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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΙΑΙΝΣΚΑΠΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟΝΙΑ
4. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΚΑΤΣΟΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
7. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΣΑΒΒΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
4. Ρ Α ΊΌ Σ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
3. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ - ΤΑΤΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
4. ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
6. ΛΑΔ Ο ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
7. ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΤΣΑΒΑΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ
12. ΧΟΥΛΙΑΡΑ - ΡΑ Ι-ΟΥ ΕΛΕΝΗ
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ΛΕΚΤΟΡΕΣ

1. ΓΚΑΣΤΗ ΕΛΕΝΗ
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΤΛΑ
3. ΚΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
4. ΚΟΤΡΜΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΜΑΝΤΖΙΟΤ ΜΑΙΡΗ
6. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
9. ΣΤΡΟΤΓΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑ

ΒΟΗΘΟΙ

1. ΚΩΣΤΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΛΑΤΑ
2. ΜΙΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ε.Δ.Τ.Π.

1. ΒΑΛΕΡΑ-ΚΟΥΝΑΒΑ ΡΟΔΑΝΘΗ Δ.Φ.
2. ΒΟΥΔΟΥΡΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
4. ΚΩΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΡΑΠΤΗ-ΠΛΑΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
(30-10.1965 έως 9-5-1983)

2. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(29-1-1974 έως 7-6-1984)

3. ΔΕΔΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(6-6-1966 έως 21-10-1983)



ΔΙΑΤΈΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΘΑΒΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
(1-10-1969 έως 17-7-1984)

2. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(30-10-1965 έως 5-9-1975)

3. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΌΥ ΕΛΕΝΗ 
(17-4-1972 έως 7-6-1984)

4. ίΚΑΛΠΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(20-8-1975 έως 7-6-1983)

5. ΐΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΪΟΣ 
(1-9-1965 έως 31-8-1966)

6. f ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
(1-4-1964 έως 31-8-1967)

7. ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(30-10-1966 έως 18-7-1969)

ή. ίΚΤΡΙΑΖΟΠΟΤΛΟΣ ΣΠΤΡΙΔΩΝ
(έκτακτος αττό 8-5-1969, τακτικός αττό 9-6-1971 έως 5-9-1975)

9. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΔΟΤ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΛΤΚΕΡΙΑ 
(18-2-1972 έως 27-2-1979)

10. ίΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(1-10-1971 έως 31-10-1988)

11. ΠΑΠΑΘΩΜΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 
(2-12-1969 έως 31-8-1997)

12. 1ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(1974 έως 29-3-1993)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γ ρ α μ μ α τ έ α ς

1. ΔΡΟΣΟΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. ΚΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗ Σ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
2. ΜΠΑΣΕΚΗ-ΛΩΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΝΑΤΣΗ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
4. ΤΑΤΣΗ-ΤΣΕΦΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5. ΤΣΑΝΤΑ-ΒΡΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ



Φ Ο Ι Τ Η Τ Ε Σ

Εγγραφές φοιτητών πανεπιστημιακού έτους 1997-1998 
Πίνακας εγγραφής φοιτητών κατά εξάμηνο και φύλο:

ΕΞΑΜΗΝΑ Άρρενες Θήλεις Σύνολο

Α' Εξάμηνο 58 223 281

Β' Εξάμηνο 49 135 184

Γ' Εξάμηνο 49 135 184

Δ' Εξάμηνο 49 135 184

Ε ' Εξάμηνο 25 144 169

ΣΤ' Εξάμηνο 25 144 169

Ζ ' Εξάμηνο 30 151 181

Η ' Εξάμηνο 30 151 181

«Επί πτυχίψ»
Χειμερινό εξάμ. 107 456

Εαρινό εξάμ. 92 340
1844Σύνολο (χειμ. εξαμ.) 235 1109

Μετεγγραφές:
από άλλα τμήματα: Α' εξάμηνο 3 10

Γ' εξάμηνο — 1

Ομογενείς — 5

Αλλογενείς 2
126Έλαβαν πτυχίο 14 112



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ TOT ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ή  Φιλοσοφική Σχολή άναγόρευσε έπίτιμο διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας 
καί 'Ιστορίας καί ’Αρχαιολογίας τόν διαπρεπή βυζαντινολόγο κ. Όδυσσέα Λαμψίδη στίς 
20 Μαΐου 1998. (’Αποφάσεις των Τμημάτων).

Κατά την τελετή, ή προσφώνηση έγινε άπό τον Πρύτανη, καθηγητή κ. Χρηστό 
Μασσαλα. Ή  παρουσίασή του έργου του τιμωμένου άπδ τον καθηγητή κ. ’Απόστολο 
Καρπόζηλο. Ή  άνάγνωση του Ψηφίσματος των Τμημάτων καί των κειμένων της ’Ανα
γόρευσης καί του Διδακτορικού Διπλώματος άπό τον πρόεδρο του Τμήματος Φιλολο
γίας κ. ’Ιωάννη Μαυρομάτη. Ή  περιένδυση του τιμωμένου μέ τήν τήβενο της Σχολής 
άπό τόν κοσμήτορα, καθηγητή κ. Γεώργιο Πλουμίδη. Ή  δμιλία του τιμωμένου είχε 
θέμα: «Ή  συνεχής παρουσία του Ελληνισμού στον Μικρασιατικό Πόντο. Παράγοντες 
πού συνέβαλαν στήν έπιβίωσή του)).

Β. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1. Δημόσια υποστήριξη ένώπιον της έπταμελοϋς έξεταστικής έπιτροπής της διδα
κτορικής διατριβής του ύποψήφιου διδάκτορα κ. ΦαρΙντ Χασάν Έ λ Άνουάρ στίς 
13.1.1998 μέ θέμα «Ή  £wota του πλούτου στίς τραγωδίες του Εύριπίδη». ’Αναγόρευση 
σέ διδάκτορα στίς 20.1.98.

2. Διάλεξη στδν Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του όμότιμου καθηγητή κ. Φ. Κα- 
κριδή μέ θέμα «Γλωσσοφιλολογικά στό γέλιο καί στό κλάμα» στίς 22.5.1998.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ί .  Ηλίας Γιούρης, «Η  ποιητική του Νίκου Γαβριήλ Πετζίκη» (Δημόσια δοκιμασία: 
5.12.1997).

2. Ιφιγένεια Τριάντου, «Η αφηγηματική τεχνική σ ιψ  πεζογραφία του Δημήτρη Χατζή» 
(Δημόσια δοκιμασία: 5.12.1997).
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3. Μαγδαληνή Θωμά, «Η λειτουργία της περιγραφής στα μεσοπολεμιχά μαθιστορήματα 
τον Κοσμά Πολίτη» (Δημόσια δοκιμασία: 5.12.1997).

Β. Προσκλήσεις Επιστημόνων

1. Μίμης Σοφοκλέους, Διευθυντής του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Βασιλικού 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου (R.M.I.T.) της Μελβούρνης (Αυστραλίας).
α. 3.12.1997: «II Αυστραλία rον Νίκου Καββαδία» (προπτυχιακό μάθημα), 
β. 11.12.1997: «II έννοια τον αριθμού στη νεοελληνική ποίηση» (Σεμινάριο μετα- 
πτυχιακού επιπέδου).

2. Andr0 Deisser, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λιέγης (Βελγίου)
5.9.1998: «Ο μύθος της Ενρώπης κατά Μόσχο και Οράnow (μεταπτυχιακό σεμινάριο). 
6.5.1998: «Ο Καζαντζάχης και οι Τούρκοι στο μυθιστόρημα «Ο Κοπετόν Μιχάλης» 
(προπτυχιακό μάθημα).

3. Angel Martinez, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της La Laguna — Τενερίφη (Ισπα
νίας). Επίσκεψη Προγραμματισμού — Συντονισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ιωάν
νινα, 19-22.7.1998).

4. Μ.— P. Masson, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Μονπελιέ (University Paul VaMry 
— Montpellier III). Επίσκεψη Προγραμματισμού — Συντονισμού στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. (Ιωάννινα, 5-7.6.1998).

5. Isabella Bernardini, Καθ. Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
16.6.1998: «Οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας και η γλώσσα τους (griegou).
17.6.1998: «Οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας και η γλώσσα τους (griego)n.

Γ. ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS | SOCRATES 1997-98 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1-11.9.1998

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

— Prof. Hans Eideneier, Universitfit Hamburg
Μεθοδολογικές παρατηρήσεις στο δημώδη πεζό λόγο τον 16ου - Ι8ον αιώνα.

— Prof. Massimo Pori, University di Padova
Ο Κορνάρος και η ιταλική λογοτεχνική παράδοση.

— Καθ. Ε. Μαθιοπούλου, Univorsitftt zu KOln
Τρεις σταθμοί ανανεωτικών αναζητήσεων στις αρχές της νεοελληνικής ποίησης'. 
α. Μιά λυρική ανθολογία από την αναγεννησιακή Κύπρο (1500-1671). 
β. «Κονταροχτύχημα», σχήμα και δομή τον Β' μέρους τον Ερωτόκριτου σε μιά 
πρώιμη, μοοφι'/ της επικής μυθιστορίας τον Β. Κορνάρον.
γ. Κοπιώδεις και ατ ίο μονοί πειραματισμοί στη διαμόρφωση τον «σολωμικού ύφους» 
— έχοντας για παράδειγμα παραδοσιακό «λογότυπο» στην εζέλιζή τον.

— Prof. Μ-Ρ. Masson, University Paul Valiry—Montpellier III
Μεθοδολογικά προβλήματα στην έρευνα μιας ιδιωτικής βιβλιοθήκης: το παράδειγμα 
του Καλλιγά και του Νικολόπουλον.

— Καθ. Ε. Γ. Καψωμένος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μεθοδολογίες ανάλυσης υπερρεαλιστικών κειμένου.
Μεθοδολογίες ανάλυσης υπερρεαλιστικών κειμένων. Εφαρμογές: Ν. Εγγονόπουλος, 
Ο. Ελύτης.



Μεθοδολογίες ανάλυσης αφηγηματικών κειμένων 
α. ανάλυση αφηγηματικών περιεχομένων: ένα παράδειγμα. 

β. ανάλυση αφηγηματικών τεχνικών: ένα τιαράγειγμα.
Prof. Alexis Eudald Sola, Universidad de Barcelona 

a. To προσκύνημα του Καζαντζάκη και τον Σικελιανοό στο Ά γ ιο  Όρος 
όρασή του στη θρησκευτικότητα του Καζαντζάκη. 
β. Δημήτριος Βικ£)ας - Antonio Rubio Much, ιστορία μιας φιλίας. 

Καθ. Κ. Νίκας: Istituto Universitario Orientale di Napoli 
a. Η  διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 
β. Η  «Αργώ» του Γ . θεοτοκά.
Prof. I. Bernardini, Universita di Lecce 

Η  ελληνοσαλεντιανή ποίηση στο griego.
Prof. Hickey, University di Lecce 

Προβλήματα συγκριτικής φιλολογίας.
Prof. Angel Martinez, Universidad La Lagana—Tenerife 

Οι νεοελληνικές σπουδές στην Τενερίφη. Μέθοδοι διδασκαλίας.



Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΩΔΩΝΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

(Πβ. Ν. 5343/1932 άρθρο 258, Συνεδρ. Φιλοσ. Σχολής 153/31.3.1971, Συνεδρ. 
τμήμ. Φιλολ. 6/30.4.85, 18/29.10.85, άπόφ. Πρυτ. 207/22.2.89, 341/31.3.92, 
άπόφ. Κοσμ. 129/5.4.96)

Α. Γενικές διατάξεις

"Υστερα άπό τήν κατάτμηση του ένιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Ίωαννίνων (1984) τό Τμήμα Φιλολογίας τής Φιλοσοφι
κής Σχολής έκδίδη έτήσια έπιστημονική περιοδική έκδοση μέ τίτλο Ε π ι
στημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων' ΔΩΔΩΝΗ: Φιλολογία (παραπομπή: ΔΩ
ΔΩΝΗ: Φιλολογία).

Ή  Επετηρίδα διευθύνεται άπό διευθυντή καθηγητή, άναπληρωτή ή 
έπίκουρο καθηγητή, ό όποιος δύναται να συνεργάζεται, ύστερα άπό πρότα
σή του καί έγκριση του Τμήματος ή ύστερα άπό άπόφαση του Τμήματος, 
μέ τούς διευθυντές των τομέων ή μέ έναν έκπρόσωπο άπό τούς τομείς ή 
άπό κάθε τομέα του Τμήματος. *0 διευθυντής έκλέγεται άπό τή Γενική Συ
νέλευση του Τμήματος γιά δύο έτη καί ύποβοηθεΐται στό έργο του άπό τή 
γραμματεία του τμήματος δημοσιευμάτων. *0 διευθυντής αυτόματα είναι 
μέλος τής έπιτροπής δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου.

Καθήκοντα του διευθυντή συντάξεως είναι: Νά φροντίζει γιά τήν έ
γκριση τής δαπάνης έκδόσεως. Νά έκδίδει τά άρθρα των συνεργατών μέ τή 
σειρά πού του παραδίδονται. Νά έξασφαλίζει τήν τυπογραφική όμοιομορ- 
φία τής Επετηρίδας (παραθέματα, υποσημειώσεις, συντομογραφίες). Νά 
έποπτεύει τή διακίνηση τής Επετηρίδας. Νά έλέγχει τήν ποιότητα των έρ- 
γασιών πού δέν προέρχονται άπό μέλη Δ.Ε.Π. Νά φροντίζει γιά τήν έν γέ- 
νει άρτια αίσθητική έμφάνιση τής Επετηρίδας· ό λογότυπος του έξωφύλ- 
λου μπορεί νά τροποποιηθεί ύστερα άπό πρόταση του διευθυντή καί έγκριση 
τής Γ.Σ. του Τμήματος. *Η σημερινή τεχνική καί αίσθητική έμφάνιση τής 
Επετηρίδας έπιβάλλεται νά βελτιωθεί. Ή  έκτύπωση καί ή διακίνηση, -τής
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Επετηρίδας επιβάλλεται νά χρησιμοποιήσει τις σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρο
νικής και πληροφορικής, δταν τδ επιτρέψει ή τεχνική υποδομή και ανάπτυξη 
του Πανεπιστημίου.

Ή  έπιστημονική επετηρίδα έκδίδεται κατά τδ τέλος του ημερολογια
κού έτους, καί ή προθεσμία υποβολής της ύλης λήγει κατά τον μήνα Σεπτέμ
βριο. Ή  έκταση της Επετηρίδας κυμαίνεται μεταξύ 10 καί 30 τυπογραφι
κών φύλλων σχήματος επιστημονικού 8ου.

01 συνεργάτες της Επετηρίδας δικαιούνται νά παραλαμβάνουν δωρεάν 
100 άνάτυπα τών δημοσιευμένων εργασιών τους, καθώς και άπεριόριστο άριθμό 
άλλων, υστέρα άπδ έγκριση του διευθυντή, καταβάλλοντας τά έξοδα χάρτου, 
πιεστηρίου καί βιβλιοδεσίας. Τά άνάτυπα της Επετηρίδας είναι έκτος εμπο
ρίου καί δεν μπορούν νά χαρακτηρισθουν ώς διδακτικά βιβλία τών φοιτητών. 
νΑλλα 120 άντίτυπα τυπώνονται γιά τδ τμήμα δημοσιευμάτων.

Β. Διατάξεις πού αφορούν στην ύλη της Επετηρίδας

1. *Η έκδοση τϊίς Επετηρίδας έχει σκοπούς: α) τήν προαγωγή της 
έπιστήμης καί της έρευνας, καθώς καί τήν προβολή του επιστημονικού έργου 
του προσωπικού του Ιδρύματος, β) τήν διατήρηση της επαφής του Τμήμα
τος καί της Σχολής με τούς αποφοίτους τους, τήν επιμόρφωση καί τήν έπι
στημονική ένημέρωσή τους.

2. Πρδς θεραπείαν τών σκοπών αυτών γίνονται δεκτές α) εργασίες επι
στημόνων πού ύπηρετουν στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ίωαν
νίνων· β) εργασίες πού πραγματοποιήθηκαν άπδ έκτακτους συνεργάτες μέσα 
στα πλαίσια του Πανεπιστημίου υστέρα άπδ πρόσκληση του Τμήματος* γ) 
έργασίες έπιτίμων, όμοτίμων καθηγητών ή έκείνων πού έχουν διατελέσει καθη
γητές, καθώς καί έργασίες έπιτίμων διδακτόρων καί συγκλητικών του Πανεπι
στημίου Ίωαννίνων* δ) έργασίες άναγνωρισμένων έπιστημόνων στούς τομείς 
του Τμήματος, καθώς καί ε) έργασίες διδακτόρων άποφοίτων του Τμήματος.

3. Γίνονται δεκτές έργασίες έρευνητικές ή συστηματικές (συνθετικές), 
καί ενημερωτικά άρθρα γιά τις νεώτερες εξελίξεις της έπιστήμης στά γνωστικά 
αντικείμενα τών Τομέων, καθώς καί γιά θέματα πού σχετίζονται άμεσα μέ 
τήν ελληνική εκπαίδευση καί τήν ύλη πού διδάσκεται σέ αυτήν. Στδ τέλος 
της Έζ,ετηρίδχς δημοσιεύονται έπίσης σύντομες «Σημειώσεις» κατά τδ πρό
τυπο ξένων περιοδικών (Notes, Miszellen).

4. Μέ φροντίδα του διευθυντή ενσωματώνεται στδ τέλος κάθε επετη
ρίδας τδ «χρονικό», τδ όποιο περιλαμβάνει έπιγραμματικά τις δραστηριό
τητες τών τομέων καί μελών ΔΕΠ του Τμήματος: συμμετοχές σέ διεθνή επι
στημονικά συνέδρια κατόπιν προσκλήσεως μέ άνακοίνωση, άριθμδ τών φοι
τητών του Τμήματος κατά εξάμηνα, καθώς καί έκείνων πού αποφοίτησαν κατά
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τό οικείο έτος, διδακτορικές διατριβές πού εκπονήθηκαν κατά τό οίκεΐο έτος, 
διδακτορικές διατριβές των όποιων έχει κατατεθεί τό θέμα καί έχει όρισθεϊ τρι
μελής συμβουλευτική έπιτροπή, φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος 
ή δσους έχουν λάβει δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης, άναγορεύσεις έπι- 
τίμων διδακτόρων καί τά σχετικά ψηφίσματα, κ.λ.π.

Γ. 'Υποχρεώσεις τών συνεργατών καί τυπικά χαρακτηριστικά τής Εκδοσης

1. Οί συνεργάτες άναλαμβάνουν τήν υποχρέωση νά παραδίδουν δακτυ
λογραφημένη τήν έργασία τους στόν διευθυντή συντάξεως. 01 πρός δημο
σίευσή έργασίες δέν υπερβαίνουν στή δακτυλογραφημένη τους μορφή (διπλό 
διάστημα) τά δύο τυπογραφικά, άκόμη καί ίταν πρόκειται γιά έκδοση χει
ρογράφων ή φιλολογικών έργων. ’Εάν ή έκδοση γίνεται μέ τό σύστημα της 
φωτοσύνθεσης, οί συνεργάτες παραδίδουν έτοιμο γιά δημοσίευση τό κείμενο 
σέ δισκέτα ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστη. Οί έργασίες στά έλληνικά τυπώνονται 
σέ τονικό σύστημα.

2. Επίσης, σημειώνουν σέ ύπόμνημα ποιά τμήματα της έργασίας τους 
πρέπει νά άραιωθουν καί ποιά νά πλαγιασΟουν ναΧ άναλαμβάνουν τή διόρθωση 
τών τυπογραφικών δοκιμίων τών έργασιών τους. Παραδίδουν περίληψη σέ μια 
άπό τις θεωρούμενες έπίσημες γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπα
νική, Ρωσική, ’Ιταλική) τών άρθρων πού έχουν γραφΓΪ στήν Ελληνική, καί έλλη- 
νική περίληψη τών άρθρων πού έχουν γραφεί σέ μιά άπό τίς παραπάνω γλώσσες.

3. Στόν ίδιο τόμο δέν δημοσιεύονται δύο άρθρα του (διου συγγραφέα. 
01 φωτογραφίες καί τά σχέδια δέν πρέπει νά ύπερβαίνουν τά όκτώ (8) όλο- 
σέλιδα κατά άρθρο.

4. Οί συνεργάτες έπίσης πρέπει νά γνωρίζουν βτι:
Παραθέματα πού έχουν ληφθεϊ άπό νεώτερα φιλολογικά έργα ή μελε- 

τήματα τίθενται σέ εισαγωγικά. Παραθέματα άπό λογοτεχνικά κείμενα τυπώ
νονται πλαγιασμένα συνεχίζοντας τή γραμμή του κειμένου. Παραθέματα άπό 
έμμετρα άνάλογα έργα τυπώνονται πλαγιασμένα στή μέση τών έπόμενων 
γραμμών.

Στίς ύποσημειώσεις δέν χρησιμοποιείται μεγαλογράμματη γραφή γιά 
τά όνόματα τών συγγραφέων καί τών περιοδικών.

Πλαγιάζονται οί τίτλοι τών βιβλίων καί τών περιοδικών, καθώς καί τά 
έγγραφα καί τά φιλολογικά έργα.

*0 τίτλος του άρθρου τίθεται σέ εισαγωγικά.
Τό όνοματεπώνυμο του συγγραφέα είναι σέ όνομαστική.
Χρησιμοποιούνται οί καθιερωμένες διεθνώς συντομογραφίες τών περιο

δικών ή τών άρχαίων συγγραφέων καί (ργων μέ βάση τήν Αηηόβ PhiloSo- 
gique καί τό λεξικό LSJ9.
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Δέν τίθεται κόμμα μετά άπδ τον άριθμδ πού δηλώνει τδ έτος έκδόσεως 
του τόμου, π.χ. 25 (1995) 12. Τίθεται τελεία μεταξύ βιβλίων, παραγράφων 
ή εδαφίων των άρχαίων συγγραφέων.

Διατηρείται ή ξενική γραφή των τόπων έκδοσης, π.χ. Paris καί δχι Πα
ρίσι.

Παραπομπές γίνονται κανονικά στις σημειώσεις στο τέλος της σελίδας. 
Τά άρχικά των συγγραφέων πρέπει νά δηλώνονται τήν πρώτη φορά. Οί σημει
ώσεις μπορεί νά είναι άπδ τήν άρχή βραχυγραφικές εφόσον άκολουθεΐ βιβλιο
γραφία στδ τέλος του άρθρου.

5. Στήν άρχή κάθε άρθρου καί στά άνάτυπα στδ κάτω μέρος της σελίδας άνα- 
γράφονται π>ήρης βιβλιογραφική άναφορά π.χ. Δωδώνη: Φιλολογία 25 (1996).

Δ. Διατάξεις πού όφορουν στήν κυκλοφορία τής ’Επετηρίδας

1. *Η ’Επετηρίδα άποστέλλεται δωρεάν μέ φροντίδα της έπιτροπης 
δημοσιευμάτων: α) Στήν Εθνική Βιβλιοθήκη, στή Βιβλιοθήκη της Βουλής, 
τδ 'Τπουργεΐο Παιδείας καθώς καί στις Βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων 
τής χώρας καί τής Ακαδημίας Αθηνών, β) Στδ έπιστημονικδ προσωπικδ του 
Τμήματος Φιλολογίας, στούς επίτιμους, ομότιμους καί σέ εκείνους πού έχουν 
διατελέσει καθηγητές, καθώς καί στούς έπίτιμους διδάκτορες, γ) Στά κλασικά 
λύκεια τής χώρας, δ) Στούς ’Ακαδημαϊκούς τής Τάξεως των Γραμμάτων καί 
Τεχνών, ε) Σέ φιλολογικά περιοδικά (προκειμένου νά κριθεΐ). στ) Σέ ελλη
νικά ιδρύματα του εξωτερικού γιά ένίσχυση των ελληνικών σπουδών στις χώ
ρες αύτές. ζ) Σέ άλλο πρόσωπο ή όργανισμδ πού θά άποφασίσει τδ Τμήμα.

2. Μέ φροντίδα τής επιτροπής δημοσιευμάτων ή ’Επετηρίδα άποστέλ- 
λεται γιά άνταλλαγή μέ άντίστοιχη έπετηρίδα ή περιοδικό: α) Στά τμήματα 
Φιλολογίας καί στις Φιλοσοφικές Σχολές καί λοιπά συγγενή μορφωτικά ιδρύ
ματα του εσωτερικού, β) Σέ οσο τδ δυνατδ περισσότερα τμήματα κλασικών 
σπουδών καί βιβλιοθήκες του εξωτερικού, ύστερα άπδ πρόταση του διευθυντή 
καί άπόφαση του Τμήματος ή τής Κοσμητείας ή του Πρυτανικοΰ. γ) Σέ άλλο 
άτομο ή όργανισμδ ΰστερα άπδ αίτησή του καί κατόπιν έγκρίσεως του Τμή
ματος.

3. Ή  ’Επετηρίδα πωλείται στδ έσωτερικδ καί τδ έξωτερικδ μέ φρο
ντίδα τής έπιτροπής δημοσιευμάτων. Ή  πώληση στδ έσωτερικδ διενεργειται 
άπδ ένα τουλάχιστον βιβλιοπωλείο σέ κάθε πόλη οπού εδρεύει Πανεπιστήμιο.

4. *0 άριθμδς άντιτύπων καθώς καί ή τιμή πωλήσεως τής ’Επετηρί
δας καθορίζεται άπδ τήν έπιτροπή δημοσιευμάτων ΰστερα άπδ εισήγηση του 
διευθυντή συντάξεως. ’Επί του παρόντος τυπώνεται σέ 500 άντίτυπα.

5. *Η ’Επετηρίδα συνδέεται μέ τά διεθνή δίκτυα πληροφοριών καί βι-< 
βλιοθήκες μόλις τδ επιτρέψει ή τεχνική υποδομή του ‘Ιδρύματος.
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£ . Διατάξεις πού Αφορούν στήν Εκδοση «Παραρτημάτων»

1. Δύνανται νά έκδοθοϋν ώς «Παραρτήματα» της Επετηρίδας ύστερα 
άπό αίτηση του συγγραφέως καί κατόπιν έγκρίσεως του Τμήματος, της Κο
σμητείας καί του Πρυτανικοΰ: α) Επιστημονικές διατριβές (μονογραφίες) του 
προσωπικού τών τμημάτων, τών έπιτίμων, όμοτίμων καί έκείνων πού διετέ- 
λεσαν καθηγητές, καθώς καί τών έπιτίμων διδακτόρων, β) Επιστημονικές 
διατριβές - άποτελέσματα έρευνών κ.λ.π. σχετιζόμενες άμεσα μέ τήν έπιστη- 
μονική δράση του 'Ιδρύματος. Διδακτορικές διατριβές ίσων άνήκουν στό 
προσωπικά του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ή τών μετα
πτυχιακών φοιτητών, πού έγκρίθηκαν άπό τό Τμήμα, δύνανται νά έκτυπωθοΰν 
άνεξαρτήτ<ος (εκτός σειράς) μέχρι 30 άντίτυπα σέ τυπογραφική μονάδα του 
Πανεπιστημίου (εις βάρος του Κ.Λ. 4121 του Τμήματος). "Οπως καί τά άνά- 
τυπα, τά «Παραρτήματα» δέν μπορούν νά χαρακτηρισθοΰν ώς διδακτικά βιβλία 
τών φοιτητών.

Τά «Παραρτήματα» έντάσσονται στό έρευνητικό πεδίο τών τομέων ή 
τών τμημάτων καί πληρούν τις προϋποθέσεις τών πρωτότυπων έπιστημο- 
νικών έργασιών. 'Η  έκδοση τοΰ «Παραρτήματος» προτείνεται άπό τό οίκεΐο 
Τμήμα ύστερα άπό γραπτή τεκμηριωμένη εισήγηση μέλους ΔΕΠ του ίδιου 
ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου, κατά προτίμηση έξωτερικοΰ άνώνυμου 
κριτή. Στήν εισήγηση πού κατατίθεται σέ ένα μήνα τεκμηριώνεται ή έπιστη- 
μονική άξία, ή πρωτοτυπία καί ή άναγκαιότητα έκδοσης τοΰ «Παραρτήματος».

2. Επιβάλλεται ή αύξηση τοΰ κονδυλίου τοΰ κωδικοΰ τής Επετηρί
δας καί τών «Παραρτημάτων» άπό τόν προϋπολογισμό τοΰ Πανεπιστημίου, 
έφόσον αύξάνεται ό άριθμός τών μελών τών τμημάτων καί τό κόστος έκτύ- 
πωσης, άλλά καί οί άπαιτήσεις γιά συνεχή έπικοινωνία μέ τήν έλληνική καί 
τή διεθνή έπκττημονική κοινότητα. Πρέπει έπίσης νά τονισθεΐ ή διαφορά ώς 
πρός τήν δημοσίευση έργασιών διεθνώς άνάμεσα στίς θετικές καί τις θεωρη
τικές σχολές. Γιά τις θετικές σχολές είναι σχετικά εύκολη ή δημοσίευση τών 
σύντομων συνήθως άρθρων (άκόμη καί διδακτορικών διατριβών) σέ έλληνικά 
ή ξένα περιοδικά μέ τήν προϋπόθεση βέβαια τής πρωτοτυπίας τους. Γιά τις 
θεωρητικές ή άνάλυση κάθε θέματος είναι πάντοτε έκτενέστερη, γι’ αύτό καί 
τά άρθρα είναι πάντοτε μακροσκελέστερα, κυρίως £μως σέ πολλές έπιστημο- 
νικές σειρές προβλέπεται ή δυνατότητα δημοσίευσης αυτοτελών έπιστημον·.- 
κών μονογραφιών ύπό μορφήν παραρτημάτων ίπ.χ. Mnemosyne, Hermee, κ.ά.)

3. Ή  Κοσμητεία καί τό Πρυτανικό μεριμνούν γιά τήν άνάλογη κατα
νομή στά τμήματα τοΰ προβλεπόμενου κονδυλίου γιά τά «Παραρτήματα». 
Γιά τις δύο άνώτερες βαθμίδες μελών ΔΕΠ ή δυνατότητα έκτύπωσης έργα- 
σίας ώς «παραρτήματος» είναι μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια καί γιά τΙς 5ύο 
κατώτερες βαθμίδες μία φορά κάθε τρία χρόνια.



4. Ή  έκταση του «Παραρτήματος» εϊνζι μεγαλάτερη feo  4, χωρί^ 
νά δ κ φ β α ί^  τά 20, τυπογραφίκά ούλλζ, καί ζ ο κ ίθ ε τ ®  fco  τον συγγραφέα, 
σέ δισκέτα ηλεκτρονικού υτ^λογίστη έτοϋΐο γιά δημοσίευση.

5. Τά «Παραρτήματα» της Έ πεττ^ί& ς έχουν ένυζίζ  αρίθμηση* σχήμα 
8ο καί τιληρουν τ ι ς  ύπολοιπες τ ψ ο 8 ιαγρααές εχζυττωσης. *Av τδ «Παράρτημα» 
εϊνζι γραμμένο στην έλληνυεη γλώσσα, συνοδεύεται άτ^ εκτενή ξενόγλο>σση 
τ^ρΟ.ηψη. Στδ αΠ οφά^μα)) όπως και στην Έ ^ετ τ̂ρ ί ^  owrfpioemi δ 
ISBN, και σημειώνεται απαραίτητα τδ copyright καθώς και τδ «Π®<επ- 
στήμΐο Ίοκεννίνων».

6. Οί οικονομικοί οροί. κατανομή αντιτύπων / Α ζ .  καθορίζονται κάθε 
φορά μέ άζήοαση του Πρυτανβκου υστέρα ααώ τηοόταση της έκτροπης δημο
σιευμάτων και εισήγηση του διευθυντή.

f  Αιιόφαση Γ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας 238/18.3.97).



Ο ΤΟΜΟΣ ΚΖ' (ΤΟΤ 1998) ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ 
ΔΩΔΩΝΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΤΠΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΤ 1990 

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ TOT ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΛΔΑΚΗ 
(ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 7, 106 80 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 36 31 298)

ΣΕ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΑΝΤΙΤΤΠΑ (ΚΛΙ ΣΕ 220 ΛΝΛΤΤΠΛ Η ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ) 
ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΣΑΜΟΤΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΣΤΜΦΩΝΛ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
ΔΙΕΤΘΤΝΤΗΣ ΣΤΝΤΛΗΕΩΣ: I. Ν. ΠΕΡΤΣΙΝΑΚΗΣ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


