
 
 ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ Α.Π.Θ.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015



1 

http://enotikiauth.blogspot.gr 

  
  

  
  

  
 Ε

μ
ω

τ
ι
κ

ή
 
Π

ρ
ω

τ
ο
β

ο
υ

λ
ί
α

 

 ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ: Δυναμική και Αδζσμευτη

Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα αποτελεύται από καθηγητϋσ και λϋκτορεσ του ΑΠΘ που 
επιμϋνουν να δώςουν ςτην πανεπιςτημιακό κοινότητα μια ανεξϊρτητη από κομμα-
τικϋσ δεςμεύςεισ φωνό. Κοινό ϊποψη των μελών τησ εύναι η αντύληψη ότι το πανε-
πιςτόμιο εύναι κϋντρο διδαςκαλύασ και ϋρευνασ και ότι αυτό θα πρϋπει να εύναι το 
κριτόριο ελϋγχου τησ κϊθε ακαδημαώκόσ δραςτηριότητασ.  

Μετϊ τη μεγϊλη ςυμμετοχό ςτισ εκλογϋσ του ΕΔΕΠ το 2013, η Ενωτικό Πρωτο-
βουλύα ανακηρύχτηκε πρώτη δύναμη. Επιδιώξαμε ο ΕΔΕΠ να λειτουργόςει ωσ τόποσ 
ςυνϊντηςησ όςων ενδιαφϋρονται για τα πραγματικϊ προβλόματα του πανεπιςτημύου 
μασ. Επιδιώξαμε να θϋςουμε τισ βϊςεισ για ϋναν ΕΔΕΠ για τον οπούο δεν θα 
ντρεπόμαςτε αλλϊ θα τον αναγνωρύζουμε ωσ αξιόπιςτο κομμϊτι τησ ακαδημαώκόσ 
μασ ζωόσ.  

Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα, ςτα δύο αυτϊ χρόνια, ϊλλαξε το ύφοσ και το όθοσ του 
λόγου που εκφϋρει ο ΕΔΕΠ. Μϋςα ςε ϋνα ςυνεχώσ μεταβαλλόμενο πολιτικό κλύμα με 
ροπό προσ την πόλωςη, η Ενωτικό Πρωτοβουλύα δεν ταυτύςτηκε με κϊποιο κόμμα και 
δεν ϋχαςε ποτϋ την ανεξαρτηςύα τησ γνώμησ τησ. τϊθηκε κριτικϊ απϋναντι ςτην 
κυβερνητικό πολιτικό για τα Πανεπιςτόμια (ςχϋδιο ΑΘΗΝΑ, διαθεςιμότητα διοικητι-
κών υπαλλόλων), απϋναντι ςτην Πρυτανεύα και απϋναντι ςτο υμβούλιο Ιδρύματοσ 
καθώσ και ςε κϊθε λογικό αμφιςβότηςησ τησ νομιμότητασ και περιφρόνηςησ των 
θεςμών και των δημοκρατικών διαδικαςιών. Έδωςε μεγϊλη βαρύτητα ςτη βελτύωςη 
των ςυνθηκών ζωόσ και εργαςύασ μϋςα ςτο ΑΠΘ και ςτην ομαλό λειτουργύα του 
ιδρύματοσ, ςε όλα εκεύνα τα προβλόματα που μασ απαςχολούν καθημερινϊ. Η 
Ενωτικό Πρωτοβουλύα ανϋδειξε και ςυνϋβαλε ςτην προώθηςη ζωτικών οικονομικών 
αιτημϊτων του κλϊδου μασ. 

Δύο χρόνια μετϊ τισ τελευταύεσ εκλογϋσ του ΕΔΕΠ οι ςυνθόκεσ για το Πανεπι-
ςτόμιο παραμϋνουν κρύςιμεσ. Η περαιτϋρω μεύωςη τησ κρατικόσ χρηματοδότηςησ, η 
διαθεςιμότητα μεγϊλου μϋρουσ του διοικητικού προςωπικού, η καθυςτϋρηςη ςτη 
ςύνταξη του Οργανιςμού και του Εςωτερικού Κανονιςμού, το ϊλυτο ζότημα των 
εργολαβιών τησ καθαριότητασ, τησ φύλαξησ και τησ τεχνικόσ ςυντόρηςησ, το πρό-
βλημα τησ εμπορύασ και χρόςησ ναρκωτικών ςτουσ εξωτερικούσ χώρουσ του campus 
εξακολουθούν να υποβαθμύζουν τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ διδαςκόντων και φοιτητών. 

Υαινόμενα όπωσ η μικροπολιτικό, οι προςωπικϋσ ατζϋντεσ, η ϋλλειψη κουλτούρασ 
ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςε θεςμικούσ φορεύσ τησ ακαδημαώκόσ ζωόσ αλλϊ και ανϊμεςα 
ςτισ ςυνδικαλιςτικϋσ παρατϊξεισ δημιουργούν ςυχνϊ καταςτϊςεισ απόλυτου 
παραλογιςμού, υπονόμευςησ των θεςμών και αύςθημα πλόρουσ απογοότευςησ ςτην 
πλειοψηφύα των ςυναδϋλφων.  

Εύναι ξεκϊθαρο ότι ςτο ϊμεςο μϋλλον τα Πανεπιςτόμια θα ςυνεχύςουν να αντιμε-
τωπύζουν τερϊςτιεσ δυςκολύεσ. Καμιϊ κυβϋρνηςη ςωτηρύασ δε πρόκειται να ϋρθει με 
μαγικϋσ λύςεισ. Η ανϊγκη ύπαρξησ δυνατόσ, ανεξϊρτητησ φωνόσ, με βϊςη τισ αρχϋσ 
του διαλόγου, τησ ςυνεργαςύασ, τησ δυναμικόσ πρωτοβουλύασ και τησ εποικοδο-
μητικόσ κριτικόσ εύναι ακόμα πιο επιτακτικό. Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα θα εύναι εδώ 
για να υπεραςπιςτεύ τα ςυμφϋροντα του Πανεπιςτημύου και των καθηγητών του.  

Καλούμε τουσ ςυναδϋλφουσ να ψηφίςουν μαζικϊ  
ςτισ εκλογϋσ του ΕΣΔΕΠ ςτισ 21 Ιανουαρίου. 
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Ψηφοδϋλτιο τησ Ενωτικής Πρωτοβουλίας για το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. 
 

Eυαγγελία Αμοιρίδου  

Αναπληρώτρια Καθηγότρια ςτο Σμόμα Θεολογύασ 
με γνωςτικό αντικεύμενο «Γενικό Εκκληςιαςτικό 
Ιςτορύα». πούδαςε Θεολογύα ςτη Θεολογικό 
χολό του ΑΠΘ, όπου ςυνϋχιςε και τισ 
Μεταπτυχιακϋσ τησ ςπουδϋσ, με ειδύκευςη ςτην 
«Εκκληςιαςτικό Ιςτορύα». Προςλόφθηκε (1981) 
ωσ Επιςτημονικόσ υνεργϊτησ αρχικϊ ςτη χολό 
και ςτο Σμόμα Θεολογύασ ςτη ςυνϋχεια, ςτον 
Σομϋα «Εκκληςιαςτικόσ Ιςτορύασ, Χριςτιανικόσ 
Γραμματεύασ, Αρχαιολογύασ και Τϋχνησ», όπου 

υπηρετεύ μϋχρι ςόμερα. Σα τρϋχοντα ερευνητικϊ τησ ενδιαφϋροντα 
εςτιϊζονται ςτην «πατριαρχικό ιςτορύα» του Οικουμενικού Πατριαρχεύου 
(αναδεύξεισ κυρύωσ ϋκθεςμεσ πατριαρχών, «πατριαρχικού κατϊλογοι»), 
ςτη ύνοδο τησ Υερρϊρασ-Υλωρεντύασ και ςτισ εκδόςεισ κατϊ την περύοδο 
τησ Σουρκοκρατύασ. Πρόςφατο ϋργο, Η editio princeps (1577) των 
«Ελληνικών Πρακτικών» τησ Συνόδου Φερρϊρασ-Φλωρεντύασ. Περιγραφό-
Διϊδοςη-Επιβύωςη (Μϋθεξισ 2012). 

http://users.auth.gr/eamoir 
 

 

Βενετία Αποςτολίδου  

Καθηγότρια Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ και 
Λογοτεχνικόσ Εκπαύδευςησ ςτο Παιδαγωγικό 
Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του ΑΠΘ. 
πούδαςε Νεοελληνικό Υιλολογύα ςτη 
Υιλοςοφικό χολό του ΑΠΘ, από την οπούα ϋλαβε 
και το διδακτορικό τησ δύπλωμα. Έχει γρϊψει 
τϋςςερα βιβλύα, ενώ ϋχει επιμεληθεύ (με την Ελϋνη 
Φοντολύδου) δύο τόμουσ για τη διδαςκαλύα τησ 
λογοτεχνύασ ςτην εκπαύδευςη. Βιβλύα τησ: «Ο 
Κωςτόσ Παλαμϊσ ιςτορικόσ τησ νεοελληνικόσ 

λογοτεχνύασ» (Θεμϋλιο 1992), «Λογοτεχνύα και Ιςτορύα ςτη μεταπολεμικό 
Αριςτερϊ. Η παρϋμβαςη του Δημότρη Χατζό 1947-1981» (Πόλισ 2003, 
βραβεύο δοκιμύου περιοδικού Διαβϊζω), «Με επύκεντρο τη `Μεγϊλη Πλατεύα’. 
Μια θεώρηςη του πεζογραφικού ϋργου του Νύκου Μπακόλα» (οκόλησ 2009, 
ςε ςυνεργαςύα με τον Παναγιώτη . Πύςτα), «Τραύμα και μνόμη. Η 
πεζογραφύα των πολιτικών προςφύγων» (Πόλισ 2010, Κρατικό βραβεύο 
δοκιμύου). Έχει διατελϋςει Διευθύντρια του Σομϋα Κοινωνικών και 
Πολιτιςμικών πουδών και Αναπληρώτρια Πρόεδροσ του Σμόματοσ. 

http://users.auth.gr/neta 

http://users.auth.gr/eamoir
http://users.auth.gr/neta
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Γιώργοσ Ζωγραφίδησ  

Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ Υιλοςοφύασ ςτο Σμόμα 
Υιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ. πούδαςε ςτην ύδια 
χολό και ϋλαβε το διδακτορικό δύπλωμϊ του το 
1992. Έχει εργαςτεύ ςτη Δευτεροβϊθμια 
Εκπαύδευςη, ςτο Πανεπιςτόμιο Κρότησ (1998-2006) 
και ςτο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτόμιο (2001-05, 
2012-15). Σο ερευνητικό και διδακτικό ϋργο του 
αφορϊ την αρχαύα και βυζαντινό φιλοςοφύα, τη 
φιλοςοφύα τησ τϋχνησ και τησ θρηςκεύασ. Βιβλύα του: 
«Βυζαντινό φιλοςοφύα τησ εικόνασ» (Ελληνικϊ 
γρϊμματα 1996), «Εικαςτικό Φιλοςοφύα» (Ελληνικϊ 
γρϊμματα 1997), «Αρχαύοι Έλληνεσ Φιλόςοφοι» (με 

τον Βαςύλη Κϊλφα, Ινςτιτούτο Νεοελληνικών πουδών 2006), «Επύκουροσ 
Ηθικό: η θεραπεύα τησ ψυχόσ» (Ζότροσ 2009). Επιμϋλειεσ βιβλύων: «Ν. 
Μακιαβϋλλι, Ο Ηγεμόνασ» (Βϊνιασ 1991), «Αιςθητικό και τϋχνη» 
(Πανεπιςτημιακϋσ Εκδόςεισ Κρότησ 2005), «Επικούρεια ηθικό φιλοςοφύα» 
(Θύραθεν 2012). Διετϋλεςε Αναπληρωτόσ Προϋδρου ςτο Σμόμα Υιλοςοφύασ 
και Παιδαγωγικόσ. 

http://blogs.auth.gr/zograf 

 
 

 

Γιώργοσ Καλογερϊσ 

Kαθηγητόσ μειονοτικών και εθνοτικών ςπουδών 
ςτον Σομϋα Αμερικανικόσ Λογοτεχνύασ του 
Σμόματοσ Αγγλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ. Έχει 
πρώτο πτυχύο από το Σμόμα Αγγλικόσ του ΑΠΘ, 
μεταπτυχιακό από το Πανεπιςτόμιο του ινςινϊτι, 
ΗΠΑ και διδακτορικό δύπλωμα από το Πολιτειακό 
Πανεπιςτόμιο τησ Αριζόνασ, ΗΠΑ. Διετϋλεςε 
Διευθυντόσ του Σομϋα Αμερικανικόσ Λογοτεχνύασ 
και εύναι Πρόεδροσ του Σμόματοσ Αγγλικόσ. Εκδύδει 
το περιοδικό Γρϊμμα/Gramma. Η πρόςφατη ϋρευνα 
του επικεντρώνεται ςτην αναπαρϊςταςη 
μεταναςτών Ιταλικόσ και Ελληνικόσ καταγωγόσ 

ςτα ΜΜΕ. Σο βιβλύο «Racial and Ethnic Identities in the Media: The Politics of 
Representation» εύναι υπό ϋκδοςη από τον εκδοτικό ούκο 
Palgrave/MacMillan (2015). 

http://www.enl.auth.gr/staff/kaloger.htm 

 

http://blogs.auth.gr/zograf
http://www.enl.auth.gr/staff/kaloger.htm
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Γιϊννησ Μανωλόπουλοσ  

Καθηγητόσ του Σμόματοσ Πληροφορικόσ. 
πούδαςε ςτο Σμόμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
του ΑΠΘ. Εργϊςθηκε ςτο Πανεπ. του Σορόντο, το 
Πανεπ. του Maryland (College Park) και το 
Πανεπ. Κύπρου. Διετϋλεςε Πρόεδροσ του 
τμόματόσ του, Πρόεδροσ του Πανεπ. Δυτικόσ 
Μακεδονύασ και Αντιπρόεδροσ τησ Εταιρεύασ 
Επιςτημόνων Πληροφορικόσ (ΕΠΤ). υνϋγραψε 5 
μονογραφύεσ, 9 διδακτικϊ εγχειρύδια, 300 
εργαςύεσ ςχετικϊ με τη Διαχεύριςη Δεδομϋνων και 

ϋλαβε 9000 αναφορϋσ (h-index=42). Επιβλϋπων 22 διδακτόρων, οι 10 εξ 
αυτών κατϋχουν θϋςεισ ΔΕΠ ςε ΑΕΙ/TEI τησ Ελλϊδασ, τησ Γερμανύασ και τησ 
Ιςπανύασ. Βαςικόσ διοργανωτόσ 30 διεθνών ςυνεδρύων και προςκεκλημϋνοσ 
ομιλητόσ ςε 10 διεθνό ςυνϋδρια. Αξιολογητόσ για την ΕΕ, τη ΓΓΕΣ και ϊλλουσ 
10 κρατικούσ χρηματοδοτικούσ φορεύσ (Αυςτρύα, Γεωργύα, Εςθονύα, Ιςραόλ, 
Ιταλύα, Καναδϊσ, Κύπροσ, Ρωςύα, Σςεχύα, Φονγκ-Κονγκ). Μϋλοσ ςυντακτικών 
επιτροπών των περιοδικών: VLDB Journal, Computer Journal, WWW Journal.  

http://delab.csd.auth.gr/~manolopo 

 
 

Τριανταφυλλιϊ (Λίνα) Παπαδοπούλου 

πούδαςε Νομικό ςτο ΑΠΘ (1993), ςυνϋχιςε με 
μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτη Νομικό (Magister der 
Rechte, LL.M) ςτο Πανεπ. Σρεβόρων Γερμανύασ 
(1994) και ςτην Πολιτικό Θεωρύα (ΜSc) ςτο 
London School of Economics (1999), ενώ ϋλαβε 
διδακτορικό δύπλωμα από το Πανεπ. του Ανοβϋρου 
με θϋμα «Ευρωπαώκϊ Πολιτικϊ Κόμματα: Ερμηνεύα 
και διϊπλαςη του ϊρθρου 191 ΣυνθΕΚ» και 
υποτροφύα τησ Friedrich-Ebert-Stiftung (1998). 
Τπόρξε υπότροφοσ Marie Curie ςτο London School 

of Economics (1999-2001) και το ΑΠΘ. (2001-02). Αναπληρώτρια κα-
θηγότρια ςτη Νομικό χολό του ΑΠΘ. Διδϊςκει, επύςησ, ςτο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιςτόμιο (από το 2002), ενώ ωσ επιςκϋπτρια Καθηγότρια ϋχει 
διδϊξει ςε πανεπιςτόμια ςτη Μ.Βρετανύα (LSE), Νορβηγύα (Kristiansand), 
Σουρκύα (Bahcesehir), Γερμανύα (Humbolt), Ιταλύα (Perugia). Σα 
επιςτημονικϊ τησ ενδιαφϋροντα και οι επιςτημονικϋσ τησ δημοςιεύςεισ 
αφορούν κυρύωσ ςε θϋματα ευρωπαώκού ςυνταγματικού δικαύου, 
θεμελιωδών δικαιωμϊτων και ιδύωσ θρηςκευτικόσ ελευθερύασ, ιςότητασ 
φύλων και απαγόρευςησ αρνητικών διακρύςεων, δημοκρατύασ και ιδύωσ 
κομμϊτων και ςυγκριτικού ςυνταγματικού δικαύου. 

http://law-constitution.web.auth.gr/lina/ 

http://delab.csd.auth.gr/~manolopo
http://law-constitution.web.auth.gr/lina/
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Γρηγόρησ Παςχαλίδησ  

Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ ύγχρονου Πολιτιςμού 
ςτο Σμόμα Δημοςιογραφύασ και ΜΜΕ. πούδαςε 
Κοινωνιολογύα ςτη χολό Κοινωνικών και 
Οικονομικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου του 
Manchester, Κοινωνιολογύα τησ Λογοτεχνύασ ςτη 
χολό υγκριτικών πουδών του Πανεπιςτημύου 
του Essex, και υγκριτικό Λογοτεχνύα ςτο Σμόμα 
Υιλολογύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. Δύδαξε 
ςτα ΑΣΕΙ Θεςςαλονύκησ, ςτην ΠΑΣΕ/ΕΛΕΣΕ και, 
από το 2004, ςτο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτόμιο. 
Έχει διατελϋςει Αναπληρωτόσ Πρόεδροσ και 
Πρόεδροσ ςτο Σμόμα Δημοςιογραφύασ και ΜΜΕ. Σο 
τελευταύο του βιβλύο τιτλοφορεύται «Τα νοόματα 

τησ φωτογραφύασ» (University Studio Press 2012). 

http://www.jour.auth.gr/?page_id=923 

 

 
 

 

 

Ιωϊννησ Στεφανίδησ  

Γεννόθηκε το 1961 ςτη Θεςςαλονύκη. Έλαβε το 
πτυχύο του από τη Νομικό του ΑΠΘ (1984), 
πραγματοπούηςε μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ (MSc in 
European Studies, 1986) και εκπόνηςε 
διδακτορικό διατριβό (PhD in International 
History, 1989) ςτο London School of Economics 
and Political Science του Πανεπιςτημύου του 
Λονδύνου. Διετϋλεςε ςυνεργϊτησ του ελληνικού 
τμόματοσ του BBC (1988-89) και του Ιδρύματοσ 
Μελετών Φερςονόςου του Αύμου (1990-93). Από 

το 1993 διδϊςκει Διπλωματικό Ιςτορύα ςτη Νομικό χολό του ΑΠΘ. Έχει 
διδϊξει ωσ επιςκϋπτησ καθηγητόσ ςτο Πανεπιςτόμιο Κύπρου και ςτο 
Hebrew University τησ Ιερουςαλόμ. 

http://www.law.auth.gr/el/staff-international-stefanidis 

 

 

 

http://www.jour.auth.gr/?page_id=923
http://www.law.auth.gr/el/staff-international-stefanidis
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Χαρϊλαμποσ Φείδασ 

Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ Δορυφορικόσ 
Μετεωρολογύασ ςτο Σμόμα Γεωλογύασ. Τπηρϋτηςε 
ςτη βαθμύδα του Λϋκτορα και του Επύκουρου 
Καθηγητό ςτο Σμόμα Γεωγραφύασ του 
Πανεπιςτημύου Αιγαύου (2001-08) ςτο ύδιο 
αντικεύμενο. Έλαβε το πτυχύο Υυςικόσ και ςτη 
ςυνϋχεια απϋκτηςε Μεταπτυχιακό Δύπλωμα 
Ειδύκευςησ ςτη Μετεωρολογύα και Διδακτορικό 
Δύπλωμα ςτη Δορυφορικό Μετεωρολογύα, όλα από 
το Εθνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών. 

Σα ερευνητικϊ του ενδιαφϋροντα εςτιϊζονται ςε εφαρμογϋσ τησ 
δορυφορικόσ τηλεπιςκόπηςησ για την ϋρευνα του περιβϊλλοντοσ με ϋμφαςη 
ςτην ατμόςφαιρα, τον καιρό και το κλύμα. Διδϊςκει μαθόματα 
Μετεωρολογύασ και Κλιματολογύασ ςε τρύα τμόματα του ΑΠΘ. Εύναι 
διευθυντόσ του ΠΜ ςτη Μετεωρολογύα, Κλιματολογύα και Ατμοςφαιρικό 
Περιβϊλλον. Διετϋλεςε μϋλοσ τησ Εκτελεςτικόσ Γραμματεύασ τησ ΠΟΔΕΠ 
και ταμύασ του Δ του ΕΔΕΠ του ΑΠΘ. 

http://users.auth.gr/~hfeidas/feidas_site_gr.htm 

 
 

Χαρϊ Χαραλϊμπουσ 

Καθηγότρια ςτο Σμόμα Μαθηματικών. Η 
ερευνητικό τησ περιοχό εύναι η Αντιμεταθετικό 
Άλγεβρα. Πτυχύο από το Σμόμα Μαθηματικών 
του ΑΠΘ, μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην Αμερικό, 
διδακτορικό δύπλωμα ςτα Μαθηματικϊ από το 
Πανεπιςτόμιο του Illinois, Urbana-Champaign. 
Έωσ το 2004 εργϊςτηκε ςτην Αμερικό. Κατεύχε 
τη θϋςη Αναπληρώτριασ Καθηγότριασ ςτο 
Πολιτειακό Πανεπιςτόμιο τησ Νϋασ Τόρκησ ςτο 
Albany. Σο 2004 εντϊχθηκε ςτο ΔΕΠ του 

Σμόματοσ Μαθηματικών του ΑΠΘ. Εξελϋγη ςτη βαθμύδα τησ Καθηγότριασ το 
2011. την πρόςφατη ϋρευνϊ τησ μελετϊ τουσ γεννότορεσ τορικών ιδεωδών. 
Έχει διατελϋςει Επιςτημονικϊ Τπεύθυνη Προγρϊμματοσ Δια Βύου Μϊθηςησ 
για αποφούτουσ ΑΕΙ, ΠΕΓΑ. Διευθύντρια του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών 
πουδών, Σμόματοσ Μαθηματικών από το 2013. Διευθύντρια του Σομϋα 
Άλγεβρασ, Θεωρύασ Αριθμών και Μαθηματικόσ Λογικόσ (2014-15). 
υντονύςτρια τησ Ομϊδασ Εςωτερικόσ Αξιολόγηςησ του Σμόματοσ 
Μαθηματικών (2014-15). 

http://users.auth.gr/hara 

http://users.auth.gr/~hfeidas/feidas_site_gr.htm
http://users.auth.gr/hara
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Ελϋνη Χοντολίδου 

Αναπληρώτρια καθηγότρια χολικόσ 
Παιδαγωγικόσ και Λογοτεχνικόσ Εκπαύδευςησ 
ςτο Σμόμα Υιλοςοφύασ & Παιδαγωγικόσ. 
πούδαςε Υιλολογύα και Παιδαγωγικό ςτη 
Υιλοςοφικό χολό του ΑΠΘ (1975-79) και 
Παιδαγωγικό ςτο Institute of Education του 
Πανεπιςτημύου του Λονδύνου (1984-85). Έχει 
επιμεληθεύ (με την Βενετύα Αποςτολύδου) δύο 
τόμουσ για τη διδαςκαλύα τησ λογοτεχνύασ ςτην 
εκπαύδευςη. Μϋλοσ τησ Επιςτημονικόσ Επι-

τροπόσ, τησ Ομϊδασ υντονιςμού και Τπεύθυνη Επιμόρφωςησ των 
Εκπαιδευτικών (2003-04) του Προγρϊμματοσ Σχολεύα Δεύτερησ Ευκαιρύασ. 
Σαμύασ και γραμματϋασ του ςυλλόγου του Ενιαύου Διδακτικού Προςωπικού 
(ΕΔΠ) Υιλοςοφικόσ (1981-84). Εκλεγμϋνη ύμβουλοσ τησ 1ησ Κοινότητασ 
του Δόμου Θεςςαλονύκησ από το 2006 με την παρϊταξη Πρωτοβουλύα για τη 
Θεςςαλονύκη και Πρόεδροσ τησ Α΄ Κοινότητασ. Διευθύντρια του 
Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών του Σομϋα Παιδαγωγικόσ. 

http://users.auth.gr/hodol 

 
 

Μιχϊλησ Χρυςανθόπουλοσ  

Καθηγητόσ Γενικόσ και υγκριτικόσ 
Γραμματολογύασ ςτο Σμόμα Υιλολογύασ τησ 
Υιλοςοφικόσ χολόσ. Γεννόθηκε ςτην Aθόνα, 
ςπούδαςε Νομικϊ ςτη Nομικό χολό του 
Πανεπιςτημύου Aθηνών, Ιςτορύα ςτη χολό 
Oικονομικών και Πολιτικών Eπιςτημών του 
Πανεπιςτημύου του Λονδύνου και εύναι διδϊκτωρ 
τησ χολόσ Eλληνικών και Ρωμαώκών πουδών 
του Πανεπιςτημύου του Birmingham. Εργϊςτηκε 
από το 1980 ϋωσ το 1994 ωσ υπϊλληλοσ του 

γλωςςικού κλϊδου ςτην Eπιτροπό των Eυρωπαώκών Kοινοτότων, ςτισ 
Bρυξϋλλεσ, και ωσ παραγωγόσ ραδιοφωνικών προγραμμϊτων ςτην Eλληνικό 
Yπηρεςύα του BBC World Service, ςτο Λονδύνο. Έχει διατελϋςει διευθυντόσ 
του Σομϋα Μεςαιωνικών και Νϋων Ελληνικών πουδών και πρόεδροσ του 
Σμόματοσ Υιλολογύασ. Έχει δημοςιεύςει, μεταξύ ϊλλων, τα βιβλύα «Γεώργιοσ 
Bιζυηνόσ: μεταξύ φανταςύασ και μνόμησ» (Bιβλιοπωλεύον τησ Eςτύασ 1994), 
«Tο όνειρο ςτη λογοτεχνύα: Aρτεμύδωροσ και Φρόυντ» (Eξϊντασ 2005), 
«Εκατό χρόνια πϋραςαν κι ϋνα καρϊβι»: Ο ελληνικόσ υπερρεαλιςμόσ και η 
καταςκευό τησ παρϊδοςησ (Άγρα 2012, Κρατικό βραβεύο δοκιμύου). 

http://users.auth.gr/cryssant 

http://users.auth.gr/hodol
http://users.auth.gr/cryssant

