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1. ΤΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Οδηγός σπουδών στόχο έχει κυρίως την ενημέρωση των φοιτητών, 
αλλά και κάθε ενδιαφερομένου, για θέματα προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Συγχρόνως, παρέχει στους φοιτητές που πρωτοέρχονται στην 
πόλη μας ορισμένες βασικές πληροφορίες για την πόλη και το 
Πανεπιστήμιο.
Το νεαρό Τμήμα μας διανύει το όγδοο έτος της ζωής του. Ξεκίνησε 
όπως όλα τα καινούρια Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας μας, χωρίς 
σχεδίασμά, χωρίς κτήρια, χωρίς διδάσκοντες, χωρίς βιβλιοθήκη, με 
μοναδική προίκα τους φοιτητές μας. Σε μικρό χρονικό διάστημα όμως 
εξοπλίστηκε με εκλεκτούς διδάσκοντες, επαρκή και συνεχώς 
βελτιούμενη βιβλιοθήκη, και ήδη έχει αρχίσει να αποτελεί έναν 
ανεξάρτητο πυλώνα της επιστήμης της φιλολογίας στην Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπως παρουσιάζεται στον 
Οδηγό Σπουδών, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και 
στοχεύει στην ορθή εκπαίδευση των μελλοντικών Ελλήνων φιλολόγων. 
Σκοπός του Τμήματος είναι να διαμορφώσει τους νέους φιλολόγους, οι 
οποίοι θα εργασθούν στη Μέση Εκπαίδευση, αλλά και αυτούς που θα 
στραφούν στην έρευνα. Για 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
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ελληνικό πνεόμα, εννοούμε το θεμελιο όλων ^  ^ σ Τ ν Γ Ι θ ν ικ ό  
δυτικού πολιτισμού, το οποίο είναι πολν, ε * Ρ ^ °  ανθρωπιστ,κών 
πλαίσια. Πιστεύουμε επίσης οτι η θεραπεία πποάνοντα στη
επιστημών νεν,κόχερα α π ο ζ ε ί  τον εξ,σορροπ,στ,κο π Ρ νοντο Π 
υονομερώς παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. Αποτελεί μεσο ερμηνείας 
της ανθρωπότητας και αντίβαρο στην άκριτη τεχ ν ο λ ο γ ’κη αναπτυ η. 
Tunua μας χωρίς να περιφρονούμε τα τελευταία επιτεύγματα της 
Ι ν ο λ ο Γ ή  χα οποία κα, χρησ,μοπο,οόμε όποο χρε,αζονχαη 
Χ Χ Τ μ έ  με χο μ,κρό μας  Α,θαράκ,. να σσμβάΧοομε σχπ δ,αχηρηοη

τηρ πνθοωπιάς του κόσμου μας.

Χαρίκλεια Ιωαννίδου
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2. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής

ΑΝΤ1ΠΡΥΤΑΝΕ1Σ:

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής 

Φίλιππος Τσαλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

της Πολυτεχνικής Σχολής
©

Η θητεία των Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η Αυγούστου 2003.
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3. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αυτός ο οδηγός χρησ,μεύε, ως πρακτικός συνοπτ,κός οδηγός πάνω 
οτην οργάνωση κα. τ,ς λε,τουργίες τοο Τμήματος Ελλην,κής Φ,λολογ,ας 
του Δημοκριτείου Πανεπ,στημίου Θράκης που εδρεύε,
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε με το
156/13-9-1993 τεύχος Α') κα. άρχ.σε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό ετος 
1995/96 οτην Κομοτηνή. Σύμφωνα με τ,ς δ,ατάξε,ς του ανωτέρω Π.Δ. 

αποστολή του Τμήματος είναι:
α) να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και 
νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, 
λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία,
β) να μελετά κα, να ερευνά τ,ς εκδήλωσε,ς του πνευματ,κού κα, άλλου

r . r : - . .  —  -  — a
κατάρτιση γ,α την επ,στημον,κή κα, επαγγελματ,κή τους σταδ,οδρομ,ο
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

ΓΤανεπιστημιουπολη Δ.Π.Θ.

69100 Κομοτηνή 

τηλ 0032 - 5310 - 71668, 37043 

φαξ 0032 - 5310 - 37043 

e-mail secr@helit.duth.gr

H Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κατά τις ώρες 11.00 π.μ.-Ι.ΟΟ μ.μ.

f&rsP'ir , %;

mailto:secr@helit.duth.gr
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5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης 

ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΡ1Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρίκλεια Ιωαννίδου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (σε πλήρη σύνθεση)

Αρκηοτέλης Χαραλαμιτάκης, Ανχιπράχανης, Καθηγητής «ΐς Νομικής

^ ρ Μ ε ι α 'Γ α ννβ ο μ , Αναπληρώτρ,α Καθηγήτρια, Αναπληρώτρ,α Πρόεδρος

Ανδρέας Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής
Πουλχερία Κυριάκου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Νικόλαος Παντελίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Φλώρα Μανακίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Μαρία Τζιάτζη-Παπαγιάννη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Ουρανία Μολυβιάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Λέκτορας
Παναγιώτα Σαρίσχουλη, Λέκτορας
Γρηγόριος Παπαγιάννης, Λέκτορας
Ελισάβετ Αρσενίου, Λέκτορας
Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Λέκτορας

2) ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Εκπρόσωποι τρεις (3)

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1) Δ.Ε.Π.

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Σ  Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Χαρίκλεισ ίωαννίδοο, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας με έμφαση στην 

Παπυρολογία
ΡΠ1ΚΟΥΡ01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ανδρέας Μάνος, Συστηματικής Φιλοσοφίας με έμφαση στην ρχαι 
ιπ α η ιπ ν ή  Φ ιλ ο σ ο φ ία
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Πουλχερία Κυριάκου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Νικόλαος Παντελίδης, Γενικής Γλωσσολογίας (Διαλεκτολογία, Ιστορική
Γραμματική, εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας)
Φλώρα Μανακίδου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
Μαρία Τζιάτζη-Παπαγιάννη, Βυζαντινής Φιλολογίας 
Ουρανία Μολυβιάτη, Αατινικής Φιλολογίας

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 
Παναγιώτα Σαρίσχουλη, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
Ελισάβετ Αρσενίου, Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 
Γρηγόριος Παπαγιάννης, Βυζαντινής Φιλολογίας
Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Λατινικής Φιλολογίας

©
2) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 407/1980

Αναστάσιος Αώλος (Αρχαία Ελληνικά)
Χρυσάνθη Τσίτσιου - Χελιδόνη (Λατινικά)
Μπλάνκα Στιάστνα (Γαλλικά)
Στέλλα Θεολόγου (Αγγλικά)
Ολυμπία Σελέκου (Νέα Ελληνική Ιστορία)
Αικατερίνη Χατζή (Ρωμαϊκή Ιστορία)
Ειρήνη Κορρέ (Παιδαγωγικά)

3) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καλλιόπη Μιχαηλίδου-Παπαθεοδώρου: Αν. Γραμματέας 
Γεώργιος Βαρλάς: Κλητήρας

4) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Πασχάλης Κατσίκας: Μέλος ΕΤΕΠ, κατηγορία ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 
Απόστολος Τζελιάτης: Διοικητικός Υπάλληλος, κατηγ. ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 
Ελευθέριος Καρελιάδης: Υπάλληλος ΠΕ
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Αττικός ερυθρόμορφος κ,ονωτός κρατήρας του Ζ. Ορφέα στο Βερολίνο, 
Antikensammulung, Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz

V.l. 3172.

k
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6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
"ΑΡ1ΣΤΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΞ",

ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(κτήρια παραπλεύρως του κτηρίου της Γραμματείας)

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας αριθμεί περίπου 
13.500 βιβλία, αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο. Καθώς 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), αρχαία ελληνική φιλολογία (κείμενα και 
δευτερεύουσα βιβλιογραφία), λατινική φιλολογία (κείμενα και δευτε
ρεύουσα βιβλιογραφία), βυζαντινή φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα 
βιβλιογραφία), νεοελληνική λογοτεχνία (κείμενα και δευτερεύουσα 
βιβλιογραφία), αρχαία ιστορία, βυζαντινή ιστορία, νεώτερη ιστορία, ιστο- 
ρικο-γεωγραφικά συγγράμματα, λαογραφία, γλωσσολογία, θρησκειο- 
λογία, μυθολογία, παιδαγωγικά συγγράμματα, ξένη λογοτεχνία, προϊστο
ρική, κλασική και βυζαντινή αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, φιλοσοφία, 
ψυχολογία.

H Βιβλιοθήκη διαθέτει 72 τίτλους ελληνόγλωσσων περιοδικών και 26 
ξενόγλωσσων. Η ταξινόμηση της συλλογής έχει γίνει σύμφωνα με το 
ταξινομικό σύστημα Dewey Decimal Classification. Πρόκειται για ένα 
μεταβατικό στάδιο, επειδή ήδη έχει αρχίσει η νέα ταξινόμηση και 
μηχανοργάνωση με βάση το ταξινομικό σύστημα Library of Congress 
που ισχύει για το σύνολο του Δ.Π.Θ.

H Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για διδάσκοντες, φοιτητές και 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει και ένα μικρό χώρο 
αναγνωστηρίου για όσους χρησιμοποιούν το υλικό της. 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.
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Λειτουργία του Σπουδαστηρίου.
Δευτέρα -  Πέμπτη: 8.00 π.μ. μέχρι 8.00 μ.μ.

Παρασκευή: 8.00 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ.
Το Σπουδαστήριο .δεν είναι φοιτητικό αναγνωστήριο, αλλά χώρος 

έρευνας και, συνεπώς, η παρουσία σε αυτό δικαιολογείτο, αποκλειστικά 
εφ' όσον γίνετα, χρήση των β,βλίων της Β,βλ,οθήκης του. Στο χωρο της 
Βιβλιοθήκης λειτουργεί ένα φωτοτυπ,κό μηχάνημα. H φωτοτυπηση

χρεώνεται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στους υπαλλήλους του Σπουδαστηρίου κκ. Πασχαλη 
Κατσίκα, Ελευθέριο Καρελιάδη και Απόστολο Τζελιάτη.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:
Χαρίκλεια Ιωαννίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας λειτουργεί ήδη εδώ και μια τετραετία 

η αίθουσα ηλεκτρο^κών υπολογιστών ως εργαστηριακός χώρος 
εκμάθησης υπολογιστών. Σε αυτή διατίθενται δεκαοχτώ υπολογιστές με 
εκτυπωτή, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του μαθημάτος 
“Στοιχεία πληροφορικής” (βλ. πρόγραμμα σπουδών). Το μαθημα 
συνίσταται στην παρακολούθηση τριάντα ωρών θεωρητικών ασκήσεων 
της ενότητας WORD FOR WINDOWS του λογισμικού πακέτου 
MICROSOFT OFFICE και την εκπόνηση δέκα ωρών υποχρεωτικής 
εργασίας κάθε φοιτητή πάνω στην επεξεργασία κειμένου. Σε περίπτωση 
που υπάρχουν άτομα με επαρκή κατάρτιση πάνω στο WORD μπορεί να 
συγκροτηθεί τμήμα προχωρημένων που ασχολείτα, με τ,ς 
ενότητες του MICROSOFT OFFICE (EXCEL, ACCESS, POWER-
POINT")



’

μ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 19

7. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΒΡΑΒΕΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡ1ΘΑΑΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με ιους κανονισμούς της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές 
που έχουν διακριθεί είτε:
Α) στις γενικές εξετάσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια

Εκπαίδευση (ως πρωτοετείς, με την πρώτη συμμετοχή) (υποτροφία 
εισαγωγής)

Β) στα εξάμηνα σπουδών (με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο 
εξαμήνων του προγενέστερου ακαδημαϊκού έτους) (υποτροφία 
επίδοσης)

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.. 
Αντίστοιχα τα βραβεία διακρίνονται σε βραβεία εισαγωγής και βραβεία 
επίδοσης και χορηγούνται σε φοιτητή του οποίου:
Α) με την πρώτη συμμετοχή η βαθμολογία τον κατατάσσει πρώτο 

κατά σειρά επιτυχίας στις γενικές εξετάσεις εισαγωγής (βραβείο 
εισαγωγής),

Β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας τον κατατάσσει πρώτο στα
εξάμηνα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (βραβείο 
επίδοσης),

Γ) αποφοιτά ως αριστούχος (συγκέντρωση της μεγίστης βαθμολογίας 
στο πτυχίο) υπό τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών 
φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του.

Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και χορήγηση χρηματικού 
ποσού, ύψους ογδόντα χιλιάδων δραχμών (80.000 - 234.78 ευρώ) εφ’ 
άπαξ για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου 
των φοιτητών.

Το Ι.Κ.Υ. καθορίζει με απόφαση του Δ.Σ. τον αριθμό των 
προτεινομένων φοιτητών (δικαιούχων υποτροφιών και βραβείων) του 
κάθε Τμήματος.

Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει 
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια,
2) Διαγωγή "Κοσμιωτάτη"
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3) Η ποινική κατάσταση τοσ υποψηφίου να μην αποτεΑεί κώλυμα 
διορισμού του ως δημοσίου υ π ά τ ο υ ,  σύμφωνα με το άρθρο 22

4) Το προσωπικό εισόδημα τ°υ υττβψηφιοψ (μονο Ύ>α τ,ς un ρ Φ

δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια δραχμές
ενώ το οικογενειακό τα δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές

44 t I ^ pT too οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά

πεντακόσιες χ,Α.άδες δραχμές γ,α το ^
τέκνο ως κα, το τρίτο κα, κατά ένα εκατομμύριο δρχ. (2934. Ρ

τέσσερα τέκνα και άνω. ,ΟΤΓινΑ mnc νενικές εξετάσεις
5) Να έχουν επιτύχε, με την πρώτη ουμμετ CT„ ^  ^
εισαγωγής (του ακαδημαϊκού ς ^ ^  τ  ήμα ή χη Σχολή,
του Ι.Κ.Υ.) και να έχουν εγγράφει ως πρώτο
στα οποία εισήχθησαν.  ̂ ν νηλή σετεννράφηκε
Φοιτητής που, ε ν ώ ή  το βραβείο από το

: ΐ νηΡμ Γ ο Γ ςέτοσυΠς°κ ο Γ : μέσος όρος βαθμοΑογίας τους να μην είνα,

Γ Ν α'Τ χΓ υΓ υποβω ώ  εμπρόθεσμα τα απα,τούμενα δ,κα,ολ“γι^  
αναφέροντα, σε σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τ μήματος. 

Δεν χορηγείτο, υποτροφία κα, βραβείο παρά μόνο τιμητικός τ,τλος

στους φοιτητές που: , ,
_  φοιτούν σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές
  είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου

- καθώς κα, εκείνο των γονέων

τους υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τους κανονισμούς ποσο (αφόρα 

μόνο στις υποτροφίες).
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Υγιειονομική περίθαλψη φοιτητών
Το δικαίωμα υγιειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Π.Δ. 327/83.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγιειονομικής 
περίθαλψης, εφόσον η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά δύο έτη. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν αυτά τα δικαιώματα, σε περίπτωση που 
η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο 
χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. ΓΤροκειμένου για το 
τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά από τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν 
λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.
Δυνατότητες - κάλυψη δαπανών: Μ υγιειονομική περίθαλψη των φοιτη
τών παρέχεται δωρεάν.

Μ νοσηλεία παρέχεται στη Ββ θέση των νοσοκομείων ή κλινικών με 
βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους 
υπαλλήλους.

Οι δαπάνες της υγιειονομικής περίθαλψης καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ή της Φοιτητικής Λέσχης.

Η υγιειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει:

Ιατρική εξέταση 
Νοσοκομειακή εξέταση 
Φαρμακευτική περίθαλψη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Εξέταση στο σπίτι 
Τοκετούς 
Φυσιοθεραπεία 
Οδοντιατρική περίθαλψη 
Ορθοπεδικά είδη

Δεν καλύπτονται δαπάνες για:
Ακουστικά βαρηκοΐας
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Στοιχειώδη φάρμακα 
Ιατρικά εργαλεία και όργανα
Διορθωτικούς φακούς επαφής πάνω από το ποσό των 
1.000 δρχ. - 2.93 ευρώ
και φακούς επαφής πάνω από το ποσό των 5.000 δρχ. -14.67 ευρώ 
Σκελετό γιαλιών πάνω από το ποσό των 2.000 δρχ. - 5.87 ευρώ 
Καλλυντικά 
Λουτροθεραπείες 
Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου 
Πλαστικές εγχειρήσεις 

Βιβλιάριο περίθαλψης: Κάθε φοιτητής είναι κάτοχος του ατομικού 
βιβλιαρίου υγιειονομικής περίθαλψης. Το βιβλιάριο χορηγείται στο 
φοιτητή κατά την εγγραφή του στο Τμήμα και εφόσον αυτός δεν έχει 
επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση απώλειας του 
βιβλιαρίου είναι δυνατή η αντικατάστασή του μέσα σε δύο μήνες. Το 
βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στο Βιβλιάριο υγιειονομικής περίθαλψης αναφέρονται λεπτομερώς οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αττική ερυθρόμορφη κύλικα του Ευφρόνιου στο Μόναχο, 
Staatliche Antikensammlugen 2620.
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1. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Π Ο Υ  ΠΡΟΣΦ ΕΡΟ ΝΤΑ1  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Φ1ΑΟΑΟΓ1ΑΣ

Το ισχύον πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει προς το 
παρόν δύο ειδικεύσεις: την ειδίκευση στην κλασική φιλολογία και την 
ειδίκευση στη βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία. 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 των 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. Μ 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 
πολιτιστικής ζωής.

Για τους φοιτητές που ακολουθούν το παλιό πρόγραμα σπουδών 
απαιτείται να συμπληρωθούν 51 μαθήματα. Για τους φοιτητές που 
ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών απαιτείται να συμπληρωθούν 52 
μαθήματα (48 υποχρεωτικά και τέσσερις ελεύθερες επιλογές από 
οποιοδήποτε Τμήμα του Δ.Π.Θ.). Όλα τα μαθήματα έχουν τρεις διδακτικές 
μονάδες. Επίσης για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται σαράντα 
ώρες διδασκαλίας στο μάθημα της Πληροφορικής. Μ ξένη γλώσσα 
(αγγλική ή γαλλική) προσφέρεται σε κάθε εξάμηνο, δεν υπολογίζεται στη 
βαθμολογία και εξετάζεται τον Ιούνιο και κατά την επαναληπτική του 
Σεπτεμβρίου, χωρίς να συνυπολογίζεται στα υποχρεωτικά μαθήματα.
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ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία

Θεματογραφία

Επική Ποίηση
Λυρική Ποίηση
Δραματική Ποίηση
Φιλοσοφικά Κείμενα
Ιστοριογραφία

Ρητορικά Κείμενα
Ελληνιστική Ποίηση

Επίγραμμα
Εισαγωγή στην Παπυρολογία 

Παπυρικά κείμενα

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας 1 
Λατινική Πεζογραφία 1 (Θεματογραφία)

Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας 11 
Λατινική Πεζογραφία 11 (Θεματογραφία)
Λατινική Πεζογραφία 111 (ρητορική, ιστοριογραφία, βιογραφία, 

γραμματικοί)
Λατινική Πεζογραφία IV (επιλογή κειμένων)

Λατινική Πεζογραφία V (μυθιστόρημα)

Λατινική Ποίηση 1 (δράμα)
Λατινική Ποίηση 11 (ελεγειακή ποίηση)
Λατινική Ποίηση 111 (λυρική ποίηση, σάτιρα, επίγραμμα)

Λατινική Ποίηση IV (έπος, βουκολική ποίηση)

Λατινική Ποίηση V (επιλογή κειμένων)

ΤΜΗΜ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία
Βυζαντινή Ποίηση (επίγραμμα, ιστορικά ποιήματα, ερωτικό 

μυθιστόρημα, υμνογραφία κ.λπ.)
Βυζαντινή Πεζογραφία (επιστολογραφία, ιστοριογραφία, ρητορική κ.λπ.) 

Βυζαντινή Λόγια Ποίηση
Βυζαντινή Ρητορική και Επιστολογραφία, εξειδικευμένα θέματα παλαιο

γραφίας, κωδικολογίας, Βυζαντινή Ιστοριογραφία

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία 
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Μεθοδολογικά ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας 
Νεοελληνική Ποίηση 1 (Η περίοδος ώς το 1821)
Νεοελληνική Πεζογραφία 1 (Η περίοδος ώς το 1821)
Νεοελληνική Ποίηση 11 (Περίοδος 1821-1930)
Νεοελληνική Πεζογραφία 11 (Περίοδος 1821-1930)

Θεωρία της Λογοτεχνίας 
Γενική Συγκριτική Γραμματολογία 
Λογοτεχνική Κριτική 
Θεωρητικές προσεγγίσεις κειμένων

>
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία
Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
Ιστορική Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

Διαχρονική Γλωσσολογία 
Διαλεκτολογία 1 (Θεωρητική)
Διαλεκτολογία 11 (Αρχαία Ελληνική)

Διαλεκτολογία 111 (Νέα Ελληνική)
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Γενική Γλωσσολογία (γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας)
Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης 1 (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία) 

Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης 11 (σύνταξη, σημασιολογία)
Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας: νεοελληνικό λεξιλόγιο 

Ψυχογλωσσολογία: νοητικό λεξικό

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Συστηματική φιλοσοφία 
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Φιλοσοφία της Τέχνης 

Βιοηθική
Φιλοσοφία της Θρησκείας
Φιλοσοφία της Ιστορίας
Γνωσιοθεωρία

Ηθική
Αισθητική
Οντολογία

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
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2. ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2002-2003 (συν. Γ.Σ. 11/6/2002)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Γλωσσολογία
5. Βυζαντινή Φιλολογία
6. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Γλωσσολογία
5. Αρχαία Ελληνική Ιστορία
6. Προϊστορική Αρχαιολογία

Ρ  ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Γλωσσολογία
5. Ρωμαϊκή Ιστορία
6. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Γλωσσολογία
5. Βυζαντινή Φιλολογία
6. Εισαγωγή στην Παπυρολογία, Παλαιογραφία και Κριτική Κειμένων
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Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Βυζαντινή Φιλολογία
5. Νεώτερη Ιστορία
6. Π α ιδ α γ ω γ ικ ά

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
4. Ελληνιστική Ιστορία
5. Βυζαντινή Ιστορία
6. Ψ υ χ ο λ ο γ ία

ΕΙΔΪΚΕΥΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Νέα Ελληνική Φιλολογία ,
2. Βυζαντινή Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ία  (Νέες Ελληνικές Διάλεκτοι)
5. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1453-1821)

6. Ψυχολογία 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

2. Λατινική Φιλολογία
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3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
5. Γλωσσολογία

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά’
1. Παιδαγωγικά
2. Νεοελληνική Ιστορία

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Νέα Ελληνική Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία
4. Βυζαντινή Φιλολογία
5. Γλωσσολογία

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1. Παιδαγωγικά
2. Νεοελληνική Ιστορία

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
4. Νεοελληνική Ιστορία ή Ιστορία της Τέχνης

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1. Παιδαγωγικά
2. Ψυχολογία
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ΕΙΔΊΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Νέα Ελληνική Φιλολογία
3. Νέα Ελληνική Φιλολογία ή Βυζαντινή Φιλολογία
4. Νεοελληνική Ιστορία ή Ιστορία της Τέχνης

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1. Παιδαγωγικά
2. Ψυχολογία

Ξένη γλώσσα:
Αγγλική - Γαλλική
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3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα δεν προσφέρει προς το παρόν οργανωμένο κύκλο 
μεταπτυχιακών σπουδών. Σύμφωνα με το νόμο 2083/92, άρθρο 13, το 
Τμήμα έχει αποδεχθεί πτυχιούχους για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής. Προς το παρόν είναι εγγεγραμμένοι οι κάτωθι ένδεκα 
υποψήφιοι διδάκτορες με τα εξής θέματα διατριβής:

ν
1. Αλεξιάδου Σταυρούλα: "Αρχές της φιλολογικής επιστήμης κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους"

2. Ανδρεάδης Γεώργιος : "Π πολιτική διάσταση της Αρχαίας Ελληνικής 

Φιλοσοφίας"

3. Καπρούλιας Αναστάσιος: "Η έννοια της κάθαρσης στην οντολογία του 

Νεοπλατωνικού ΓΤρόκλου"

4. Λαμπράκη Θεοδοσία: "Οι Εβραίοι στην Ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο"

5. Αιακόπουλος Αθανάσιος: "Θέματα δικαίου από τις κλασικές και 

παπυρικές πηγές"

6. Μενεσελίδου Μακρίνα: "Αρχαίες ελληνικές καταβολές στον έντεχνο 

λαϊκό λόγο των Ποντίων"

7. Παϊδας Κωνσταντίνος : "Βυζαντινή πολιτική σκέψη"

8. Πλατυπόδης Ααμπρινός: "Πλατωνική φιλοσοφία"

9. Χατζηαναστασιάδης Δημήτριος: "Αρχαίοι Έλληνες και θάνατος"

10. Καπουτζής Ιωάννης,
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4 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - SOCRATES

Στο πλαίσιο' του προγράμματος 
χη δυνατότητα να π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ^  οποία χ0 Τμήμα
αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων της Ε.Ε. μι ^  διδακχικών
βρίσκεται σε συνεργασία. Π αναγνώριση Σύστημα Μεταφοράς
μονάδων γίνεται με βάση το Ε α ρ ω π α , κ σ m
Διδακτικών Μονάδων (European εΠιμέρους δράσεις
οποίο έχει συμπερ,ληφθεί χα σποοδών χων
XOU προγράμμαχος Erasmus, με σκοπ . Ιδρυμάχων χων
φο,χηχών κα. της συνεργασίας μεχαξυ χων ανχ,σχο,χων ρ

ΧωΡκ 7 χ ^ α κ α δ . έχος 2000-200, "Ρ—

χ ο υ  Τ μ ή μ α χ α ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  ^  αΤΙ̂ΚατΙ  χο  α κ α δ η μ α ϊκ ό  ε χ ο ς  2001-
χ ο υ  Π α ν ε π ισ χ η μ ίο υ  χ ο υ  Κ ο ρ κ  (Ιρλανδία ). Κ « α  χ ' ών μ ε  το
2002 πραγμαχοπο,ήθηκαν συνεργασίες ακαδημο,,κω'ν J  χοϋ
Ινσχιχούχο Κλαα,κής κα, Λαχ,ν,κης ^ , 2 0 0 2 -
Αμβούργου κα, με χο Πανεπ,σχημ,ο, Κυπρομ Καχα χο ^
2003 θα πραγματοποιηθεί συνεργασία μ 
Saarbrucken (Γερμανία) και Leeds (Αγγλία).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
ΛνΛ,ς. ΤΤ Μ η ν η κ ίδ ο υ . Ε π ίκ ο υ ρ ο ς  Κ α θ η γή τρ ια .

Α „ ,κήκΡλ,κα βάβο„< ,ον Ζ Π ,^ ίχ ν ο α  σχην ΑΡήνα,
Ε θ ν ι κ ό  Αρχαιολογικό Μουσείο 15m.
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5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ1 ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία (Φ. Μανακίδου)
Η παράδοση εισάγει τους πρωτοετείς φοιτητές στις βασικές αρχές της 

φιλολογικής επιστήμης, στις ιδιαιτερότητες της κλασικής φιλολογίας, σε 
όρους όπως “κλασικό”, “αρχαιογνωσία”. Σκιαγραφούνται οι κύριοι 
σταθμοί της ιστορίας της κλασικής φιλολογίας και η αρχαιογνωστικές 
σπουδές σήμερα. Δίνονται βασικά στοιχεία για τους βοηθητικούς ή 
συναφείς κλάδους (παπυρολογία, κωδικολογία, παλαιογραφία, 
επιγραφική, θρησκειολογία, κοινωνιολογία/ανθρωπολογία). Όργανα 
γραφής, υλικά γραφής, χειρόγραφα, γραφή. Παρέχονται οι βασικές αρχές 
της παράδοσης και κριτικής των κειμένων (κριτικό υπόμνημα, στάδια 
της εκδοτικής εργασίας). Πώς συντάσσεται μια επιστημονική μελέτη. 
Είδη επιστημονικής μελέτης (μονογραφίες, άρθρα, βιβλιοκρισίες, 
εκδόσεις: κριτικές και σχολιασμένες εκδόσεις των κλασικών κειμένων). 
Χρήση της βιβλιοθήκης και εγχειριδίων, π.χ. λεξικών, βιβλιογραφικών 
οδηγών, δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Βασικές γραμματολογικές 
πληροφορίες για τους αρχαίους Έ λληνες συγγραφείς ανά 
γραμματολογικά είδη (genera).

2. Θεματογραφία (X. Ιωαννίδου, Π. Κυριάκου, Α. Αώλος)
Το μάθημα συμψηφίζεται στο μάθημα “Εισαγωγή στην κλασική 

φιλολογία” και η επιτυχής επίδοση σε αυτό αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγή 
στην κλασική φιλολογία”.

Το μάθημα περιλαμβάνει γλωσσικές ασκήσεις και επιλογές κειμένών 
από την αττική πεζογραφία του 5ου και 4ου αι. π.Χ.
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3. ίστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας,' ’
Θεματογραφία (Χρ. Τσιχσιου τ/?ς μέχρι κ07 την

Επισκόπηση λΰγοτεχνικd είδη, Ρ
π ε ρ ί ο δ ο  του Αυγουστου. Εξεταςο Παράλληλο διδάσκεται το
καθώς κα, ο, κσρ,άτερο, εκπρόσω πό,τους. Ρ στη

μάθημα της ααντακιικό εμπλουτίζοντας τις
μετάφραση, τη γραμματική κα, το σ
γνώσεις τους πάνω στη λατινική γλωσσά

4. Γ ενική Γλωσσολογία: Γενικά χαρακτηριστικά τη ς γλώ σσας

(Π. Καμπάκη - Βουγιοσκλή) Τ„ ,„ΠΤΙΚά της γλώσσας: Το μάθημα
Γενική Γλωσσολογία: Γενικά χαρα ΡΡ σΙ:,,ν ιστορία της

- τ τ

συγχρονική περιγραφή της γλωσσάς.

5 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία
(Μ. Τζ,άτζη - Παπαγιάννη, Γ " ^ ομ μ α κ ίος, τ„ „ ς κσρ,ότεροτ 

Περιήγηση στα είδη της ζ  μελέτη επιλεγμενα

τ ::Ζ
— - —

Φιλολογίας ως “αυτόνομου κλάδου.

• s s x i - . r a s s » - - "^ α ν ό Μ , Ρ έκδοση, Αθήνα, τυπωθήτω-Γ. Δαρδανος, .

,. Τίείναι φιλοσοφία. Το χωροχρον,κό πλαίσιο της πρώτης φ*
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1.
σοφίας.
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*

3. Συνοπτική ιστορική και συστηματική ανάπτυξη της πρόσω - 
κρατικής διανόησης.
4. Ο Ηράκλειτος περ ί του λόγου και των εναντίων.
5. Ο Παρμενίδης και οι δρόμοι της αλήθειας και της δοξασίας.

Β 1. Γενική επισκόπηση της πλατωνικής φιλοσοφίας.
2. Η θεωρία των ιδεών.
3. Ο πλατωνικός έρως.
4. Η πλατωνική έννοια της παιδείας κατά την πολιτεία.
Η έννοια του ηγέτη.

Στόχος: α) Να κατανοηθεί ο ρόλος της πρώτης φιλοσοφίας ως αρχής - 
πηγής της μετέπειτα διανοήσεως,

β) να συνειδητοποιηθεί ο ρόλος της πλατωνικής φιλοσοφίας στην 
διαμόρφωση της ιστορίας των ιδεών.

7. Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία (Ελ. Αρσενίου)
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εισάγονται στην ορολογία, την ιστορία 

και τη μεθοδολογία της Νεοελληνικής Φιλολογίας σε όλους τους κλάδους 
της. Σχολιάζεται η έννοια της λογοτεχνίας, οι αρχές της, ο χρόνος, ο 
χώρος και οι περίοδοί της. Παρουσιάζεται η ξένη επίδραση στη 
νεοελληνική λογοτεχνία, η σχέση της με το γλωσσικό ζήτημα, η ποίηση, 
η πεζογραφία, η κριτική και το δοκίμιο, τα ειδικά περιοδικά, οι ιστορίες, 
οι πηγές και τα βοηθήματα.

Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ελληνιστική Βουκολική Ποίηση (Φ. Μανακίδου)
Η παράδοση περιλαμβάνει: 

α) Γενική εισαγωγή στην ελληνιστική εποχή και τις αισθητικές της 
τάσεις (σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους, αρχαϊκή και κλασική). 
Ο όρος “βουκολικό”, η σχέση του βουκολικού είδους με το έπος και το 
μίμο, συναφείς όροι, όπως ειδύλλιον, locus amoenus, pathetic fallacy, 
contaminatio generum.
β) Βίος Θεοκρίτου, σύνταγμα των ποιημάτων του, διάκριση των 
ειδυλλίων ανά θέματα.
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γ) Γλωσσική, μετρική και εννοιολσγική επεξεργασία των ειδυλλίω ν1, 1 ,
V, X  ως αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της βουκολικής θεοκριτειας 
ποίησης. Κατά περίπτωση σκιαγραφείται η σχέση του βουκολικού είδους 
προς άλλα γραμματειακά είδη, στο βαθμό που το βουκολικό είδος είναι 
ένα μικτό και πολυσύνθετο λογοτεχικό προϊόν που προϋποθέτει μια 

καλειδοσκοπική ανάγνωσή του.

2. Λατινική Ρητορική, Ιστοριογραφία, Βιογραφία, Γραμματικοί

(Ο. Μολυβιάτη)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σ ’ ένα απο τα 

τέσσερα είδη πεζογραφίας (η επιλογή του διδάσκοντος). Το μαθημα 
περιλαμβάνει εισαγωγή στο είδος και μελέτη ενός αντιπροσωπευτικού 
κειμένου ή ανθολόγηση κειμένων. Το χειμερινό εξάμηνο του 2002 θα 
διδαχθεί ιστοριογραφία. Θα μελετήσουμε το έργο BeUum lugurthmum 

του ιστορικού Σαλλούστιου.

3. Θεωρία της Λογοτεχνίας (Στ. Χελιδώνη)

4. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας (Ν. Παντελίδης)
Καταγωγή και πρώιμη ιστορία της Ελληνικής, η εξέλιξη της γραφής 

στον ελληνικό χώρο, οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι, η γραπτή παράδοση 
της Ελληνικής, οι γλωσσικές μεταβολές από την Αρχαία Ελληνική έως 
και την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το χάσμα μεταξύ προφορικού και 
γραπτού λόγου, η διαμόρφωση της Κέας Ελληνικής και των διαλέκτων

της.

5. Ρωμαϊκή Ιστορία (Αικ. Χατζή) (407/Ιστορία)

6. Η Στωική Φιλοσοφία (Α. Μόνος)
Διδακτικό εγχειρίδιο: Α. Μάνου, Η ευδαιμονία ως εύροια βίου στην

αρχαία στωική φιλοσοφία.
1. Η έννοια της ευδαιμονίας.
2. Ή ευδαιμονία ως εύροια βίου.
3. Η επιστήμη ως παράγων ευδαιμονίας.
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4. Ο σοφός ως ευδαίμων.
5. Η φύση του ανθρώπου και το στωικό τέλος βίου.
6. Η ευδαιμονία ως το κατά φύσιν ζην.
7. Η ευδαιμονία και το κακό.
8. Ο πολιτικοκοινωνικός λόγος των αρχαίων Στωικών.
9. Ο στωικός κοσμοπολιτισμός και η σύγχρονη 

παγκοσμ ιοποίηση.
Στόχος: Να κατανοηθεί ο στωικός άνθρωπος της γνώσης και η 

συμπαθητική σχέση ψυχής και κόσμου.

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Θουκυδίδου Ιστορίαι (Α. Λώλος)

2. Ρωμαϊκή Ερωτική Ελεγεία (Α. Μιχαλόπουλος)
Μέσα από επιλεγμένα κείμενα των τριών μεγάλων ρωμαίων ελεγεια

κών, Προπέρτιου, Τίβουλλου και Οβιδίου, παρουσιάζονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά αυτού του λογοτεχνικού είδους και εξετάζονται τα 
πρότυπα και οι πηγές των συγγραφέων, η γλώσσα και το ύφος τους, η 
λογοτεχνική τεχνική τους και οι ιδιαιτερότητές τους, σε σχέση πάντα με 
το σύγχρονό τους ιδεολογικό και πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο.

3. Πεζογραφία του 19ου αιώνα (Σχ. Χελιδώνη)

4. Βυζαντινή Πεζογραφία (Επιστολογραφία, Ιστοριογραφία,
Ρητορική κ.λπ.) (Γρ. Παπαγιάννης)

Θα διδαχθεί “Αγιολογία” (Αγιογραφία). Θα γίνει προσπάθεια να 
μελετηθούν αντιπροσωπευτικά έργα από κάθε περίοδο και είδος, ώστε 
να δοθεί μια όσο είναι δυνατόν συνολική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης 
του κλάδου, των ειδών και της τυπολογίας του.
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5. Νεώτερη Ιστορία (407/80 Ο. Σελέκου)

6. Παιδαγωγικά (407/80 Ειρ. Κορρέ)

Τ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Π. Κυριάκου)
Το μάθημα περιλαμβάνει επιλογές από την ελεγεία, ίαμβο, μελική 

ποίηση και χορική λυρική ποίηση με έμφαση στην κατάδειξη των 
σχέσεων με την επική ποίηση.

2. Ευριπίδου Βάκχαι (X. Ιωαννίδου)
Εισαγωγή στην τραγωδία. Βίος και εργογραφία του Ευριπίδη. Γενικές 

αρχές του ευριπίδειου δράματος (ιδιαιτερότητες, νεωτερισμοί). 
Γλωσσική, υφολογική, μετρική επεξεργασία του κειμένου.

3. Ρωμαϊκό έπος - Βουκολική Ποίηση (Ο. Μολυβιάχη)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές 

αρχές και τεχνικές αφήγησης που διέπουν την επική/διδακτική/ 
βουκολική ποίηση, τις επιδράσεις από την αντίστοιχη αρχαιοελληνική 
ποίηση, τη ρωμαϊκή καινοτομία και πνεύμα. Θα μελετήσουμε ένα 
κείμενο ή ανθολόγηση κειμένων από λουκρήτιο, Βεργίλιο, Οβίδιο, 
Λουκανό, Στάτιο, Αχιλλέα Τάτιο, και Pervigilium Veneris.

4. Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Ν. Πανχελίδης)
ή Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας (Π. Καμπάκη- 
Βουγιουκλή)

Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής: Οι σημαντικότερες 
μεταβολές στη φωνολογία και τη μορφολογία της Ελληνικής από την 
πρωιμότερη φάση της μέχρι και την Κλασική Εποχή (5-4°ς π.Χ. αι.) με
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ρ ικ ή  

\ των

ιδιαίτερη έμφαση στην αττική διάλεκτο.
Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας: Στην αρχή γίνεται μια 
σύντομη αναφορά στις γλωσσολογικές αρχές, το σκοπό και το 
περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας. Ο κύριος, όμως, στόχος του 
μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη διδασκαλία του 
λεξιλογίου και ο εντοπισμός “προβληματικών” περιοχών και 
ερωτηματικών, που πιθανόν να κληθούν να αντιμετωπίσουν στις τάξεις.

5. Ποιητικά κείμενα στο γύρισμα του 20ου αιώνα (Ελ. Αρσενίου)
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται γραμματολογικά και αναλύεται ποίηση 

του τέλους του 79"1 αιώνα και των αρχών του 20ρ". Αναγιγνώσκονται έργα 
ποιητών της γενιάς του ’80 και της γενιάς του ’20 με έμφαση στον 
Παλαμά, τον Καρυωτάκη και τον Καβάφη.

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

ρκες
Ιοί).

6. Παιδαγωγικά (407/80 Ειρ. Κορρέ)

7. Νεοελληνική Ιστορία (407/80 Ο. Σελέκου)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

|κες

ψ ή /
\ική

ένα

διο,

1. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Π. Κυριάκου) 
βλ. Ειδίκευση Κλασική Φιλολογία

2. Ποιητικά κείμενα στο γύρισμα του 20ου αιώνα (Ελ. Αρσενίου) 
βλ. Ειδίκευση Κλασική Φιλολογία

ρες

fc v

|ρε

3. Βυζαντινή Ιστοριογραφία: Οι ιστορικοί της Αλώσεως (Μ. Τζιάτζη)
Θα μελετηθούν παράλληλα τα σημαντικότερα γεγονότα της Αλώσεως, 

όπως τα περιγράφουν οι ιστορικοί Δούκας, Κρπόβουλος, Σφραντζής και 
Χαλκοκονδύλης. Θα γίνει σύγκριση των αφηγήσεων από γλωσσικής, 
υφολογικής και ιδεολογικής απόψεως.
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4. Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Ν. ΓΤαντελίδης)
ή Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας (ΓΤ. Καμπάκη- 
Βουγιουκλή) 

βλ. Ειδίκευση Κλασική Φιλολογία

5. Πεζογραφία του 19ου αιώνα (Σ. Χελιδώνη)

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά
6. Παιδαγωγικά (407/80 Ε. Κορρέ)

7. Νεώτερη Ιστορία (407/80 Ο. Σελέκου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ1 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ομήρου Ιλιάδα (Π. Κυριάκου) - Ομήρου Οδύσσεια (Φ. Μανακίδου)

Ομήρου Ιλιάδα: Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στην επική και 
ομηρική ποίηση, επιλογές από το έπος με έμφαση στην κατάδειξη της 
δομής του και της λειτουργίας των τυπικών στοιχείων και σύντομη 
επισκόπηση της επικής ποίησης μέχρι την ελληνιστική εποχή.

Ομήρου Οδύσσεια: σε αναζήτηση του Τηλέμαχου. Η παράδοση 
περιλαμβάνει:
Α. Σύντομα εισαγωγικά στοιχεία για το βίο του Ομήρου, το ομηρικό

ζήτημα, θέματα του επικού Κύκλου.
Β. Γλωσσική και μετρική επεξεργασία των επιλεγμένων χωρίων.
Γ. Αναφορές σε ιδεολογικά και δομικά θέματα των ομηρικών επών

με έμφαση στην Τηλεμάχεια.
Κείμενο: Th. W. Allen, Homeri Opera, τόμ. Ill (Odysseae libros 1-X11 con- 
tinentes), Οξφόρδη 1990 C1908).

2. Ιστορία της Αατινικής Λογοτεχνίας (Α. Μιχαλόπουλος)
Θεματογραφία (Χρ. Τσίτσιου - Χελιδόνη)
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ίτακη-

Επισκόπηση της λατινικής λογοτεχνίας από τους πρώιμους 
αυτοκρατορικούς χρόνους ως τον 6° αι. μ.Χ. Εξετάζονται τα λογοτεχνικά  
είδη, η εξέλιξή τους καθώς και οι κυριότεροι εκπρόσω ποί τους. 
Παράλληλα διδάσκεται το μάθημα της θεματογραφίας, στο οποίο οι 
φοιτητές εξασκούνται στη μετάφραση, τη γραμματική και το συντακτικό 
εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους πάνω στη λατινική γλώσσα.

3. Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας (Ελ. Αρσενίου)
Παρουσιάζονται ιστορικά τα έργα, τα ρεύματα και τα έντυπα της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές της έως το τέλος του 20ου 
αιώνα. Όταν είναι εφικτό και αναγκαίο, επιχειρουνται ενδεικτικές 
αναγνώσεις σημαντικών κειμένων τα οποία και εντάσσονται στο κλίμα 
της εποχής. Επιπλέον, εξετάζονται συγκριτικά οι αναφορές των 
ιστορικών της λογοτεχνίας σχετικά με κρίσιμα ζητήματα και καμπές του 
νέου ελληνισμού.

ΊΚΟ

Ιων

|0/7-

4. Επίπεδα γλωσσικής Ανάλυσης 1:
Φωνητική - Φωνολογία - Μορφολογία ( Π. Καμπάκη - Βουγιουκλή) 

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η διεξοδικότερη εξέταση αλλά και οι 
εφαρμογή της γλωσσικής περιγραφής με τη βοήθεια αρχών και εννοιών 
που συζητήθηκαν στη γενική γλωσσολογία. Π εξέταση αυτή παίρνει ως 
σημείο εκκίνησης τη φωνητική πραγμάτωση της γλώσσας και έτσι 
εισάγει τους φοιτητές στο πρώτο επίπεδο της γλωσσικής ανάλυσης, τη 
φωνητική, όπου γίνεται εκτεταμένη αναφορά τόσο στην περιγραφή των 
φθόγγω ν όσο και των φωνητικών οργάνων και της λειτουργίας τους. Στη 
συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των γλωσσικών υποσυστημάτων της 
φωνολογίας και της μορφολογίας.

5. Αρχαία Ελληνική Ιστορία (407/80) Δεν έχει οριστεί ο διδάσκων

6. Προϊστορική Αρχαιολογία (407/80) Δεν έχει οριστεί ο διδάσκων

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Θουκυδίδου βιβλίο V (X. Ιωαννίδου)
Εισαγωγή στην ιστοριογραφία. Ένταξη του κειμένου στο ιστορικό και 
ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής. Μέθοδοι και ύφος του Θουκυδίδη και 
σύγκριση με σύγχρονούς τους στοχαστές. Γλωσσική, υφολογική και 
εννοιολογική επεξεργασία κειμένου.

2. Ρωμαϊκό Δράμα (Ο. Μολυβιάτη)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις τεχνικές 

και πνεύμα του Ρωμαϊκού Θεάτρου. Έμφαση θα δοθεί στη σχέση 
παράδοσης και νεωτερισμού όπως αυτή εκδηλώνεται στη δομή, πλοκή, 
ρητορική και χαρακτήρες ενός θεατρικού έργου. Θα μελετήσουμε ένα 
έργο είτε της δημοκρατικής περιόδου της Ρώμης (Πλαύτος, είτε 
Τερέντιος) είτε της αυτοκρατορικής (Σενέκας).

3. Νέα Ελληνική Φιλολογία (407/80) Δεν έχει οριστεί ο διδάσκων

4. Βυζαντινή ποίηση (Επίγραμμα, Ιστορικά ποιήματα, ερωτικό μυθιστό
ρημα, Υμνογραφία κ.λπ.) (Γρ. ΓΤαπαγιάννης)

Κατά το εαρινό εξάμηνο 2003 θα διδαχθεί “Λόγια Ποίηση”. Θα 
μελετηθούν έργα τόσο θρησκευτικού θέματος όσο και θύραθεν με 
ιδιαίτερη έμφαση στον Θ. Πρόδρομο (12° αι). Ή επιλογή των κειμένων θα 
καλύπτει και τα εκτενή ποιήματα και τα επιγράμματα.

5. Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης 11: Σύνταξη - Σημασιολογία - 
Πραγματολογία - Κοινωνιογλωσσολογία (Π. Καμπάκη - Βουγιουκλή)

Στο μάθημα, αυτό που αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του 
προηγούμενου, Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης 1, γίνεται η παρουσίαση 
των άλλων δύο γλωσσικών υποσυστημάτων της σύνταξης και της 
σημασιολογίας. Τέλος, τίθεται το θέμα του εκ νέου προσδιορισμού του 
αντικειμένου και των μεθόδων της γλωσσολογίας μέσα από την 
πραγματολογική (πραγματολογία) και κοινωνιογλωσσική  
(κοινωνιογλωσσιολογία) προσέγγιση γλώσσας.

6. Εισαγωγή στην Παλαιογραφία, Παπυρολογία και Κριτική κειμένων
(Γ. Παπαγιάννης)
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Έμφαση θα δοθεί στην Παλαιογραφία (με στοιχεία και Κωδικολογίας), 
ενώ τα άλλα δύο αντικείμενα του τίτλου θα παρουσιαστούν μόνο 
ακροθιγώς. Θα μελετηθεί με τη βοήθεια δειγμάτων γραφής, η εξέλιξη της 
ελληνικής γραφής κυρίως στους μετά Χριστόν αιώνες. Μετά το τέλος του 
μαθήματος οι φοιτητές (εκτός του ότι θα έχουν γενικές θεωρητικές 
γνώσεις για τα παραπάνω αντικείμενα) θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διαβάζουν και να μεταγράφουν ελληνικά χειρόγραφα.

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1. Παπυρολογία (X. Ιωαννίδου)
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αυτού επιχειρείται μια συνοπτική 

εισαγωγή στην επιστήμη της παπυρολογίας. Θα συζητηθούν α) οι όροι 
“πάπυρος” και “παπυρολογία”, β) οι γραφικές ύλες της αρχαιότητας 
(πάπυρος, περγαμηνή, χαρτί), γ) τα είδη γραφής (επισεσυρμένη, 
γραφειοκρατική και βιβλιακή). Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη 
φιλολογική έκδοση παπυρικών κειμένω ν (ανάγνωση, μεταγραφή, 
χρονολόγηση, σχολιασμός) από την πτολεμαϊκή ελληνορωμαϊκή και 
βυζαντινή περίοδο.

3. Ρωμαϊκή Λυρική Ποίηση (Κάτουλλος) (Α. Μιχαλόπουλος)
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της πολύμορφης (λυρικής

επιγραμματικής, ελεγειακής, ιαμβικής) ποίησης του Γαίου Βαλέριου 
Κάτουλλου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση του με τους Έλληνες και 
Ρωμαίους λογοτεχνικούς του προδρόμους, στη γλώσσα, το ύφος και τις 
ιδέες του, στη νεωτερικότητα της ποιητικής του καθώς και στην κεντρική 
του σημασία για την ανανέωση και εξέλιξη της λατινικής ποίησης.

4. Ελληνιστική Ιστορία (407/80) Δεν έχει οριστεί ο διδάσκων

5. Διαλεκτολογία (Ν. Παντελίδης)
Εισαγωγή στον κλάδο της Διαλεκτολογίας , θεωρητικά ζητήματα και 

μέθοδοι
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6. Συστηματική ηθική και αισθητική φιλοσοφία (Α. Μάνας)

Διδακτικά ε γχ ε ιρ ίδ ια : Πλωτίνω. Ηθικοί και
1 Α Μάνου, Η οντολογία του κακού π ρ

αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Αθήνα, ΙυΛΛογος 

Ωφελίμων Βιβλίων, 1999.

/ 7. Η ηθική συνείδηση.
2. Η ηθική πράξη.
3 Ελευθερία και αιτιοκρατία.
4 Κριτική της ηθικής των αρχών και τ ω ν  κανόνων.
5. Το νόημα και η σημασία της ηθικής ευθυνης.

7/ 7. Παραδοσιακή και σύγχρονη τέχνη.
2. Τέχνη και φαινομενολογία.
3. Η καθαρότης της αισθητικής συγκινήσεως.
4. Ο δημιουργός, το έργο τέχνης και ο θεωρός.

Στόχος: Η φιλοσοφική ενατένιση της ζωής και της δημιουργίας.
Η αναζήτηση του βαθύτερου λόγου των πραγμάτων.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ζ τ λ ·
γνώρισε ιδιαίτερη ακμή.

2. Νέα Ελληνική Φιλολογία (407/80) Δεν έχε. ορ.στεί ο δ.δάσκων

3. Νέα Ελληνική ΦΑολογία (407/80) Δεν έχε. ορ.στεί ο δ.δάσκων

4. Ιστορία του Νέου Ελληνκηχού (1453-182!) (407/80) Δεν έχε. ορ.στεί « 

διδάσκων

46
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91 KOI 
, 2002 . 

ος της 
Ιάδοση

5. Νεοελληνική Διαλεκτολογία (Ν. Παντελίδης)
Η γένεση και εξέλιξη των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, η 

κατάταξή τους, τα φαινόμενά τους, η σημερινή τους κατάσταση, 
επεξεργασία επιλεγμένω ν δειγμάτων ιδιωματικού λόγου από διάφορες 
περιοχές του ελληνόφωνου κόσμου.

6. Συστηματική ηθική και αισθητική φιλοσοφία (Α. Μόνος) 
βλ. Ειδίκευση Κλασική Φιλολογία

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Τραγωδία (Π. Κυριάκου)

Το μάθημα περιλαμβάνει επιλογές από τις τραγωδίες του Σοφοκλή με 
έμφαση στη διακειμενικότητα, στο ρόλο του χορού και στη σκηνική 
παρουσίαση των έργων.

ψης:
Μ ε / '

οική

Ιει ο

2. Ησίοδου, Θεογονία (Φ. Μανακίδου)
Το πρώτο θεολογικό κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 

Η παράδοση περιλαμβάνει:
Α. Γενική εισαγωγή στο λογοτεχνικό είδος του έπους, με έμφαση

στην αρχαϊκή περίοδο του έπους, σχέση προς τα ομηρικά έπη και 
ιδιαιτερότητες των ησιοδείων επών.

Β. Γλωσσική και μετρική επεξεργασία επιλεγμένω ν χωρίων.
Γ. Προβλήματα σύνθεσης και δομής του αρχαϊκού έπους γενικά και
της Θεογονίας ειδικότερα καθώς και στοιχεία θρησκειολογικά και 
πολιτιστικά των χωρίων προς εξέτασιν.
Κείμενο: Theogonia, Opera e t Dies, Scutum, ed. Fr. Solmsen, 
Fragmenta seJecta, edd. R. Merkelbach, M.L. West. Συμπληρωματικά 
M.L. West, Hesiod Theogony, ed. with Prolegomena and Commentary, 
Οξφόρδη 1997 C1966).

3. Ρωμαϊκό μυθιστόρημα (Ο. Μολυβιάτη)

Wmmm
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Στο μάθημα θα μελετήσουμε εκτεταμένα αποσπάσματα από το έργο 
ενός εκ των δύο μεγάλων ρωμαίων μυθιστοριογράφων, τα Σατυρικά του 
ΓΤετρωνίου ή το Χρυσό Γάιδαρο του Απουλήιου. Έμφαση θα δοθεί στην 
τεχνική αφήγησης και κυρίως στη λειτουργία της ένθετης ιστορίας μέσα 
στην κυρία ιστορία.

4. Νεώτερη Ελληνική Ιστορία ή Ιστορία της Τέχνης (407/80) Δεν έχει 
οριστεί ο διδάσκων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
5 Παιδαγωγικά (407/80) Δεν έχει οριστεί ο διδάσκων

6. Ψυχολογία (Α. Μάνος)
Διδακτικό εγχειρίδιο: Εισαγωγή στην ψυχολογία, τ. Β, Κοινωνική και 
Κλινική Ψυχολογία, επιμ. Στ. Βοσνιάδου, Αθήνα Gutenberg, 2000

1. Στάσεις, ορισμός, λειτουργίες, διαμόρφωση, αλλαγή.
2. Ενδοομαδικές - διομαδικές διαδικασίες.
3. Η ανάπτυξη των κοινωνικών κανόνων.
4. Στερεότυπα. Προκατάληψη. Αλλαγή - Μείωση.
5. Προσωπικότητα. Συγκρούσεις, γενετικός - περιβαλλοντικός 
καθορισμός.
6. Θεωρίες της προσωπικότητας.
7. Η ψυχαναλυτική θεωρία.
8. Η δομή της ψυχικής συσκευής.

Στόχος: Διαφώτιση πάνω στη μελέτη της ανθρώπινης κοινωνικής 
συμπεριφοράς υπό το φως των φανερών και των αφανών όρων 
εκδηλώσεώς της. Μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΑΑΗΝ1ΚΗ Φ1ΑΟΑΟΤΊΑ
1. Τραγωδία (Π. Κυριάκου)

βλ. Ειδίκευση Κλασική Φιλολογία

2. Μεταπολεμική Λογοτεχνία (Ελ. Αρσενίου)
Σημαντικά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας του μεταπολέμου 

παρουσιάζονται και αναλύονται. Τα κείμενα αυτά εντάσσονται στη



έργο λογοτεχνική ιστορία των δεκαετιών μεταξύ 1940 και 1970. Οι φοιτητές
ά του διδάσκονται τα λογοτεχνικά ρεύματα και τις τάσεις της εποχής, συνδέουν
ίστην τη λογοτεχνική παραγωγή με τις λογοτεχνικές και πολιτικές εξελίξεις
μέσα και εξοικειώνονται στην πράξη με τις σύγχρονες τεχνικές λογοτεχνικής

ανάγνωσης.

§ έχει 3. Προβλήματα και μέθοδοι της Βυζαντινής Φιλολογικής Επιστήμης (Μ. Τζιάτζη)
ή Νέα Ελληνικά (407/80)

Εξοικείωση με τα εκδοτικά κυρίως προβλήματα των βυζαντινών
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κειμένω ν μέσα από πρακτικές εφαρμογές και με τη χρήση των 
κυριότερων “lnstruwenta studiorum”.

4. Νέα Ελληνική Ιστορία ή Ιστορία της Τέχνης (407/80) Δεν έχει οριστεί 
1 και ο διδάσκων

ρ ·  I  9

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
5. Παιδαγωγικά (407/80) Δεν έχει οριστεί ο διδάσκων

6. Ψυχολογία (Α. Μάνος)
Ι. βλ. Ειδίκευση Κλασική Φιλολογία



50 ΤΜΗΜ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

6. Β10ΓΡΑΦ1ΚΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.

1ΩΑΝΝ1ΔΟΥ ΧΑΡ1ΚΛΕ1Α

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο 
γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην 
Παπυρολογία.
Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (πτυχίο κλασικής 
φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής). Μεταπτυχιακές σπουδές στο 
University College του Πανεπιστημίου του Αονδίνου και στο 
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Θέμα της διδακτορικής διατριβής η 
έκδοση ιδιωτικών επιστολών από τη συλλογή παπύρων της Οξυρρύγχου. 

Έχει εργαστεί στο Αιγυπτιακό Μουσείο του Βερολίνου, όπου εξέδωσε 
κατάλογο διακοσίων φιλολογικών παπύρων. Εχει θητεύσει ως 
καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση και ως ειδικός επιστήμων στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1995 υπηρετεί 
στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. ως αναπληρώτρια καθηγήτρια 207/30.11.2000). Οι 
δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν εκδόσεις και σχολιασμό παπυρικών 
κειμένων. Αρθρα της και μία μονογραφία ασχολούνται με το θέμα των 
σχέσεων των Ελλήνων της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου με τους άλλης 
εθνικότητας κατοίκους της Αιγύπτου.

ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο 
γνωστικό αντικείμενο Συστηματική Φιλοσοφία με έμφαση στην Αρχαία 
Ελληνική Φιλοσοφία.
Βασικές σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (πτυχίο 
Παιδαγωγικής), και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές 
και εκπόνηση διατριβής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Θέμα της διατριβής η οντολογία του κακού παρά Πλωτίνωι. Από 
το 1998 υπηρετεί στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 200/16.11.1998). Ειδικεύεται σε 
θέματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (πλατωνική, νεοπλατωνική), 
ψυχολογίας και νεοελληνικής φιλολογίας (Σεφέρης Ελύτης).
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ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο 
γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.
Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο 
κλασικής φιλολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ohio S tate  
University, U.S.A.. Θέμα της διδακτορικής διατριβής οι θεωρητικές 
βάσεις και η πρόσληψη της αριστοτελικής Ποιητικής στην ελληνιστική 
λογοτεχνική θεωρία. Υπηρέτησε ως διδάσκουσα με ΠΔ 407/80 στο 
Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1998 υπηρετεί 
στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 207/30.11.1998). Οι δημοσιεύσεις της 
περιλαμβάνουν άρθρα για τον Πίνδαρο, τον Απολλώνιο Ρόδιο, τον 
Ευριπίδη, τον Αριστοτέλη. Η μονογραφία της ασχολείται με τα ομηρικά 
άπαξ λεγάμενα στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο 
γνωστικό αντικείμενο Γενική Γλωσσολογία (Διαλεκτολογία, Ιστορική 
Γραμματική, Εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας).
Βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, 
Γερμανία. Θέμα της διδακτορικής διατριβής η εξέλιξη των έρρινων 
ενεστωτικών δομών στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας μέχρι και την 
ελληνιστική εποχή. Υπηρέτησε στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπι
στημίου Κρήτης με ΠΔ 407/.1980 (1995-98). Από το 1999 υπηρετεί στο 
Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 201/16.11.1998). Οι δημοσιεύσεις του αφορούν την 
ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία - ιστορική γραμματική της αρχαίας 
ελληνικής, μορφολογία και διαλεκτολογία (αρχαία και νέα ελληνική).

ΜΑΝΑΚ1ΔΟΥ ΦΛΩΡΑ

Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο 
γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.
Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο 
κλασικής φιλολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανε-
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πιστήμιο Θεσσαλονίκης (ειδίκευση στις κλασικές σπουδές και την 
αρχαιολογία). Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Θέμα της 
διδακτορικής διατριβής οι περιγραφές έργων τέχνης (εκφράσεις) στην 
ελληνιστική ποίηση. Υπηρέτησε ως λέκτωρ στο Τμήμα Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κάπρου, Λευκωσία (1993- 
1999). Από το 1999 υπηρετεί στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 129/18.8.1999). Οι 
δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν άρθρα για τον Απολλώνιο Ρόδιο, 
Θεόκριτο, Αριστοφάνη, Βεργίλιο, την ελληνιστική ποίηση και θέματα 
πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Μια μονογραφία της 
ασχολείται με το ομηρικό ζήτημα (Στρατηγικές της Οδύσσειας). 
Συνεργάστηκε ως συγγραφέας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(Ε.Α.Π.).

ΤΖ1ΑΤΖΗ - ΠΑΠΑΤΊΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
9

Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο 
γνωστικό αντικείμενο Βυζαντινή Φιλολογία.
Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο 
κλασικής φιλολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Αμβούργου. Θέμα της διδακτορικής διατριβής τα γνωμικά των επτά 
σοφών (χειρόγραφη παράδοση, κριτική έκδοση δύο βυζαντινών 
συλλογών). Από το 1999 υπηρετεί στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 129/18.8.1999). 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: επιστολογραφία, ιστοριογραφία, βυζαντινή 
ρητορική, υμνογραφία, λόγια βυζαντινή ποίηση, παλαιογραφία, κριτική 
κειμένων.

ΜΟΛΥΒ1ΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο 
γνωστικό αντικείμενο Αατινική Φιλολογία.
Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (πτυχίο κλασικής 
φιλολογίας). Μεταπτυχιακές σπουδές στο McMaster University, 
Hamilton, Ontario του Καναδά και στο University of Illinois. Διδακτορικό 
από το The Ohio S ta te  University, Columbus, U.S.A. Θέμα της 
διδακτορικής διατριβής ο μύθος των aeterna regna στο έκτο βιβλίο της
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Αινειάδας του Βεργιλίου. Από το 2000 υπηρετεί στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 
180/19.7.2000). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: λατινική επική ποίηση, 
ρωμαϊκή κωμωδία και ρωμαϊκό μυθιστόρημα.

ΚΑΜΠΑΚΗ - ΒΟΥΠΟΥΚΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Λέκτωρ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο 
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. ,
Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Wales, Αγγλία. Διδακτορικό 
στο Τμήμα εφαρμοσμένης και θεωρητικής γλωσσολογίας του ίδιου 
Πανεπιστημίου. Από το 1998 υπηρετεί στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 
199/11.11.1998). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: σημασιολογία, ψυχογλω
σσολογία, μαθηματικά μοντέλα στη γλωσσική έρευνα και διδασκαλία, 
διγλωσσία, γλώσσες μειονοτήτων, διδασκαλία της νέας ελληνικής ως 
πρώτης ή δεύτερης γλώσσας.

ΣΑΡ1ΣΧΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (άδεια)

Λέκτωρ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο 
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.
Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο 
κλασικής φιλολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής). Μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στο 
Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας του Freie Universitat του Βερολίνου. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής οι ελληνικοί πάπυροι στο Βερολίνο. 
Επί τέσσερα έτη εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στη Συλλογή 
Παπύρων του Αιγυπτιακού Μουσείου του Βερολίνου. Από το 1999 
υπηρετεί στο Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ διορ. 129/18.8.1999). Ερευνητικά ενδιαφέ
ροντα: μελέτη και έκδοση παπυρικών κειμένων με έμφαση στην 
πτολεμαϊκή εποχή.Έχει εκδώσει τον τόμο Spatptolemaische Urkunden 
aus dem Herakleopolites.

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Αέκτωρ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο 
Νεοελληνική Φιλολογία.
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Β α σ ,κ έ ς  σ π ο υ δ έ ς  σ το  Α ρ ισ το τέλ ε ιο
ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς ) . Μ ε τα π τ υ χ ,α κ  ς  ώ  Σ π ο υ δ ώ ν
ο τ ο  Κ έ ν τρ ο  Β υ ζ α ν τ ,ν ώ ν  Ο θ ω μ α ν ικ ώ ν κ α ,Ν ε ω ν  » β ή ς  π ά ν ω  ο ε  

το υ  Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ  τ ο υ  B irm im g  a , Υ ρά χ ις  λ ο γ ο τ ε χ ν ικ έ ς
ζ η τή μ α τα  μ ο ν τ ε ρ ν ισ μ ο ύ  κα ι π ρ ω τ ο π ο ρ ία ς  μ ε χ α π ο λ έ μ ο υ . Α πό  το

ε ξ ελ ίξ ε ις  σ το ν  π ε ρ ιο δ ικ ό  τ υ π ο  *α̂ τη ^Ρ 81/10.3.2000). Ε ρ ε υ ν η τ ικ ά  
2000 υ π η ρ ε τ ε ί  σ τ ο  Δ.Π.Ο (ΦΒ 1Qnl. κα1 20ου  α ιώ ν α , ελ λ η ν ικ ή

« ο ι κ ε ί ε ς  σ π ο υ δ έ ς ,  μ ε τ ό π η ,

δ ιδ α σ κ α λ ία  κα ι δ ιδ α κ τ ικ ή  τ η ς  λ ο γ ο τεχ ν ία ς .

ΠΑΠΑΓ1ΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,
Λ έκ τω ρ  τ ο υ  Τ ρ ή μ α τ ο ς  Ε λ λ η ν ,κ ή ς  Φ,λολογίας ο το  γ ν ω σ τ ,κ ο  α ν τ ,κ ε ,μ ε ν ο

Β υ ζ α ν τ ιν ή  Φ ιλο λ ο γία . Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  (π τυ χ ίο
Β α σ ι κ έ ς  σ π ο υ δ έ ς  σ το  Α ρ ισ το τ  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Φ ιλ ο λ ο γ ία ς  τ η ς
κ λ α σ ικ ή ς  φ ιλ ο λ ο γ ία ς  τ ο υ  μ η μ α τ  σΈΟ Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο  το υ
Φ ιλ ο σ ο φ ικ ή ς  Σ χο λ ή ς). Μ ε τ α π τ υ χ ια κ έ ς  β ε α ε π ιγ ρ ά μ μ α τ α  σ ε
Α μ β ο ύ ρ γ ο υ . Θ έ μ α  τ η ς  δ , δ α κ τ ο ρ , κ η ο ^  τ  ,βης ™  ^ δ ώ ρ ο υ  τ ο υ  

θ έ μ α τ α  ο π ό  την Π α λ α ,α  κ α , Α π ό  τ ο  2000 
Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ  ( χ ε ^ ο γ ρ α φ θ  π α ρ α  ^  Ε μ!, , ινη[1κ0  ε ν δ ια φ ίρ ο ν τ α ;

υμνογραφία’ βυζονι'νό επ 'νΡομμα'
π α λ α ιο γ ρ α φ ία , μ ε τρ ικ ή .

Μ1ΧΑΑΟΠΟΥΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΜ IXAAL/l IW Τ 2 \ \ J i -  ™ —
Λ έκ τω ρ  τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Ε λ λ η ν ,κ ή ς  Φ ιλ ο λ ο γ ία ς  ο τ ο  γ ν ω σ τ ,κ ο  α ν τ ,κ ε ,μ ε ν ο

Α α τ ,ν ,κ ή  Φ ιλ ο λ ο γ ία . Π π ν ε π ισ τ ή μ ,ο  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  (π τ υ χ ίο
Β α σ ικ έ ς  σ π ο υ δ έ ς  σ το  Α ρ ,σ το τελ ε ,ο  Π ° ν ε π ' ™ Τ 0 φ ,Αολθγ ία ς  τ η ς

to T o tU "  Μ ε τ α π τ υ χ ια κ έ ς  σ π ο υ δ έ ς  κ α , = ρ ^  ™

Ο β ιδ ίο υ . Α π ό  το  2 0 0 0  υ π η ρ ε τ ε ,  ο τ ο  Δ ΙΤ Ο . (Φ Ε Κ  ο  ρ _
Ρ ο ε υ ν η τ ικ ά  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ α :  α υ γ ο υ σ τ ε ιο  ε π ο ς ,  Λυρ η , μ
ε λ εγ ε ια κ ή  π ο ίη σ ή , ρ ω μ α ϊκ ό  μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α , αρχα ,α  ε τυ μ ο λ ο γ ,ο .
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H πόλη της Κομοτηνής και η Ροδόπη

H Κομοτηνή βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Θράκης και είναι 
έδρα της διοικητικής περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
της διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου, του 
νομαρχιακού διαμερίσματος Ροδόπης της επαρχίας Κομοτηνής, έδρα του 
ομώνυμου δήμου, στον οποίο ανήκουν οι εξής οικισμοί: Υφαντές, 

Ήφαιστος, Παραδημή, Μεσοχώρι, Μικρό και Μεγάλο Κρανοβουνιο. Είναι 
επίσης έδρα της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής, του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Εφετείου Θράκης, 
διανομαρχιακών δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, τραπεζών, 
επιχειρήσεων κ.λπ. Έ χει πληθυσμό γύρω στις 50.000 (37.298 με 
απογραφή του 1991) και είναι ένα μεγάλο εμπορικό, οικονομικό, 
πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο.

Η προέλευση του ονόματος Κομοτηνή έχει οδηγήσει σε πολλές 
ερμηνείες. Σημειώνουμε αυτή του εξέχοντος γηγενή λαογράφου 
Στίλπωνα Κυριακίδη, σύμφωνα με την οποία το βυζαντινό όνομα της 
πόλης Κουμουτζηνά υποδηλώνει τα κτήματα κάποιου με το επίθετο 
Κουμουτζης (που με τη σειρά του παράγεται από τη λέξη Κόμης ή το 
λατινικό cumulus). H ονομασία δοκιμάστηκε μαζί με την πόλη κατά τη 
διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης και τροποποιήθηκε στους τύπους 
Γκιουμουλτζίνε στα οθωμανικά, Γκιουμουλτζίνα στα ελληνικά, με τους 
οποίους και είναι γνωστή κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Με την 
απελευθέρωση της πόλης (1920) το όνομα αποκαταστάθηκε στη λόγια 
μορφή του, που μαρτυρείται για πρώτη φορά από το βυζαντινό ιστορικό 
του δέκατου τέταρτου αιώνα Νικηφόρο Γρήγορά.

Τα χρονολογικά παλαιότερα μνημεία της πόλης ανάγουν την αρχή 
της ιστορίας της στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, κοντά στη 
Μαξιμιανούπολη (νεώτερη Μοσυνούπολη), που είχε την αδιαμφισβήτητη 
υπεροχή. Το αρχαιότερο μνημείο είναι το φρούριο του τέταρτου αιώνα 
μ.Χ., που χτίστηκε δίπλα στην Εγνατία Οδό, η οποία συνέδεε το Δυρράχιο 
με την Κωνσταντινούπολη. Ο Στίλπων Κυριακίδης βεβαιώνει ότι στα 
μαθητικά του χρόνια διάβασε εντοιχισμένη επιγραφή που έγραφε 
«Θεοδοσίου κτίσμα». Το φρούριο καταστράφηκε από το 1910 και εξής σε 
διάφορα σημεία. Μέσα στα όριά του, στο ΒΔ άκρο, είναι κτισμένο το
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Μηχροπολιχικό μέγαρο σε βυζανχινό ρυθμό.
Ο, επόμενες χρονικό μαρτυρίες ανάγονται στο δέκαττι τέτα νο  

π,όνα Ο βυζαντινός αυτοκρότορας κα. ιστορικός Ιωάννης λ 
Καντακουζηνός κα, ο σύγχρονός του Νικηφόρος Γρήγορός αναφερονται, 
Γ π ρ ώ τ ο ς  σ τ ο  "Κ ο υ μ ο υ Χ ό  πόλισμα", ο δεότερος στην πολίχνη με την 
ονομασία "Κομοτηνή" ή "Κομοτηνή". Το 1361 η πόλη κυρ,ευετα, απο τους

Οθωμανούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν
Ταελεχιπί που επισκεπχεχαι χην πολη σχα μεσα χο ^
οναφέρετοι καν στην ύπαρξη των Ελλήνων, κάτι που μονο εμμεσο 
ουνάνετα, Κατά τη διάρκεια του 19ου ο,ώνα ο, σημαντικές εξελίξεις 
επιτρέπουν κα, στΠν αστική κοινότητα της Κομοτηνής να καταλαβει το 
ηνία του εισαγωγικού κα, εξαγωγ,κού εμπορίου, κτίζονται αρχοντ,κα η 
πνευματική ζωή αναζωπυρώνεται μεταξύ άλλων με την κυκλοφορία 
Χ μ μερΓωην ζαπό τΠν Κωνσταντινούπολη, τΠν ίδρυση του —  
Οχιόνοια και χις δωρεές μεγάλων ευεργεχων για χα σχολε . η
βουλγαρική κατοχή (1913-1920) η πόλη εισέρχεται σε, μια.χαλεπή περ, 
που χερμαχίζει χο 1920 με χην ενσωμαχωση σχην Ελλαόα.

Από τα αξιοθέατα της πόλης αξίζει να μνημονευθούν. ταιφρούρ,ο

χο Ιμαρέτ (Πτωχοκομείο), η ελληνική αστική ^ ολή Νεσ“ Ρ°ς  X ™  ? 
(πρώην Πρυτανεία του Δ..Π.Θ.), ο Πύργος του Ωρολογιου^το Γεν, Τζαμ , 
η αγορά κ „ .  Ο, εκκλησίες της Κοιμήσεως της Θεοτοκου (με 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του 15ou-16ou αι.), το παρεκκλήσι της 
Αγίας Παρασκευής. Σημαντική είναι η συλλογή του Αρχα,ο ογι 
Μουσείου (δίπλα στη Νομική Σχολή) από τμν προϊστορική εποχτεω ς 
βυζαντινά χρόνια. Αλλα μουσεία της Κομοτηνής εινα, το Λαογραφ 
Μουσείο το Εκκλησιαστικό Μουσείο, το Ίδρυμα Νικολάου Ζ 
Παπανικόλόου, το Μουσείο καλαθοπλεκτικής των Ρωμα τ ρ α ν ώ ν  
Από τ,ς Βιβλιοθήκες της πόλης ας μνημονευθουν n AW 0X' ^  
Βιβλιοθήκη (με 10.500 τόμους βιβλίων), η Βιβλιοθήκη Κέντρου 
θ ρ α Χ ώ ν  μελετών, η Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη και ο 
Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες της Νομικής Σχολής, του Τμηματ ς 
Χ , κ ' ς  ΦιλαλογίαΙ του Τμήματος Ιστορίας κα, Εθνολογίας, του

ΤΕΦΑΑ.
ττοηιηνίΊ m e Ροδόπης βρίσκονχαι αξιόλογοι αρχαιολογικοί



τόποι: η περιοχή της Μαρώνειας, η Στρύμη, η Δίκαια, ο τάφος των 
Συμβόλων. Εξάλλου η Θράκη θεωρούνταν ήδη από την αρχαιότητα 
χώρος μουσικός και διατηρούσε ιδιαίτερες σχέσεις με τον κυρίως 
ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με τον Αισχύλο οι Θράκες είναι τρόποί δ ’ 
άμεμφεϊς, φιλόμουσοί, φιλοσυμπόται (απ. από την τραγωδία Θρήσσαί), ο 
Στράβωνος παραδίδει ότι οι τ' έπιμεληθέντες της αρχαίας μουσικής Θρμκες 
λέγονται, Όρφεύς τε καί Μουσαίος καί Θάμυρις, καί τω Εύμόλπω τοϋ- 
νομα ένθέδε (10, 471). Είναι γνωστές οι σχέσεις επιφανών Αθηναίων με 
τη Θράκη (π.χ. Μιλτιάδης, Κίμων, Θουκυδίδης).

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύθηκε το 1974 και εκτείνεται 
σε όλο το χώρο της Θράκης. Στην Κομοτηνή, στο νεοανεγειρόμενο 
πανεπιστημιακό χώρο έξω από την πόλη, στην περιοχή Μοσυνούπολη, 
εδρεύει η Πρυτανεία και η Κεντρική Διοίκηση του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Στο Campus εδρεύουν τα Τμήματα Ελληνικής 
Φιλολογίας, Ιστορίας και Εθνολογίας, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής Διοίκησης και Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξενίων Χωρών. Σε άμεση λειτουργία είναι και το νέο κτήριο της 
Νομικής Σχολής.

Σήμερα λειτουργούν 18 πανεπιστημιακά Τμήματα με συνολικό αριθμό 
φοιτητών 12.500. Ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. ανέρχεται περίπου σε 400’ 
ο αριθμός των εργαζομένων με Π.Δ. 407/1982 ανέρχεται επίσης περίπου 
σε 400.

Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας σπουδάζουν συνολικά 380 φοιτητές σε 
προπτυχιακό επίπεδο. Μέχρι στιγμής έχουν αποφοιτήσει 138 φοιτητές.

ΞΑΝΘΗ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Τμήμα Μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ '  59
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Νομική Σχολή
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
Τμήμα Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξενίων Χωρών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Ιατρική Σχολή
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 
Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΟΡΕΣΤ1ΑΔΑ
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πανεπιστημιακό ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 
εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό- καθένα από αυτά 
περιλαμβάνει 13 βδομάδες διδασκαλίας και δύο ή τρεις βδομάδες 
εξεταστικής περιόδου.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου. Τα 
μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν την 1η Μαρτίου.
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Ιανουάριου - Φεβρουάριου, Ιουνίου 
και Σεπτεμβρίου.
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Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά τις περιόδους 
Ιανουάριου - Φεβρουάριου και Σεπτεμβρίου.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά τις περιόδους 
Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.
Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή 
εξετάσεις.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΑΟΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002 - 2003 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διάρκεια Διδασκαλίας
Από Δευτέρα 7-10-2002 έως Παρασκευή 20-10-2002 και 

από Τρίτη 7-1-2003 έως Παρασκευή 24-1-2003

Εξεταστική Περίοδος
Από Δευτέρα 27-1-2003 έως Παρασκευή 14-2-2003

Αργίες
Δευτέρα 28-10-2002 (Εθνική Επέτειος)

Κυριακή 17-11-2002 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
Πέμπτη 30-1-2003 (Τριών Ιεραρχών)

Διακοπές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 
Από Δευτέρα 23-12-2002 έως και Δευτέρα 6-1-2003

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διάρκεια Διδασκαλίας

Από Δευτέρα 17-2-2003 έως Παρασκευή 18-4-2003 

Από Δευτέρα 5-5-2003 έως Παρασκευή 6-6-2003

I
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Εξεταστική Περίοδος
Από Δευτέρα 9-6-2003 έως Παρασκευή 27-6-2003

Αργίες
Από Πέμπτη 6-3-2003 έως Καθαρή Δευτέρα 10-3-2003 

Τρίτη 25-3-2003 (Εθνική Επέτειος)
Πέμπτη 1-5-2003 (Πρωτομαγιά)

Δευτέρα 21-4-2003 (Αγίου Πνεύματος)

Διακοπές Πάσχα
Από Δευτέρα 21-4-2003 έως Παρασκευή 2-5-2003

ο

Τοπικές Γιορτές

1) Για την Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη
Τετάρτη 14-5-2003 (Απελευθέρωση πόλεων Κομοτηνής Αλξ/πολης)

2) Για την Ξάνθη
Παρασκευή 4-10-2003

3) Για την Ορεστιάδα
Σάββατο 15-3-2003 (Εορτή πολιούχου Αγίου Θεοδώρου)

Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων για τα δυο εξάμηνα
Από Δευτέρα 1-9-2003 έως Παρασκευή 19-9-2003

Θερινές Διακοπές
Από Τρίτη 1-7-2003 έως Παρασκευή 29-8-2003
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Τηλέφωνα του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος 
(αν.κ. ̂ αναπληρωτής καθηγητής 

επ.κ.= επίκουρος καθηγητής 
λ.=λέκτορας 

Α= προκατ. Α 
Γ= προκατ. Γ 
γρ.= γραφείο)

1. Ιωαννίδου Χαρίκλεια (αν.κ.) 
email: arischar@otenet.gr

Α, γρ. 4 25310 71669

2. Μόνος Ανδρέας (επ.κ.) Γ, γρ. 5 25310 72248
3. Κυριάκου Πουλχερία (επ.κ.) 

email: pbtak3@otenet.gr
Γ, γρ. 6 25310 72249

4. Παντελίδης Νικόλαος (επ.κ.) Γ, γρ. 5 25310 72248
5. Μανακίδου Φλώρα (επ.κ.) 

email: flmanak@otenet.gr
Γ, γρ. 6 25310 72249

6. Τζιάτζη Μαρία (επ.κ.) Γ, γρ. 3 25310 37822
7. Μολυβιάτη Ουρανία (επ.κ.) Α, γρ. 5 25310 71667
8. Καμπάκη - Βουγιουκλή Πηνελόπη (λ.) Γ, γρ. 1 25310 72246
9. Σαρίσχουλη Παναγιώτα (λ.)

email: panagiota.sarischouli@gmx.net
Γ, γρ. 3 25310 72246

10. Παπαγιάννης Γρηγόριος (λ.) Γ, γρ. 3 25310 37822
11. Αρσενίου Ελισάβετ (λ.) Γ, γρ. 4 25310 72247
12. Μιχαλόπουλος Ανδρέας (λ.) 

email: amixalop@helit.duth.gr
Α, γρ. 5 25310 71667

Χρήσιμα τηλέφωνα

Κωδικός κλήσης από άλλες πόλεις 25310 

Δ.Π.Θ.

Γραμματεία χου Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 37043, 71668

mailto:arischar@otenet.gr
mailto:pbtak3@otenet.gr
mailto:flmanak@otenet.gr
mailto:panagiota.sarischouli@gmx.net
mailto:amixalop@helit.duth.gr
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Πρυτανεία (κεντρικό) 39000; φαξ 39081

Γραφείο Πρύτανη 27017

Γραφείο Αντιπρύτανη, ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού 27017 

Γραφείο Αντιπρύτανη, οικονομικού προγραμματισμού 

και ανάπτυξης 27017

Προϊστάμενος Γραμματείας Δ.Π.Θ.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Νοσοκομείο

Ο.Σ.Ε.

Κ.Τ.Ε.Α.

Ολυμπιακή Αεροπορία

39021, 39131

22222, 24601-9 

22650 

22912 

36900
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DEPARTMENT OF GREEK PHILOLOGY

The Departm ent of Greek Philology was established in 1993 and 
started  functioning during the Academic year 1995-1996.
The Departm ent accepts approximately 180 students per year.
The objectives of the Department are to:

1. study and explore the Classical, Byzantine and Modem Greek 
civilization

2. study and explore the intellectual and other activities of 
Hellenism throughout history

3. provide students with the necessary theoretical and practical 
knowledge for their academic and professional careers and for 
their development as scholars.

9

The undergraduate studies last four (4) years and are divided into 
eight (8) academic semesters. During the first five (5) sem esters the 
courses are common for all students. During the last three (3) semes
ters  the courses differ according to the option that the students choose 
to follow. During their studies, the students are obliged to pass suc
cessfully 32 compulsory courses and 16 optional ones.

The Departm ent awards a single degree with two options, one in 
Classical Philology and one in Byzantine and Modern Greek Philology. 
The D epartm ent has a library and a reading room. The library holds 72 
Greek and 26 foreign periodicals and 13,500 volumes and is further 
expanding.

Address: Departm ent of Greek Philology

Information: Tel: +32531071668

Democritus University of Thrace 
University Campus 
691 00 Komotini

e-mail: secr@helit.duth.gr
Fax:+32531037043

mailto:secr@helit.duth.gr
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The Administration of the Department
Head: Aristotelis Charalambakis, Professor (tel.: +30531071668) 
Vice-Head: Charikleia loannidou, Associate Professor (tel.:+30531071669) 
Associate Secretary: Kalliope Michailidou (+30531071668/+3053103 7043)

The division of the Department
(The department is not divided into sections yet)

Teaching and Research Staff 

ASSOCIATE PROFESSORS
Charikleia loannidou, Ancient Greek Literature with emphasis in 
Papyrology

e

ASSISTANT PROFESSORS
Poulcheria Kyriakou, Ancient Greek Literature
Andreas Manos, Systematic Philosophy with emphasis in Ancient Greek 

Philosophy
Nikolaos Pantelidis, General Linguistics (Science of Dialects, History of 

Grammar, Evolution of the Greek Language)
Flora IVIanakidou, Ancient Greek Literature 
Maria Tziatzi-Papayiaimi, Byzantine Literature 
Ourania Moliviati, Latin Literature

LECTURERS
Penelope Vougioukli-Kampaki, Applied Linguistics 
Panayiota Sarischouli, Ancient Greek Literature 
Elisavet Arseniou, Modern Greek Literature 
Grigorios Papayiannis, Byzantine Literature 
Andreas Michalopoulos, Latin Literature

SPECIAL TECHNICAL AND LABORATORY STAFF (E.T.E.U.)
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Paschalis Katsikas 
Apostolos Tzeliatis 
Eleftherios Kareliadis

UNDERGRADUATE PROGRAM OF STUDIES OF THE 
DEPARTMENT OF GREEK PHILOLOGY

The Departm ent awards a single degree with two (2) options, one in 
Classical Philology and one in Byzantine and Modern Greek Philology. 
The courses are common for the first 5 semesters.

1st Sem ester 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Modern Greek
3. Latin
4. Byzantine Philology
5. Linguistics
6. Philosophy

2nd Sem ester 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Latin
3. Modern Greek
4. Linguistics
5. Ancient History
6. Prehistoric Archaeology

3rd Semester 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Modern Greek
3. Latin
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4. Linguistics
5. Roman History
6. Philosophy

4th Semester 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Modern Greek
3. Latin
4. Linguistics
5. Byzantine Philology
6. Introduction to Papyrology, Palaeography

5th Sem ester 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek 
2 Modern Greek
3. Latin
4 Byzantine Philology
5. Modern Greek History
6. Education

6th Sem ester
Option: Classical Philology 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Hellenistic History
3. Latin
4. Ancient Greek
5. Linguistics (Ancient Greek Dialects)
6. Philosophy

Option: Byzantine and Modern Greek Philology 
REQUIRED COURSES
1. Modern Greek
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2. Linguistics (Science of Dialects in Modern Greek)
3. Byzantine Philology
4. Philosophy
5. Greek History (1453-1821)
6. Modern Greek

7th Semester
Option: Classical Philology 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Modern Greek
3. Latin
4. Ancient Greek
7. Linguistics

OPTIONAL COURSES
1. Education
2. Modern Greek History

Option: Byzantine and Modern Greek Philology 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Modern Greek
3. Linguistics
4. Byzantine Philology
5. Modern Greek

OPTIONAL COURSES
1. Education
2. Modern Greek History 

8th Sem ester
Option: Classical Philology 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
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2. Latin
3. Ancient Greek
4. Modern Greek History or History of Art

OPTIONAL COURSES
1. Education
2. Psychology

Option: Byzantine and Modern Greek Philology 
REQUIRED COURSES
1. Ancient Greek
2. Modern Greek
3. Modern Greek or Byzantine Philology
4. Modern Greek History or History of Art

OPTIONAL COURSES
1. Education
2. Psychology

-A Foreign Language (English/French) is offered in every semester.
- In order to obtain their diploma students have to attend 40 hours in 
the course of Information science.



Απεικόνιση εξώφυλλου: Βορέας και Ωρείθυια, 
ερυθρόμορφη πελίκη του ζωγράφου των Νιοβιδών

Απεικόνιση οπισθόφυλλου: Θράσσα,
ερυθρόμορφος κιονωτός κρατήρας του ζωγράφου του Πανός


