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Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με 

μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλά γαλλικά πανεπιστήμια στη Θεωρητική και 

Εφαρμοσμένη γλωσσολογία, στη Λεξικολογία, Λεξικογραφία, Υπολογιστική 

γλωσσολογία, Μορφολογία και Πειραματική φωνητική.  

  1998-2005: Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ με αντικείμενο τη διδακτική της 

Νεοελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: μελέτη του λεξιλογίου της νεοελληνικής γλώσσας 

και ειδικότερα τα φαινόμενα της νεολογίας, του δανεισμού, του σχηματισμού των 

λέξεων (παράγωγα, σύνθετα), των πολυλεκτικών λεξικών μονάδων, της 

επιστημονικής ορολογίας, της διδασκαλίας του λεξιλογίου και της μορφολογικής 

δομής, ζητήματα ορθογραφίας καθώς και σύνταξη έντυπων και ηλεκτρονικών 

λεξικών της νέας ελληνικής. Ειδικότερα σχεδιασμός της μορφής και της δομής του 

Λεξικού της κοινής νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (1998) και 

εποπτεία της λεξικογραφικής ομάδας από το 1976-1980.   

Συμμετοχή σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με 

ανακοινώσεις. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, το Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής 

(2002 Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών), 2 μεταφράσεις 

γλωσσολογικών έργων και πάνω από 100 επιστημονικά  άρθρα σε ελληνικά και 

διεθνή περιοδικά. 

Α. Βιβλία 

1. Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική, Θεσσαλονίκη 1986, ΕΕΦΣ του ΑΠΘ, 

Παράρτημα αρ. 65. 

2. Νεολογικός δανεισμός-Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και την αγγλοαμερικανική-

Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη, 1994. 

3. Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Σπουδών, 2002. Ηλεκτρονική μορφή: www.komvos.edu.gr 

4. Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας (σε συνεργασία), Αθήνα, Πατάκης, 2007. 

Β. Άρθρα 

 

1. Η λεξικογραφία και η διδασκαλία της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας», 

Γλωσσικές Εφαρμογές 1 (1995), Θεσσαλονίκη, Σχολείο Νέας Ελληνικής Α.Π.Θ., 

σσ. 23-25. 
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2. «Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο ευρωπαϊκός γλωσσικός πλουραλισμός», 

Η ελληνική γλώσσα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση-Γλωσσικός 

πλουραλισμός και γλωσσοεθνοκεντρισμός, Αθήνα 1996, Κέντρο Λογοτεχνικής 

Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, σσ. 81-88.  

3. «Η νεοελληνική σύνθεση», Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας-Διδακτική 

προσέγγιση, (εκδ.) Γ. Κατσιμαλή & Φ. Καβουκόπουλος, Τομέας 

Γλωσσολογίας Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 1996, 

σσ. 97-120. 

4. «Η λεξικογραφία στην εκπαίδευση», Πρακτικά του 2
ου

 πανελλήνιου συνεδρίου 

για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, Κώδικας, 1997, σσ. 

149-176. 

5. «Μορφολογική ανάλυση και η διδασκαλία της νεοελληνικής ορθογραφίας» 

στο Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2000, σσ. 43-50. 

6. «Η ελληνική γλώσσα και το λεξιλόγιό της στον 21
ο
 αιώνα», Μέντορας, Η 

ελληνική γλώσσα στον 21
ο
 αιώνα, Αθήνα 2001, σσ. 9-21. 

7.  «Συγχρονικές και διαχρονικές τάσεις του γένους στην ελληνική-Μια 

θεωρητική πρόταση» (σε συνεργασία) στο Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. 

Ράλλη & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (εκδ.) Θέματα γραμματικής της νέας 

ελληνικής-Το γένος, Αθήνα, Πατάκης 2002, σσ. 13-56. 

8. «Η μορφολογική δομή της Νέας Ελληνικής και η διδακτική της», 

Γλωσσολογία 15. Τιμητικός τόμος στον Παναγιώτη Κοντό, Αθήνα 2003, σσ. 

25-34. 

9. «Το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο] στη νέα ελληνική: ορισμός και ταξινόμηση» 

(σε συνεργασία), Greek linguistics-Proceedings of the 6
th

  International 

Conference on Greek Language, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2003, σς. 110-120. 

11. «Πρόταση για τη διδασκαλία της μεταφοράς», Μελέτες για την ελληνική 

γλώσσα-Πρακτικά της 26
ης

 ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 45-56.  

12. «Φωνητικά, φωνολογικά και μορφολογικά θέματα για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» (σε συνεργασία), Οδηγός επιμόρφωσης - 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο), Θεσσαλονίκη 2008, 159-176. 



13. «Λεξικογραφία και χρηστικά σημάδια», 8
ο
 Διεθνές συνέδριο ελληνικής 

γλωσσολογίας, Ιωάννινα, 2007, ηλεκτρονικά 2009 στη διεύθυνση 

http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/arxiki_en.html. 

14. «Τα γλωσσικά λάθη μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και ο ρόλος 

της Γ1 στις πολυπολιτισμικές τάξεις του Γυμνασίου», Πρακτικά διεθνούς 

συνεδρίου «2008 Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: Συνομιλώντας με 

τις γλώσσες-πολιτισμούς»  12-14 Δεκεμβρίου 2008, σσ. 597-612 (σε 

συνεργασία). 

15. «Ψευδόφιλες μονάδες: οι διαχρονικοί άσπονδοι φίλοι στην ελληνική», 

Πανελλήνιο συνέδριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως 

πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Τμήμα Νηπιαγωγών, Νυμφαίο (με Ε. Βλέτση) 4/9/09 

http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/ 

16. «Η χρήση των μονόγλωσσων λεξικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας» Πανελλήνιο συνέδριο Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως 

πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα 

Νηπιαγωγών, Νυμφαίο, Σεπτέμβριος 2009 (με Μ. Μητσιάκη, Ε. Βλέτση, Β. 

Χούμα),  http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/ 
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