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Η Ενωτική Πρωτοβουλία, αδέσμευτη, δυναμική και πάντα παρούσα 
σε ένα Πανεπιστήμιο σε διαρκή εκκρεμότητα 

Η Ενωτική Πρωτοβουλία ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ οι 
οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να αντιδράσουν σε ένα είδος συνδικαλισμού απαξιω-
μένου από την κομματικοποίηση, τις ιδεοληψίες, τη γραφειοκρατική λειτουργία και τον 
ξύλινο λόγο. Με την στήριξη πολλών συναδέλφων που την ανέδειξαν πρώτη δύναμη για 
δύο διετίες, η Ενωτική Πρωτοβουλία καθιερώθηκε στη συνείδηση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας ως η παράταξη των καθηγητών η οποία διατύπωσε μια ανεξάρτητη από 
κομματικές δεσμεύσεις φωνή για όλα τα θέματα που απασχολούν την ανώτατη εκπαί-
δευση, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και απεγκλωβισμού από τις παθο-
γένειες του παρελθόντος. Παράλληλα, ανέδειξε και πίεσε για την επίλυση προβλημάτων 
που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα του Α.Π.Θ., αφουγκράστηκε τις πραγ-
ματικές αγωνίες των μελών της και αγωνίστηκε για την εκπροσώπηση των συμφε-
ρόντων της με όρους ακαδημαϊκότητας και ευπρέπειας.  

Η Ενωτική Πρωτοβουλία επιδίωξε να θέσει τις βάσεις για έναν ΕΣΔΕΠ ο οποίος θα 
αναγνωρίζεται ως ένα αξιόπιστο κομμάτι της ακαδημαϊκής μας ζωής. Κατάφερε, στα 
τέσσερα αυτά χρόνια, να αλλάξει το ύφος και το ήθος του λόγου που εκφέρει ο ΕΣΔΕΠ. 
Συνέβαλε στη συνθετική και συλλογική λειτουργία του ΔΣ, λειτουργώντας με πνεύμα 
διαλλακτικότητας και συναίνεσης. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε θέματα καθημερινό-
τητας, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας μέσα στο ΑΠΘ και στην ομαλή 
λειτουργία του ιδρύματος. Ανέδειξε και συνέβαλε στην προώθηση ζωτικών οικονομικών 
αιτημάτων του κλάδου μας. Παρήγαγε και κατέθεσε θέσεις και προτάσεις για τα 
θεσμικά και οικονομικά θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στάθηκε κριτικά απέ-
ναντι στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων για τα Πανεπιστήμια και απέναντι στην 
Πρυτανεία, όταν χρειάστηκε. Η εκπροσώπησή της στα όργανα της ΠΟΣΔΕΠ κέρδισε τον 
σεβασμό και την αναγνώριση όλων, καθώς αποτέλεσε πόλο σταθερότητας, εποικο-
δομητικού διαλόγου και συνεργασίας, και παρήγαγε έργο, θέσεις και προτάσεις για 
σημαντικά ζητήματα του κλάδου.  

Δύο χρόνια μετά την άνοδο στην εξουσία μιας πολλά υποσχεθείσας κυβέρνησης, παρά 
τις συνεχιζόμενες εξαγγελίες, ακόμη δεν έχουμε δει ένα συγκροτημένο νομοθετικό 
πλαίσιο για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουρ-
γία του Πανεπιστημίου. Νόμοι προτάθηκαν και αποσύρθηκαν, τρεις Υπουργοί Παιδείας 
άλλαξαν, επινοήθηκαν εμβαλωματικές λύσεις για να καλυφθούν τα τεράστια κενά 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα ΑΕΙ, ενώ συνεχίζεται η δραματική μείωση 
των οικονομικών πόρων για προγραμματισμένη ανάπτυξη και έρευνα.  

Το ΑΠΘ βίωσε επιπλέον, με απόλυτη ευθύνη της πολιτείας, το καλοκαίρι του 2016, 
την πρωτόγνωρη τραυματική εμπειρία του No Border Camp, όταν επί δέκα μέρες 
καταλήφθηκε βίαια από οργανωμένες ομάδες ακτιβιστών το campus, και δύο Σχολές 
του μετατράπηκαν σε ορμητήριο άνομων πράξεων.  

Είναι ξεκάθαρο πως ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ΑΕΙ, την αναπτυ-
ξιακή τους προοπτική και τη θωράκιση της αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουρ-
γίας τους είναι μακρύς. Η ανάγκη ύπαρξης δυνατής, ανεξάρτητης φωνής, με βάση τις 
αρχές του διαλόγου, της συνεργασίας, της δυναμικής πρωτοβουλίας και της εποικο-
δομητικής κριτικής είναι πάντα επιτακτική. Η Ενωτική Πρωτοβουλία, με τη δική σας 
ψήφο, θα είναι και πάλι εδώ για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου 
και των καθηγητών του.  

Καλούμε τους συναδέλφους να ψηφίσουν μαζικά  
στις εκλογές του ΕΣΔΕΠ στις 2 Φεβρουαρίου.
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Τα ψηφοδέλτια της Ενωτικής Πρωτοβουλίας  
 

Eυαγγελία Αμοιρίδου  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας 
με γνωστικό αντικείμενο Γενική Εκκλησιαστική 
Ιστορία. Σπούδασε Θεολογία στη Θεολογική Σχο-
λή του ΑΠΘ, όπου συνέχισε και τις Μεταπτυχιακές 
της σπουδές, με ειδίκευση στην Εκκλησιαστική 
Ιστορία. Προσλήφθηκε (1981) ως Επιστημονικός 
Συνεργάτης αρχικά στη Σχολή και στο Τμήμα Θεο-
λογίας στη συνέχεια, στον Τομέα Εκκλησιαστικής 
Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολο-
γίας και Τέχνης, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Τα 
τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην “πατριαρχική 
ιστορία” του Οικουμενικού Πατριαρχείου (αναδείξεις κυρίως έκθεσμες 
πατριαρχών, “πατριαρχικοί κατάλογοι”), στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλω-
ρεντίας και στις εκδόσεις κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πρόσφατο 
έργο: Η editio princeps (1577) των “Ελληνικών Πρακτικών” της Συνόδου Φερ-
ράρας-Φλωρεντίας. Περιγραφή-Διάδοση-Επιβίωση (2012). Μέλος της Διοι-
κούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ (2013-15). 

http://users.auth.gr/eamoir 
Υποψήφια για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

Βενετία Αποστολίδου  

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λογο-
τεχνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Σπούδασε Νεο-
ελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του 
ΑΠΘ, από την οποία έλαβε και το διδακτορικό της 
δίπλωμα. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία, ενώ έχει 
επιμεληθεί (με την Ε. Χοντολίδου) δύο τόμους για 
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση. 
Βιβλία: Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας (1992), Λογοτεχνία και Ιστορία 
στη μεταπολεμική Αριστερά: Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981 
(2003, βραβείο δοκιμίου περιοδικού Διαβάζω), Με επίκεντρο τη “Μεγάλη 
Πλατεία”: Μια θεώρηση του πεζογραφικού έργου του Νίκου Μπακόλα (2009, 
σε συνεργασία με τον Π.Σ. Πίστα), Τραύμα και μνήμη: Η πεζογραφία των 
πολιτικών προσφύγων (2010, Κρατικό βραβείο δοκιμίου). Είναι Διευθύντρια 
του Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών και Διευθύντρια του 
Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στο Σχολείο και 
στην Κοινωνία. Μέλος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ (2016). 

http://users.auth.gr/neta 
Υποψήφια για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

http://users.auth.gr/eamoir
http://users.auth.gr/neta
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Βασίλης Γούναρης  

Καθηγητής της Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Έλαβε πτυχίο 
και δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών από το 
ΑΠΘ και διδακτορική διατριβή από το Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης. Από το 1990 έως το 2001 
διηύθυνε το ερευνητικό κέντρο του Ιδρύματος 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Υπηρέτησε ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-

δονίας (2001-5). Διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο King’s College του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Senior Visiting Scholar (Onassis Founda-
tion USA) στα πανεπιστήμια Yale, Princeton, Columbia, George Washington 
των ΗΠΑ και York του Καναδά. Από το 2011 έως το 2015 ήταν μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπου-
δών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Από το 2012 είναι μέλος της 
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ. 

 http://www.hist.auth.gr/el/content/γούναρης-βασίλης   

Υποψήφιος για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 
 

Χρήστος Ελευθεριάδης  

Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, στον Τομέα 
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων. Έλαβε το πτυχίο (1981) και το διδα-
κτορικό του δίπλωμα (1990) από το ΑΠΘ, όπου 
εργάζεται από το 1982. Corresponding Fellow 
στο CERN. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 
130 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (4.000 
αναφορές, h-index=27), 120 σε πρακτικά συνε-
δρίων, διοργανώσεις συνεδρίων, επίβλεψη πτυ-
χιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. 
Επιστημονικός υπεύθυνος έξι και μέλος ομάδας 

εννέα ερευνητικών προγραμμάτων. Team Leader της ομάδας Αστροσωματι-
διακής Φυσικής του ΑΠΘ στα πειράματα του CERN: TARC, nTOF, CAST. Έχει 
δώσει δεκάδες ομιλίες και εκλαϊκευτικές διαλέξεις σε θέματα φυσικής, περι-
βάλλοντος και ενέργειας. Ιδρυτικό μέλος της “Πανεπιστημιακής Συμπαρά-
ταξης” στον ΕΣΔΕΠ (2009-2012). Εκλεγμένο μέλος του πρώτου Συμβουλίου 
Ιδρύματος του ΑΠΘ (2012-2016). 

http://cern.ch/celefthe  

Υποψήφιος για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

http://www.hist.auth.gr/el/content/γούναρης-βασίλης
http://cern.ch/celefthe
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Γιώργος Ζωγραφίδης  

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Σπούδασε στην 
ίδια Σχολή και έλαβε το διδακτορικό δίπλωμά του 
το 1992. Έχει εργαστεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1998-2006) και 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2001-05, 
2012-17). Το ερευνητικό και διδακτικό έργο του 
αφορά την αρχαία και βυζαντινή φιλοσοφία, τη 
φιλοσοφία της τέχνης και της θρησκείας. Βιβλία 
του: Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας (1996), 
Εικαστική Φιλοσοφία (1997), Αρχαίοι Έλληνες 
Φιλόσοφοι (με τον Βασίλη Κάλφα, 2006), Επίκουρος Ηθική: η θεραπεία της 
ψυχής (2009), Ν. Μακιαβέλλι, Ο Ηγεμόνας (επιμ. 1991), Αισθητική και τέχνη 
(επιμ., 2005), Επικούρεια ηθική φιλοσοφία (επιμ., 2012). Διετέλεσε Αναπλη-
ρωτής Προέδρου στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής και Διευθυντής 
του Τομέα Φιλοσοφίας. Διευθυντής του φιλοσοφικού περιοδικού Κριτικά 
και του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας. Μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ (2014 & 2016).  

http://blogs.auth.gr/zograf 

Υποψήφιος για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 
 

Παναγιώτης Θανασάς 

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Σπούδασε Νομικά 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φιλοσοφία στο 
Πανεπιστήμιο του Tübingen, απ’ όπου έλαβε το 
διδακτορικό του δίπλωμα το 1996. Εκτός από το 
ΑΠΘ, δίδαξε φιλοσοφία και στα Πανεπιστήμια του 
Tübingen, της Χαϊδελβέργης, του Μονάχου και της 
Κύπρου. Στο Παν. Κύπρου ήταν ιδρυτικό μέλος και 
πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού (2000-02). Το ερευνητικό και συγ-
γραφικό του έργο εστιάζει στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία (Προσωκρα-
τικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης), στον γερμανικό ιδεαλισμό (Χέγκελ), στη 
φιλοσοφία του Χάιντεγκερ και στη φιλοσοφική ερμηνευτική. Είναι εταίρος 
του Ιδρύματος Alexander von Humboldt, έχει συνδιοργανώσει διεθνή συνέ-
δρια και έχει συμμετάσχει στον συντονισμό και την εκτέλεση διάφορων 
ερευνητικών προγραμμάτων. Το τρέχον ακαδ. έτος είναι Διευθυντής του 
Τομέα Φιλοσοφίας. 

http://www.thanassas.gr  
Υποψήφιος για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

http://blogs.auth.gr/zograf
http://www.thanassas.gr/
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Γιώργος Καλογεράς 

Kαθηγητής μειονοτικών και εθνοτικών σπου-
δών στον Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
Έχει πρώτο πτυχίο από το Τμήμα Αγγλικής του 
ΑΠΘ, μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του 
Σινσινάτι, ΗΠΑ και διδακτορικό δίπλωμα από το 
Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνας, ΗΠΑ. 
Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Αμερικανικής 
Λογοτεχνίας και Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας (2011-15). Εκδίδει 
το περιοδικό Γράμμα/Gramma. Η πρόσφατη 

έρευνά του επικεντρώνεται στην αναπαράσταση μεταναστών Ιταλικής και 
Ελληνικής καταγωγής στα ΜΜΕ. Τελευταίο βιβλίο του: Racial and Ethnic 
Identities in the Media: The Politics of Representation (Palgrave/MacMillan 
2016). Μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ (2013-14). 

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

Υποψήφιος για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

Κωστής Ε. Κατσάμπαλος 

Διπλωματούχος Αγρονόμος και Tοπογράφος 
Μηχανικός ΕΜΠ (1975). Μ.Sc., Ph.D. και Συνερ-
γάτης Έρευνας στο OSU/USA (1976-1981). Επί-
κουρος Καθηγητής στο ΤΑΤΜ/ΑΠΘ (1985), 
Αναπληρωτής Καθηγητής (1989), Καθηγητής 
(1994), Διευθυντής Τομέα Γεωδαισίας & Τοπο-
γραφίας (1991), Πρόεδρος Τμήματος Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών (1995-7 & 2011-3), 
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής (2013–). 
Επιμελητής της Επιστ. Επιτροπής του ΤΕΕ, ΓΓ του 
ΣΔΑΤΜΒΕ, μέλος του ΔΣ του ΟΚΧΕ, Αντιπρόεδρος 

του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωπος στα διεθνή Συμβούλια Τοπο-
γράφων Γεωδαιτών (CLGE, FIG), Ανταποκριτής της EuroGeographics, Επιστ. 
Υπεύθυνος για το νέο (2007) Δορυφορικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
της Ελλάδας (HTRS07, Κτηματολόγιο-HEPOS, EUREF). Συμμετοχή σε είκοσι 
ερευνητικά προγράμματα και δύο Θεματικά Δίκτυα (Metrex, EEGECS), 
συγγραφέας τριών συγγραμμάτων καθώς και πέντε πακέτων λογισμικού 
και πολυμέσων. Διδάσκει Τοπογραφικές Αποτυπώσεις, Γεωπληροφορική 
και Εφαρμογές GPS, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

http://users.auth.gr/~kvek 
Υποψήφιος για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ 

http://www.enl.auth.gr/staff/kaloger.htm
http://users.auth.gr/~kvek/
http://users.auth.gr/~kvek/
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Γιάννης Μανωλόπουλος  

Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής. Σπού-
δασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 
ΑΠΘ. Εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, 
το Πανεπιστήμιο του Maryland (College Park) και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε Πρόεδρος 
του Τμήματός του, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος της Εται-
ρείας Επιστημόνων Πληροφορικής (ΕΠΥ). Συνέ-
γραψε 5 μονογραφίες, 9 διδακτικά εγχειρίδια, 300 
εργασίες σχετικά με τη Διαχείριση Δεδομένων. 
Έλαβε 11.000 αναφορές (h-index=49). Επιβλέπων 22 διδακτόρων, οι 10 εκ 
των οποίων κατέχουν θέσεις ΔΕΠ σε ΑΕΙ/TEI της Ελλάδας, της Γερμανίας 
και της Ισπανίας. Βασικός διοργανωτής 35 διεθνών συνεδρίων και προσκε-
κλημένος ομιλητής σε 13 διεθνή συνέδρια. Αξιολογητής για την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ 
και άλλους 10 κρατικούς χρηματοδοτικούς φορείς. Μέλος συντακτικών 
επιτροπών των περιοδικών: VLDB Journal, Computer Journal, WWW Journal.  

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

Υποψήφιος για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 
 

 
 

Άρης Μέντζος 

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας· διδάσκει στη Φιλοσο-
φική Σχολή από το 1975. Διευθύνει την πανεπι-
στημιακή ανασκαφή στους Φιλίππους και έχει 
συμμετάσχει στην ανασκαφή του Δίου. Πρόσφατα 
βιβλία του: Τα ψηφιδωτά της ανοικοδόμησης του 
ναού του Αγίου Δημητρίου στον 7ο  αιώνα μ.Χ. (2010), 
Impressions: Byzantine Thessalonikē through the 
photographs and drawings of the British School at 
Athens (1888-1910) (επιμ., 2012). Έχει διατελέσει 
Διευθυντής του Τομέα Αρχαιολογίας, Πρόεδρος του Συλλόγου ΕΔΠ Φιλοσο-
φικής Σχολής και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου των Συλλό-
γων ΕΔΠ του ΑΠΘ (στη δεκαετία του ’70), Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου 
Βυζαντινών Ερευνών (2010-2013) και είναι μέλος του ΔΣ του Κέντρου Δια-
τήρησης Αγιορειτικής Κληρονομιάς (2011–). 

 http://www.hist.auth.gr/el/content/μέντζος-αριστοτέλης 

Υποψήφιος για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

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

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα 
Φιλολογίας. Έχει γράψει τα βιβλία: Η “Βάρδια” του 
Νίκου Καββαδία: Εικονο-γραφήσεις και μεταμορ-
φώσεις (1994), Μέλπω Αξιώτη: Κριτικές περιπλα-
νήσεις (1996), Μέλπω Αξιώτη, Ποιήματα (φιλολ. 
επιμ., 2001), Μεταμφιέσεις στη νεοελληνική πεζο-
γραφία (19ος-20ος αι.) (2001), Έρως (αντ)εθνικός: 
Ερωτική επιθυμία και εθνική ταυτότητα τον 19ο 
αιώνα (2007), Αλληλογραφία Νίκου Καββαδία – Μ. 
Καραγάτση (εισ.–επιμ.–σχόλια, 2010), Εναρμόνιον 

κράμα: Δοκίμια για την πεζογραφία (2012). Έχει, μεταξύ άλλων, συνε-
πιμεληθεί τους τόμους (με εισαγωγή & σημειώσεις): Αναστάσιος Δρίβας, Τα 
Έργα (2012), Μέλπω Αξιώτη, Ρεπυμπλίκ-Βαστίλλη (2014), Καταραμένα κι 
ευλογημένα χαρτιά. Γιάννης Ρίτσος – Μέλπω Αξιώτη: Σπαράγματα αλληλογρα-
φίας (1960-1966) (2015). Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ενδιαφέροντά της στρέφονται γύρω 
από την ιστορία, τη θεωρία και την ερμηνεία πεζογραφικών κυρίως κειμέ-
νων του 19ου και του 20ου αιώνα. H συλλογή διηγημάτων Κόκκινες ουλές 
(2015) είναι το πρώτο της λογοτεχνικό έργο. 

http://www.lit.auth.gr/node/58 
Υποψήφια για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή. 
Σπούδασε Νομική στο ΑΠΘ (1993), συνέχισε με 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική (Magister 
der Rechte, LL.M) στο Πανεπ. Τρεβήρων Γερμα-
νίας (1994) και στην Πολιτική Θεωρία (ΜSc) στο 
London School of Economics (1999), ενώ έλαβε 
διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπ. του Ανοβέ-
ρου (Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: Ερμηνεία και 
διάπλαση του άρθρου 191 ΣυνθΕΚ) και υποτρο-
φία της Friedrich-Ebert-Stiftung (1998). Υπήρξε 
υπότροφος Marie Curie στο London School of 

Economics (1999-2001) και το ΑΠΘ (2001-02). Διδάσκει, επίσης, στο Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (από το 2002), ενώ ως επισκέπτρια Καθηγήτρια 
έχει διδάξει σε πανεπιστήμια στη Μ. Βρετανία (LSE), Νορβηγία (Kristian-
sand), Τουρκία (Bahcesehir), Γερμανία (Humbolt), Ιταλία (Perugia). Τα 
επιστημονικά της ενδιαφέροντα και οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις αφο-
ρούν κυρίως σε θέματα ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου, θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως θρησκευτικής ελευθερίας, ισότητας φύλων και 
απαγόρευσης αρνητικών διακρίσεων, δημοκρατίας και ιδίως κομμάτων και 
συγκριτικού συνταγματικού δικαίου. 

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

Υποψήφια για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

http://www.lit.auth.gr/node/58
http://law-constitution.web.auth.gr/lina/
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Γρηγόρης Πασχαλίδης  

Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών στο Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Σπούδασε Κοινωνιολογία 
στη Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου του Manchester, Κοινωνιολογία 
της Λογοτεχνίας στη Σχολή Συγκριτικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου του Essex, και Συγκριτική Λογο-
τεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Δίδαξε στα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην 
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και, από το 2004, στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος 
και Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Δημοσιο-
γραφίας και ΜΜΕ. Είναι διευθυντής του ΠΜΣ Digital Media, Communication 
and Journalism, καθώς και του Εργαστηρίου Πολιτισμικών και Οπτικών 
Σπουδών. Το τελευταίο του βιβλίο τιτλοφορείται Τα νοήματα της φωτογρα-
φίας (2012). 

  http://blogs.auth.gr/paschagr 
Υποψήφιος για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

 
 
 

Αλεξάνδρα Ρασιδάκη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γερμανικής και 
Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Γερ-
μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Σπούδασε 
μεσαιωνική και νεότερη Γερμανική Φιλολογία 
και Ισπανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Heinrich Heine του Duesseldorf, όπου εκπόνησε 
τη διδακτορική της διατριβή για τον Γνωστι-
κισμό στη λογοτεχνία του 20ου αιώνα (1999). 
Από το 2001 διδάσκει προπτυχιακά και μετα-
πτυχιακά μαθήματα γερμανικής και συγκρι-
τικής γραμματολογίας, πολιτισμικής ιστορίας και λογοτεχνικής μετάφρασης 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις 
αφορούν στη θεωρία και τη λογοτεχνική παραγωγή του γερμανικού ρομα-
ντισμού, σε ζητήματα ιστορίας των ιδεών και στη γερμανόφωνη, ισπανό-
φωνη και νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου και 20ού αιώνα.  

  http://users.auth.gr/alrasid 
Υποψήφια για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

 

http://blogs.auth.gr/paschagr/
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Κατερίνα Τικτοπούλου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλο-
λογίας στο Τμήμα Φιλολογίας. Πτυχιούχος και 
διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ, 
όπου διδάσκει από το 1997, και πτυχιούχος Ιτα-
λικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο "La Sapien-
za" της Ρώμης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνονται η δημώδης γλώσσα και γραμ-
ματεία του 16ου αιώνα (έχει εκδώσει το έργο Ο 
Κάτης και ο Μποντικός, 2010· υπό έκδοση, μαζί με 
τις Ε. Κακουλίδη-Πάνου & Ε. Καραντζόλα, Ανθο-

λόγιο δημώδους πεζού λόγου του 16ου αιώνα), η επτανησιακή λογοτεχνία του 
19ου αιώνα, η μορφή και το έργο του Διονυσίου Σολωμού (σχεδίασε και επι-
μελήθηκε τη δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση των Αυτόγραφων Έργων του, 
1999-2012), ζητήματα ψηφιακής λογοτεχνίας και φιλολογίας, αυτοβιογρα-
φίας καθώς και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση.  

http://www.lit.auth.gr/node/64  
Υποψήφια για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 
 

Χαράλαμπος Φείδας 

Αναπληρωτής Καθηγητής Δορυφορικής Μετεω-
ρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλο-
γίας. Υπηρέτησε στη βαθμίδα του Λέκτορα και 
του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγρα-
φίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001-08) στο 
ίδιο αντικείμενο. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής και 
στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία και Διδακτορικό 
Δίπλωμα στη Δορυφορική Μετεωρολογία, από 
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της δορυ-
φορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλλοντος με έμφαση 
στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα. Διδάσκει μαθήματα Μετεωρο-
λογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμήματα του ΑΠΘ. Είναι Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Διευθυντής του Τομέα Μετεωρο-
λογίας και Κλιματολογίας. Διετέλεσε Πρόεδρος (2015-17) και ταμίας (2013-
15) του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας 
της ΠΟΣΔΕΠ (2013-17). 

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

Υποψήφιος για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

http://www.lit.auth.gr/node/64
http://users.auth.gr/~hfeidas/feidas_site_gr.htm
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Χαρά Χαραλάμπους 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών. Η ερευνη-
τική της περιοχή είναι η Αντιμεταθετική Άλγεβρα. 
Πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ, 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, διδακτορι-
κό δίπλωμα στα Μαθηματικά από το Πανεπιστή-
μιο του Illinois, Urbana-Champaign. Έως το 2004 
εργάστηκε στην Αμερική. Κατείχε τη θέση Αναπλ. 
Καθηγήτριας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης στο Albany. Το 2004 εντάχθηκε στο 
ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ. Εξελέ-
γη στη βαθμίδα της Καθηγήτριας το 2011. Στην πρόσφατη έρευνά της μελε-
τά τους γεννήτορες τορικών ιδεωδών. Έχει διατελέσει Επιστημονικά Υπεύ-
θυνη Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης για αποφοίτους ΑΕΙ, ΠΕΓΑ. Διευ-
θύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος Μαθημα-
τικών από το 2013. Διευθύντρια του Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και 
Μαθηματικής Λογικής (2014-17). Συντονίστρια της Ομάδας Εσωτερικής 
Αξιολόγησης του Τμήματος Μαθηματικών (2014-17). Μέλος του ΔΣ του 
ΕΣΔΕΠ (2015). 

http://users.auth.gr/hara 
Υποψήφια για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

Ελένη Χοντολίδου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγω-
γικής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής. Σπούδασε Φιλολο-
γία και Παιδαγωγική στη Φιλοσοφική Σχολή του 
ΑΠΘ (1975-79) και Παιδαγωγική στο Institute of 
Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1984- 
85). Έχει επιμεληθεί (με τη Β. Αποστολίδου) δύο 
τόμους για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην 
εκπαίδευση. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 
της Ομάδας Συντονισμού και Υπεύθυνη Επιμόρ-
φωσης των Εκπαιδευτικών (2003-04) του Προγράμματος Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας. Ταμίας και γραμματέας του συλλόγου του Ενιαίου Διδακτικού 
Προσωπικού Φιλοσοφικής (ΕΔΠ) (1981-84). Εκλεγμένη Σύμβουλος της 1ης 
Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 2006 με την παράταξη Πρωτο-
βουλία για τη Θεσσαλονίκη και Πρόεδρος της Α΄ Κοινότητας. Τον τελευταίο 
χρόνο δραστηριοποιήθηκε στο προσφυγικό ως μέλος της Επιτροπής του 
Υπουργείου για την Εκπαίδευση των Προσφύγων και υπεύθυνη για τις 
παιδαγωγικές δραστηριότητες στον προσφυγικό καταυλισμό των Διαβατών. 

http://users.auth.gr/hodol 

Υποψήφια για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

http://users.auth.gr/hara
http://users.auth.gr/hodol
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Μιχάλης Χρυσανθόπουλος  

Καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολο-
γίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής. Γεννήθηκε στην Aθήνα, σπούδασε Νομικά στη 
Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, Ιστορία 
στη Σχολή Oικονομικών και Πολιτικών Eπιστημών 
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και είναι διδά-
κτωρ της Σχολής Eλληνικών και Ρωμαϊκών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου του Birmingham. Εργά-
στηκε από το 1980 έως το 1994 ως υπάλληλος του 
γλωσσικού κλάδου στην Eπιτροπή των Eυρωπαϊ-
κών Kοινοτήτων, στις Bρυξέλλες, και ως παραγω-
γός ραδιοφωνικών προγραμμάτων στην Eλληνική 

Yπηρεσία του BBC World Service, στο Λονδίνο. Έχει διατελέσει διευθυντής 
του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και πρόεδρος του 
Τμήματος Φιλολογίας. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, τα βιβλία Γεώργιος 
Bιζυηνός: μεταξύ φαντασίας και μνήμης (1994), Tο όνειρο στη λογοτεχνία: 
Aρτεμίδωρος και Φρόυντ (2005), “Εκατό χρόνια πέρασαν κι ένα καράβι”: Ο 
ελληνικός υπερρεαλισμός και η κατασκευή της παράδοσης (2012, Κρατικό 
βραβείο δοκιμίου). Πρόεδρος (2013-15) και μέλος (2015-16) του ΔΣ του 
ΕΣΔΕΠ και της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ (2013-15). 

http://users.auth.gr/cryssant 

Υποψήφιος για το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ & το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

 

 

http://users.auth.gr/cryssant

