
Η Σοφία Ντενίση είναι απόφοιτη του τμήματος της Αγγλικής Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΒΑ, PhD) και του αντίστοιχου τμήματος του 

Πανεπιστημίου της Μασσαχουσέττης στο Amherst (BA) στα οποία υπήρξε 

υπότροφος. Είναι Kαθηγήτρια της Ιστορίας και της Κριτικής της Λογοτεχνίας στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.  Ασχολείται επιστημονικά με την 

πεζογραφία του 19ου αιώνα (πρωτότυπη – μεταφρασμένη), με τον περιοδικό τύπο, τις 

σχέσεις τέχνης και λογοτεχνίας, την ιστορία της μετάφρασης, την αυτοβιογραφία και 

με γυναικεία θέματα. Έχει συνεργαστεί ως ερευνήτρια με το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών σπουδών, με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και με το Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο (Πρόγραμμα Θαλής). Για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-9 υπήρξε 

επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος : «Η γυναικεία εικαστική και 

λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης, 1900-1940», το οποίο 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Γ Κ.Π.Σ.  

Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους (Καστανιώτης, 

Περίπλους, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Σοκόλης, Δόμος, Εταιρεία Σπουδών 

Σχολής Μωραΐτη, University Studio Press, Gutenberg, Hellenic Publishing κ.ά.) και 

σε έγκριτα φιλολογικά περιοδικά (Πολίτης, Διαβάζω, Λέξη, Δέντρο, Περίπλους, 

Σύγκριση, Μικροφιλολογικά, Κάμπος-Cambridge Papers in Modern Greek, Cahiers 

Balkaniques, Bulletin de Liaison Neo-Hellenique, Neohellikon κ.ά.). Έχει 

δημοσιεύσει τα βιβλία:  To ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο  Sir Walter Scott, 

Καστανιώτης,1994 και Μεταφράσεις των αυτοτελώς εκδεδομένων μυθιστορημάτων 

και διηγημάτων: 1830-1880, Περίπλους, 1995. Ακόμη είχε την επιστημονική 

επιμέλεια των βιβλίων Ταυτότητα και Ετερότητα στη Λογοτεχνία 18ος – 20ος αι., 

Δόμος, 2000 και Το Διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες, Gutenberg, 

2009 και Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και 

Τέχνης (1900-1940), Gutenberg, 2008 ∙ τα δύο πρώτα σε συνεργασία με την  

καθηγήτρια της νεοελληνική φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού. Το βιβλίο της  Ανιχνεύοντας την «αόρατη» 

γραφή: γυναίκες και γραφή στα χρόνια του  ελληνικού Διαφωτισμού --  Ρομαντισμού, 

κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Νεφέλη και τιμήθηκε με το Βραβείο δοκιμίου  

Πέτρος Χάρης της Ακαδημίας Αθηνών/ Μικρή λίστα δοκιμίου στα Κρατικά Βραβεία.   

Έχει συμμετάσχει σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό συνεδρίων ελληνικών και διεθνών και 

έχει κληθεί να δώσει διαλέξεις σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Selwyn 

College Cambridge, University of Birmingham, King’s College London κ.ά.) όπως 

και σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής (Θεσσαλονίκης, Πάτρας, 

Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών κ.ά.). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται 

συστηματικά με τις σπουδές του φύλου, χωρίς να έχει εγκαταλείψει το ενδιαφέρον 

της για την πεζογραφία του 19ου αιώνα πρωτότυπη και μεταφρασμένη.  Ακόμη έχει 

διατελέσει εξετάστρια του ΙΚΥ, επιστημονική κριτής των Πανεπιστημιακών 

εκδόσεων Κύπρου και του περιοδικού Journal of Modern Greek Studies του Johns 

Hopkins University, μέλος του Δ. Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας, μέλος της ομάδας Ιστορικών του Φύλου, και ιδρυτικό 

μέλος της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών. Διατέλεσε Αναπληρώτρια πρύτανη 

της ΑΣΚΤ από το 2015-2019. Είναι σήμερα αντιπρόεδρος της επιτροπής Κρατικών 

Λογοτεχνικών Βραβείων του Υπουργείου Πολιτισμού.  
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