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«Λογοτεχνία και αγωνίες του παρόντος»  
Πρόσκληση υποβολής άρθρων 

 
Στιγμιότυπο από το animation film σε σκηνοθεσία Sebastian Cosor, 2010 *  https://laughingsquid.com/animated-edvard-munch-the-scream/ 

 

Το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Δια-κείμενα (http://dia-keimena.frl.auth.gr/) του 
Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής και το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ευρωπαϊκή 
Λογοτεχνία και Πολιτισμός» προσκαλούν αποφοίτους και εν ενεργεία φοιτητές 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου όλων των Τμημάτων Φιλολογίας του ΑΠΘ, για 
πρωτότυπες συνεργασίες συγκριτολογικής κατεύθυνσης στο ετήσιο (21ο) τεύχος του 2021 με 
θέμα «Λογοτεχνία και αγωνίες του παρόντος».  

Το θέμα αφορά στη σχέση της τέχνης, και της λογοτεχνίας ειδικότερα, με τις 
εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές ή οικονομικές «κρίσεις» του δυτικού κόσμου και την 
καλλιτεχνική αποτύπωση ή απόηχό τους. Από τις απαρχές του ευρωπαϊκού μυθιστορήματος 
με το Δεκαήμερον του Βοκκάκιου που οφείλει την ύπαρξή του στην καταστροφική πανώλη 
του 1348 μέχρι τις νεωτερικές και σύγχρονες πολιτισμικές κρίσεις που γέννησαν τις 
διάφορες πρωτοπορίες και νεο-/μετα-πρωτοπορίες, οι τέχνες, στρατευμένες ή μη, 
διαλέγονται ζωηρά, καταγγέλλουν ή μαρτυρούν για το παρόν, διερευνώντας παράλληλα τις 
ίδιες τις δυνατότητες έκφρασης σε συνθήκες κρίσης, παρεμβαίνοντας έτσι σε αυτές με τον 
δικό τους ιστορικά σημασμένο τρόπο. Πιθανούς, αν και όχι εξαντλητικούς, επιμέρους 
θεματικούς άξονες για τις «αγωνίες του παρόντος» μπορούν να αποτελέσουν η οικονομική 
και οικολογική κρίση, η μετανάστευση και το προσφυγικό, η αναβίωση ολοκληρωτικών 
καταλοίπων και ρατσιστικών αντανακλαστικών, η τρομοκρατία, η πανδημία.  

Η αποστολή των προτάσεων θα γίνει σε δύο φάσεις: αρχικά, θα πρέπει να αποσταλεί 
περιληπτικά η πρόταση και οι βασικοί άξονες του άρθρου (έως 500 λέξεις), με προσωρινό 
τίτλο και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 200 λέξεις) μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021. Στη 
συνέχεια, οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση από την επιστημονική επιτροπή του 
συγκεκριμένου τεύχους και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά έως τις 12 Απριλίου. 
Τα τελικά άρθρα των προτάσεων που θα γίνουν δεκτές θα πρέπει να έχουν έκταση έως 5.000 
λέξεις και να αποσταλούν μέχρι τις 30 Ιουλίου ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για τις 
επόμενες διορθώσεις και την τελική επιμέλεια των κειμένων. Το τεύχος θα κυκλοφορήσει 
τον Δεκέμβριο του 2021. Αποστολές abstract & άρθρων στην ηλ/κή διεύθυνση: 
egrammat@frl.auth.gr  
 



Επιστημονική επιτροπή: 
• Ζωή Δέτση, καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ & 

διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμοί» 
• Τατιανή Ραπατζίκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας ΑΠΘ & διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών 
«Ψηφίς» της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ 

• Μάρθα Βασιλειάδη, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ  
• Ευγενία Γραμματικοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια & διευθύντρια του Εργαστηρίου 

Συγκριτικής Γραμματολογίας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ   
• Λητώ Ιωακειμίδου, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ 
• Ιωάννα Ναούμ, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ & διευθύντρια του 

Εργαστηρίου Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
ΑΠΘ  

• Σωτήρης Παρασχάς, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
ΕΚΠΑ 

 
 

 


