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•·]α τινα [τάνδε] ναίω
Θ[ρ]αϊκίαν γ[αί]αν άμπελό[εσ]σάν τε καί
εΰκαρπον
Πίνδαρος, Απ. Παιάνος 52b 24 - 26

Threiciam Rhodopen habet angulus unus et Haemum,
nunc gelidos m onies, mortalia corpora quondam,
nomina summorum sibi qui tribuere deorum
Οβίδιος, Μεταμορφώσεις 6, 87 -89

Το Τμήμα έχει τη διακριτική ευχέρεια να τροποποεί κάποια δεδομένα που
περιέχονται στον οδηγό αυτό. Κάθε αλλαγή θα κοινοποιείται στους πίνακες
ανακοινώσεων που βρίσκονται στο κτήριο της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.

Είναι υποχρέωση κάθε φοιτήτριας / φοιτητή να συμβουλεύεται τακτικά τους
πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε
Έλληνα πολίτη που το επιθυμεί, μέσα από τις διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά
από το νόμο.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
που έχουν ως αποστολή:
ϊ) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία
και να καλλιεργούν τις τέχνες.
ϋ) Να συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική,
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα
εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και
επαγγελματική σταδιοδρομία.
in) Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
3. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του
λαού.
(Άρθρο 1 τουΝ. 1268/1982)

Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΙΤ Ε ΙΟ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το
Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973, και ξεκίνησε την λειτουργία
του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε "Δημοκρίτειο" προς τιμήν του
αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα
της Θράκης.

Η διοίκηση του ΔΠΘ έχει ώς έδρα της την Κομοτηνή, η οποία είναι η πρωτεύουσα
της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις
της Θράκης: Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
Το ΔΠΘ παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής
φυσιογνωμίας της περιοχής της Θράκης και συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο των
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με την ποιότητα διδασκαλίας και το
επίπεδο έρευνας του, έχει εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των καλύτερων Ελληνικών
ΑΕΙ.
Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το ΔΠΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Κράτος δια
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ακαδημαϊκά και Διοικητικά Όργανα του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος, το
Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης.

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πρύτανης:

Κωνσταντίνος Σιμόπουλος

Αντιπρυτάνεχς:

Καραμπίνης Αθανάσιος
Σταματόπουλος Στυλιανός
Τοκμακίδης Σάββας

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διοίκηση

Πρόεδρος:
Καθηγήτρια Ιωαννίδου Χαρίκλεια
Τηλ: 25310-39936
Email: gioann@otenet.gr

Αναπληρωτής Προέδρου:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τζιάτζη Μαρία
Τηλ.: 25310-39923
E-mail: mtziatzi@yahoo.com

Γ ραμματέας:
Αγγέλα Τσαγκάρη
Τηλ: 25310-39903
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΕΙΑΣ

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το
ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 στην Κομοτηνή. Δέχεται κατ' έτος 180 φοιτητές. Σκοπός
του τμήματος είναι:
•

•
•

Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και
νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,
λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.
Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του
Ελληνισμού διαχρονικά.
Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για
την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, δηλ. να
διαμορφώσει τους νέους φιλολόγους, οι οποίοι θα εργασθούν στη Μέση
Εκπαίδευση, αλλά και αυτούς που θα στραφούν στην έρευνα. Γι' αυτόν το
λόγο, έχουμε μεριμνήσει να δοθούν οι βάσεις όλων των γνωστικών
αντικειμένων που είναι απαραίτητα σε καθηγητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που
τελικά θα επιλέξουν, αλλά και να εμπλουτιστούν περαιτέρω οι γνώσεις τους
με τα μαθήματα ειδίκευσης, με τα σεμινάρια, με διαλέξεις Ελλήνων και ξένων
επιστημόνων, με διεθνείς ανταλλαγές διδασκόντων και διδασκομένων.

Πεποίθησή μας είναι ότι η ελληνική γλώσσα, η ιστορία, συνεπώς και η φιλολογία, αν
και για πρακτικούς λόγους κατά τη μελέτη τους περιοδοποιούνται και κερματίζονται,
παραμένουν ενιαίες και αδιαίρετες, τουλάχιστον από την Ομηρική εποχή, μέχρι τις
μέρες μας. Επιθυμία μας είναι να εφοδιάσουμε τους μελλοντικούς μας αποφοίτους με
τη γνώση που θα τους βοηθήσει στη μελέτη του ελληνικού πνεύματος, όπως αυτό
εκφράζεται μέσα από τα γραπτά κείμενα. Και όταν αναφερόμαστε στο ελληνικό
πνεύμα, εννοούμε το θεμέλιο όλων των εκφράσεων του δυτικού πολιτισμού, το οποίο
είναι πολύ ευρύτερο από τα στενά εθνικά πλαίσια. Πιστεύουμε επίσης ότι η θεραπεία
των ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα αποτελεί τον εξισορροπητικό παράγοντα
στη μονομερώς παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. Αποτελεί μέσο ερμηνείας της
ανθρωπότητας και αντίβαρο στην άκριτη τεχνολογική ανάπτυξη. Στο Τμήμα μας,
χωρίς να περιφρονούμε τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας, τα οποία και
χρησιμοποιούμε όπου χρειάζονται, φιλοδοξούμε με το μικρό μας λιθαράκι, να
συμβάλλουμε στη διατήρηση της ανθρωπιάς του κόσμου μας.

Για τον καταρτισμό του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών η Γ. Σ. του Τμήματος
οδηγήθηκε στις συγκεκριμένες επιλογές μαθημάτων με βάση το σκεπτικό ότι ο
φοιτητής της φιλολογίας οφείλει να κινείται με άνεση σε συναφή γνωστικά
αντικείμενα προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας πολυεπίπεδης εποχής
με τρόπο ώστε να αναδεικνύεται μια σφαιρική ακαδημαϊκή οντότητα. Βάση
αποτελούν οπωσδήποτε τα φιλολογικά μαθήματα, η εκμάθηση και εμπέδωση
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διαφόρων σταδίων της ελληνικής και λατινικής γλώσσας, και η εμβάθυνση σε θέματα
που άπτονται άμεσα των ζητουμένων της φιλολογικής επιστήμης. Στην κλασική
ειδίκευση ο φοιτητής ασχολείται με θέματα αρχαιογνωσίας, όπως αυτή νοείται ως
συνολική γνώση του αρχαίου βίου στις ποικίλες εκφάνσεις του, αδιαίρετα και σε
συνδυασμό μεταξύ τους. Η φιλολογική κατάρτιση συμπληρώνεται και υποστηρίζεται
από μαθήματα ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της
τέχνης. Στη βυζαντινή και νεοελληνική ειδίκευση ο φοιτητής εισάγεται τόσο στο
βυζαντινό κόσμο όσο και στις σημαντικότερες στιγμές της νεοελληνικής
πολιτισμικής ζωής.

Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει προς το παρόν δύο
ειδικεύσεις:
•
•

την ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία
την ειδίκευση στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) χρόνια και χωρίζονται σε οκτώ (8)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επί μέρους ειδίκευση
στην Κλασική Φιλολογία ή στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία. Η ελάχιστη
διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη. Για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος
Φιλολογίας οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν
σε 52 μαθήματα καθώς επίσης σε 4 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και 4 μαθήματα
Ξένης Γλώσσας. Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και της Ξένης Γλώσσας δεν
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό του πτυχίου, η επιτυχία όμως στις εξετάσεις
αυτών των μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για την κατοχή του πτυχίου.
Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 3 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και δηλώνεται με έναν
κωδικό αριθμό και έναν γενικό τίτλο. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από γράμματα,
τα οποία αποτελούν σύντμηση του γνωστικού αντικειμένου, μέρος του οποίου
αποτελεί το προσφερόμενο μάθημα. Το δεύτερο τμήμα του κωδικού αριθμού
αποτελείται από έναν τριψήφιο αριθμό, ο οποίος δηλώνει τον τομέα στον οποίο
αντιστοιχεί το μάθημα.

Τα γράμματα των κωδικών αριθμών έχουν την εξής αντιστοιχία:
ΑΕΦ
ΛΦΙ
ΒΦΙ
ΝΕΦ
ΓΛΩ
ΑΦΙ

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Λατινική Φιλολογία
Βυζαντινή Φιλολογία
Νεοελληνική Φιλολογία
Γλωσσολογία
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
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ΑΙΑ
ΒΙΑ
ΨΥΧ
ΠΑΙΔ
ΕΕΜ
ΞΓΛ

Αρχαιολογία - Ιστορία - Ααογραφία
Βυζαντινή Αρχαιολογία - Ιστορία - Λαογραφία
Ψυχολογία
Παιδαγωγικά
Μ άθημα Ελεύθερης Επιλογής
Ξένη γλώσσα

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.
κατά βαθμίδα και αλφαβητική σειρά

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Χαρίκλεια
Ιωαννίδου

2.

Βασιλική
Κοντογιάννη

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία με έμφαση στην
Παπυρολογία
Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΤΗΛ

EMAIL

2531039936

2ioann@otenet.2r

2531039941

evowa@otenet. 2r

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Φλώρα Μανακίδου

2.

Ανδρέας Μάνος

3.

Ιωάννης
Πετρόπουλος
Μαρία Τζιάτζη Παπαγιάννη
Κωνσταντίνος
Τσουρής

4.
5.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία
Συστηματική
Φιλοσοφία με
έμφαση στην Αρχαία
Ελληνική Φιλοσοφία
Κλασσική Φιλολογία
Βυζαντινή Φιλολογία
Βυζαντινή Ιστορία Αρχαιολογία

ΤΗΛ

EMAIL

2531039932
2531039939

fm anakid@ h elit.d u th .2r

25310
39903
2531039923
2531039942

viannis@ ,chs.harvard.edu

Dlat0nicusm an@ vah00.2r

m tzia tzi@ v a h o o .co m
ktsou ris@ h elit.du th .2r

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Ελισάβετ Αρσενίου

2.

Πηνελόπη
Καμπάκη Βουγιουκλή
Γ ρηγόριος
Παπαγιάννης
Παναγιώτα
Σαρίσχουλη

3.
4.

5.

Γεώργιος Τσομής

6.

Αικατερίνη Δ.
Χατζή

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Νεοελληνική
Φιλολογία
Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία

ΤΗΛ

EMAIL

2531039943
2531039937

elissavetar@ 2mail.com

Βυζαντινή
Φιλολογία
Αρχαία
Ελληνική
Φιλολογία
Αρχαία
Ελληνική
Φιλολογία
Αρχαία Ιστορία
- Επιγραφική

2531039955
2531039946

2papa 2 ia@helit.duth.2r

16

2531039951

pekav0u@helit.duth.2r

pana2iota.sarischouli@2mx.net

G.T somis@em.unifrankfurt.de
ach atz@.he lit. duth.21'

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Σοφία Βούλγαρη

2

Ειρήνη Κορρέ

3.

Αννα Μαστρογιάννη

4.

Νικόλαος Μαυρέλος

5.

Σταμάτιος Μπουσές

6.

Σμαρώ Νικολαϊδου

7.

Ιωάννα
Παπαδοπούλου
Raimondo Tocci

8.
9.

Χρυσάνθη ΤσίτσιουΧελιδόνη

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Νεοελληνική
Φιλολογία
Γενική
Παιδαγωγική
Λατινική
Φιλολογία
Νεοελληνική
Φιλολογία
Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία
Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία
Κλασική
Φιλολογία
Βυζαντινή
Φιλολογία
Λατινική
Φιλολογία

ΤΗΛ

EMAIL

2531039944

svoulgari05(S);vahoo.com
r inkorre(2),vahoo.gr

2531039925
2531039945

2531039948
2531039947
2531039949
2531039932

anna@mastrogianni.net
nikosmavrelosialvahoo.gr και
nm avre lo®.he lit.duth. gr
sbouses®,helit.duth.gr
nikolaidousmaro(a),vahoo.gr
iopapadffiihe 1it.duth.ar
rtoccila),helit.duth.gr
glaukeio),otenet.gr

Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ.407/80

A/A
1.
2.
3.
4.
5.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Βασίλειος
Βασιλειάδης
Φραγκίσκος
Καμπασελέ
Χαρίλαος Ν.
Μιχαλόπουλος
Ευστράτιος
Παπαδόπουλος
Στεργιανή Χελιδώνη

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Νεοελληνική
Φιλολογία
Γαλλικά

ΤΗΛ

EMAIL
vasilidfaikom vos.edu.gr

2551039715

evowa(o),otenet.gr

Λατινική Φιλολογία

chmichalfSihelit.duth.gr

Προϊστορική
Αρχαιολογία
Νέα Ελληνική
Φιλολογία

efpapadfoihelit.duth.gr
stelidonfa),helit.duth.gr

Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα του Δ.Π.Θ. με ανάθεση διδασκαλίας
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας)
Επίκ. Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου (Τ.Ε.Ε.ΠΗ-Δ.Π.Θ)
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Λοιπό Προσωπικό
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
•
•
•

Αγγέλα Τσαγκάρη, Γραμματέας, Τηλ. 25310-39903
Μαρία Παπαβασιλείου, Τηλ: 25310-39901 & 39902, Fax: 25310-39902
Άννα Λυγούδη, Τηλ: 25310-39901 & 39902, Fax: 25310-39902

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)
•
•
•

Πασχάλης Κατσίκας, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλ. 25310-39933,
Email: pkatsika@ lib.duth.gr
Άγγελος Σισμάνης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Τηλ.
25310-39916, E-mail: asismani@ee.duth.gr
Αριλιά Σπάρταλη, Τηλ. 25310-39933, ΠΕ Φιλολόγος,
Email: aspartal@ helit.duth.gr

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ορίζεται στην 1η Γενική Συνέλευση του Τμήματος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ορίζεται στην 1η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
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Γραμματεία - Φοιτητικά θέματα

Γραμματέας Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
Τηλ: 25310 39903
Φοιτητικά
Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των
φοιτητών. Δέχεται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 11.0013.00.
Η έκδοση βεβαιώσεων (με αυτές απλά βεβαιώνεται η φοιτητική ιδιότητα) για τους
διάφορους ασφαλιστικούς φορείς, ταμεία, οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Εφορία, ΟΑΕΔ
κλπ), γίνεται χωρίς αίτηση, μόνο με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας στη
Γραμματεία του Τμήματος. Η έκδοση πιστοποιητικών (με πλήρη στοιχεία του
φοιτητή), για μετεγγραφή, στρατολογία, κλπ., γίνεται κατόπιν αιτήσεως, την οποία
μπορούν να προμηθεύονται από το θυρωρείο της Σχολής. Τα παραπάνω
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, χορηγούνται μόνο στους άμεσα ενδιαφερομένους
(Ν. 2472/97 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) ισχύει για όλο το ακαδημαϊκό έτος (1
Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου) και εκδίδεται από τη Γραμματεία στην αρχή του
έτους. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, νέο ΠΑΣΟ χορηγείται μετά
δύο μήνες από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας στη Γραμματεία (με
υπεύθυνη δήλωση του Ν. Δ. 1599/86).
Το δελτίο αναγνωρίσεως φοιτητή (φοιτητική ταυτότητα) χορηγείται μία φορά,
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την εγγραφή. Αποτελεί το κύριο ενδεικτικό
στοιχείο που βεβαιώνει τη φοιτητική ιδιότητα. Σε περίπτωση απώλειάς του πρέπει
να κατατεθεί στη Γραμματεία ένορκος βεβαίωση η οποία εκδίδεται από το
Πρωτοδικείο. Κάθε φοιτητής οφείλει, σ' όλες τις περιπτώσεις που ζητά την έκδοση
βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού από τη Γ ραμματεία, να προσκομίζει τη φοιτητική του
ταυτότητα. Επίσης οφείλει να την έχει μαζί του κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
και να γνωρίζει τον αριθμό ειδικού μητρώου του ο οποίος πρέπει πάντα να
συνοδεύει το όνομά του (π.χ. στις κόλλες των γραπτών του ή στις αιτήσεις για την
έκδοση πιστοποιητικών).
Όποιος φοιτητής επιθυμεί να πάρει βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, οφείλει
να συμπληρώσει και να παραδώσει στη Γραμματεία τη σχετική υπεύθυνη δήλωση,
την οποία μπορεί να προμηθευτεί από το θυρωρείο της Σχολής. Η θεώρηση των
βιβλιαρίων γίνεται στην αρχή κάθε έτους, μετά από σχετική ανακοίνωση της
Γραμματείας. Ό σοι φοιτητές έχουν υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο
μπορούν να απευθύνονται στο νοσοκομείο ή σε άλλους ιατρούς συμβεβλημένους με
το δημόσιο, με το βιβλιάριο που θα τους έχει παραχωρηθεί.
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Πληροφορίες
Τηλ: 25310-39901 & 39902
Fax: 25310-39902

Διεύθυνση
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή

Βιβλιοθήκη του Τμήματος - «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΞ»

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας εξυπηρετεί το σύνολο των
γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Η συλλογή της εκτείνεται σε πολλές θεματικές ενότητες, των οποίων το υλικό
κατανέμεται στις εξής κατηγορίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και ευρετήρια)
αρχαία ελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
λατινική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
βυζαντινή φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
νεοελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
αρχαία, βυζαντινή και νεώτερη ιστορία
ιστορικο-γεωγραφικά συγγράμματα
λαογραφία
γλωσσολογία
θρησκειολογία
μυθολογία
παιδαγωγικά συγγράμματα
ξένη λογοτεχνία
προϊστορική, κλασική και βυζαντινή αρχαιολογία
ιστορία της τέχνης
φιλοσοφία
ψυχολογία.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 82 τίτλους ελληνόγλωσσων περιοδικών και 55
ξενόγλωσσων. Η ταξινόμηση της συλλογής σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα
Library o f Congress, το οποίο ισχύει για το σύνολο του Δ. Π. Θ., είναι σε εξέλιξη.
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Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για διδάσκοντες, φοιτητές και οποιονδήποτε
ενδιαφερόμενο. Διαθέτει έναν μικρό χώρο αναγνωστηρίου με 40 θέσεις και 7 Η/Υ
για όσους χρησιμοποιούν το υλικό της και λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη για
φοιτητές και μέλη Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό που έχει
καταρτιστεί και ισχύει για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ.
Χρήστες
1. Τα ακόλουθα άτομα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της
βιβλιοθήκης:
•
•
•
•
•
•

Μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου, ενεργά ή σε σύνταξη.
Φοιτητές του πανεπιστημίου.
Απόφοιτοι του πανεπιστημίου.
Μέλη του προσωπικού βιβλιοθήκης άλλων ιδρυμάτων.
Προσωπικό και φοιτητές από άλλα ιδρύματα.
Μέλη από οργανισμούς συνεργαζόμένους με το πανεπιστήμιο.

2. Άλλα πρόσωπα εκτός των προαναφερθέντων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις της Επιτροπή
Βιβλιοθήκης όπως αυτές τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν.
3. Η επιτροπή της βιβλιοθήκης μπορεί να καθορίσει ανά πάσα στιγμή:
α. τις κατηγορίες των χρηστών, στους οποίους έχει δοθεί δικαίωμα να
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης.
β. τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό, τα οποία επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κατηγορίες χρηστών.
Δελτίο Ταυτότητας Βιβλιοθήκης
1. Για τους φοιτητές σαν δελτίο ταυτότητας της βιβλιοθήκης ισχύει η
φοιτητική τους ταυτότητα ή το πάσο.
2. Καθένας που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη, με το δικαίωμα να
χρησιμοποιήσει την υποδομή της θα πρέπει να δείχνει το δελτίο ταυτότητας
βιβλιοθήκης.
3. Κάθε τέτοιο άτομο που αρνείται ή παραλείπει να δείξει το Δελτίο
Ταυτότητας της Βιβλιοθήκης αποβάλλεται από το χώρο της βιβλιοθήκης.
4. Δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης δια
αντιπροσώπου.
Ώρες Λειτουργίας
1. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό :
Δευτέρα έως Τρίτη από 8:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.
Τετάρτη έως Πέμπτη απο 8:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.
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Παρασκευή από 8:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.
Το παραπάνω ωράριο ισχύει για όλες τις περιόδους διεξαγωγής μαθημάτων
σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η Βιβλιοθήκη κατά τις
περιόδους που δεν διεξάγονται μαθήματα σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
λειτουργεί για το κοινό μόνο το πρωί, δηλαδή: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00
π.μ. - 14:00 μ.μ.
2. Οι ώρες πρόσβασης των χρηστών στη βιβλιοθήκη για συγκεκριμένες υπηρεσίες
και χρήση της υποδομής της καθορίζονται από την Επιτροπή της Βιβλιοθήκης.
3. Ο βιβλιοθηκάριος ή ο διορισμένος υπάλληλος της βιβλιοθήκης ή ένα αρμόδιο
πρόσωπο του Πανεπιστημίου μπορεί να διατάξει το κλείσιμο της βιβλιοθήκης σε
οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει ότι εγκυμονεί κίνδυνος για τη βιβλιοθήκη, το
προσωπικό ή τους χρήστες.

Για την αναζήτηση βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. καθώς και άρθρα
απο διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
httn://www.lib.duth.gr

Βιβλιοθήκη Επικοινωνία

Τηλ: 25310-39933,
Email: literature@ lib.duth.gr,
Web: www.lib.duth.gr

no

Υπολογιστικό Κέντρο

Σκοπός του Υπολογιστικού Κέντρου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, καθώς και η
εξυπηρέτηση ευρύτερων σκοπών του Πανεπιστημίου που ορίζονται από τα αρμόδια
συλλογικά όργανά του.
Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:
•
•
•
•

•
•
•
•

Την εκπόνηση από τους φοιτητές εργασιών στα πλαίσια συγκεκριμένων
μαθημάτων ή πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών.
Την πρόσβαση των φοιτητών σε υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο
(Βιβλιοθήκη, διοικητικές υπηρεσίες κλπ.)
Την πρόσβαση των φοιτητών σε πηγές πληροφοριών μέσω του Internet.
Τη διδασκαλία και τη διεξαγωγή ασκήσεων στα πλαίσια μαθημάτων, τα
οποία παρέχονται από το Τμήμα και τα οποία απαιτούν τη χρήση
υπολογιστικού εξοπλισμού.
Την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο
Τμήμα.
Την διευκόλυνση της πάσης φύσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας εις όφελος
της προβολής του Τμήματος.
Την διεξαγωγή διαλέξεων και παρουσιάσεων που δεν εμπίπτουν στις
καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος.
Την διεξαγωγή των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: α) Χρήση Η/Υ με
λειτουργικό W indows - Τ' εξάμηνο, β) Διαδίκτυο και ηλεκτρονική
αλληλογραφία - Δ' Εξάμηνο, γ) Επεξεργασία κειμένου με MS WORD - Ε'
εξάμηνο, δ) Υπολογιστικά φύλλα με MS EXCEL - ΣΤ' εξάμηνο.

Η αίθουσα υπολογιστών λειτουργεί για το κοινό καθημερινά απο Δευτέρα έως
Παρασκευή απο 14:00 έως 20:00.

Υπολογιστικό Κέντρο - Επικοινωνία

Τηλ: 25310-39916
Email: asismani@ee.duth.gr
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Σύνδεσμοι

Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
http://career.duth.gr/
Ψηφιακή Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
www.bnf.fr
Για 19° αι. βλ. http://gallica.bnf.fr/
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Google
www.print.google.com
http://books.google.com/
Thesaurus Linguae Graecae
http://tlg.uci.edu (προσιτός μόνο μέσω του Πανεπιστημίου)
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Cervantes
www.cervantesvirtual.com
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη φιλοσοφίας 18υυ αιώνα
http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/main.htm
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
http://www.lib.uoa.gr/
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού
http://www.snhell.gr/
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.komvos.edu.gr/
Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Ψηφιακή βιβλιοθήκη Εφημερίδων και
Περιοδικού Τύπου
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http ://www. nl g.gr/di gitalne wspapers/ns/main, html
Μυριόβιβλος Ψηφιακή Βιβλιοθιήκη Εκκλησίας της Ελλάδος (Βυζαντινά και
Νεοελληνικά κείμενα και κριτικές)
http://www.mvriobiblos. gr/library%2 Ohome .htm
Ανέμη (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη)
http://anemi.iib.uoc.gr/
Κοσμόπολις Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Περιοδικών του 19ου αιώνα (Πανεπιστήμιο
Πατρών)
http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
www.ekebi.gr
http ://www.biblionet. gr/
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
http ://www.eens.or g/ start.asp
Λόγιος Ερμής (ο Κόμβος του Νεοελληνιστή)
http://logiosermis.phl.uoc.gr/
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html
Για παραγγελίες βιβλίων από το εξωτερικό
www.abebooks.gr
Εφημερίδες - Περιοδικά
http://tovima.dolnet.gr/front page.php
www.enet.gr
http://ta-nea.dolnet.gr/front page.php
http://www.kathimerini.gr/
www.avgi.gr
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http ://www. ethnos.gr/
http ://www. anti.gr/
http://www.e-poema.eu/index gr.php
http ://www. diavazo.gr/
Projects Ερευνητικά προγράμματα
http://www.ims.forth.gr/ims/literature/proiects-gr.html
Αρχείο Καβάφη
http ://·www. kavafis.gr/
Περιοδικό Byzantine and M odem Greek Studies
http://www.manev.co.uk/search?fwaction=show&fwid=466
Ίδρυμα Μ είζονος Ελληνισμού
http:// www .ime.gr/
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Πρόγραμμα δια βίου μάθηση / Erasmus
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus/Socrates οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων
της Ε.Ε. με τα οποία το Τμήμα βρίσκεται σε συνεργασία. Η αναγνώριση και η
μεταφορά διδακτικών μονάδων γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Διδακτικών Μονάδων (EuropeanTransfer Credit System / ECTS), το οποίο έχει
συμπεριληφθεί τα τελευταία χρόνια στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος
Erasmus με σκοπό την ενίσχυση των σπουδών των φοιτητών και της συνεργασίας
μεταξύ των αντίστοιχων Ιδρυμάτων των χωρών της Ε.Ε.
Ακαδημαϊκός Συντονιστής: Άννα Μαστρογιάννη, Λέκτορας

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια
1) Ludwig-Maximilians-Universitat Muenchen (www.um-muenchen.de)
2) Universitat Potsdam

(www.uni-potsdam.de)

3) Universitat des Saarlandes (www.uni-saarland.de)
4) Philipps-Universitat Marburg (www.uni-marburg.de)
5) Universitat Salzburg (www.uni-salzburg.at)
6) Universite Paris XIII (www.univ-parisl3.fr)
7) Universite Michel de Montaigne-Bordeaux 3 (www.montaigne.u-bordeaux3.fr)
8) Universite Paul Valery-Montpellier 3 (www.univ-montp3.fr)
9) Universite de Bretagne-Sud (www.univ-ubs.fr)
10) Universita degli Studi di Milano (www.unimi.it)
11) Universita degli Studi di Genova (www.lettere.unige.it)
12) Universita di Catania (www.unict.it)
13) Universidad de Granada (www.ugr.es)
14) Universitat Autonoma de Barcelona (www.uab.es)
15) Istanbul Oniversitesi (www.istanbul.edu.tr)
16) University o f Szeged (www.u-szeged.hu)
17) Adam Mickiewicz University of Poznah (www.amu.edu.pl)
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18) University o f Exeter (www.exeter.ac.uk)
19) Universite de Poitiers (www.univ.poitiers.fr.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Π ρογραμ μ α Σ πουδώ ν
Α Κ Α Δ Η Μ Α ΪΚ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ

2008-2009

Κάθε μάθημα πιστώνεται με 3 Διδακτικές Μονάδες (= 3 ώρες
διδασκαλίας εβδομαδιαίος) και 5 ECTS
Α ' Ε ξάμ ηνο

1. ΑΕΦ 101:

Θεματογραφία I

2. ΑΕΦ 120:

Ιστοριογραφία

3. Λ Φ Ι101:

Θεματογραφία I./Ιστορία Λατινικής Λογοτεχνίας I

4. ΒΦΙ 100:

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

5. ΝΕΦ 100:

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία/Ιστορία Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας
+ Προαπαιτούμενο Φροντιστήριο «Εργαλεία και Μεθοδολογία
της έρευνας στη Νεοελληνική Φιλολογία»

6. ΓΛΩ 100:

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

7. ΑΦΙ 100:

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Β ' Ε ξάμ ηνο

1. ΑΕΦ 102:

Θεματογραφία II

2. ΑΕΦ 105:

Έπος, επύλλιον, ειδύλλιον

3. ΑΦΙ 102:

Θεματογραφία ΙΙ/Ιστορία Λατινικής Λογοτεχνίας II

4. ΝΕΦ 101:

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ/Ιστορία
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας II

5. ΓΛΩ 101:

Φωνητική-Φωνολογία

6. ΑΙΑ 100:

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

7. ΑΙΑ 170:

Προϊστορική Αρχαιολογία

Γ' Ε ξάμ ηνο

1. ΑΕΦ 103:

Θεματογραφία III

2. ΑΕΦ 140:

Δραματική ποίηση: Τραγωδία

3. ΑΦΙ 160:

Λατινική Ποίηση: Σάτιρα

4. ΝΕΦ 177:

Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας

5. ΓΛΩ 103:

Μο ρφολογία-Σύνταξη -Ση μασιολογία

6. ΑΦΙ 101:

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

7. ΑΙΑ 120:

Ρωμαϊκή Ιστορία

Δ 'Ε ξάμ ηνο

1. ΑΕΦ 104:

Θεματογραφία IV

2. ΑΕΦ 141:

Δραματική ποίηση: Κωμωδία

3. ΑΦΙ 161:

Λατινική Λυρική Ποίηση

4. Β Φ Ι 101:

Λόγια Βυζαντινή Ποίηση

5. ΝΕΦ 178:

Συγκριτική Γραμματολογία

6. ΓΛΩ 110:

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

7. ΑΙΑ 130:

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία

Ε ' Ε ξάμ ηνο

1. ΑΕΦ 181:

Αρχαία Ελληνική Βουκολική Ποίηση

2. ΑΦΙ 162:

Λατινική Ποίηση: Ελεγεία

3. ΒΦΙ 121:

Βυζαντινή Πεζογραφία

4. ΝΕΦ 106:

Κρητική Λογοτεχνία της Αναγέννησης

5. ΒΙΑ 190:

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία

6. ΠΑΙ 100:

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
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