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Διεθνής διάκριση για Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του 
Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

Στη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Στέφανη Ρούσου απονεμήθηκε φέτος το ένα από τα δύο βραβεία με 
τίτλο First Book Award του Διεθνούς Οργανισμού Κλασικών Σπουδών Classical Association of the 
Middle West and South που εδράζεται στις Η.Π.Α., για το βιβλίο της με τίτλο Pseudo-Arcadius’ 
Epitome of Herodian’s De prosodia catholica, Edited with an Introduction and Commentary. Η 
μελέτη εκδόθηκε το 2018 από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press.   
 
Το First Book Award απονέμεται κάθε χρόνο σε δύο επιστήμονες για το πρώτο τους βιβλίο στον 
τομέα των κλασικών σπουδών, ως ένδειξη αναγνώρισης της ποιότητας της μελέτης, μετά από 
πρόταση του εκδοτικού οίκου και διεθνή διαγωνισμό. Τα κριτήρια επιλογής για το βραβείο αυτό 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την ποιότητα του βιβλίου, τη σπουδαιότητά του στο πλαίσιο 
του επιστημονικού τομέα των κλασικών σπουδών καθώς και τη γνώση των ερευνητικών τάσεων 
διεθνώς. 
 
 Ο Διεθνής Οργανισμός Classical Association of the Middle West and South έχει ως στόχο του την 
προώθηση της γνώσης και της αναγνώρισης της σπουδαιότητας της κλασικής αρχαιότητας μέσω 
της στήριξης της διδασκαλίας και της έρευνας στον τομέα των κλασικών σπουδών.  
 
Το βιβλίο Pseudo-Arcadius’ Epitome of Herodian’s De prosodia catholica περιέχει εισαγωγή, 
κριτική έκδοση και ερμηνευτικό υπόμνημα για μια από τις δύο πλήρως σωζόμενες επιτομές του 
σπουδαιότερου αλλά χαμένου αρχαίου ελληνικού έργου για την αρχαία ελληνική προσωδία που 
συνέγραψε ο αρχαίος γραμματικός Ηρωδιανός τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. Η πραγματεία του 
Ηρωδιανού άσκησε μεγάλη επίδραση στον τομέα της αρχαίας και βυζαντινής φιλολογίας, 
γραμματικής και λεξικογραφίας.  
 
Η Στέφανη Ρούσου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2018, υπό την εποπτεία της 
Καθηγήτριας Άννας Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου. Η κυρία Ρούσου έχει λάβει στο παρελθόν 
άλλες διεθνείς τιμητικές διακρίσεις και υποτροφίες, όπως για παράδειγμα μεταδιδακτορική 
υποτροφία από το Γερμανικό Ίδρυμα Humboldt στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (2014-2016), 
υποτροφία από το Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (2017) και 
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ερευνητική υποτροφία Tytus στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι των Η.Π.Α. (2018). Υπήρξε 
αριστούχος και πρωτεύσασα του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας και της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2007) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Lincoln College 2012) με υποτροφία 
από το Ίδρυμα Sloane Robinson (2007-2010) και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (2007-2008). 
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