisition of Greek past tense by 

English-Greek bilingual children 
18ο Διεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής & Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, 
Θεσσαλονίκη.  

2ο Διεθνές συνέδριο µε θέµα τις Γλωσσικές Διαταραχές στα Ελληνικά, Τµήµα 
Λογοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πατρών.  

11ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, Αθήνα 
 6th Mediterranean Morphology Meeting, Ιθάκη  
8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ιωάννινα  
Child Language Seminar 2007, Reading (UK).  
18ο Διεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής & Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
Ε΄ Συµπόσιο Κλασικών Σπουδών, Ιωάννινα 2006 
ΣΤ΄ Συµπόσιο Κλασικών Σπουδών, Ιωάννινα 2007 
Ζ΄ Συµπόσιο Κλασικών Σπουδών, Ιωάννινα 2010 
Η´ Συµπόσιο  Κλασικών Σπουδών , Ιωάννινα 2011 
«Mετά το Πτυχίο τί;», Iωάννινα 2010  
Workshop on Interface-based Approaches to Information Structure, University 

College London,  
Variation and Language Processing 2011, Chester, UK, 11-13 April 2011. 

International Conference on Language Variation in Europe, Freiburg, Γερµανία.  
7η Ετήσια Ηµερίδα Γλωσσολογίας  
17th International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong.  
20th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics, Θεσσαλονίκη  
Variation and Language Processing 2011, Chester, UK  
Old World Conference in Phonology 8, Marrakesh, Μαρόκο  
SinFonIJA3, Novi Sad, Σερβία  
Generative Approaches to Language Acquisition 2009, September 9-11, Lisbon, 

Portugal  
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International Conference on Language Variation in Europe, 25-27 June 2009, 
Copenhagen, Denmark 

Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Chios   
Workshop on Interface-based Approaches to Information Structure, 13–15 
Σεπτεµβρίου 2008, University College London 

8ου Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ιωάννινα. 
18ο International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics, Θεσσαλονίκη 
Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο “Άγιος Ιωάννης Χρυσόστοµος: 1600 έτη (407-2007)· 
Θεσσαλονίκη 2007 

H  ́Πανελλήνιο Συµπόσιο Λατινικών Σπουδών (Κοµοτηνή) 2-6 Μαΐου 2007·  
Old World Conference in Phonology Ρόδος.  
Second TIE: Conference on the Typology of Tone and Intonation (TIE2), Βερολίνο.  

ISCA Workshop on Experimental Linguistics, Αθήνα. Speech Prosody 2006, 
Δρέσδη, Γερµανία.  

7th International Conference on Greek Linguistics, Υόρκη, Ηνωµένο Βασίλειο.  
Phonetics and Phonology in Iberia 2, Βαρκελώνη, Ισπανία  
17th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics, Θεσσαλονίκη  
Διηµερίδα «Ζαγόρι. Η πολιτισµική διάσταση της ανάπτυξής του», Μονοδένδρι 
Ζαγορίου  

Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο για την Εκατονταετηρίδα της Σχολής Βελλάς, 
Ιωάννινα 2011 

Επίσης, το Τµήµα Φιλολογίας οργανώνει Διεθνή Συνέδρια υψηλού κύρους, όπως το 
6ο Διεθνές Συνέδριο Neograeca Medii Aevi (29.9-2.10.2005) και το 8ο Διεθνές 
Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (30.8-2.9.2006), Ηµερίδες, όπως Hµερίδα του 
Tµήµατος Φιλολογίας: «Mετά το Πτυχίο τί;», Iωάννινα, άνοιξη 2011 και διαλέξεις από 
διακεκριµένους επιστήµονες του εξωτερικού, καθώς και άλλες συναφείς 
επιστηµονικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Ακόµη  ο Τοµέας Κλασικής 
Φιλολογίας µε ελάχιστη δαπάνη οργανώνει από το 2002 και εξής ετήσιο Συµπόσιο 
Κλασικών Σπουδών όπου όλα σχεδόν τα µέλη του  παρουσιάζουν την εν εξελίξει 
ερευνητική παραγωγή τους και στα περιορισµένα πλαίσια των οικονοµικών του 
δυνατοτήτων  προσκαλούν και ερευνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα 
τελευταία χρόνια παρόµοια ετήσια συνέδρια οργανώνονται και από τους δύο άλλους 
τοµείς (ΜΝΕΦ και Γλωσσολογίας). 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Πολλές δραστηριότητες των µελών του Τµήµατος γίνονται γέφυρες σύνδεσης του 

Πανεπιστηµίου και της κοινωνίας, όπως:  
 Oργανώσεις εκθέσεων στα Γιάννενα (π. χ. «Ηπειρώτες στη Βενετία, 16ος-19ος αι.» 

και εκτύπωση του καταλόγου «Ηπειρώτες στη Βενετία (16ος-19ος αι.), Έκθεση 
αρχειακών τεκµηρίων», Βενετία 2007 (σε συνεργασία µε το Istituto Ellenico di Studi 
Bizantini e Postbizantini di Venezia)· «Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Πόλεως των 
Ιωαννίνων»)·  
ενεργή συµµετοχή στη διάσωση της πολιτισµικής κληρονοµιάς  (π. χ. Μονή 

Βουτσάς. Ιστορία και παράδοση, Χειρόγραφα και ‘σκιές’ χειρογράφων από το Ανατολικό 
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Ζαγόρι, «Ιστορικά µνηµεία, αρχεία, επιγραφές και άλλες µαρτυρίες από το Ανατολ. 
Ζαγόρι»)· 
διαλέξεις στη Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση·  
ανοικτές διαλέξεις µετά από προσκλήσεις (π. χ. από τον Σύνδεσµο Φιλολόγων 

Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, τον Σύλλογο Φιλολόγων Κεφαλλονιάς 2006, την Εταιρεία 
Ελλήνων Φιλολόγων, από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Δωδωναίων 
Εκπαιδευτηρίων:  «Γλωσσική Παιδεία Σήµερα. Πραγµατικότητα και Προοπτικές. Τι 
µπορούµε; Τι πρέπει να κάνουµε;», Ιωάννινα 2008), στο Διήµερο Συνέδριο για την 
«Ενίσχυση των Ανθρωπιστικών Σπουδών και την Επανίδρυση των Κλασικών 
Λυκείων», Αθήνα 2008·  
συµµετοχή σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων ή 

ποιητικών συλλογών, συµµετοχή σε κριτικές φιλολογικές-ποιητικές επιτροπές (π. χ. 
«Λυρική Παµβώτιδα»), αφιερώµατα σε προσωπικότητες, συνεντεύξεις, δηµοσιεύµατα 
σε εφηµερίδες (Καθηµερινή, Βήµα, Αυγή, “Το Γρεβενίτι”», περ. Πολίτης),  
εκδόσεις ποιητικών συλλογών (Μονόφυλλο Α: Ποιήµατα)· 
Με την ιδιότητα µελών Συλλόγων, επιστηµονικών εταιρειών (π. χ. Εταιρείας 

Ελλήνων Φιλολόγων, Eταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Hπείρου, Eταιρείας 
Hπειρωτικών Mελετών) και διοικητικών συµβουλίων (π. χ. Συλλόγου Κυπρίων 
Ηπείρου) κ. ά.  

4. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Tονίζεται ότι στο πλαίσιο του Τµήµατος η εκπόνηση, η υλοποίηση και 

ολοκλήρωση των προσωπικών ερευνητικών σχεδίων και η αποτελεσµατικότητα 
γενικότερα της ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας των µελών ΔEΠ 
προσκρούουν σε σειρά σοβαρών προβληµάτων, που συνιστούν κάποτε αληθινή 
τροχοπέδη στην επιτυχή υλοποίηση κάθε σχεδίου. Tα προβλήµατα αυτά µπορούν να 
εγγραφούν σε τέσσερις κατηγορίες:  
Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
Η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση της ερευνητικής υποδοµής του Τµήµατος  

απαιτεί γενναία ενίσχυση και χρηµατοδότηση. Θυµίζουµε πως η ερευνητική υποδοµή 
του Τµήµατος περιορίζεται σε πέντε Εργαστήρια, ο στοιχειώδης εργαστηριακός 
εξοπλισµός των οποίων φιλοξενείται σε αίθουσες που δηµιουργήθηκαν µετά τη 
διαµόρφωση των χώρων των παλαιών Σπουδαστηρίων των Τοµέων. Θυµίζουµε ακόµη 
ότι για τα τέσσερα Εργαστήρια προκηρύχθηκαν και καλύφτηκαν σχετικά πρόσφατα 
(ύστερα από πολυετή καθυστέρηση) οι θέσεις των Διευθυντών, ενώ το πέµπτο 
εργαστήριο (Aρχαίας Eλληνικής και Λατινική Γλώσσας) δεν έχει ακόµη διευθυντή.  
Ωστόσο για τη σωστή λειτουργία των ως άνω εργαστηρίων και την επίτευξη των 

στόχων τους απαιτούνται επαρκής και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλι-σµός, οργάνωση 
στοιχειώδους βιβλιοθήκης (σήµερα παρατηρείται παντελής έλλειψη βιβλίων στα 
εργαστήρια) µε την απόκτηση [τουλάχιστον για τα Εργαστήρια Κλασικής Φιλολογίας] 
βασικών λεξικών, στερεότυπων εκδόσεων κειµένων της αρχαίας Γραµµατείας και 
βασικών θεωρητικών βιβλίων, ο εφοδιασµός τους µε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 
και, πάνω απ᾽ όλα ίσως, η άµεση στελέχωσή τους µε εξειδικευµένο τεχνικό και 
γραµµατειακό προσωπικό ή µε µεταπτυχιακούς υποτρόφους.  
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Σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός που αποκτήθηκε το 2005 για τις ανάγκες των 
Εργαστηρίων των Τοµέων, αφού παρέµεινε συσκευασµένος και αναξιοποίητος για 
πολύ καιρό (λόγω της προβληµατικής τότε διοίκησης του Τµήµατος) σήµερα θεωρείται 
πλέον απαρχαιωµένος. Η κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος σε σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισµό και ο διορισµός τεχνικού προσωπικού και προσωπικού των 
Εργαστηρίων αποτελούν βασικές προτεραιότητες και αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη του ερευνητικού του έργου. 

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο ατοµικός εξοπλισµός που διατίθεται από το Πανεπιστήµιο στα µέλη ΔΕΠ 

(υπολογιστές, εκτυπωτές, κλιµατιστικά κλπ) ανανεώνεται µε µεγάλη δυασκολία και 
καθυστέρηση (από το οικονοµικό µερίδιο των Τοµέων), λόγω των συνεχώς µειούµενων 
πιστώσεων, ενώ η παράδοσή του στα νεοδιοριζόµενα µέλη καθυστερεί υπερβολικά. 
Αντίθετα η σύνδεση των γραφείων των µελών ΔΕΠ µε τα κεντρικά ηλεκτρονικά δίκτυα 
είναι ικανοποιητική και διευκολύνει τη γρήγορη σύνδεση µε το Internet και το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).  

Γ. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 
Οι χώροι εργασίας των µελών ΔΕΠ χωρίς να µπορούν να χαρακτηριστούν ιδανικοί 

για την παραγωγή ερευνητικού έργου, είναι οπωσδήποτε ικανοποιητικοί: τα 
µειονεκτήµατά τους απορρεόυν από το γεγονός ότι στεγάζονται σε ένα 
κακοσυντηρηµένο κτήριο, µε πολλά προβλήµατα, που, όπως προαναφέραµε, δεν 
φαίνεται να εξαλείφτηκαν µε τις τελευταίες µικροεργασίες εξωτερικού εξωραϊσµού· 
ορισµένα µάλιστα γραφεία µελών ΔΕΠ παρουσιάζουν και ειδικότερα προβλήµατα, 
όπως είναι η ελλιπής θέρµανση, ο κακός φωτισµός αλλά και οι προβληµατικές 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι απαγορευτικές για την εγκατάσταση και 
χρήση οιουδήποτε εξοπλισµού πέραν των στοιχειωδών ‘εργαλείων’ (υπολογιστή και 
εκτυπωτή). Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκονται τα γραφεία του ΔΕΠ του Τοµέα 
Κλασικής Φιλολογίας, καθώς µε την πρόσφατη εγκατάσταση κλιµατιστικών, που 
αποκτήθηκαν µε επιβάρυνση του δικού του προϋπολογισµού, φαίνεται να έχουν λύσει 
το θέµα της θέρµανσης.  
Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η προβληµατική (όχι µόνον αισθητικά) είσοδος του 

κτηρίου του Τµήµατος: η αναγκαστική διέλευση των εισερχοµένων από το γεµάτο 
καπνό κυλικείο και η µόνιµη πλέον εγκατάσταση κάποιων παλαιών και ογκωδεστάτων 
µηχανηµάτων τυπογραφείου στον στενό και κακοφωτιζόµενο χώρο µεταξύ του 
ανελκυστήρα και του κλιµακοστασίου, που βυθίζουν κυριολεκτικά τον χώρο στο 
σκοτάδι, προδιαθέτουν άσχηµα, θέτουν σε κίνδυνο τους διερχόµενους και αποτελούν 
αφορµή καθηµερινής αγανάκτησης.  
Τα προεκτεθέντα, στα οποία πρέπει να προστεθούν η κατάργηση των παλαιών 

Σπουδαστηρίων µε τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, και η µεγάλη απόσταση που χωρίζει 
τα γραφεία του ΔΕΠ και τις αίθουσες διδασκαλίας των φοιτητών από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη δυσχεραίνουν αφάνταστα το διδακτικό και ερευνητικό έργο των µελών της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας, αποβαίνουν σε βάρος του ερευνητικού και διδακτικού 
χρόνου και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την παραγωγή επιστηµονικού έργου στους 
χώρους του Τµήµατος µεταθέτοντάς την κατά κανόνα εκτός Πανεπιστηµίου, στη 
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Βιβλιοθήκη ή στους ιδιωτικούς χώρους των µελών ΔΕΠ. Από την άλλη πλευρά 
δυσχεραίνεται σηµαντικά η ‘σύνδεση’ του φοιτητικού δυναµικού µε τον πλούτο της 
Κεντρικής Πανεπιστηµιακής Βιβλιοθήκης.   

Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Η βασική υποδοµή που χρειάζεται γενναία ενίσχυση και αύξηση των κονδυλίων 

είναι ο τοµέας της Βιβλιοθήκης: o θεωρητικός χαρακτήρας και η ακαδηµαϊκή 
παράδοση των γνωστικών πεδίων του Τµήµατος Φιλολογίας συνδέονται άρρηκτα µε 
την επάρκεια, τον πλούτο και τη διηνεκή ενηµέρωση της Βιβλιοθήκης. Ανάπτυξη της 
ερευνητικής δραστηριότητας στον χώρο των θεωρητικών επιστηµών δεν νοείται χωρίς 
καλή Βιβλιοθήκη. Η εµµονή στην άρνηση αναγνώρισης της ζωτικής σηµασίας των 
βιβλίων για τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες σηµαίνει την καταδίκη τους, ενώ η 
συνεργασία και η αυξηµένη συµµετοχή (συµβουλευτικού χαρακτήρα για θέµατα 
παραγγελίας, κατάταξης βιβλίων, κ. ά.) µελών του Τµήµατος Φιλολογίας στη διοίκηση 
της Βιβλιοθήκης κρίνεται απαραίτητη και αυτονόητη. Οι παρατηρήσεις των µελών 
ΔΕΠ του Τµήµατος στα Ατοµικά Απογραφικά Δελτία επισηµαίνουν τα εξής: 

Υποραµµίζονται τα προβλήµατα που προέρχονται από τη διάχυση των συλλογών 
της Βιβλιοθήκης του Τοµέα Κλασικής Φιλολογίας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και η 
διάσπαση της ενότητας της συλλογής του Κλασικού Σπουδαστηρίου  και πρέπει να 
θεραπευτούν επειγόντως.  
Η αλλαγή του τρόπου παραγγελιών των βιβλίων που έπαυσαν να γίνονται 

απευθείας από τους Τοµείς και τα ενδιαφερόµενα µέλη, η έλλειψη χρηµάτων για 
προµήθεια νέων βιβλίων, η µη καταβολή των ποσών για την εξασφάλιση µόνιµης 
πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και σε ψηφιοποιηµένο υλικό 
δυσχεραίνουν το έργο του ερευνητή και καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση και την 
καλύτερη οργάνωση της υπηρεσίας παραγγελιών και προµήθειας νέων βιβλίων. 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη παρουσιάζει ελλείψεις τόσο σε επίπεδο έντυπων 

συλλογών όσο και σε επίπεδο ψηφιοποιηµένων περιοδικών και ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδοµένων µε αποτέλεσµα οι ερευνητικές ανάγκες να µην  καλύπτονται από 
τις υπάρχουσες συλλογές βιβλίων και περιοδικών (σε έντυπη µορφή) και από τις 
ψηφιακές υπηρεσίες της (ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων)  
Κρίνονται απαραίτητες οι συνδροµές σε ψηφιοποιηµένα επιστηµονικά περιοδικά 

(π. χ.  JSTOR, Muse, Questia και πολλά άλλα: ένα κατάλογός τους έχει αποσταλεί 
εδώ και ερκετόν καιρό στη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης) και σε σειρές περιοδικών 
και εφηµερίδων (π. χ. του 19ου αιώνα) σε ψηφιοποιηµένη µορφή από το ΕΛΙΑ και 
άλλους συναφείς οργανισµούς. 
Επείγουσα κρίνεται η γενναία ενίσχυση της χρηµατοδότησης για την  ενηµέρωση 

της βιβλιοθήκης µε νέες αλλά και παλαιότερες, ξενόγλωσσες και ελληνικές 
εκδόσεις, για νέες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και βιβλιογραφίας (πρβλ. 
εκδοτικούς οίκους PEETERS, BRILL, CAMBRIDGE, BLACKWELLS, OXFORD, 
κ.ά.). 
Επισηµαίνεται η δυνατότητα συνεργασίας µε διεθνείς διαδικτυακούς φορείς, 

όπως το Google Books, το οποίο έχει ήδη ψηφιοποιήσει και επιτρέπει δωρεάν 
πρόσβαση σε πολυάριθµες παλιές και δυσεύρετες εκδόσεις Ελληνικών κειµένων και 
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µονογραφιών (π. χ. σειρά Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Patrologia 
Graeca κ. ά.). 
Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις και 

ψηφιοποιηµένους καταλόγους χειρογράφων αρχαίων κειµένων, ευρετηρίων 
φιλολογικών παπύρων και σε ψηφιοποιηµένα παπυρικά έγγραφα, που δεν 
διακινούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο. 
Γενική είναι η διαπίστωση της ανάγκης απασχόλησης εξειδικευµένου 

προσωπικού (βιβλιοθηκονόµων µε φιλολογική κατάρτιση, ώστε να µπορούν να 
κατανοήσουν τα προβλήµατα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός Τµήµατος 
Φιλολογίας και γενικότερα των ανθρωπιστικών επιστηµών) για να είναι περισσότερο 
αποδοτικός και αποτελεσµατικός ο ρόλος του στην επιλογή και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών παραγγελιών βιβλίων ή την ορθολογικότερη ταξιθέτηση των βιβλίων και 
των σειρών ή περιοδικών στους εσωτερικούς χώρους της Βιβλιοθήκης.  
Πάντως αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη προθυµία και επιµέλεια του προσωπικού της 

Βιβλιοθήκης να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες της. 
Επισηµαίνονται τέλος το υψηλό κόστος του διαδανεισµού, ιδίως όταν πρόκειται 

για βιβλία ή περιοδικά από το εξωτερικό, καθώς και των φωτοτυπιών, αλλά και η 
ελλιπής συντήρηση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, πολλά εκ των οποίων 
βρίσκονται µόνιµα εκτός λειτουργίας και είναι µάλλον για απόσυρση.   

Απαραίτητη κρίνεται επίσης η χορήγηση στα µέλη ΔΕΠ καρτών για τη δωρεάν 
χρήση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων της Βιβλιοθήκης, καθώς πολλά βιβλία 
αποκλείονται από τον κατ’ οίκον δανεισµό και τα γραφεία των µελών απέχουν πολύ 
από τη Βιβλιοθήκη. Εξάλλου η επαναφορά αυτού του παλαιού προνοµίου αποτελεί 
ένα ελάχιστο αντίδωρο για τον κόπο και τον χρόνο που δαπάνησαν τα παλαιότερα 
ιδίως µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος για την επιλογή,  την παραγγελία και την απόκτηση 
όλων των φιλολογικών συλλογών των τεσσάρων Σπουδαστηρίων του Τµήµατος 
Φιλολογίας. Ανάλογη πρόβλεψη απαιτείται και για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές α΄ 
και β΄ κύκλου. Τονίζεται επ’ αυτού ότι ο χαρακτήρας και η φύση της φιλολογικής 
έρευνας απαιτεί πολύ περισσότερες φωτοτυπίες επιστηµονικού υλικού απ’ ό, τι ίσως 
συµβαίνει σε άλλους επιστηµονικούς κλάδους.  

 

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα ισχυρά θετικά σηµεία του Τµήµατος προσµετρώνται: Η ικανοποιητική έως 
υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας, η ιδιαίτερα ικανοποιητική ποσοτικά παραγωγή 
ερευνητικού έργου ποιότητας και επιστηµονικού κύρους, καθώς και η διεθνής 
αναγνώρισή του, παρά τις σοβαρές αντικειµενικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα 
µέλη ΔΕΠ στην άσκηση και των δύο σκελών της δραστηριότητάς τους: η εθελοντική 
και υπερωριακή προσφορά πολλών µελών που φτάνει κάποτε στην αυταπάρνηση 
θεραπεύουν κι αποκρύβουν πολλές από τις ελλείψεις και αστοχίες είτε της Πολιτείας 
είτε της κεντρικής παν/κής διοίκησης.  
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Αρνητικούς και ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν η δυσαναλογία 
διδασκόντων και διδασκοµένων, αποτέλεσµα του υπερβολικά µεγάλου αριθµού των 
εισαγόµενων φοιτητών (παρά τις αλλεπάλληλες επισηµάνσεις και οχλήσεις προς το 
Υπουργείο Παιδείας) και των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό· η συµµετοχή των 
µελών ΔΕΠ σε πολυάριθµες τριµελείς επιτροπές µεταπτυχιακών ή διδακτορικών 
διατριβών και σε πληθώρα εκλεκτορικών σωµάτων όλων των συναφών ελληνικών 
Τµηµάτων· η καθυστέρηση καταβολής των σχετικών αποζηµιώσεων· η κατάργηση του 
επιδόµατος συµµετοχής σε εισηγητικές επιτροπές και εκλεκτορικά σώµατα, παρόλο που 
αυτή προσθέτει σοβαρή υπερωριακή απασχόληση στο ήδη βαρύ διδακτικό, ερευνητικό 
και διοικητικό έργο των µελών ΔΕΠ, ιδιαίτερα των δύο ανώτερων βαθµίδων που 
επωµίζονται όλες τις διοικητικές θέσεις ευθύνης του Τµήµατος·  οι ακατάλληλες και 
επικίνδυνες κτηριακές εγκαταστάσεις· η ανυπαρξία ερευνητικής υποδοµής και 
σύγχρονου τεχνικού εξοπλισµού και εργαστηριακών εγκαταστάσεων, τα προβλήµατα 
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, καθώς και η απουσία τεχνικού και γραµµατειακού 
προσωπικού ή µεταπτυχιακών-διδακτορικών υποτροφιών. Η καταβολή κάποιων 
µεταπτυχιακών αποζηµιώσεων υπό ορισµένες προϋποθέσεις δεν φαίνεται να λύνει το 
πρόβληµα. 

Ο εξοπλισµός ανανεώνεται σποραδικά, µε πρωτοβουλία των µελών ΔΕΠ, εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι. Παρατηρείται απουσία συγκροτηµένης πολιτικής για τη 
διάθεση πόρων και προσωπικού σε επίπεδο Σχολής και Πανεπιστηµίου. Σήµερα η 
Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας, µε την πρόσφατη αφυπηρέτηση δύο 
έµπειρων υπαλλήλων (εκ των οποίων η µία κατείχε τη θέση Γραµµατέως Τµήµατος), 
τη µετακίνηση του τρίτου σε άλλη υπηρεσία και την τοποθέτηση στη θέση του 
Γραµµατέως Τµήµατος υπαλλήλου από εντελώς διαφορετικό υπηρεσιακό τοµέα 
(Επτροπή ερευνών) λειτουργεί µε µεγάλη δυσκολία και χάρη στις φιλότιµες 
προσπάθειες του Προέδρου και των συνολικά τριών πρόθυµων υπαλλήλων.  
Υπογραµµίζεται επίσης πως η επιστηµονική και ερευνητική δραστηριότητα των 

µελών ΔΕΠ παρακωλύονται δραστικά εξαιτίας των αυξανόµενων (περιττών κατά τη 
γνώµη πολλών) γραφειοκρατικών διαδικασιών που εισάγονται και παγιώνονται στα 
ΑΕΙ και τείνουν να µετατρέψουν έναν ακαδηµαϊκό λειτουργό της σε (διοικητικό) 
υπάλληλο γ΄ κατηγορίας ...  

Παρατηρούµε ακόµη πως η οργάνωση του γραφείου των δηµοσιευµάτων του 
Πανεπιστηµίου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: πρέπει να βγει από την αποµόνωσή 
του και να εξασφαλίσει την προβολή και την εµπορική διακίνηση των 
επιστηµονικών εργασιών (πολλές εκ των οποίων είναι πολύ σηµαντικές εργασίες 
στον χώρο τους: ορισµένες µάλιστα από αυτές έχουν τιµηθεί στο παρελθόν µε 
διακρίσεις ξένων επιστηµονικών εταιρειών, π. χ. από την Association pour 
l’encouragemnet des Etudes Grecques en France). Τις περισσότερες φορές η 
διακίνηση των παραρτηµάτων της επιστηµονικής επετηρίδας της Φιλοσοφικής 
Σχολής (Δωδώνη) γίνεται µε προσωπικές ενέργειες και συχνά µε οικονοµική 
επιβάρυνση των συγγραφέων τους, κάτι που δεν µπορεί να συνεχιστεί.  
Απαιτείται εποµένως καλή οργάνωση και διακίνηση των βιβλίων που 

καλύπτουν τα ράφια της βιβλιοθήκης των Πανεπιστηµιακών δηµοσιευµάτων: 
έκδοση δελτίων τύπου· συνεργασία µε εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία του 
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εσωτερικού και εξωτερικού· έκδοση πλήρως ενηµερωµένων έντυπων και 
ηλεκτρονικών καταλόγων µε σύντοµες περιλήψεις των περιεχόµενων βιβλίων και 
βιογραφικά των συγγραφέων· σύνδεση µε διαδικτυακούς τόπους· αποστολή των 
βιβλίων σε συναφή ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά, Πανεπιστήµια, 
Βιβλιοθήκες, Ινστιτούτα κ. ά. Έτσι µόνον θα γίνουν καλύτερα γνωστά τα 
δηµοσιεύµατα του Τµήµατος και θα ενταχθεί η «Δωδώνη» µεταξύ των εφάµιλλων 
επιστηµονικών επετηρίδων και σειρών του εξωτερικού και τελικά θα ενισχυθεί η 
διεθνής προβολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η τελευταία προσπάθεια του 
Γραφείου δηµοσιευµάτων για ηλεκτρονική γνωστοποίηση των δηµοσιευµάτων είναι 
επαινετή ως αρχή, απαιτούνται όµως και πολλά άλλα. 
Η προοπτική ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων του 

Τµήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη θεραπεία των σοβαρών αντικειµενικών 
δυσχερειών από τις οποίες το Τµήµα χειµάζεται και αναφέρθηκαν αναλυτικά στην 
παρούσα έκθεση. Ωστόσο το Τµήµα Φιλολογίας και µέσα στις σηµερινές δυσχερείς 
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες καταφέρνει χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά, την 
αυταπάρνηση, την αφοσίωση πολλών πεφωτισµένων εργατών της, παλαιῶν τε και νέων, 
να διακριθεί στο πολύπτυχο: επιστήµη, διοίκηση, παιδαγωγία και ευθύνη· να παίζει 
ουσιαστικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο και να αποτελεί πνευµατικό φάρο και 
φυτώριο ικανών φιλολόγων και νέων επιστηµόνων, κυψέλη εργατικών ερευνητών, και 
µε το επιστηµονικό και παιδαγωγικό αποτύπωµά του να χαίρει της ελληνικής και 
διεθνούς αναγνώρισης.  

Ιωάννινα 22-11-2011 

Η συντάκτρια της έκθεσης  

Ελένη Χουλιαρά-Ράιου  
Καθηγήτρια Τµήµατος Φιλολογίας  

επικεφαλής της ΟΜΕΑ  


