
Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

 Σπούδασα Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Απέκτησα το 

διδακτορικό μου δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 1989. Τίτλος της διατριβής : 

Ο μύθος του Παλαμήδη στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Από το 1974 διδάσκω στο 

εν λόγω Πανεπιστήμιο και σήμερα υπηρετώ σε αυτό ως Αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Αρχαίας ελληνικής φιλολογίας. Όλο αυτό το διάστημα συνεργάζομαι με το Ελεύθερο 

Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, όπου και έδωσα σειρά διαλέξεων, ερευνώ τακτικά σε 

αυτό, όπως και στο Καθολικό πανεπιστήμιο της Leuven. Το 2010 ολοκλήρωσα τον 

πρώτο τόμο της μονογραφίας μου με θέμα ‘Διξοὶ λόγοι’ στην Ἱστορίην του 

Ηρόδοτου: η διπλή όψη μιας μεθοδολογικής τεχνικής (Βιβλία 1-6). Στο μεταξύ 

δημοσίευσα σειρά άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Πρόσφατα 

(2015) ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος τόμος της προηγούμενης μελέτης με θέμα 

‘Διξοὶ λόγοι’ στην Ἱστορίην του Ηρόδοτου: η διπλή όψη μιας μεθοδολογικής 

τεχνικής (Βιβλία 7-9).   Τα ερευνητικά και διδακτικά μου ενδιαφέροντα αφορούν σε 

μυθολογία, επική ποίηση, αρχαία ελληνική ιστοριογραφία και ρητορική, αρχαία 

σοφιστική. 
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