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BIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
Πτυχιούύχος του τµήήµατος Kλασικώών Σπουδώών της Φιλοσοφικήής Σχολήής του 

Πανεπιστηµίίου Iωαννίίνων (1973) και κάάτοχος Διδακτορικούύ διπλώώµατος της École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (Aνωτάάτης Σχολήής Kοινωνικώών Σπουδώών, Παρίίσι 1985). 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ι. ΈΈρευνα και διδασκαλίία σε προπτυχιακόό και µεταπτυχιακόό επίίπεδο στους τοµείίς 

της Οµηρικήής,  Τραγικήής και Κωµικήής ποίίησης µε επίίκεντρο την ερµηνείία της µυθικήής, 
θρησκευτικήής και ανθρωπολογικήής σκέέψης των Αρχαίίων Ελλήήνων.  

ΙΙ. Α) Μέέλος οργανωτικώών και επιστηµονικώών επιτροπώών διεθνώών συνεδρίίων, 
µέέλος οργανωτικὠν επιτροπώών  συµποσίίων, ηµερίίδων, σεµιναρίίων κ.άά.  
                    Β) Επιµέέλεια, µετάάφραση ξενόόγλωσσων έέργων, οργάάνωση και παρουσίίαση 
θεµατικώών ενοτήήτων σε εφηµερίίδες και περιοδικάά, επιµέέλεια συλλογικώών τόόµων.  
                    Γ) Συµµετοχήή, µε ανακοίίνωση, σε πολλάά διεθνήή συνέέδρια, διαλέέξεις σε  
Πανεπιστήήµια της Ελλάάδας και του εξωτερικούύ, επιστηµονικούύς και πολιτιστικούύς φορείίς.  

     Δ) Σύύναψη και πραγµατοποίίηση διµερώών συµφωνιώών  (Erasmus) σε προπτυχιακόό 
και µεταπτυχιακόό επίίπεδο, συµµετοχήή σε τριµελείίς εισηγητικέές επιτροπέές για την εκλογήή 
µελώών ΔEΠ, συµµετοχήή  σε εκλεκτορικάά σώώµατα για την εκλογήή µελώών ΔΕΠ, επιβλέέπουσα 
διδακτορικώών διατριβώών, συµµετοχήή σε εξεταστικέές επιτροπέές διδακτορικώών διατριβώών, 
επιβλέέπουσα µεταπτυχιακώών διατριβώών, συµµετοχήή σε εξεταστικέές επιτροπέές 
µεταπτυχιακώών διατριβώών, µέέλος επιτροπώών του ΙΚΥ, κ.άά.   

    Ε) Πενήήντα (50) περίίπου  δηµοσιεύύσεις (στην ελληνικήή, αγγλικήή και γαλλικήή 
γλώώσσα) σε ελληνικάά και διεθνήή περιοδικάά, συλλογικούύς τόόµους, πρακτικάά Συνεδρίίων κ.άά., 
µε πολλέές ετεροαναφορέές.    
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   
Βοηθόός της Β´ ΈΈδρας Κλασικήής Φιλολογίίας  (1973-1984), λέέκτορας του Τµήήµατος  

Φιλολογίίας (1985-1993), Επίίκουρος Καθηγήήτρια  (1993-2001),  Αναπληρώώτρια Καθηγήήτρια 
(2001-2009), Καθηγήήτρια (2009- έέως σήήµερα) στο ίίδιο Τµήήµα. Στενήή συνεργασίία κατάά τη 
διάάρκεια των εκπαιδευτικώών αδειώών (1981-1984, 1990-1991, 1994-1995, 2005-2006) µε το Centre 
Louis Gernet (Παρίίσι).  

Διευθύύντρια του Τοµέέα Κλασικήής Φιλολογίίας (2003-2004, 2004-2005), Διευθύύντρια 
του Τοµέέα Γλωσσολογίίας (2009-2010, 2010-2011) και Πρόόεδρος του Τµήήµατος Φιλολογίίας 
για τα ακαδηµαϊκάά έέτη 2009-2011. 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Μέέλος του Διοικητικούύ Συµβουλίίου του Centre International d’Étude de la Religion 

Grecque Antique (CIERGA), Μέέλος της Συντακτικήής επιτροπήής του περιοδικούύ Métis, Mέέλος 
του Διοικητικούύ Συµβουλίίου του Διεθνούύς Ινστιτούύτου Aρχαίίας Iστορίίας Sosipolis, µέέλος 
διάάφορων επιστηµονικώών φορέέων (Centre des Études Homériques-Grenoble, Κέέντρο 
Οδυσσειακώών Σπουδώών –Ιθάάκη, Πανελλήήνια ΈΈνωση Φιλολόόγων κ.άά.).  
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