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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όνομα: Σηφάκη Ευγενία–Μυρτώ 

e-mail: evsifaki@uth.gr 

Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ)., Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.), με αντικείμενο Θεωρία λογοτεχνίας/ Ανάλυση 

κειμένων. Διορίστηκε στο ΠΘ ως Λέκτορας στις 18 Δεκεμβρίου 2013, ως Επίκουρος 

Καθηγήτρια (επί θητεία) στις 24 Μαΐου 2018. 

 

 ΣΠΟΥΔΕΣ 

• 1991-1997. Κολέγιο King’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου: Εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στην αγγλική λογοτεχνία 

και τον πολιτισμό (part-time). 

• 1987-1989. Κολέγιο King’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου: Mεταπτυχιακές σπουδές και 

απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master of Arts) στην αγγλική λογοτεχνία και 

τον πολιτισμό. 

• 1980-1985. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακές σπουδές και 

απόκτηση Πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας. 

• 1974-1980: Κολέγιο Ανατόλια, Πυλαία. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνοπτικά) 

• ΣΕΠ (Συμβουλευτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (από το 2003). Θεματική ενότητα: Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. 

• Επισκέπτρια ερευνήτρια στο Seeger Center for Hellenic Studies, Πανεπιστήμιο του 

Princeton (εαρινό εξάμηνο 2012).  

mailto:evsifaki@uth.gr
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• Διδασκαλία με σύμβαση (π/δ. 407/80) στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 

(2003-2005 και θερινό εξάμηνο 2008). 

• Επιστημονικός συνεργάτης στο Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Θέματα 

Φύλου και Ισότητας (2003-4, 2004-5, 2005-6). 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

• Θεωρία της λογοτεχνίας και πολιτισμική κριτική· η σχέση της λογοτεχνίας με την 

ιστορία και την ιδεολογία· οι μετα-αποικιακές σπουδές, το ταξίδι και η 

διαπολιτισμικότητα στη λογοτεχνία. Οι θεωρίες για τη διάπλαση της 

υποκειμενικότητας που έχουν αναπτυχθεί από τον Michel Foucault και άλλους στο 

πλαίσιο του μεταδομισμού.  

• Φεμινιστική κριτική και σπουδές φύλου.  

• Η αγγλόφωνη και η ελληνική λογοτεχνία του 19ου και 20ου αιώνα. 

• Το λογοτεχνικό είδος του δραματικού μονολόγου και η αξιοποίησή του από 

βικτωριανούς ποιητές (Robert Browning, Alfred Tennyson, Elizabeth Barrett 

Browning), τον Κ. Π. Καβάφη και άλλους/ες.  

• Η ευρωπαϊκή γυναικεία πεζογραφία της ρομαντικής περιόδου.  

• Η νεανική λογοτεχνία. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

• Μέλος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) του Π.Θ., από τον Ιούνιο του 2021. 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του Π.Θ.  (από το 

2016-17 μέχρι σήμερα) 

ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) ΤΟΥ Π.Θ. 

• Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2019-20 

μέχρι σήμερα)  

• Επιτροπή Οδηγού Σπουδών (από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 

2017 και από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα) 

• Ο.Μ.Ε.Α. (2017-18)  

• Επιτροπή χώρων (2019, χειμερινό εξάμηνο) 
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• Επιτροπή Κατακτηρίων Εξετάσεων (από το 2015-16 μέχρι σήμερα) 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Π.Τ.Π.Ε 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

• Εισαγωγή στη θεωρία λογοτεχνίας (1ο και 2ο εξάμηνο) 

• Σπουδές φύλου και λογοτεχνία (6ο εξάμηνο) 

• Ιδεολογία, λόγος και λογοτεχνία (7ο εξάμηνο) 

• Ανοικτό μάθημα στο e-class: Σπουδές φύλου και λογοτεχνία 

 

Τα μαθήματα στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τα λογοτεχνικά κείμενα και 

στην κατανόηση από μέρους τους των θεωρητικών εργαλείων που χρησιμοποιούμε για να τα 

προσεγγίσουμε, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά τόσο τα αισθητικά όσο και τα ιδεολογικά 

τους χαρακτηριστικά (συσχετίζοντάς τα και με τις συμβάσεις των λογοτεχνικών ειδών και την 

ιστορία τους). Η θεωρία λογοτεχνίας είναι κατανοητή τόσο ως ποιητική όσο και ως ερμηνεία 

των λογοτεχνικών κειμένων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη λογοτεχνική πραγμάτευση του 

ζητήματος της «ταυτότητας», εθνικής, πολιτισμικής, έμφυλης, πάντα σε συνάρτηση με τη 

μελέτη των πολλαπλών ετεροτήτων σε σχέση με τις οποίες διαμορφώνεται ο «εαυτός». 

Εξετάζονται ιδεολογίες και πρακτικές όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός, ο εθνικισμός, κ.ά. 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

• Δημιουργική γραφή και ανάγνωση. Εφαρμογές στην εκπαίδευση. (Συνδιδασκαλία με 

την καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη) 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ:  

• Eπιβλέπουσα της ΔΔ της Κατερίνας Σπανοπούλου με θέμα Ιστορίες διάπλασης του 

κοριτσιού στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία της ύστερης βικτωριανής 

περιόδου: «υποκειμενοποίηση» και αντιστάσεις (2019-). Συνεπιβλέπουσες οι 

καθηγήτριες Άννα Δεσποτοπούλου (ΕΚΠΑ) και Τασούλα Τσιλιμένη (ΠΘ).  

• Επιβλέπουσα της ΔΔ του Νικολάου Καλόγηρου με θέμα Πολιτικοποιώντας τον χώρο: 

ιθαγενείς και διασπορικές ταυτότητες στο έργο του Στρατή Τσίρκα (2020-) 
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Συνεπιβλέποντες οι Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Π. και η 

Ελένη Παπαργυρίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Π.  

• Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής της ΔΔ της Αλίκης Θεοδοσίου με θέμα 

Υποκειμενικότητα και αυτοαφηγήσεις για το φύλο και τη σεξουαλικότητα στη 

σύγχρονη λογοτεχνία: μια φεμινιστική/κουήρ θεώρηση. Η διατριβή εκπονείται στο 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, με πρώτη επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Έλενα Τζελέπη και 

μέλος της τριμελούς την Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο).  

• Μέλος της τριμελούς Επιτροπής της ΔΔ του Βασίλη Πετικά, με θέμα Ανδρισμοί στη 

νεοελληνική πεζογραφία του 20ου αιώνα (1918 – 1989). Η διατριβή εκπονείται στο 

Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πρώτη επιβλέπουσα την Επίκουρη 

Καθηγήτρια Αναστασία Νάτσινα και μέλος της τριμελούς την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Ελένη Φουρναράκη.  

• Μέλος της τριμελούς της Δήμητρας Τσιώρη με τίτλο Το φαγητό στην ελληνική 

παιδική λογοτεχνία (ολοκλήρωση 4/2019). Η ΔΔ εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Μάρθας Καρπόζηλου, ενώ στην τριμελή 

επιτροπή επίβλεψης συμμετείχε και η καθηγήτρια Μένη Κανατσούλη (ΑΠΘ). 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (επιλογή) 

• Καρδούλια Κ. Ν. Τα μουσεία στα παιδικά βιβλία. Επίβλεψη: Ε. Σηφάκη, Ν. 

Νικονάνου, Τ. Τσιλιμένη. 

• Γκάτα Χ. (υπό εκπόνηση). Μια φεμινιστική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων 

της Γαλάτειας Καζαντζάκη για παιδιά και ενήλικες. Επίβλεψη: Ε. Σηφάκη, Ε. 

Κονταξή, Τ. Τσιλιμένη. 

• Μπακιρτζή, Μ. (2017). Εφαρμογές της συναλλακτικής θεωρίας της Rosenblatt για 

την προσέγγιση της ποίησης από παιδιά της Α΄ Δημοτικού. Επίβλεψη : Τ. Τσιλιμένη, 

Ε. Σηφάκη, Α. Μιχαλοπούλου 

• Σδρούλια, Ε. (2016). Ο ρόλος του εξώφυλλου στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία 

ως προς τη νοηματοδότηση του περιεχομένου τους από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Επίβλεψη: Τ. Τσιλιμένη, Ε. Σηφάκη, Α. Μιχαλοπούλου 
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• Μήλιος, Α. (2020). Συγκρότηση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης στο 

δημοτικό σχολείο  Πραγματικότητα και προοπτικές στο νομό Μαγνησίας. 

Επίβλεψη: Τ. Τσιλιμένη, Ε. Σηφάκη, Α. Μιχαλοπούλου. 

• Ρηγάκη, Κ. (2020). Συγκριτική ανάλυση γλωσσικών αναπαραστάσεων σε έμφυλα 

στερεότυπα των ταινιών Disney:  απόδοση στα ελληνικά αγγλόφωνων ταινιών. 

Επίβλεψη: Ε. Μότσιου, Κ. Μάγος, Ε. Σηφάκη. 

Αξιολόγηση Διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ του Ι.Α.Κ.Α., Π.Θ. 

• Μιναρετζόπουλος Γ. (2017). Το συναίσθημα στον Guibert de Nogent. Επίβλεψη, Ρ. 

Μπενβενίστε, Α. Διαλέτη, Ε. Σηφάκη.  

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9 εργασίες 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Πριν από την αναφορά της κάθε εργασίας, σε παρένθεση, είναι η αρίθμησή της στην 

πλατφόρμα του ΑΠΕΛΛΑ  

 

Το επιστημονικό έργο και οι εργασίες που εκπονήθηκαν μετά την εκλογή μου σε θέση 

Επίκουρου Καθηγητή είναι οι παρακάτω:  

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα (2018)  

Χρηματοδοτημένο από την Επιτροπή ερευνών του ΠΘ: Έρευνα για τις ελληνικές 

μεταφράσεις και διασκευές κλασικών βικτωριανών μυθιστορημάτων. (Επιστημονικά 

υπεύθυνη). Η έρευνα συνεχίζεται ακόμα και ελπίζουμε ότι θα καταλήξει στη συγγραφή 

μονογραφίας. Συνυφασμένες με το πρόγραμμα είναι η εργασία (Ε413) παρακάτω και η 

συμμετοχή μας με τη συνεργάτιδα του Προγράμματος Ελένη Κονταξή στο Διεθνές Συνέδριο 

του ESSE (European Society for the Study of English), Lyon, Αύγουστος 2021, με την εισήγηση 

The Reception of Jane Eyre in Greece. 
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Δημοσιεύσεις 

1.(Ε4.12) «Πολιτισμική κινητικότητα στο μυθιστόρημα Woman or: Ida of Athens (1809), 

της Sydney Owenson, Lady Morgan», στον τιμητικό τόμο για την ομότιμη καθηγήτρια του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άννα Τζούμα με τίτλο Ο περίπλους 

της Θεωρίας (επιμ. Π. Καρπούζου- Δ. Αγγελάτος-Χ. Ντουνιά- Τ. Καραβία, εκδ.). Υπό 

δημοσίευση. 

 

2 .(E4.14) Sifaki E. & Magos K. “‘Children with Life Jackets’. Greek Picturebooks about 

Refugee Issues in Greece”. IBBY Congress Athens (Σεπτέμβριος 2018). Υπό δημοσίευση στα 

Πρακτικά του συνεδρίου. 

 

3. (Ε4.13) Σηφάκη Ε. & Κονταξή Ε. (2021). Η παιδική ηλικία της ηρωίδας στο έργο Τζέην 

Έυρ της Charlotte Brontë, σε ελληνικές εκδόσεις για παιδιά. Περ. Κείμενα Τεύχος 33, 

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Π.Θ. http://keimena.ece.uth.gr/main/ 

 

4. (Ε4.15) Στοιχεία από την αφροαμερικανική λογοτεχνία και κριτική. Περ. Σύγχρονα 

Θέματα 42/149 (2020). 

 

5. (Ε4.16) Τα μουσεία στη λογοτεχνία-Η λογοτεχνία στα μουσεία. Εισαγωγή στο ειδικό 

τεύχος Τα μουσεία στη λογοτεχνία-Η λογοτεχνία στα μουσεία του περ. MuseumEdu 7, 

επιμ. Ευγενία Σηφάκη. Εργαστήριο Μουσειοπαιδαγωγικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(2020). 

 

6. (Ε4.17) «Ερωτήματα για την παιδική προσφυγική λογοτεχνία». Κείμενα, ηλεκτρονικό 

περιοδικό παιδικής λογοτεχνίας, τεύχος 30, Εργαστήριο λόγου και πολιτισμού 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2018). 

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=467:t3

0-sifaki&catid=74:-30&Itemid=111  

 

7. (Ε6.4) Επιστημονική επιμέλεια, Θεώρηση μετάφρασης και Πρόλογος του T. 

Eagleton Ιδεολογία, Μία Εισαγωγή. Μτφρ. Μελέτης Λάμπρου. Εκδόσεις Πεδίο: Αθήνα 

(2018).  

http://keimena.ece.uth.gr/main/
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=467:t30-sifaki&catid=74:-30&Itemid=111
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=467:t30-sifaki&catid=74:-30&Itemid=111
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8. (Ε6.5) Επιμέλεια του Ειδικού τεύχους 7, Τα μουσεία στη λογοτεχνία/Η λογοτεχνία στα 

μουσεία, του ηλεκτρονικού περιοδικού MuseumEdu. Το περιοδικό εκδίδει το 

Εργαστήριο μουσειοπαιδαγωγικής του Π.Θ.(2020) 

http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/432  

 

9. (Ε6.6) Τσιλιμένη Τ., Κονταξή Ε., Σηφάκη Ε. (2018). Επιμέλεια τιμητικού τόμου για τον 

Β. Δ. Αναγνωστόπουλο, Θεωρήσεις της Παιδικής-Εφηβικής Λογοτεχνίας. Εκδόσεις 

Τζιόλας: Θεσσαλονίκη.   

 

Επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις πριν την εκλογή μου στη θέση του Επίκουρου 

Καθηγητή: 

 

10. (Ε1). Διδακτορική διατριβή, με τίτλο Identity in Travel: 19th Century English Poets in 

Italy (Κολέγιο King’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 1997).  

Η διατριβή εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η ποιητική γλώσσα πραγματεύεται 

ζητήματα εθνικής, πολιτισμικής και έμφυλης ταυτότητας. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί το 

ενδιαφέρον μου για τις διαπολιτισμικές σχέσεις και το ταξίδι στη λογοτεχνία, κυριολεκτικό και 

συμβολικό.  

 

11. (Ε2). Βιβλίο: Σπουδές φύλου και λογοτεχνία. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και 

Βοηθήματα. 2015. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5721   

 

Ε3. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικό τόμο με σύστημα 

κριτών («τυφλή» ή εσωτερική και εξωτερική κρίση). 

 

12. (Ε3.1.). «Ανδρισμός και αυτοκρατορία: Η ιστορία του Robert Clive (1725-1774) σε κείμενα 

της βικτωριανής πεζογραφίας». Ανδρισμοί και Ιστορία, επιμ. Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γιαννιτσιώτης, 

Α. Διαλέτη, Γ. Πλακωτός. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2018 

 

13. (Ε3.2.). “Self-Fashioning in C.P. Cavafy’s ‘Going Back Home from Greece’ and 

‘Philhellene’”. Synthesis: An Anglophone Journal of Comparative Literary Studies, Vol V. 

http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/432
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5721
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Special Issue on New Hellenisms, eds. Efterpi Mitsi & Amy Muse. Αθήνα 2012. 

http://synthesis.enl.uoa.gr/  

 

14. (Ε3.3). “Masculinity, Heroism and the Empire: Robert Browning’s Clive (1880) and other 

Victorian re-constructions of the story of Robert Clive (1725-1774)”. Victorian Literature and 

Culture, Vol. 37, 141-156. Cambridge University Press, Καίμπριτζ 2009. 

https://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=VLC&volumeId=37&seriesId=0&issue

Id=01 

 

15. (Ε3.4). “Mme de Staël’s Cosmopolitan Imaginary and Sydney Owenson’s Early Novels”, 

Études Irlandaises, 34/1. Press Universitaires de Rennes, σσ. 145-157. Παρίσι 2009. 

http://etudesirlandaises.revues.org/1383 

 

Ε4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους μετά από κρίση 

  

16. (Ε4.1). «Το υποκείμενο του λόγου σε δύο δραματικούς μονολόγους: Κ.Π. Καβάφη Συμεών 

και Alfred Tennyson St. Simeon Stylites». Συγχρονα Θέματα 39/138-139, σσ. 84-93. Αθήνα 2017. 

 

17. (Ε4.2.) “The Poetic Subject as ‘Subject of Semiosis’ in C. P. Cavafy’s ‘Going Back Home 

from Greece’”. Στο Changing Worlds and Signs of the Times, Selected Proceedings from the 10th 

International Conference of Hellenic Semiotics Society, ed. E. Deltsou & M. Papadopoulou. 

Βόλος 2016. 

 http://hellenic-semiotics.gr/wp-

content/uploads/2016/04/67_Changing_Worlds__Signs_of_the_Times_Sifaki_798-807.pdf  

 

18. (Ε4.3). “Gender-Resistance. Contemporary Practices and Approaches”. European Journal 

of English Studies (EJES) 16/3, 187-198. Routledge, Λονδίνο 2012. (Από κοινού με την Αγγελική 

Σπυροπούλου.) 

 

19. (Ε4.4). «Φύλο και ιδεολογία», Λήμμα, ΦυλοΠαιδεία (2009) 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE

http://synthesis.enl.uoa.gr/
https://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=VLC&volumeId=37&seriesId=0&issueId=01
https://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=VLC&volumeId=37&seriesId=0&issueId=01
http://etudesirlandaises.revues.org/1383
http://hellenic-semiotics.gr/wp-content/uploads/2016/04/67_Changing_Worlds__Signs_of_the_Times_Sifaki_798-807.pdf
http://hellenic-semiotics.gr/wp-content/uploads/2016/04/67_Changing_Worlds__Signs_of_the_Times_Sifaki_798-807.pdf
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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%B1%CE%B9_%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE

%B1  

 

20. (Ε4.5). «Φύλο, σεξουαλικότητες και κινήματα» Λήμμα, ΦυλοΠαιδεία (2009), 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF,_%CF%83%CE

%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE

%B7%CF%84%CE%B5%CF%82,_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%C

F%84%CE%B1  

 

21. (Ε4.6). «Φύλο και κριτική θεωρία», Λήμμα, ΦυλοΠαιδεία (2009) 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE

%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%C

E%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1  

 

22. (Ε4.7). “Α Gendered Vision of Greekness: Lady Morgan’s Woman or: Ida of Athens (1809)” 

στο V. Κolokotroni & E. Mitsi (επιμ.) Women Writing Greece, σσ. 57-78. Rodopi Press. 

Άμστερνταμ 2008.  

 

23. (Ε4.8). «Εχει φύλο η λογοτεχνία; Το παραδειγμα του ιρλανδικού εθνικού αφηγήματος και 

η Sydney Owenson, Lady Morgan (1776-1859)», περ. Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 97, σσ. 22-30. 

Αθήνα 2007. 

 

24. (Ε4.9). “Elizabeth Barrett Browning and the Uses of Italy: a reading of Casa Guidi 

Windows” στο R. Parkin-Gounelas (επιμ.), The Other Within: Selected Papers from the Third 

International Conference of the Hell. Assoc. for the Study of English, I, σσ. 49-57. Θεσσαλονίκη 

2001.  

 

25. (Ε4.10). “The Politics and Sexual Politics of Browning’s ‘Love Among the Ruins’”, περ. 

Gramma 9, σσ. 93-111.Thessaloniki 2001. genesis.ee.auth.gr/dimakis/Gramma/9/13.html   

 

26. (Ε4.11). Από κοινού με τον Κώστα Μάγο, «Η διαπολιτισμική λογοτεχνία και ο ρόλος της 

στην εκπαίδευση: το παράδειγμα του παιδικού βιβλίου Το αγόρι με τη Βαλίτσα (2017) της 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF,_%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82,_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF,_%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82,_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF,_%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82,_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF,_%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82,_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Ξένιας Καλογεροπούλου» Στο Ανδρούσου, Α., Σφυρόερα, Μ., Βελλοπούλου, Α., Δέλη, Σ., 

Διδάχου, Ε., Κατσικονούρη, Ε., & Σαΐτη, Σ. (Επιμ.) (2019). Από εδώ και από παντού: 

Εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο. Πρακτικά 11ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ. Ανακτήθηκε από 

http://www.omep.gr/συνέδρια/241‐11o‐συνέδριο.html 

 

Ε5. Άλλα επιστημονικά κείμενα 

 

27. (Ε5.1). «Εισαγωγή: φύλο και επιστήμες» (σσ. 11-19), στο Φεμινιστικές παρεμβάσεις στις 

επιστήμες. Μωσαϊκό παραδειγμάτων, επιμ. Β. Δενδρινού, Εκδόσεις του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & του Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου 

και Ισότητας . Αθήνα 2008, 

 

28. (Ε5.2). «Η γλώσσα της λογοτεχνικής κριτικής στην αγγλοσαξονική και την ελληνική μέση 

εκπαίδευση» Ανακοινώσεις γ’ συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Ορολογίας, σσ. 30-42. Αθήνα 2001.  

 

Ε6. Επιμέλειες 

29. (Ε6.1). Επιμέλεια (με την Α. Σπυροπούλου) του αφιερωματικού τεύχους “Gender 

Resistance” του European Journal of English Studies (EJES) 16/3, Λονδίνο 2012. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13825577.2012.735142  

Το EJES εκδίδεται από τον οίκο Routledge με ευθύνη του European Association for the Study 

of English (ESSE) και αντικείμενο την αγγλόφωνη λογοτεχνία και τις πολιτισμικές σπουδές.) 

 

30. (Ε6.2). Eπιμέλεια ελληνικής έκδοσης, θεώρηση μετάφρασης και πρόλογος (από κοινού με 

τους Μ. Πεχλιβάνο και Σ. Παρασχά) του Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας/9. Ιστορικές, 

φιλοσοφικές και ψυχολογικές όψεις της θεωρίας της λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα, επιμ. C. 

Knellwolf & C. Norris. [History of Literary Criticism IX, Cambridge University Press 2001]. 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2010. 

 

31. (Ε6.3). Επιμελήτρια κειμένων (2009-2011) της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας για θέματα 

φύλου ΦυλοΠαιδεία (http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/), η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει μία 

έγκυρη πηγή επιστημονικής γνώσης, εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης για ζητήματα που 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13825577.2012.735142
http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/
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αφορούν τις σπουδές φύλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (Η ΦυλοΠαιδεία δημιουργήθηκε 

στο πλαίσιο του ΠΠΣ Θέματα Φύλου και Ισότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(ΕΚΠΑ), αλλά μετά από συμφωνία έχει μεταφερθεί, με σκοπό να εξελιχθεί και να αξιοποιηθεί 

περαιτέρω, στον Π.Θ. 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ 

10 αγγλόφωνες ετεροαναφορές (πηγή Google Scholar) 

3 αγγλόφωνες ετεροαναφορές (πηγή Google) 

1 ετεροαναφορά στην αραβική γλώσσα, σε αιγυπτιακό περιοδικό (πηγή Google Scholar) 

1 ετεροαναφορά στη γερμανική γλώσσα (πηγή Academia) 

2 αγγλόφωνες αναφορές στον ειδικό τύπο (πηγή Google scholar) 

3 ελληνόφωνες ετεροαναφορές (πηγές Academia και σε μονογραφίες) 

1 αναφορά στον ελληνικό ειδικό τύπο  

 

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ 

32. (ΣΤ1). Βιβλιοκριτική του: Σοφία Ντενίση, Ανιχνεύοντας την αόρατη γραφή. Περ. Aspasia, 

The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and 

Gender History Aspasia, Berghahn, Οξφόρδη & Νέα Υόρκη 2018.  

 

ΣT6. 15-11-2017: Παρουσίαση του βιβλίου Το κουμπί και άλλες ιστορίες της Τασούλας Τσιλιμένη, 

Εκδόσεις Καστανιώτη 2017, στο βιβιοπωλείο Κλου, Λάρισα. 

 

ΣΤ2. 8-3-2017: της Ξένιας Καλογεροπούλου, Το αγόρι με τη βαλίτσα, Πατάκης 2017. Στο Ίδρυμα 

Αικατερίνης Λασκαρίδη.  

 

ΣΤ.3. 20-4-2016: Παρουσίαση του βιβλίου της Μαίρης Μικέ, Κόκκινες Ουλές. Εκδόσεις Ίκαρος. 

Συνδιοργάνωση: Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών / Τμήμα ΙΑΚΑ (Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας) / Εκδόσεις Ίκαρος. Στο κτίριο Σπήρερ, Βόλος.  
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33. (ΣΤ.4.) 4-5-2014: Βιβλιοκριτική για το: Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία. Μια εισαγωγή 

στη λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία. Μετάφραση Αναστασία Νάτσινα, 

Εκδόσεις Βιβλιόραμα. Εφημερίδα Αυγή. http://www.avgi.gr/editor/2474499  

 

ΣΤ5. 17-12-2014: Παρουσίαση βιβλίου της Άννας Βιδάλη, Το θέατρο της Ιστορίας. Εκδόσεις 

Νησίδες.  

 

Ζ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ COLLOQUIA (Επιλογή) 

 

ΔIΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

1. Αύγουστος 2021. Πανεπιστήμιο της Λυών. 15th ESSE (European Society for the Study of 

English) Conference – Seminar S52, European Translations and Adaptations of 19th-

Century British Classics. Εισήγηση με τίτλο “The Reception of Jane Eyre in Greece”. Από 

κοινού με την Ελένη Κονταξή.  

 

2. Σεπτέμβριος 2018. Sifaki E. & Magos K. “‘Children with Life Jackets’. Greek Picturebooks 

about Refugee Issues in Greece”. IBBY Congress Athens. 

 

3. Μάρτιος 2017. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εισήγηση με τίτλο «Οι 

ετερόκλητοι χαρακτήρες της Sydney Owenson”. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο του 

τομέα ΜΝΕΣ, Περάσματα, μετακινήσεις, διελεύσεις: όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει.  

 

4. Οκτώβριος 2012, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εισήγηση με τίτλο: “The Poetic Subject as 

Subject of Semiosis in Cavafy’s “Going Back Home from Greece”. Συμμετοχή στο συνέδριο 

της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας. 

 

5. Σεπτέμβριος 2012, Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, Τουρκία. Εισήγηση με τίτλο “Nationalism 

and Gender in Sydney Owenson’s The Wild Irish Girl”.Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας αγγλικών σπουδών (ESSE). 

 

6. Μάρτιος 2008, Πανεπιστήμιο της Bologna, Ιταλία. Εισήγηση με τίτλο: “Sydney Owenson’s 

Feminist Cosmopolitanism”. “(Trans)national Identities / Reimagining Communities”. 

http://www.avgi.gr/editor/2474499
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Διεθνές συνέδριο για τον Ευρωπαϊκό Ρομαντισμό. Οργάνωση, Centro Interdisciplinare di 

Studi Romantici και North American Society for the Study of Romanticism. 

 

7. Ιανουάριος 2007, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τίτλος σεμιναρίου, The Research Project on 

The Reception of British and Irish Authors in Europe (RBAE). Οργάνωση, Institute of 

Germanic & Romance Studies (IGRS). Συμμετοχή με ανακοίνωση: “Browning and Cavafy: 

Historical Frames and Lyric Persistence”. 

 

8. Σεπτέμβριος 1998, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γ’ Συνέδριο της Hellenic 

Association for the Study of English, με θέμα The Other Within. Ανακοίνωση με τίτλο: 

“Elizabeth Barrett Browning and the Uses of Italy: a reading of Casa Guidi Window 

 

9. Σεπτέμβριος 2005, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στ΄ Συνέδριο της Hellenic Association for the 

Study of English, με θέμα , Reconstructions of Joy and Pain. Συμμετοχή με ανακοίνωση: 

“Complaints of Masculinity: Victorian re-constructions of the story of Robert Clive, 

adventurer and hero of the British Empire” 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

10.  Μάιος 2021. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα διαπολιτισμικών και λογοτεχνικών 

σπουδών. Συμμετοχή στην Ημερίδα Εκτός τόπου: διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη 

λογοτεχνία. Τίτλος εισήγησης: «Ο διατλαντικός λόγος για την κατάργηση της δουλείας 

στον δραματικό μονόλογο της Elizabeth Barrett Browning The Runaway Slave at Pilgrim’s 

Point (1947).» 

 

11. Νοέμβριος 2018, Παν. Θεσσαλίας.  Συμμετοχή στην ημερίδα «Παιδική και Εφηβική 

Λογοτεχνία: Διδακτικές εφαρμογές». Τίτλος Εισήγησης «Ερωτήματα για την προσφυγική 

παιδική λογοτεχνία». 

 

12. Ιούνιος 2016. Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Εισήγηση με τίτλο «Η σύζευξη ανδρισμού και αποικιοκρατικής πολιτικής στο δοκίμιο Lord 

Clive του T. B. Macaulay και η επίδρασή του στην αγγλική εφηβική λογοτεχνία και 
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εκπαίδευση». Συμμετοχή στο Συνέδριο Ανδρισμοί και Ιστορία: έμφυλες σχέσεις, πρακτικές, 

εννοιολογήσεις, που οργάνωσε η ερευνητική ομάδα «Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία 

των Γυναικών και του Φύλου». 

 

13. Απρίλιος 2005. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόγραμμα Κοινωνικού Φύλου. Στρογγυλό 

Τραπέζι, με θέμα Το φύλο της γραφής: η παρέμβαση των γυναικών στο δημόσιο πεδίο. 

Συμμετοχή με ανακοίνωση: «Η φεμινιστική δημόσια έκκληση και το ιρλανδικό εθνικό 

αφήγημα κατά τη ρομαντική περίοδο στη Βρετανία». 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 

14. Δεκέμβριος 2019. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Προσκεκλημένη ομιλήτρια. Ομιλία με θέμα «Μια 

λογοτεχνική πραγμάτευση της σχέσης ανδρισμού και αυτοκρατορίας κατά τη βικτωριανή 

περίοδο: το ποιητικό κείμενο “Love Among the Ruins” του Robert Browning. 

 

15. Απρίλιος 2018. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. Ομιλία με τίτλο: «Πρώτο και 

δεύτερο ταξίδι της Βιρτζίνια Γουλφ στην Ελλάδα». Συμμετοχή στο colloquium του 

μεταπτυχιακού προγράμματος του τομέα νεοελληνικών σπουδών. 

 

16. Μάρτιος 2017. Μάθημα στο Αρχείο Καβάφη, Βιβλιοθήκη Ωνασείου Ιδρύματος, με τίτλο 

«Συμεών». Το μάθημα είναι μαγνητοσκοπημένο και διαθέσιμο στο 

https://www.youtube.com/watch?v=7j4G2YMlurw  

 

17. Δεκέμβριος 2015, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας. Προσκεκλημένη ομιλήτρια. Ομιλία με θέμα «Ιστορία και αισθητική: 

Παραδείγματα από τον Καβάφη». 

 

18. Μάρτιος 2015, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ομιλία με θέμα «Δραματικότητα και 

επιλεστικότητα στον Καβάφη». 

 

19. Φεβρουάριος 2013, Πανεπιστήμιο Princeton, N.J., ΗΠΑ .Δημόσια διάλεξη με τίτλο 

“Debating Hellenism in C.P. Cavafy’s ‘Going Back Home from Greece” and ‘Philhellene””.  

https://www.youtube.com/watch?v=7j4G2YMlurw
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20. Μάιος 2011, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.Ομιλία με τίτλο: «Αισθητική και 

ιδεολογία». Παραδείγματα από τον Καβάφη. Συμμετοχή στο colloquium του 

μεταπτυχιακού προγράμματος του τομέα νεοελληνικών σπουδών. 

 

21. Δεκέμβριος 1999, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακό σεμινάριο 

του Τομέα Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. Μάθημα με τίτλο: «Ο λυρικός 

δραματικός μονόλογος» 

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ιστορείν/Historein, An Annual Publication of the Cultural and Intellectual History Society. 

Νεφέλη, Αθήνα. 

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Π.Θ., Βόλος 

Études Irlandaises, Press Universitaires de Rennes, Παρίσι 

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2013 

 

2010-2011 και 2011-2012 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Διδασκαλία των μαθημάτων Λογοτεχνία και Ιδεολογία και Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία 

βάσει του Π.Δ. 407/80 σε βαθμίδα λέκτορα. 

 

2003-2009, 2011-12 και 2013-σήμερα  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αυτοτελής διδασκαλία και εξέταση του μαθήματος 

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας ως Σύμβουλος-Καθηγήτρια (ΣΕΠ).  

 

Ιούλιος 2010 

Συμμετοχή στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στην Αθήνα. 

Μάθημα: Literature and Gender. 

 

Θερινό εξάμηνο 2008 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.): Αυτοτελής διδασκαλία, 

σχεδιασμός και εξέταση του μαθήματος Το έμφυλο υποκείμενο στην τέχνη και τη λογοτεχνία 
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(βάσει του Π.Δ. 407/80 σε βαθμίδα λέκτορα), στο πλαίσιο του διατμηματικού προπτυχιακού 

προγράμματος Θέματα Φύλου και Ισότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ).  

 

Οκτώβριος 2006—Αύγουστος 2007 και Οκτώβριος 2003-Αύγουστος 2005 (έξι 

ακαδημαϊκά εξάμηνα) 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Τμήμα Αγγλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας: Διδάσκουσα των μαθημάτων Λογοτεχνία και φύλο και Φεμινιστική 

θεωρία και λογοτεχνική κριτική, ως συνεργάτης του προγράμματος Θέματα Φύλου και Ισότητας 

(ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ).  

 

Οκτώβριος 2003-Αύγουστος 2005 (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα) 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας: Αυτοτελής διδασκαλία (βάσει του Π.Δ. 407/80 σε βαθμίδα λέκτορα), 

σχεδιασμός και εξέταση των μαθημάτων:  

Αγγλική Πεζογραφία (α΄ εξάμηνο) 

 Αγγλική Ποίηση (γ΄ εξάμηνο) 

Μυθιστόρημα του 19ου αιώνα (ζ΄εξάμηνο) 

Θέατρο του 20ου αιώνα (η΄εξάμηνο) 

Θεωρία και κριτική λογοτεχνίας (δ΄εξάμηνο).  

 

Θερινό εξάμηνο, Ιούνιος-Ιούλιος 2008 

Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης (American College of Thessaloniki, ACT): 

Σχεδιασμός, διδασκαλία και εξέταση του μαθήματος Αρχαίο ελληνικό θέατρο.  

 

Θερινό εξάμηνο, Ιούνιος-Ιούλιος 2007 

Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης (American College of Thessaloniki, ACT): 

Σχεδιασμός, διδασκαλία και εξέταση του μαθήματος Ιστορία αγγλικής λογοτεχνίας..  

 

Θερινά εξάμηνα, Ιούνιος-Ιούλιος 2005 και Ιούνιος –Ιούλιος 2006 

Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης (American College of Thessaloniki, ACT): 

Σχεδιασμός, διδασκαλία και εξέταση του μαθήματος Ελληνική λογοτεχνία σε αγγλική 

μετάφραση.   
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Ιανουάριος 1997-Ιούνιος 1999: 

Κολέγιο King’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών: Αυτοτελής διδασκαλία, σχεδιασμός και εξέταση των μαθημάτων: Ελληνική γλώσσα 

α΄ εξάμηνο, Ελληνική γλώσσα β΄εξάμηνο, Ελληνική γλώσσα γ΄εξάμηνο και Μετάφραση από την 

αγγλική στην ελληνική γλώσσα δ’ εξάμηνο.  

Ιανουάριος 1996-Ιούνιος 1999 

Κολέγιο King’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Τμήμα Ξένων Γλωσσών: Αυτοτελής 

διδασκαλία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σχεδιασμός και εξέταση των 

μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε αρχάριο, μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο. 

 

Εαρινό εξάμηνο 1997 

Κολέγιο King’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αγγλικό Τμήμα: Διδάσκουσα (tutor) 

αγγλικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα: εντατικά σεμινάρια σε μικρές ομάδες φοιτητών και 

παρακολούθηση της εκπόνησης των εργασιών τους. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

Από τα ελληνικά στα αγγλικά, του εκπαιδευτικού CD ROM, Δημόδωρος: μια μέρα στο αρχαίο 

θέατρο (Demodoros: a day at the ancient theatre) και του συνοδευτικού βιβλίου του δασκάλου 

(104 σελ.). Το έργο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΜΙΜΗΣΙΣ: 

Το θέατρο ανάμεσα στον Μύθο και το Δράμα», που εκπόνησε το Πρόγραμμα «Μελίνα-

Εκπαίδευση και Πολιτισμός» της Γ.Γ.Λ.Ε., και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Connect 1999/C163/04). 

 

Από τα αγγλικά στα ελληνικά του άρθρου της K. Pinnick, «Έχει φύλο η επιστήμη και γιατί οι 

(άντρες) επιστήμονες πρέπει να προσέχουν;», στο Φεμινιστικές παρεμβάσεις στις επιστήμες. 

Μωσαϊκό παραδειγμάτων, Επιμ. Β. Δενδρινού, Εκδόσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών & του Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας 

(2008), σελ.56-68. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. (Ε1) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Identity in Travel: Nineteenth-Century English 

Poets in Italy. King’s College, University of London, May 1997. 

Η διατριβή μου μελετά ποιητικά κείμενα, που εμπεριέχουν τόσο αφηγηματικά όσο και λυρικά 

και δραματικά στοιχεία, και γράφτηκαν κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα από Άγγλους 

αστούς, προτεστάντες ποιητές, ως απόκριση ταξιδιών τους στην Ιταλία. Ο όρος “travel” στον 

τίτλο σημαίνει βεβαίως «ταξίδι»-- και εδώ η «ταυτότητα» των ποιητικών υποκειμένων 

φανερώνεται ή μετασχηματίζεται μέσα από μία αφήγηση ταξιδιωτικής εμπειρίας -- αλλά 

υπαινίσσεται επίσης και μια άλλη έννοια, εγγενή στην ετυμολογία της λέξης, την δύσκολη 

εργασία (travail), θεωρώντας ότι η διαδικασία της διαμόρφωσης και διαπραγμάτευσης των 

ταυτοτήτων, έμφυλων, εθνικών και πολιτισμικών, είναι κοπιώδης και επίπονη πορεία.   

Τα ποιήματα που έχω επιλέξει να εξετάσω διαφέρουν ως προς την τυπολογία τους, μπορούν 

όμως να ομαδοποιηθούν δυνάμει της εμπλοκής τους σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της 

λογοτεχνικής και πολιτισμικής παραγωγής της Αγγλίας: στη διαμόρφωση της σχέσης με την 

Ιταλία και τον Ευρωπαϊκό Νότο. Υποστηρίζω επίσης ότι τα ποιήματα αυτά είναι 

χαρακτηριστικά της εποχής τους, και ένας από τους στόχους μου είναι να αναδείξω τον 

ιδιάζοντα χαρακτήρα της Βικτωριανής ποίησης, όπως άλλωστε (έμμεσα) και τη σπουδαιότητά 

της. Αναφέρομαι στη δραματικότητα που χαρακτηρίζει τα Βικτωριανά ποιητικά είδη 

(δραματικό μονόλογο, διάλογο, αφηγηματικό ποίημα, όνειρο, κ.ά.), η οποία συνεπάγεται την 

ταυτόχρονη ειρωνική συνύπαρξη διαφορετικών φωνών στο ποίημα ενώ ταυτόχρονα 

ιστορικοποιεί και περιορίζει τη συνείδηση του ποιητικού υποκειμένου. Ένα από τα πλέον 

ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των Βικτωριανών είναι ακριβώς η συνείδηση της ιστορικότητάς 

τους. Η βικτωριανή ποιητική συλλαμβάνει την έννοια του πολιτισμού ως συγκροτητική 

συνθήκη εκφοράς του ποιητικού λόγου.  

Παίρνοντας, λοιπόν, υπόψη πρόσφατες πολιτισμικές μελέτες, γραμμένες υπό την επιρροή του 

Michel Foucault, ανάμεσα στις οποίες και τον Οριενταλισμό του Eduard Said, οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι το βλέμμα και οι ιστορίες των ταξιδιωτών προδιαγράφονται και 
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οριοθετούνται από τη θεσμοθετημένη γνώση που παράγεται στην πατρίδα τους, θέτω ως έναν 

από τους στόχους της εργασίας μου την ερμηνεία των «συμβόλων» των εγγεγραμμένων στα 

αστικά και φυσικά τοπία της Ιταλίας. Τα ερειπωμένα μνημεία αλλά και το τοπίο και οι 

κάτοικοι συμβολοποιούνται και μετατρέπονται σε «κείμενο», ευάλωτο σε ποικίλες ερμηνείες. 

Υιοθετώντας τη θέση του Benedict Anderson ότι τα έθνη είναι «φαντασιακές κοινότητες», 

πρέπει συγχρόνως τα δεχθούμε ότι αποτελούνται από ενεργούς φορείς που σκέπτονται, 

φαντάζονται, επιθυμούν, και άρα νοηματοδοτούν τα ιστορικά σύμβολα με τρόπο που κάθε 

φορά τους προσιδιάζει. Συγκεκριμένα, με ενδιαφέρει ο τρόπος που το «κείμενο Ιταλία» 

διαβάζεται, αποκωδικοποιείται και ερμηνεύεται από ορισμένα μέλη μιας συγκεκριμένης 

«φαντασιακής κοινότητας»: μορφωμένους Βικτωριανούς άντρες της αστικής τάξης. 

Το πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, “Themes, Concerns, Contradictions”, παρουσιάζει 

αντιλήψεις, διαθέσεις και ιδεολογήματα που, όπως φαίνεται από την παράλληλη μελέτη 

ποιημάτων και άλλων κειμένων (επιστολών, ταξιδιωτικών ημερολογίων και τουριστικών 

οδηγών), αποτελούσαν κοινούς τόπους τόσο για ποιητές και συγγραφείς όσο και για τους 

αναγνώστες τους. Αφιερώνω ένα κεφάλαιο στο μακροσκελές Italy του Samuel Rogers και 

άλλα παρόμοια ταξιδιωτικά ποιήματα, που θα ήταν αδιανόητα χωρίς την προηγούμενη 

εμπορική επιτυχία του Childe Harold. Το ποίημα του Βύρωνα εγκαινίασε μια μόδα διδακτικών 

στην ουσία τους ποιημάτων που επιχειρούσαν να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις και 

συναισθηματικές αντιδράσεις των Βρετανών τουριστών. Δύο κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε 

κείμενα του Robert Browning, που, αντίθετα με τον Rogers, σπάει τη συμβατική δομή της 

τουριστικής σχέσης ανάμεσα στον επισκέπτη και όσα επισκέπτεται και πειραματίζεται με τη 

χαλάρωση και υπέρβαση των ορίων της ταυτότητας, σεξουαλικής και εθνικής. Το Amours de 

Voyage του Arthur H. Clough, στο οποίο αφιερώνω ένα κεφάλαιο, παρωδεί την επική 

αφήγηση και είναι μαζί σάτιρα και τραγωδία, ποίημα και μυθιστόρημα. Τόπος του είναι η 

Ρώμη και χρόνος του το 1849, η εποχή της γαλλικής πολιορκίας της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας 

του Mazzini, μία από τις πρώτες μάχες του Risorgimento. Ο πρωταγωνιστή εδώ παγιδεύεται 

σε ένα τουριστικό στερεότυπο, καθώς αναζητεί εναγωνίως την αυτό-ανάπτυξη στο 

καθαγιασμένο τοπίο της Ρώμης, ενώ η αναζήτησή του, ειρωνικά, καθοδηγείται από έναν 

τουριστικό οδηγό, το Εγχειρίδιο για τουρίστες του John Murray.  

Καταδεικνύεται ότι τον 19ο αιώνα η Ιταλία αποτελεί προνομιακό τόπο για τους Άγγλους, 

τοποθετούμενη στη θέση ενός σημαντικού «άλλου», ο αμφίθυμος λόγος περί του οποίου, αφ’ 

ενός, θεματοποιεί εκφάνσεις της «αγγλικότητας», ενώ συγχρόνως συνεισφέρει στην ίδια τη 
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διαμόρφωσή της· αφ’ ετέρου, ειδικά μετά το προηγούμενο του Childe Harold’s Pilgrimage του 

Λόρδου Βύρωνα, καθώς η διαδικασία συνδιαλλαγής με την Ιταλία αισθητικοποιείται, το ταξίδι 

προσλαμβάνει την επί πλέον συμβολική διάσταση μιας πορείας έκφρασης και αυτό-

μορφοποίησης για το ποιητικό υποκείμενο. 

 

2. (Ε2) ΒΙΒΛΙΟ: Σπουδές φύλου και λογοτεχνία (2015) Ελληνικά Ακαδημαϊκά 

Συγγράμματα και Βοηθήματα. 2015. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5721   

  

Το σύγγραμμα ασχολείται με τη θεματική διερεύνηση (αλλά και την πολιτική διάσταση) των 

θεωρητικών προσεγγίσεων του λογοτεχνικού κειμένου που αναπτύχθηκαν στα ακαδημαϊκά 

πεδία της φεμινιστικής κριτικής και των σπουδών φύλου, με αποτέλεσμα να μετασχηματίσουν 

μερικώς το γνωστικό αντικείμενο που ονομάζουμε λογοτεχνία ή γραμματολογία.  

Οι θεωρίες της λογοτεχνίας, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στο πλαίσιο των σπουδών φύλου, 

είναι εξίσου πολλές και κάποτε ασύμβατες μεταξύ τους. Στόχος του συγγράμματος είναι κατ’ 

αρχάς να αναδείξει τις βασικότερες από αυτές, αλλά και να παρουσιάσει τη σχετική συζήτηση 

και διαμάχη την οποία έχουν προκαλέσει. Έτσι, έχει γίνει μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν 

διαφορετικές θέσεις και προοπτικές, οι οποίες, ωστόσο, έχουν επιλεγεί με γνώμονα την 

επικαιρότητά τους και (όσον αφορά τις παλαιότερες από αυτές) την ιδιότητά τους να 

συμβάλλουν ακόμα και σήμερα στην παραγωγή νέων εννοιών, αναγνώσεων και πολιτικής. 

Φυσικά, τόσο η ιστορική ανασκόπηση της φεμινιστικής κριτικής, όσο και η παρουσίαση των 

περισσότερο σύγχρονων εξελίξεων στις σπουδές φύλου, διέπονται από την προσωπική κρίση 

και στάση της συγγραφέως, η οποία εκκινά, καταρχήν, από την παραδοχή ότι η έμφυλη 

υποκειμενικότητα δεν ανάγεται στη φύση και τη βιολογία, αλλά διαμορφώνεται επί μακρόν, 

επίπονα, τόσο μέσω σειράς ταυτοποιήσεων, όσο και «διά του λόγου» και «επιτελεστικά», όπως 

υποστηρίζει η Judith Butler.  

Tο Κεφάλαιο 1, «Φύλο και λογοτεχνία στον 18ο και 19ο αιώνα», επικεντρώνεται τόσο στη 

θετική όσο και στην αρνητική επίδραση που είχε η φιλοσοφία του Διαφωτισμού του18ου αιώνα 

ως προς τη θέση της γυναίκας και την εκπαίδευση των κοριτσιών. Από την εποχή εκείνη 

εδραιώνεται και μας κατατρύχει ο διαχωρισμός πνεύματος και σώματος, όπως επίσης το 

ιδεολόγημα ότι οι άνδρες έχουν προνομιακή σχέση με τη λογική και την κριτική σκέψη, 

πράγμα που τους καθιστά κατάλληλους από τη «φύση» τους για δράση στον δημόσιο χώρο 

και την πολιτική. Βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν και χειρίζονται αυτά τα ζητήματα γυναίκες 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5721
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της διανόησης της εποχής, όπως η φιλόσοφος Mary Wollstonecraft, της οποίας οι 

συγγραφικές παρεμβάσεις (που είναι αναπόφευκτα γεμάτες αντιφάσεις) παραμένουν ακόμα 

επίκαιρες. Κατόπιν εξετάζουμε το λεγόμενο πρώτο «κύμα» ή ρεύμα του φεμινισμού που 

αναφέρεται στο γυναικείο κίνημα του 19ου αιώνα και εστιάζει σε αιτήματα όπως το δικαίωμα 

της ψήφου για τις γυναίκες, αλλά και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την περιουσία και την 

πρόσβαση σε επαγγέλματα με κύρος. Κατά την εποχή αυτή εμφανίζεται σε αρκετές χώρες της 

Ευρώπης και στην Αμερική πληθώρα γυναικών λογοτεχνών, οι οποίες, ανεξάρτητα από το αν 

αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινίστριες ή όχι, πραγματεύονται (και εν μέρει μετασχηματίζουν 

μέσω της γραφής τους) τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη φύση και τη θέση των φύλων και τις 

σχέσεις τους.  

Το Κεφάλαιο 2, «Φεμινισμός και μοντερνισμός: οι εμβληματικές Virginia Woolf και 

Simone de Beauvoir», εξετάζει τον φεμινισμό και άλλες πραγματεύσεις του φύλου στο 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα, κατά το οποίο εμφανίζονται κείμενα εμβληματικά και 

καταστατικά του φεμινισμού, φιλοσοφικά, δοκιμιακά και λογοτεχνικά. Κείμενα της Virginia 

Woolf, η οποία διατύπωσε το αίτημα της ανάδειξης και αποκατάστασης της γυναικείας 

παρουσίας στην ιστορία της λογοτεχνίας και της Simone de Beauvoir, που θεμελίωσε τη 

θεωρία για την κοινωνική κατασκευή του φύλου. Κατόπιν, το Κεφάλαιο 3, «Φεμινιστική 

θεωρία, κριτική και λογοτεχνία κατά τις δεκαετίες 1960-1980», επικεντρώνεται στο 

λεγόμενο δεύτερο και ορμητικότατο «κύμα» του φεμινισμού, το οποίο κατέκλυσε τον 

πολιτικό, κινηματικό και ακαδημαϊκό χώρο στη Δύση κατά τις δεκαετίες 1960-1980, με 

αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άλλα, τις σημαντικές βελτιώσεις στις κρατικές νομοθεσίες 

αναφορικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών. Παράλληλα με τα γυναικεία κινήματα 

οργανώνονται κατά την εποχή αυτή και κινήματα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και 

εμφανίζονται στον ακαδημαϊκό χώρο συναφείς μελέτες και προγράμματα. Σε πολλά 

πανεπιστήμια θεμελιώνονται οι γυναικείες σπουδές, που έχουν στόχο (ακολουθώντας ως προς 

αυτό τις προτροπές της Woolf) την έρευνα της μέχρι τότε παραγκωνισμένης ιστορίας των 

γυναικών, την προβολή της πολλαπλής γυναικείας συμβολής στην ιστορία του δυτικού 

πολιτισμού και τη δημιουργία μιας γυναικείας παράδοσης στη λογοτεχνία και τις τέχνες. 

Αναπτύσσεται, επίσης, σταδιακά η ευαισθησία ως προς τη σχέση του φεμινισμού με 

μειονοτικές ομάδες (Αφροαμερικανίδες, λεσβίες, αλλά και γυναίκες εκτός δυτικού κόσμου 

κ.ά.), οι οποίες παίρνουν τον λόγο και διαμορφώνουν τις πολιτικές ταυτότητας που 

προσιδιάζουν στους δικούς τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Μέσω της σύγκλισης της 
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φεμινιστικής θεωρίας με τη γραμματολογία επανεξετάζεται το ζήτημα της συγγραφής της 

λογοτεχνίας καθώς και οι τρόποι πρόσληψης και η κοινωνική λειτουργία της. Συγχρόνως, 

παράγεται πλούσιο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό έργο, το οποίο συνομιλεί με τις προκείμενες 

του φεμινισμού. Στο Κεφάλαιο 4, «Ψυχαναλυτική θεωρία, φεμινισμός και λογοτεχνία», 

παρακολουθούμε την πορεία της ταραχώδους σχέσης φεμινισμού και ψυχανάλυσης, με 

έμφαση στις αλλαγές που επέφερε η θεωρία για την ύπαρξη και τη λειτουργία του ασυνειδήτου 

στις αντιλήψεις μας για τη σεξουαλική ταυτότητα και το έμφυλο υποκείμενο. Εξετάζουμε τις 

βασικές θέσεις του Sigmund Freud, αλλά και του Jacques Lacan και αφιερώνουμε μια ενότητα 

στις λεγόμενες «γαλλίδες φεμινίστριες», Hélène Cixous, Luce Irigaray, και Julia Kristeva.  

Το Κεφάλαιο 5, «Δομισμός, μεταδομισμός και σπουδές φύλου», το οποίο ασχολείται και 

με τη θεωρία της Judith Butler για το φύλο ως παραστασιακή επιτέλεση, επικεντρώνεται στη 

σχέση του φεμινισμού με τον δομισμό και τον μεταδομισμό, δηλαδή θεωρίες που 

προβληματοποίησαν δραστικά τη σχέση της γλώσσας και της λογοτεχνίας με τον κόσμο, 

εκκινώντας από την παραδοχή ότι η γλώσσα, ο λόγος και το κείμενο, σε μεγάλο βαθμό 

κατασκευάζουν και παράγουν τόσο το «υποκείμενο» όσο και το «αντικείμενό» τους. Κατά τη 

δεκαετία του 1990 αναδύονται διαφορετικές προσεγγίσεις που πραγματεύονται και 

αποκαλύπτουν τη θεμελιώδη αστάθεια των κατηγοριών των φύλων. Η μελέτη του φύλου 

συναρτάται πλέον με την κριτική και, μάλιστα, την «αποδόμηση» της έννοιας του 

«αυτεξούσιου υποκειμένου», που είναι σε θέση να σκέφτεται και να ενεργεί αυτοβούλως και 

ελεύθερα. Αυτή η εξέλιξη στη φιλοσοφία και την κριτική θεωρία, η οποία μερικές φορές 

αποκαλείται «θάνατος του υποκειμένου», έχει προκαλέσει έντονες διαμάχες αναφορικά με την 

τύχη, ακριβώς, του «φεμινιστικού υποκειμένου». Ωστόσο, ο λεγόμενος «θάνατος του 

υποκειμένου» δεν ισούται με τη ματαίωση κάθε εμπρόθετης δράσης και δεν σημαίνει ότι οι 

άνθρωποι βρίσκονται απολύτως στο έλεος κοινωνικών δυνάμεων και εξουσιαστικών λόγων, 

χωρίς τη δυνατότητα αντίστασης. Το υποκείμενο και, πιο συγκεκριμένα, το έμφυλο 

υποκείμενο, ορίζεται πάντοτε σε σχέση με πολιτισμικά, λογοθετικά συγκείμενα και κοινωνικές 

πρακτικές· ως αποτέλεσμα παρατηρούμε μία εκ νέου στροφή της προσοχής των μελετητών 

του φύλου προς την ιστορία, ως έρευνα των περίπλοκων συνθηκών που δεσμεύουν ή/και 

παράγουν διαφορετικές υποκειμενικότητες.  

Αντί Επιλόγου, στο Κεφάλαιο 7 εξετάζεται το αμφιλεγόμενο φαινόμενο του 

«μεταφεμινισμού», που πρωτοεμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1990 στον δυτικό κόσμο. 

Πρόκειται για ρευστή έννοια, που δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια· αρχικά 
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αναφερόταν σε μια αρκετά αναγνωρίσιμη κατηγορία γυναίκας που συναντάμε κατ’ εξοχήν στα 

μίντια: μια γυναίκα η οποία, από τη μια μεριά ντύνεται προκλητικά, με τρόπο που 

παραδοσιακά θεωρούμε ότι τη μετατρέπει σε «αντικείμενο» για το βλέμμα και την επιθυμία 

των ανδρών, ενώ από την άλλη απαιτεί δικαιώματα και εξουσία που, επίσης παραδοσιακά, 

ταυτίζουμε με τον χώρο των ανδρών. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που μας απασχολεί είναι 

η σημασία του πρόσημου «μετα-»: αναφέρεται σε εξελίξεις, οι οποίες προϋποθέτουν και 

βασίζονται στις αλλαγές αντιλήψεων και νόμων που έχει επιφέρει το φεμινιστικό κίνημα, ή 

είναι απλά αντίδραση στον φεμινισμό; Δηλώνει τη γυναικεία ελευθερία ή αποτελεί 

πισωγύρισμα στην προ φεμινισμού εποχή; 

Σήμερα αντιμετωπίζουμε πληθώρα θεωρητικών και ιδεολογικών διαφοροποιήσεων στον χώρο 

των σπουδών φύλου και, γενικά, μια κριτική διάθεση απέναντι στο δεύτερο κύμα που φαίνεται 

να είναι κατ’ εξοχήν ταυτισμένο με τον όρο «φεμινισμό». Η μετά το δεύτερο κύμα εποχή 

ονομάζεται συχνά και το «τρίτο κύμα» του φεμινισμού, το οποίο, ωστόσο, δεν παρουσιάζει 

συνοχή. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από ονομασίες και χαρακτηρισμούς, είναι βασικό οι 

γυναίκες να συνεχίσουν και να προχωρήσουν τους αγώνες τους, με τον ακτιβισμό αλλά και 

εντός του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς έχουν μάλιστα να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση 

των οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων, που έχει δημιουργήσει αντίστοιχα 

και νέες δυνατότητες αλλά και κινδύνους. 

 

3. (Ε3.1) «Ανδρισμός και Αυτοκρατορία: η ιστορία του Robert Clive (1725-1774) σε 

κείμενα της βικτωριανής πεζογραφίας». Υπό δημοσίευση στο Ανδρισμοί και Ιστορία, 

επιμ. Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Ανδρονίκη Διαλέτη, Γιώργος Πλακωτός. Αθήνα: 

Γκουτενμπεργκ. 

Η εργασία παρουσιάζει και αναλύει βικτωριανά κείμενα, που αφηγούνται μερικώς την ιστορία 

της βαθιά αμφιλεγόμενης προσωπικότητας του Robert Clive (1725-74), γνωστού με την 

επωνυμία “Clive of India”, που έπαιξε κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Βρετανικής 

Εταιρείας της Ανατολικής Ινδίας σε Βρετανική Αυτοκρατορία. Ασχολείται πρώτα με το 

βιογραφικό δοκίμιο του ιστορικού και πολιτικού (αλλά και λογοτέχνη) T.  B. Macaulay, Essay 

on Clive και κατόπιν εστιάζει σε εφηβικά μυθιστορήματα όπως το Winning an Empire της G. 

Stebbing και το With Clive in India του G. A. Henty. Μπορούμε να κατανοήσουμε τα κείμενα 

αυτά (και τις διδακτικές τους διαστάσεις) ως συμβολές και παρεμβάσεις σε μία συζήτηση 

αλλά και διαμάχη περί ανδρικού ηρωισμού, κατά την οποία επιχειρήματα αναφορικά με τη 
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διάπλαση του αγοριού και τη διαμόρφωση του ιδανικού ανδρισμού διασταυρώνονται και 

συνυφαίνονται με τις ιστορικές εξελίξεις στη μορφή, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας.  

 

4. (Ε3.2.) “Self-Fashioning in C.P. Cavafy’s ‘Going Back Home from Greece’ and 

‘Philhellene’”. Synthesis, Vol V. (2012).  

Η εργασία προσεγγίζει τους δραματικούς μονολόγους του Κ. Π. Καβάφη «Επάνοδος από την 

Ελλάδα» και «Φιλέλλην» μέσω των συμβάσεων του λογοτεχνικού είδους στο οποίο ανήκουν, 

του δραματικού μονολόγου, που οριοθετεί και ιστορικοποιεί την ποιητική εκφορά μέσω της 

δραματοποίησης. Οι δραματικοί αυτοί μονόλογοι αποτελούν λογοτεχνικές, πλασματικές, 

παραστιασιακές επιτελέσεις των δύο πρωταγωνιστών, των ομιλητών τους. Αντλώντας από τη 

θεωρία περί «υποκειμενοποίησης» του Michel Foucault, ο λόγος περί ελληνισμού στα δύο 

κείμενα ερμηνεύεται ως συστατικό στοιχείο της ιστορικής και πολιτισμικής κατάστασης που 

«δεσμεύει» τους δύο ομιλητές. Η εργασία επιχειρεί να δείξει ότι παρ’ όλο που ο λόγος αυτός 

εγκλωβίζει τους δύο ομιλητές, επιδίδοντάς τους ταυτότητες,  ταυτόχρονα προσφέρει τα μέσα 

για έναν δημιουργικό αναστοχασμό και αναδιαπραγμάτευση αυτών των ταυτοτήτων.    

 

5. (Ε3.3.) “Masculinity, Heroism and the Empire: Robert Browning’s Clive (1880) 

and other Victorian re-constructions of the story of Robert Clive (1725-1774)”. 

Victorian Literature and Culture, Vol. 37, 141-156 

Ο συσχετισμός της ιστορίας της σεξουαλικότητας με μια ιστορία ηθικών προβληματισμών από 

τον M. Foucault έχει παρακινήσει αρκετές ενδιαφέρουσες μελέτες για τις βικτωριανές εκδοχές 

«ανδρισμού». Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, και σκοπεύοντας να διερευνήσει περισσότερο μία 

βικτωριανή συζήτηση που συσχετίζει τον ηρωισμό (ως ιδανικό ανδρισμό) με αποικιοκρατικές 

πρακτικές και ιμπεριαλιστικές πολιτικές, το κείμενο επικεντρώνεται στο μακροσκελές 

δραματικό ποίημα του βικτωριανού Robert Browning, Clive, που πραγματεύεται την ιστορία 

του Robert Clive, διοικητή της Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών κατά τον 18ο αιώνα και ήρωα 

της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η χαρακτηριστική ειρωνεία του Browning αναδεικνύει τις 

ανασφάλειες των Βικτωριανών αναφορικά με τον ανδρισμό τους, ενώ ταυτόχρονα ασκεί 

κεκαλυμμένη κριτική στην Βρετανική Αυτοκρατορία. 
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6. (E3.4.) “Mme de Staël’s Cosmopolitan Imaginary and Sydney Owenson’s Early 

Novels”, Études Irlandaises, 34/1. Press Universitaires de Rennes, σσ. 145-157. 

Τα πρώιμα μυθιστορήματα της Sydney Owenson, The Wild Irish Girl: a National Tale (1806)6, 

Woman or: Ida of Athens (1809) και The Missionary: an Indian Tale (1811), μετατοπίζουν το 

θέμα της ιμπεριαλιστικής βίας στην αφήγηση μιας παθιασμένης αλλά και συγκρουσιακής 

ρομαντικής συνάντησης, ανάμεσα σε έναν προνομιούχο αποικιοκράτη ταξιδιώτη και μία 

αποικιοκρατούμενη, ντόπια, «ιθαγενή», γυναίκα. Ισχυρίζομαι ότι ο χειρισμός και χειραγώγηση 

των συμβάσεων της μυθιστορίας (romance) και η κατασκευή «εθνικών χαρακτήρων» 

εγγράφουν μία δυναμική, παραγωγική ένταση ανάμεσα στους λόγους του εθνικισμού, της 

οικουμενικότητας και του κοσμοπολιτισμού, τόσο στο έργο της Mme de Staël’ όσο και της 

Owenson.   

 

7. (E.4.1.) «Το υποκείμενο του λόγου σε δύο δραματικούς μονολόγους: Κ.Π. 

Καβάφη Συμεών και Alfred Tennyson St. Simeon Stylites». Συγχρονα Θέματα, Αθήνα. 

Η εργασία εστιάζει σε ένα ώριμο ποίημα του Καβάφη, τον δραματικό μονόλογο «Συμεών» 

(1917), και επιχειρεί να εμβαθύνει στη σχέση του με τον εμβληματικό δραματικό μονόλογο του 

Alfred Tennyson, St. Simeon Stylites, από τους πρώτους βικτωριανούς μονολόγους και 

κείμενο καμπής στην ιστορία της αγγλικής ποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία φιλοδοξεί 

όχι μόνο να αναγνώσει κριτικά και συγκριτικά τα δύο ποιητικά κείμενα, του Tennyson και του 

Καβάφη, αλλά να αποτελέσει και συμβολή στη μελέτη της σχέσης του τελευταίου με το είδος 

του βικτωριανού δραματικού μονολόγου γενικά. Εστιάζει, ειδικότερα, στον τρόπο με τον οποίο 

τα δύο κείμενα συγκροτούν, «δια του λόγου», το υποκείμενο της ποιητικής εκφοράς, τον 

λεγόμενο «ομιλητή» ή «μονολογιστή». 

 

8. (E.4.2.) “The Poetic Subject as ‘Subject of Semiosis’ in C. P. Cavafy’s ‘Going Back 

Home from Greece’”. Στο Changing Worlds and Signs of the Times, Selected 

Proceedings from the 10th International Conference of Hellenic Semiotics Society, ed. 

E. Deltsou & M. Papadopoulou. Βόλος 2016.  

Η εργασία εξετάζει την πολυσημία, ρευστότητα και (όπως υποστηρίζει) ανα-σημασιοδότηση 

λέξεων και φράσεων που συνδέονται με λόγους περί Ελληνισμού, στον δραματικό μονόλογο 

του Κ.Π. Καβάφη «Επάνοδος από την Ελλάδα». Ο ελληνοσύρος φιλόσοφος ομιλητής του 

ιστορικοφανούς αυτού μονολόγου που τοποθετείται στην ελληνιστική περίοδο,  ερμηνεύεται 
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ως το υποκείμενο της σημειολογικής διαδικασίας, δηλαδή τόσο ως ενεργός μέτοχος όσο και 

ως το αποτέλεσμα της κοινωνικής και ιδεολογικής δραστηριότητας μέσω της οποίας ένας 

πολιτισμός παράγει σημεία.  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίμονη χρήση της παρομοίωσης, 

από τον Καβάφη, ως το σχήμα λόγου που συνδέει διαφορετικές οντότητες (του Έλληνα και 

του Σύρου) και συνεπώς κατασκευάζει ομοιότητες ανάμεσά τους, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει 

απολύτως τις διαφορές τους. 

 

9. (Ε4.3.) “Gender-Resistance. Contemporary Practices and Approaches”. 

European Journal of English Studies (EJES) 16/3, 187-198. Routledge, Λονδίνο 2012. (Από 

κοινού με την Αγγελική Σπυροπούλου.) 

Πρόκειται για το εισαγωγικό μας κείμενο στο ομώνυμο αφιερωματικό τεύχος του EJES, που 

στοχεύει να διερευνήσει εμπειρίες και εννοιοδοτήσεις του φύλου στη στροφή του 21ου αιώνα. 

Επιλέξαμε τον τίτλο, Gender Resistance, με επίγνωση της αμφισημίας της έννοιας της 

«αντίστασης» που μπορεί να αναφέρεται σε αγώνες εξίσου υπέρ και εναντίον κάποιας 

κατάστασης ή αντικειμένου. Από τη μια μεριά, συμβατικές αντιθετικές κατασκευές του φύλου 

και συνακόλουθες ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας συχνά «αντιστέκονται» σε αλλαγές. Από την 

άλλη, φεμινιστικές πολιτικές συγκρούονται με την πραγματικότητα της γυναικείας καταπίεσης 

που εξακολουθεί να  υφίσταται στις σημερινές κοινωνικές δομές. Ωστόσο, είναι δυνατόν να 

αναπτυχθεί αντίσταση στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών και λόγων. Επί πλέον, κριτικές 

που βασίζονται σε μεταδομιστικές και queer θεωρίες έχουν προβληματοποιήσει την ίδια την 

έννοια του φύλου καθώς έχουν καταδείξει τον ασταθή και υποθετικό της χαρακτήρα. 

 

10. (Ε4.4) Φύλο και ιδεολογία», Λήμμα, ΦυλοΠαιδεία (2009) 

http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/ 

Παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια του μαρξιστικού όρου «ιδεολογία» και η επίδρασή της στις 

μελέτες και τις πρακτικές του μαρξιστικού φεμινισμού, κυρίως αναφορικά με τον ρόλο της 

οικογένειας, της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής λειτουργίας της ανάγνωσης. 

 

11. (Ε4.5). «Φύλο, σεξουαλικότητες και κινήματα» Λήμμα, ΦυλοΠαιδεία (2009), 

http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/ 

Εξετάζονται οι θεωρητικοί προβληματισμοί για την συγκρότηση των έμφυλων ταυτοτήτων, σε 

σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο: από την δεκαετία 

http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/
http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/
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του 1960 και στο εξής οι πολιτικές πρακτικές κινημάτων για τη χειραφέτηση των γυναικών, 

αλλά και των σεξουαλικά «αντιφρονούντων», αναπτύσσουν και συνδιαλέγονται με σύνθετους 

θεωρητικούς λόγους εντός και εκτός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπως η ψυχαναλυτική 

κριτική θεωρία, η θεωρία της επιτελεστικής συγκρότησης των έμφυλων υποκειμένων, η 

θεωρία queer, κ.ά. 

 

12. (Ε4.6). «Φύλο και κριτική θεωρία», Λήμμα, ΦυλοΠαιδεία (2009) 

http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/ 

Εξηγείται η έννοια της κριτικής θεωρίας ως συστηματική σκέψη που στοχεύει στην κριτική της 

κυριαρχίας, εκφράζει  απελευθερωτικά προτάγματα και συνδυάζει την περιγραφή και εξήγηση 

της κοινωνικής πραγματικότητας με την κριτική της. Εκτός από τη Σχολή της Φρανκφούρτης,  

στο χώρο της κριτικής θεωρίας κατατάσσονται μεταδομιστές στοχαστές όπως οι L. Althusser 

και M. Foucault, κοινωνιολόγοι όπως ο P. Bourdieu, ορισμένες ριζοσπαστικές τάσεις της 

φεμινιστικής θεωρίας, οι φυλετικές και οι μετααποικιακές σπουδές, κ.ά. Το κείμενο εστιάζει 

κυρίως σε φεμινιστικές αναλύσεις της εξουσίας, όπως αυτές των Bartky, Bordo, Sawicki, De 

Lauretis και Butler που εκκινούν από αρχές της θεωρίας του Foucault για την πειθαρχική 

εξουσία [disciplinary power] και την υποκειμενοποίηση [subjection], για να αναλύσουν 

κριτικά την κανονιστική θηλυκότητα.  

 

13.  (Ε4.7) A Gendered Vision of Greekness: Sydney Owenson’s Woman or: Ida of 

Athens (1809) 

Στο μυθιστόρημα αυτό, Woman or: Ida of Athens, (που άσκησε μεγάλη επίδραση στην εποχή 

του), η Owenson  μεταφέρει έναν Άγγλο ρομαντικό ταξιδιώτη στην Οθωμανική Αθήνα, 

συμβάλλοντας σε μία αναπόφευκτα «οριενταλιστική», τουλάχιστον εν μέρει, ευρωπαϊκή 

αναπαράσταση της «Ελλάδας» και της «ελληνικότητας» κατά τον πρώιμο δέκατο ένατο 

αιώνα, την οποία επιτυγχάνει μετασχηματίζοντας παραγωγικά τον λόγο γνωστών ταξιδιωτικών 

κειμένων της εποχής. Διερευνάται ο συναρπαστικός αλλά συγχρόνως παράδοξος τρόπος με 

τον οποίο το μυθιστόρημα οικειοποιείται και ανα-πλαισιώνει έννοιες για την Ελλάδα, την 

Ανατολή και τη θηλυκότητα που έχουν διαμορφωθεί σε ανδρικά κείμενα της κυρίαρχης 

παράδοσης, με σκοπό την παραγωγή ενός εναλλακτικού λόγου, που θα προάγει την 

χειραφέτηση καταπιεσμένων γυναικών και εθνών.  

 

http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/
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14.  (Ε4.8) Έχει φύλο η λογοτεχνία; Το παράδειγμα του Irish National Tale και η 

Sydney Owenson, Lady Morgan (1776-1859) 

Η εργασία επιχειρεί την κριτική παρουσίαση ενός αγγλόφωνου μυθιστορηματικού τύπου της 

ρομαντικής περιόδου (1890-1930), του ιρλανδικού εθνικού αφηγήματος, που πραγματεύεται τις 

σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στην αποικιοκρατική Βρετανία και την Ιρλανδία. Εξετάζοντας τις 

διακειμενικές σχέσεις του μυθιστορήματος τόσο με την ταξιδιωτική λογοτεχνία όσο και με τον 

φεμινιστικό λόγο της εποχής (αλλά και τον σημερινό), το άρθρο επιχειρεί να δείξει τον τρόπο 

με τον οποίο η προσπάθεια της Owenson να συνυφάνει την πολιτική της παρέμβαση, τις 

συγγραφικές της πρακτικές και τη «θηλυκότητά» της είναι σύστοιχη με την δραστική της 

παρέμβαση στη διαμόρφωση των συμβάσεων του ιρλανδικού εθνικού αφηγήματος ως 

μυθιστορηματικού είδους, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομά της. Ισχυρίζομαι 

ότι  έτσι εγγράφει στα κείμενά της μία αμφίρροπη γυναικεία υποκειμενικότητα, η οποία, αν δεν 

ανατρέπει, πάντως κλονίζει παραγωγικά τα όρια των κατεστημένων αντιλήψεων περί 

σεξουαλικής διαφοράς. 

 

15.  (Ε4.9) Elizabeth Barrett Browning and the Uses of Italy: a reading of Casa Guidi 

Windows. 

Το μακροσκελές αφηγηματικό ποιητικό κείμενο Casa Guidi Windows είναι η πιο 

ολοκληρωμένη απόκριση της Barrett Browning στο Risorgimento, το Ιταλικό εθνικό κίνημα 

για την ενοποίηση και ανεξαρτησία της Ιταλίας από την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία. Εδώ 

η Barrett Browning παράγει έναν ποιητικό λόγο που συνδυάζει τον δημόσιο ρόλο της ως 

τολμηρής κριτικού της βρετανικής πολιτικής και  ηγετικής μορφής στην υπηρεσία του 

ιταλικού εθνικισμού με τον αγώνα της για προσωπική αυτοδιάθεση και αναζήτηση μιας 

διακριτής, γυναικείας ποιητικής φωνής. 

 

16.  (Ε4.10) The Politics and Sexual Politics of Browning’s “Love Among the Ruins” 

Πρόκειται για βελτιωμένη εκδοχή μέρους του τελευταίου κεφαλαίου της διατριβής μου. Ο 

Browning εδώ εμπλέκεται στην παράδοση της ποίησης των ερειπίων, και αντιμετωπίζει το 

κλασικό παρελθόν ως οθόνη πάνω στην οποία προβάλλονται σύγχρονα οράματα και 

φαντασιώσεις μεγαλείου της αγγλικής κοινωνίας και ερωτήματα για το τέλος μιας 

αυτοκρατορίας. Για να ξαναζωντανέψει την αρχαία πόλη, ο Browning χρησιμοποιεί την 

αισθητική του Υψηλού (το πιο σημαντικό διακείμενο του “Love Among the Ruins” είναι το 
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περίφημο έργο του Edmund Burke, Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 

Sublime and the Beautiful). 

 

17.  (Ε4.11) Από κοινού με τον Κώστα Μάγο. «Η διαπολιτισμική λογοτεχνία και ο 

ρόλος της στην εκπαίδευση». Ομιλία στο 11ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ (2-5 Νοεμβρίου 2017) 

που θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου 

Παρουσιάζονται πρόσφατες θεωρητικές επεξεργασίες που πραγματεύονται τους τρόπους με 

τους οποίους ορίζεται η διαπολιτισμική λογοτεχνία, αλλά και το ζήτημα της λειτουργίας της 

ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Κατόπιν, αναλύεται υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικότητας το 

παιδικό βιβλίο της Ξένιας Καλογεροπούλου, Το αγόρι με τη βαλίτσα (Πατάκης 2017). 

Ζητούμενο της διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι μια λογοτεχνία που θα υπερβαίνει το δίπολο 

εαυτός-άλλος, έτσι ώστε να μην αναπαράγει στερεότυπα και να μη δημιουργεί εικόνες που 

προκαλούν οίκτο για τον «άλλο»· να προκαλεί τα παιδιά αναγνώστες  να εστιάζουν σε 

ομοιότητες και όχι σε διαφορές ανάμεσα σε ήρωες· και αντί να περιγράφει στατικά μια «άλλη» 

πολιτισμική ταυτότητα, να εστιάζει στην ανάπτυξη της υποκειμενικότητας των διαφορετικών 

ηρώων ή/και αφηγητών, ως πορείας εξατομίκευσης ή ως ανάπτυξης του εαυτού σε σχέση με 

τις σκέψεις, τα αισθήματα και τις πράξεις των άλλων.  

 

18. (Ε5.2) «Εισαγωγή: φύλο και επιστήμες» (σσ. 11-19), στο Φεμινιστικές παρεμβάσεις 

στις επιστήμες. Μωσαϊκό παραδειγμάτων, επιμ. Β. Δενδρινού, Εκδόσεις του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & του Προγράμματος Σπουδών για Θέματα 

Φύλου και Ισότητας . Αθήνα 2008.  

Πρόκειται για το εισαγωγικό κεφάλαιο του συλλογικού τόμου Φεμινιστικές παρεμβάσεις στις 

σύγχρονες επιστήμες. Επιχειρώ να εντάξω τα κείμενα του τόμου, που εκπροσωπούν 

διαφορετικές επιστήμες (εγκληματολογία, φαρμακευτική, φιλοσοφία της επιστήμης, ενώ η 

γραμματολογία εκπροσωπείται από δύο κείμενα), στην ιστορία της φεμινιστικής θεωρίας και 

να δείξω πώς συνομιλούν μεταξύ τους και με διάφορες θεωρητικές θέσεις: μαρξιστικές και 

ψυχαναλυτικές φεμινιστικές προσεγγίσεις (J. Rose) και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο του μεταδομισμού, όπως ο μετα-φουκωϊκός φεμινιστικός προβληματισμός για την 

εξουσία (J. Scott) και ο γαλλικός φεμινισμός (Cixous, Kristeva). 
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19. (Ε5.3) «Η γλώσσα της λογοτεχνικής κριτικής στην αγγλοσαξονική και την 

ελληνική μέση εκπαίδευση» Ανακοινώσεις γ’ συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Ορολογίας, 

σσ. 30-42. Αθήνα 2001. 

Διερευνάται η μεταφορά του λόγου της λογοτεχνικής κριτικής, και ειδικότερα της ορολογίας 

της Νέας Κριτικής, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην ελληνική μέση 

εκπαίδευση, με έμφαση στο διδακτικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την Γ’ 

Λυκείου, ΟΕΔΒ (χ.χρ) των Ν. Γρηγοριάδη, Δ. Καρβέλη, Χ. Μηλιώνη, Κ. Μπαλάσκα, Γ. Παγανό 

και Γ. Παπακώστα.  Θεωρητική αφετηρία της εργασίας είναι η διπλή θεώρηση του νοήματος 

των όρων, αφ’ ενός, ως κόμβων του πλέγματος μίας εξειδικευμένης γλώσσας (δηλαδή της 

εκάστοτε σχολής λογοτεχνικής κριτικής) απ’ όπου αυτοί αντλούν το «συστηματικό» του 

νόημα και, αφ’ ετέρου, ως διαύλων διασύνδεσης με το ευρύτερο σύνολο των κοινωνικών 

ιδεών, των ρητών και άρρητων παραδοχών που οργανώνουν ακόμα και την πλέον καθημερινή 

ή αυτονόητη σκέψη, δια των οποίων ανοίγονται στο «ιδεολογικό» νόημα. 

 

20.  (Ε6.1). Επιμέλεια (με την Α. Σπυροπούλου) του αφιερωματικού τεύχους “Gender 

Resistance” του European Journal of English Studies (EJES) 16/3, Λονδίνο 2012. 

http://www.tandfonline.com/dAoi/pdf/10.1080/13825577.2012.735142  

Το EJES εκδίδεται από τον οίκο Routledge με ευθύνη του European Association for the Study 

of English (ESSE) και αντικείμενο την αγγλόφωνη λογοτεχνία και τις πολιτισμικές σπουδές.) 

Το αφιερωματικό τεύχος συγκεντρώνει επιστημονικά άρθρα, που προσεγγίζουν λογοτεχνικά 

κείμενα αλλά και άλλες εκδηλώσεις πολιτισμού των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα και 

των αρχών του 21ου, με θεωρητικά εργαλεία που επίσης εκπροσωπούν τις περισσότερες 

πρόσφατες επεξεργασίες και μέριμνες στον χώρο των σπουδών φύλου και της φεμινιστικής 

κριτικής. Τα κείμενα που τελικά επιλέξαμε, επιμεληθήκαμε και δημοσιεύσαμε στο τέλος μιας 

μακράς διαδικασίας είναι τα παρακάτω: 

 

Evgenia Sifaki and Angeliki Spiropoulou 

Gender Resistance 187 

 

Athena Athanasiou 

 ‘Who’ is that Name? 199 

http://www.tandfonline.com/dAoi/pdf/10.1080/13825577.2012.735142
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Η Αθανασίου μελετά το ζήτημα της ενσώματης, έμφυλης υποκειμενοποίησης, μέσα στις 

κοινωνικές, κανονιστικές διαδικασίες που την κινητοποιούν και ταυτόχρονα παρεμποδίζουν. 

 

Jana Funke 

Obscurity and Gender Resistance in Patricia Duncker’s 

James Miranda Barry 215 

Η Funke προσεγγίζει το μυθιστόρημα της Dunker, με θέμα τον περίφημο στρατιωτικό γιατρό 

της βρετανικής αυτοκρατορίας, James Miranda Barry, που μετά τον θάνατό του αποδείχθηκε 

πως ήταν γυναίκα. Κεντρικό επιχείρημα είναι ότι το μυθιστόρημα δεν επιχειρεί να εξηγήσει την 

ιστορία του πρωταγωνιστή του, αλλά ότι αξιοποιεί την συσκότιση γύρω από την έμφυλη 

ταυτότητα του Barry ως τρόπο αντίστασης στην ίδια την έννοια του φύλου και τις 

κατηγοριοποιήσεις της. 

In Dialogue with the Early Modern Past 227 

Η Christine Harrison εστιάζει σε δύο κείμενα της Rose Tremain, που εκπροσωπεί το λεγόμενο 

Νέο Ιστορικό Μυθιστόρημα στην Αγγλία και υποστηρίζει ότι ο διάλογος παρελθόντος και 

παρόντος που συνιστούν τα κείμενα αυτά αναδεικνύει δυνατότητες ελευθερίας για το φύλο και 

τη σεξουαλικότητα στο μέλλον.  

 

Eduardo Cadava 

At the Threshold of Life and Death 241 

Το κείμενο του Eduardo Cadava μελετάει μια σειρά φωτογραφιών του 2003, του φωτογράφου 

και αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα Fazal Sheikh, που αναπαριστάνουν γυναίκες Ινδές, 

οι οποίες, έχοντας χάσει την περιουσία και τη θέση τους στην οικογένεια και την κοινωνία 

λόγω της χηρείας τους, βρίσκουν καταφύγιο και αποζητούν σωτηρία στο Vrindavan, την 

«πόλη των χηρών». Η εργασία ανιχνεύει τη σημασία του ταξιδιού τους στον τόπο αυτό 

προσκηνύματος, σε σχέση με ερωτήματα που αφορούν το φύλο, τις διακρίσεις και την 

αντίσταση σε αυτές. 

 

Ana Sobral 

‘Unlikely MCs’, Hip hop and the performance of Islamic 

Feminism 259 



Ευγενία Σηφάκη, Βιογραφικό και Υπόμνημα Εργασιών 

 

33 

 

Η εργασία εξετάζει το σημείο επαφής ανάμεσα στον φεμινισμό και το σύγχρονο Ισλάμ στη 

δυτική Ευρώπη, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Poetic Pilgrimage, το συγκρότημα δύο 

γυναικών ράπερ και ποιητριών με καταγωγή από τη Τζαμάικα και την Αφρική. 

 

21. (Ε6.2). Eπιμέλεια ελληνικής έκδοσης, θεώρηση μετάφρασης και πρόλογος (από κοινού 

με τους Μ. Πεχλιβάνο και Σ. Παρασχά) του Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας/9. Ιστορικές, 

φιλοσοφικές και ψυχολογικές όψεις της θεωρίας της λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα, επιμ. C. 

Knellwolf & C. Norris. [History of Literary Criticism IX, Cambridge University Press 2001]. 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2010. 

 

22. (Ε6.3). Επιμελήτρια κειμένων (2009-2011) της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας για 

θέματα φύλου ΦυλοΠαιδεία (http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/), η οποία φιλοδοξεί να 

αποτελέσει μία έγκυρη πηγή επιστημονικής γνώσης, εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης για 

ζητήματα που αφορούν τις σπουδές φύλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (Η ΦυλοΠαιδεία 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΠΠΣ Θέματα Φύλου και Ισότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.) του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

 

23. (Ε4.12) «Πολιτισμική κινητικότητα στο μυθιστόρημα Woman or: Ida of Athens 

(1809), της Sydney Owenson, Lady Morgan», στον τιμητικό τόμο για την ομότιμη 

καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άννα Τζούμα με 

τίτλο Ο περίπλους της Θεωρίας (επιμ. Π. Καρπούζου- Δ. Αγγελάτος-Χ. Ντουνιά- Τ. 

Καραβία).  

 

Το μυθιστόρημα της Ιρλανδής Sydney Owenson, Lady Morgan, Woman or: Ida of Athens 

(1809) είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην Οθωμανική Αθήνα 

και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, και στοχεύει ρητά στο να υποστηρίξει την επικείμενη 

Ελληνική Επανάσταση (επηρεάζοντας ταυτόχρονα τη βρετανική πολιτική προς αυτή την 

κατεύθυνση). Στην παρούσα εργασία, για να γίνει κατανοητή η μυθοπλαστική κίνηση του  Ίντα 

της Αθήνας και τα αποτελέσματά της, ο κριτικός σχολιασμός και ο ιδεολογικός του 

προσανατολισμός, επιχειρώ να το εντάξω στο πλαίσιο του λογοτεχνικού είδους του εθνικού 

αφηγήματος και των ιδιαιτεροτήτων του, να εξετάσω τις διακειμενικές του σχέσεις, και να 

αξιοποιήσω για την κριτική μου προσέγγιση πρόσφατες θεωρητικές επεξεργασίες που έχουν 

http://rcel.enl.uoa.gr/fylopedia/
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αξιοποιηθεί στον χώρο της διαπολιτισμικής θεωρίας, όπως αυτές του Stephen Greenblatt, του 

Wolfgang Welsch, και άλλων. 

 

24. (Ε4.13) Σηφάκη Ε. & Κονταξή Ε. Η παιδική ηλικία της ηρωίδας στο έργο Τζέην 

Έυρ της Charlotte Brontë, σε ελληνικές εκδόσεις για παιδιά. Περ. Κείμενα, Εργαστήριο 

Λόγου και Πολιτισμού Π.Θ. . 

 

H εργασία αφενός παρουσιάζει μία ευρύτερη έρευνα (σε εξέλιξη), που αφορά τη μελέτη της 

πρόσληψης στην Ελλάδα του έργου των αδελφών Brontë, αφετέρου εστιάζει επιλεκτικά σε 

ορισμένες ελληνικές εκδόσεις για παιδιά του μυθιστορήματος της Charlotte Brontë Τζέην Έυρ 

(1847), ενός από τα δημοφιλή κλασικά έργα της ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, που έχουν 

ενσωματωθεί στην ελληνική νεανική και παιδική λογοτεχνία. Αρχικά παρουσιάζονται 

συνοπτικά όλες οι ελληνικές εκδόσεις του έργου που απευθύνονται σε παιδιά και νέους. 

Κατόπιν, εξετάζουμε πιο αναλυτικά ορισμένα στοιχεία από τα πρώτα κεφάλαια του 

μυθιστορήματος, που συναποτελούν μια σχετικά αυτόνομη ενότητα και αφορούν την παιδική 

ηλικία της ηρωίδας, ώστε να διερευνήσουμε κατά πόσο και με ποιους λογοτεχνικούς τρόπους 

οι ελληνικές διασκευές αποδίδουν χωρία του αρχικού κειμένου, που αφορούν το φύλο και τη 

θηλυκότητα, την «ετεροποίηση» της ηρωίδας ως ορφανού και άπορου κοριτσιού, καθώς και 

την κοινωνική αδικία εν γένει.  

 

25.(E4.14) Sifaki E. & Magos K. “‘Children with Life Jackets’. Greek Picturebooks about 

Refugee Issues in Greece”. IBBY Congress Athens (Σεπτέμβριος 2018). Υπό δημοσίευση 

στα Πρακτικά του συνεδρίου. 

 

Η πρόσφατη αύξηση των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα οδήγησε σε αρκετές εκδόσεις 

παιδικών βιβλίων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του παιδιού αναγνώστη για στα 

προβλήματα των προσφύγων. Η λογοτεχνία για τους πρόσφυγες επικεντρώνεται σε μία ή 

περισσότερες πτυχές της προσφυγικής κρίσης, όπως είναι οι αιτίες του εκτοπισμού, η 

απομάκρυνση από τη χώρα καταγωγής, η αποδοχή ή μη των προσφύγων στη χώρα υποδοχής 

και τα σχολεία της, η κοινωνική ένταξη των μαθητών προσφύγων και άλλα. Όσον αφορά τόσο 

το θεματικό περιεχόμενο όσο και τις αφηγηματικές συμβάσεις, οι ελληνικές ιστορίες είναι 

συγκρίσιμες με αυτές που δημοσιεύονται στα αγγλικά και διεθνώς. Εάν είναι αποτελεσματικές, 
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μπορούν να χρησιμεύσουν για να εξοικειώσουν το κοινό τους με την κατάσταση των 

μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και να τους ενθαρρύνουν να προβληματιστούν 

σχετικά με συναφείς σημαντικές διεθνείς και εθνικές πολιτικές αποφάσεις. Εδώ εξετάζονται 

δύο ελληνικά βιβλία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, το Αγόρι με τη βαλίτσα (2017) των 

Mike Kenny και Ξένια Καλογεροπούλου και το Μελάκ μόνος (2016) της Αργυρώς Πιπίνη, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για χρήση στη σχολική τάξη. 

 

26.(Ε4.15) Στοιχεία από την αφροαμερικανική λογοτεχνία και κριτική. Περ. Σύγχρονα 

Θέματα 42/149 (2020). 

 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία από την ιστορία της αφροαμερικανικής 

λογοτεχνίας και κριτικής, με φόντο τον συνεχόμενο συστημικό ρατσισμό στις Η.Π.Α. και υπό 

το πρίσμα της ανανεωμένης θεώρησης αυτής της παράδοσης, που έχει διαμορφωθεί στον 210 

αιώνα και στο πλαίσιο του κινήματος Black Lives Matter (BLM). Το κείμενο οργανώνεται στη 

βάση κριτικών ερωτημάτων και διλημμάτων που έχουν απασχολήσει τους αφροαμερικανούς 

συγγραφείς, όπως εκείνα που αφορούν την απεύθυνση της εν λόγω λογοτεχνίας, τον 

προσδιορισμό της αφροαμερικανικής ταυτότητας την οποία αυτή αναπαριστά ή δημιουργεί, 

και τη σχέση της λογοτεχνικότητας και του αισθητικού πειραματισμού που την χαρακτηρίζει 

με τον πολεμικό της χαρακτήρα ως πολιτική αντιλογία 

 

27.(Ε4.16) Τα μουσεία στη λογοτεχνία-Η λογοτεχνία στα μουσεία. Εισαγωγή στο ειδικό 

τεύχος Τα μουσεία στη λογοτεχνία-Η λογοτεχνία στα μουσεία MuseumEdu 7, επιμ. 

Ευγενία Σηφάκη. Εργαστήριο Μουσειοπαιδαγωγικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(2020). 

 

Το παρόν τεύχος, αφιερωμένο στο διττό θέμα Τα μουσεία στη λογοτεχνία-Η λογοτεχνία στα 

μουσεία, προσκάλεσε σε συνομιλία και συνεργασία εκπροσώπους από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία, τις λογοτεχνικές και πολιτισμικές σπουδές, τη μουσειολογία και την 

εκπαίδευση, ώστε να διερευνήσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την πολύπλευρη 

σχέση λογοτεχνίας και μουσείου, αλλά και άλλων τόπων πολιτισμικής αναφοράς. Τα κείμενα 

που τελικά συμπεριλαμβάνονται εδώ εξετάζουν το πώς λειτουργούν η ίδια η έννοια του 

μουσείου αλλά και ποικίλες εικόνες του μέσα σε λογοτεχνικά κείμενα και, αντίστροφα, πώς η 
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λογοτεχνία και γενικότερα η τέχνη του λόγου ενσωματώνεται, βιώνεται και αξιοποιείται μέσα 

στους μουσειακούς χώρους και σε σχέση με τα αντικείμενά τους. Ορισμένα από τα άρθρα 

εξετάζουν τη σχέση λογοτεχνίας και μουσείου με την ιστορία και, συνεπακόλουθα, τη συμβολή 

αυτής της σχέσης στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης, ενώ τελικά κυριαρχούν σε αριθμό 

τα κείμενα που επικεντρώνονται στην παιδαγωγική λειτουργία τόσο του μουσείου όσο και της 

λογοτεχνίας. 

 

28.(Ε4.17) «Ερωτήματα για την παιδική προσφυγική λογοτεχνία». Κείμενα, 

ηλεκτρονικό περιοδικό παιδικής λογοτεχνίας, τεύχος 30, Εργαστήριο λόγου και 

πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2018). 

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=46

7:t30-sifaki&catid=74:-30&Itemid=111  

 

Εξετάζονται αξιόλογα και αρκετά απαιτητικά κείμενα από την πρόσφατη παραγωγή παιδικής 

προσφυγικής λογοτεχνίας, τα οποία επιχειρούν να ευαισθητοποιήσουν το ελληνικό κοινό 

(κυρίως το παιδικό αλλά όχι μόνο) υπέρ της υπόθεσης των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων 

που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάζουν μικρούς 

λογοτεχνικούς ήρωες, που αναπαριστούν και ταυτόχρονα εκπροσωπούν τα παιδιά πρόσφυγες, 

ενώ παράλληλα επιστρατεύουν οικείους λογοτεχνικούς τρόπους, όπως την περιπέτεια και το 

μελόδραμα, αλλά και πολιτισμικά σύμβολα και αξίες συνυφασμένες με τον ευρωπαϊκό 

ανθρωπισμό. Ο τρόπος, ακριβώς, με τον οποίο μετασχηματίζεται η πραγματικότητα του 

προσφυγικού προβλήματος σε λογοτεχνία, η σχέση της αισθητικής με την ιδεολογία στα 

κείμενα αυτά, είναι το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας, και το συμπέρασμα της 

εργασίας είναι ότι τα υπό μελέτη κείμενα είναι κατάλληλα όχι μόνο για να εξοικειώσουν τους 

αναγνώστες τους με το προσφυγικό πρόβλημα αλλά και για να τους εκπαιδεύσουν ως 

αναγνώστες λογοτεχνίας. Ωστόσο, τυπικά, η παιδική προσφυγική λογοτεχνία εστιάζει στην 

προσφυγική εμπειρία και δεν επιχειρεί την παραγωγή γνώσης αναφορικά με τους 

διαφορετικούς πολιτισμούς από τους οποίους προέρχονται τα παιδιά πρόσφυγες που 

διαμένουν στην Ελλάδα σήμερα. Κατά συνέπεια, τα βιβλία αυτά είναι καλύτερα να διαβάζονται 

παράλληλα και με άλλα λογοτεχνικά βιβλία, βιβλία γνώσεων, μαρτυρίας, και γενικά στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχολικής τάξης, όπως είναι τα βιωματικά εργαστήρια, το 

θεατρικό παιχνίδι, η ζωγραφική, η μουσική, η καλλιτεχνική δημιουργία. 
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29. (Ε6.4) Επιστημονική επιμέλεια, Θεώρηση μετάφρασης και Πρόλογος του T. 

Eagleton Ιδεολογία, Μία Εισαγωγή. Μτφρ. Μελέτης Λάμπρου. Εκδόσεις Πεδίο: Αθήνα 

(2018) 

 

Το βιβλίο του Terry Eagleton Ιδεoλογία, Μία Εισαγωγή, παρά το ότι δεν είναι γραμμένο 

πρόσφατα (έχουμε μεταφράσει την έκδοση του 2007, η πρώτη του έκδοση κυκλοφόρησε το 

1991), έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική αγορά, καθώς παρουσιάζει με τρόπο 

εξίσου επεξεργασμένο και συνεκτικό την ιστορία της έννοιας και τις θεωρίες για την ιδεολογία 

και τις λειτουργίες της, όπως και την ιστορία της ιδεολογική κριτικής, από τον Διαφωτισμό 

μέχρι και τον εικοστό αιώνα. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «η λέξη “ιδεολογία”, μπορεί κανείς να πει, 

είναι ένα κείμενο που υφαίνεται από έναν ολόκληρο ιστό διαφορετικών εννοιολογικών 

νημάτων· ιχνηλατείται μέσα από αποκλίνουσες ιστορίες, και ίσως είναι πιο σημαντικό να 

εκτιμήσει κανείς τι αξίζει ή μπορεί να απορριφθεί σε καθεμιά από αυτές τις γενεαλογίες, παρά 

να τις συγχωνεύσει με το ζόρι σε κάποια Μεγάλη Καθολική Θεωρία». Έτσι το βιβλίο αυτό όχι 

μόνο εμβαθύνει ουσιαστικά και λεπτομερώς στη μελέτη μιας πληθώρας κειμένων φιλοσόφων, 

θεωρητικών της λογοτεχνίας, κοινωνιολόγων, γλωσσολόγων, και άλλων στοχαστών, 

φανερώνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό εύρος και  βάθος γνώσεων, διερευνά, επί πλέον, 

συγκριτικά και αναδεικνύει τις μεταξύ τους σχέσεις, τις ρητές και άρρητες συνομιλίες, 

συμφωνίες και ασυμφωνίες. Ένα από τα πιο δυνατά και πρωτότυπα σημεία του είναι αυτή 

ακριβώς η εξόχως διορατική ανάδειξη συλλογιστικών νημάτων, τα οποία συνδέουν 

διαφορετικούς μεταξύ τους στοχαστές, καθώς αναδύονται ζητήματα όπως, παραδείγματος  

χάριν, με ποιον τρόπο κείμενα του  Freud συνομιλούν με τον Marx·  ποια ακανθώδη 

ερωτήματα κληροδότησε ο Schopenhauer στον Nietzsche· ποια μπορεί να είναι η αντιστοίχιση 

εννοιών όπως η «δομή του συναισθήματος» του  Raymond Williams και η «συμπεριφορική 

λογική» του Voloshinov,  ή η σχέση το “habitus” του Bourdieu με την «πρακτική ιδεολογία» 

του Althusser· πώς διαφοροποιείται πολλαπλώς η έννοια της «ηγεμονίας» του Gramsci από 

την ιδεολογία· τί έχει κερδίσει η μελέτη της ιδεολογίας από τον συσχετισμό της με τη 

σημειωτική· γιατί ο Adorno προ-οικονομεί τον μεταδομισμό, και πολλά άλλα. 
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