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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 monies, 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  ΘΡΑΚ 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
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Διοίκηση 

Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Ιωαννίδου Χαρίκλεια 

Τηλ: 25310-39936 

Email: gioann@otenet.gr

Αναπληρωτής Προέδρου:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τζιάτζη Μαρία
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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 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
ΛΦΙ Λατινική Φιλολογία
ΒΦΙ Βυζαντινή Φιλολογία
ΝΕΦ Νεοελληνική Φιλολογία
ΓΛΩ Γλωσσολογία
ΑΦΙ Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
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ΑΙΑ Αρχαιολογία -  Ιστορία - Ααογραφία
ΒΙΑ Βυζαντινή Αρχαιολογία -  Ιστορία - Λαογραφία
ΨΥΧ Ψυχολογία
ΠΑΙΔ Παιδαγωγικά
ΕΕΜ Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
ΞΓΛ Ξένη γλώσσα



ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

κατά βαθμίδα και αλφαβητική σειρά

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΛ EMAIL

1. Χαρίκλεια
Ιωαννίδου

Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία με έμφαση στην 
Παπυρολογία

25310-
39936

2ioann@otenet.2r

2. Βασιλική
Κοντογιάννη

Νεοελληνική Λογοτεχνία 25310-
39941

evowa@otenet. 2r

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΛ EMAIL

1. Φλώρα Μανακίδου Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία

25310-
39932

fm anakid@ helit.duth.2r

2. Ανδρέας Μάνος Συστηματική 
Φιλοσοφία με 
έμφαση στην Αρχαία 
Ελληνική Φιλοσοφία

25310-
39939

Dlat0nicusm an@ vah00.2r

3. Ιωάννης
Πετρόπουλος

Κλασσική Φιλολογία 25310
39903

viannis@ ,chs.harvard.edu

4. Μαρία Τζιάτζη - 
Παπαγιάννη

Βυζαντινή Φιλολογία 25310-
39923

m tziatzi@ vah oo.com

5. Κωνσταντίνος
Τσουρής

Βυζαντινή Ιστορία - 
Αρχαιολογία

25310-
39942

ktsouris@ helit.duth.2r

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΛ EMAIL

1. Ελισάβετ Αρσενίου Νεοελληνική
Φιλολογία

25310-
39943

elissavetar@2mail.com

2. Πηνελόπη 
Καμπάκη - 
Βουγιουκλή

Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία

25310-
39937

pekav0u@helit.duth.2r

3. Γ ρηγόριος 
Παπαγιάννης

Βυζαντινή
Φιλολογία

25310-
39955

2papa2ia@helit.duth.2r

4. Παναγιώτα
Σαρίσχουλη

Αρχαία
Ελληνική
Φιλολογία

25310-
39946

pana2iota.sarischouli@2mx.net

5. Γεώργιος Τσομής Αρχαία
Ελληνική
Φιλολογία

25310-
39951

G.T somis@em.uni- 
frankfurt.de

6. Αικατερίνη Δ. 
Χατζή

Αρχαία Ιστορία 
- Επιγραφική

ach atz@.he lit. duth. 21'
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ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΛ EMAIL

1 Σοφία Βούλγαρη Νεοελληνική
Φιλολογία

25310-
39944

svoulgari05(S);vahoo.com

2 Ειρήνη Κορρέ Γενική
Παιδαγωγική

r inkorre(2),vahoo. gr

3. Αννα Μαστρογιάννη Λατινική
Φιλολογία

25310-
39925

anna@mastrogianni.net

4. Νικόλαος Μαυρέλος Νεοελληνική
Φιλολογία

25310-
39945

nikosmavrelosialvahoo.gr και 
nm avre lo®.he lit. duth. gr

5. Σταμάτιος Μπουσές Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία

sbouses®,helit.duth.gr

6. Σμαρώ Νικολαϊδου Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία

25310-
39948

nikolaidousmaro(a),vahoo. gr

7. Ιωάννα
Παπαδοπούλου

Κλασική
Φιλολογία

25310-
39947

iopapadffiihe 1 i t.duth. ar

8. Raimondo Tocci Βυζαντινή
Φιλολογία

25310-
39949

rtoccila),helit.duth.gr

9. Χρυσάνθη Τσίτσιου- 
Χελιδόνη

Λατινική
Φιλολογία

25310-
39932

glaukeio), otenet.gr

Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ.407/80

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΛ EMAIL

1. Βασίλειος
Βασιλειάδης

Νεοελληνική
Φιλολογία

vasilidfaikom vos. edu. gr

2. Φραγκίσκος
Καμπασελέ

Γ αλλικά 25510-
39715

e vowa(o),otenet.gr

3. Χαρίλαος Ν. 
Μιχαλόπουλος

Λατινική Φιλολογία chmichalfSihelit.duth.gr

4. Ευστράτιος
Παπαδόπουλος

Προϊστορική
Αρχαιολογία

efpapadfoihelit.duth.gr

5. Στεργιανή Χελιδώνη Νέα Ελληνική 
Φιλολογία

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 11.00- 
13.00.

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. Όσοι 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

n o

http://www.lib.duth.gr
mailto:literature@lib.duth.gr
http://www.lib.duth.gr


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 Windows - 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.ekebi.gr
http://www.biblionet
http://www.eens
http://logiosermis.phl.uoc.gr/
http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html
http://www.abebooks.gr
http://tovima.dolnet.gr/front
http://www.enet.gr
http://ta-nea.dolnet.gr/front
http://www.kathimerini.gr/
http://www.avgi.gr


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 Modem Greek Studies

http://www.manev.co.uk/search?fwaction=show&fwid=466 

Ίδρυμα Μείζονος 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 of 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.)

http://www.exeter.ac.uk
http://www.univ.poitiers.fr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ



Π ρ ο γ ρ α μ μ α  Σ π ο υ δ ώ ν

Α Κ Α ΔΗ 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 ξ ά μ η ν ο

1. ΑΕΦ 101:

2. ΑΕΦ 120:

3. ΛΦΙ101:

4. ΒΦΙ 100:

5. ΝΕΦ 100:

6. ΓΛΩ 100:

7. ΑΦΙ 100:

Θεματογραφία I 

Ιστοριογραφία

Θεματογραφία I./Ιστορία Λατινικής Λογοτεχνίας I 

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία/Ιστορία Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας

+ Προαπαιτούμενο Φροντιστήριο «Εργαλεία και Μεθοδολογία 

της έρευνας στη Νεοελληνική Φιλολογία»

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Β ' Ε ξ ά μ η ν ο

1. ΑΕΦ 102:

2. ΑΕΦ 105:

3. ΑΦΙ 102:

4. ΝΕΦ 101:

5. ΓΛΩ 101:

6. ΑΙΑ 100:

7. ΑΙΑ 170:

Θεματογραφία II 

Έπος, επύλλιον, ειδύλλιον

Θεματογραφία ΙΙ/Ιστορία Λατινικής Λογοτεχνίας II 

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ/Ιστορία 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας II 

Φωνητική-Φωνολογία 

Αρχαία Ελληνική Ιστορία 

Προϊστορική Αρχαιολογία



Γ ' Ε ξ ά μ η ν ο

1. ΑΕΦ 103:

2. ΑΕΦ 140:

3. ΑΦΙ 160:

4. ΝΕΦ 177:

5. ΓΛΩ 103:

6. ΑΦΙ 101:

7. ΑΙΑ 120:

Θεματογραφία III 

Δραματική ποίηση: Τραγωδία 

Λατινική Ποίηση: Σάτιρα 

Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 

Μο ρφολογία-Σύνταξη -Ση μασιολογία 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Ρωμαϊκή Ιστορία

Δ ' Ε ξ ά μ η ν ο

1. ΑΕΦ 104:

2. ΑΕΦ 141:

3. ΑΦΙ 161:

4. Β Φ Ι101:

5. ΝΕΦ 178:

6. ΓΛΩ 110:

7. ΑΙΑ 130:

Θεματογραφία IV 

Δραματική ποίηση: Κωμωδία 

Λατινική Λυρική Ποίηση 

Λόγια Βυζαντινή Ποίηση 

Συγκριτική Γραμματολογία 

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία

Ε ' Ε ξ ά μ η ν ο

1. ΑΕΦ 181:

2. ΑΦΙ 162:

3. ΒΦΙ 121:

4. ΝΕΦ 106:

5. ΒΙΑ 190:

6. ΠΑΙ 100:

Αρχαία Ελληνική Βουκολική Ποίηση 

Λατινική Ποίηση: Ελεγεία 

Βυζαντινή Πεζογραφία 

Κρητική Λογοτεχνία της Αναγέννησης 

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
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Σ Τ ' Ε ξ ά μ η ν ο

I. Κλασική Ειδίκευση

1. ΑΕΦ 150: Εισαγωγή στην Παπυρολογία

2. ΑΕΦ 121: Ιστοριογραφία

3. ΛΦΙ 180: Λατινική Ποίηση

4. ΓΛΩ 120: Εισαγωγή στη Διαλεκτολογία

5. ΑΙΑ 110: Ελληνιστική Ιστορία

6. ΨΥΧ 100: Ψυχολογία

II. Βυζαντινή και Νεοελληνική Ειδίκευση

Υπογοεωτικά ιιαθήιιατα

1.ΝΕΦ 161: Η περίοδος από το 1930 ως σήμερα

2. ΝΕΦ 117: Η περίοδος 1669-1750

3. Β Φ Ι102: Βυζαντινή Υμνογραφία

4. ΓΛΩ 120: Εισαγωγή στη Διαλεκτολογία

5. ΑΙΑ 150: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού

6. ΨΥΧ 100: Ψυχολογία

Ζ Ε ξ ά μ η ν ο

I. Κλασική Ειδίκευση

Υπογοεωτικά ιιαθιίιιατα

1. ΑΕΦ 160:

2. ΑΕΦ 161:

3. ΛΦΙ 110:

4. Α Φ Ι152:

5. ΓΛΩ 130:

Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία: Φιλοσοφικά κείμενα (κοινό 

Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία: Σάτιρα (ειδίκευση) 

Εισαγωγή στη Λατινική Πεζογραφία 

Ρωμαϊκή Κωμωδία

Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
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■ ■ I

Κατ’ επιλογήν υπογρεωτικά παθήματα

6. ΠΑΙ101: Γενική Διδακτική

7. ΝΕΦ 179: Αφηγηματολογία

8. ΑΙΛ 160: Νεοελληνική Ιστορία

-

II. Βυζαντινή και Νεοελληνική Ειδίκευση 

Υπογρεωτικά ιιαθήιιατα

1. ΝΕΦ 180: Επισκόπηση της Νεοελληνικής Κριτικής

2. ΝΕΦ 150: Η ποίηση της Γενιάς του 1930

3. ΑΕΦ 160: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία: Φιλοσοφικά κείμενα (κοινό)

4. Β Φ Ι140: Βυζαντινή Ιστοριογραφία

5. ΓΛΩ 130: Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Κατ’ επιλογήν υπογρεωτικά ιιαθήιιατα

6. ΠΑΙ 101

7. ΑΙΑ 198

8. ΑΙΑ 160

Γενική Διδακτική 

Η Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο 

Νεοελληνική Ιστορία

Η ' Ε ξ ά μ η ν ο

I. Κλασική Ειδίκευση 

Υπογρεωτικά ιιαθήιιατα

1. ΑΕΦ 142: Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (κοινό)

2. ΑΕΦ 143: Δραματολογία (ειδίκευση)

3. ΛΦΙ 170: Λατινική Ποίηση: Έπος

4. ΛΦΙ 120: Λατινική Πεζογραφία: Ιστοριογραφία

Κατ’ επιλογήν υπογρεωτικά ιιαθήιιατα

5. ΑΦΙ 102

6. ΠΑΙ 101

7. ΑΙΑ 111

Φιλοσοφία

Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων 

Ελληνιστική Ιστορία
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II. Βυζαντινή και Νεοελληνική Ειδίκευση 

Υπογρεωτικά ιιαθιίαατα

1. ΝΕΦ:

2. ΒΦΙ 150:

ΝΕΦ 162:

3. ΑΕΦ 142:

4. ΑΙΑ 199:

Ελληνική ποίηση: 18ος -19ος αιώνας 

Βυζαντινή Πεζογραφία

ή

Η περίοδος από το 1930 ως σήμερα 

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (κοινό) 

Μνημειακή Τοπογραφία

Κατ’ επιλογήν υπογρεωτικά μαθήιιατα

5. ΑΦΙ 102: Φιλοσοφία

6. ΠΑΙ 101: Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων - Διδακτικές Ασκήσεις: 
Θεωρία και Πράξη της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας - 
Διδακτικές Ασκήσεις

7. ΑΙΑ 111: Ελληνιστική Ιστορία

Ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  Ε π ιλ ο γ έ ς

Κατά τη διάρκεια των σπουδών επιλέγονται 4 από τα ακόλουθα μαθήματα 

ανεξαρτήτως εξαμήνου:

Ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  Ε π ιλ ο γ έ ς  Χ ε ιμ ε ρ ιν ο ύ  Ε ξ ά μ η ν ο υ

1. ΕΕΜ Νεοελληνική Δραματουργία

2. ΕΕΜ Νεοελληνική Πεζογραφία: Ερωτικό Μυθιστόρημα

3. ΕΕΜ Επιγραφική I

4. ΕΕΜ Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

5. ΕΕΜ Εισαγωγή στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

6. ΕΕΜ Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ξ ε ν η  Γ λ ω σ σ ά

ΞΓΑ Αγγλικά

ΞΓΑ Γ αλλικά
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Ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  Ε π ιλ ο γ έ ς  Ε α ρ ιν ο ύ  Ε ξ ά μ η ν ο υ

1. ΕΕΜ Εισαγωγή στον Ελληνικό Τύπο

2. ΕΕΜ Νεοελληνική Πεζογραφία: Ερωτικό Μυθιστόρημα

3. ΕΕΜ Επιγραφική II

4. ΕΕΜ Αρχαίος Ελληνικός Μύθος (Διόνυσος)

5. ΕΕΜ Αρχαία Γεωγραφία

6. ΕΕΜ Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική: Οι φιλολογικές μαρτυρίες

7. ΕΕΜ Μύθοι του Φαίδρου

8. ΕΕΜ Εμμανουήλ Ροΐδης

9. ΕΕΜ Η Γενιά του 1880 στην ποίηση και την πεζογραφία

10. ΕΕΜ Εισαγωγή στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

11. ΕΕΜ Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ξ ε ν η  Γ λ ω σ σ ά

ΞΓ Λ Αγγλικά

ΞΓ Α Γ αλλικά



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

A' Β Γ'Δ' και Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
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A ' B ' Γ Α' και Ε ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τα μαθήματα του A ', Β ', Γ ', Δ ' και Ε ' Εξαμήνου είναι κοινά για τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες και των δύο κατευθύνσεων.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΕΦ ιο ί: Α ρχα ία  Ε λληνική  Φ ιλολογία

Αρ/αία Ελληνική Θβαατογραφία I.

Διδάσκ. : Ιωάννης Πετρόπουλος

2. ΑΕΦ 120: Α ρχα ία  Ε λληνική  Φ ιλολογία

Ιστοριογραφία
Ηροδότου Ιστορίαι
I. Εισαγωγικά: Ίωνες Λογογράφοι 
Η ζωή και το έργο του Ηροδότου
II. Το ιστορικό έργο
Επεξεργασία του κειμένου (λεξιλόγιο, μεταγραφή στην αττική διάλεκτο, κριτικός 

υπο μνη ματισμός)
Μετάφραση
Ερμηνευτικός σχολιασμός επιλεγμένων αποσπασμάτων από τα βιβλία 
A (1-94), Η (1-20), Θ (40-96)

Διδακτικοί στόχοι 
Διάκριση ιστορίας και μύθου
Τεχνικές της αφήγησης: ευθύγραμμη αφήγηση-παρενθήκες και προσθήκες 
Τρόποι της αφήγησης: πλάγιος και ευθύς λόγος-τα σχόλια του ιστορικού 
Η θέση της νουβέλας στην Ιστορία του Ηροδότου 
Η μεταφυσική διάσταση της Ιστορίας του Ηροδότου 
Ηρόδοτος και τραγωδία 
Η αντίθεση Έλληνες-βάρβαροι

Διδάσκ.: Σμαρώ Νικολαΐδου
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3· ΛΦΙ ιο ί: Λ α τινική  Φ ιλολογία

Θεματογραφία I./Ιστορία Λατινική c 
Λογοτε/νίαι: I

Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη: α) τη Θεματογραφία, και β) την Ιστορία της 
Λατινικής Λογοτεχνίας.

Θεματογραφία
Μετάφραση, γραμματική και συντακτική ανάλυση κεφαλαίων από το 7° 
Βιβλίο του Ιουλίου Καίσαρα, De bello Gallico (Απομνημονεύματα περί του 
Γαλατικού Πολέμου)

- Ύφος και γλώσσα του Καίσαρα -  Το 7° βιβλίο του Γαλατικού Πολέμου 
αποτελεί το πιο σημαντικό βιβλίο του έργου τόσο στο ύφος όσο και στο 
περιεχόμενο
Αντιμετώπιση και τεχνική αγνώστου κειμένου

- Επανάληψη γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της Λατινικής 
Γλώσσας
Εμβάθυνση στο Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας μέσα από το κείμενο του 
Καίσαρα με έμφαση στους λατινισμούς (π.χ. δοτική κατηγορηματική του 
σκοπού, γερουνδιακή έλξη) και τον υποταγμένο λόγο 

Λεξιλόγιο

Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας
Αντικείμενο της Ιστορίας της Λατινικής Λογοτεχνίας αποτελεί η επισκόπηση της 
Λατινικής λογοτεχνίας από τις πρωταρχές της ως και την Αυγούστεια περίοδο. 
Επίσης γίνεται ενημέρωση για τις βασικές πηγές-βοηθήματα (π.χ. ιστορίες 
λογοτεχνίας, ανθολογίες, βιογραφικά λεξικά, διαδικτυακές τοποθεσίες κ.ά.). Η 
μελέτη της λατινικής λογοτεχνικής παραγωγής γίνεται χρονολογικά με ειδολογική 
οργάνωση ανά εποχή. Μεταξύ άλλων αναλύονται ζητήματα, όπως: εργοβιογραφικά 
δεδομένα, αρχαιοελληνικές πηγές/πρότυπα, ειδολογική παράδοση-ρωμαϊκή 
ανανέωση, γλώσσα και ύφος, επιδράσεις.

Διδακτικοί στόνοι 
Θεματογραφία

- Αντιμετώπιση και τεχνική αγνώστου κειμένου -  Επιστημονική, ακριβής 
μετάφραση.
Γνωριμία με τη γλώσσα και το ύφος του Καίσαρα: Οι φοιτητές του Α ' 
εξαμήνου αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά κείμενο από το πρωτότυπο χωρίς 
απλουστεύσεις και άλλες αλλαγές. Έτσι, η ενασχόληση με το κείμενο του 
Καίσαρα αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή στη Λατινική πεζογραφία και σε 
έργα Λατίνων συγγραφέων, με τα οποία οι φοιτητές θα ασχοληθούν σε 
ύστερα εξάμηνα.
Επανάληψη γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της Λατινικής 
Γλώσσας.
Εμβάθυνση στο Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας μέσα από το κείμενο του 
Καίσαρα με έμφαση στους λατινισμούς (π.χ. δοτική κατηγορηματική του 
σκοπού, γερουνδιακή έλξη) και τον υποταγμένο λόγο.
Εμπλουτισμός λεξιλογίου.

Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας
- Η απόκτηση ευρείας εποπτείας της λογοτεχνικής παραγωγής της συγκεκριμένης 
περιόδου της λατινικής γραμματείας, η οποία αφορμάται από γενικές γραμματειακές



και ειδολογικές θεωρήσεις, όμως ταυτόχρονα συμβάλλει και στην ερμηνεία και 
αποτίμηση ξεχωριστά της προσφοράς του κάθε συγγραφέα υπό το πρίσμα της στενής 
συνάφειας της ελληνικής και λατινικής λογοτεχνικής παράδοσης.
- Η εξοικείωση με νέες τάσεις της θεωρίας της λογοτεχνίας και σύγχρονα 
μεθοδολογικά εργαλεία στη μελέτη της ανάπτυξης και εξέλιξης των διαφόρων 
λογοτεχνικών ειδών της λατινικής γραμματείας.

Διδάσκ.: Γεώργιος Π. Τσομής (Θεματογραφία), ώρες 3
Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος (Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας), 
ώρες 3

4· ΒΦΙ ίο  ο: Β υζαντινή  Φ ιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Αντικείμενο και μέλημα της βυζαντινής φιλολογίας ως φιλολογικής επιστήμης είναι η 
μελέτη και η ερμηνεία των έργων της βυζαντινής γραμματείας, δηλ. των γραπτών 
μνημείων της μεσαιωνικής Ελληνικής που δημιουργήθηκαν στην επικράτεια της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον 4ο ως το 15ο αιώνα- μέσα από την επιστημονική 
έρευνα με στόχο τη σε βάθος κατανόηση των κειμένων, η βυζαντινή φιλολογία 
αποβλέπει στη διάσωση και διάδοση των λογοτεχνικών προϊόντων των Βυζαντινών. 
Μέσα από τις παραδόσεις του εισαγωγικού μαθήματος θα αναπτυχθούν βασικές 
έννοιες που αφορούν στην κρατική και «συνταγματική» λειτουργία της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, την πολιτική ορθοδοξία, τη θεολογία και την κοινωνία και θα 
πραγματοποιηθεί μια αναγκαστικά συνοπτική επισκόπηση της υπερχιλιετούς 
λογοτεχνικής παραγωγής των Βυζαντινών, ασφαλώς μέσα και από τα κείμενα, 
προκειμένου να αναδειχθεί και η γλωσσική ανομοιογένεια των κειμένων. Η γλώσσα 
της βυζαντινής λογοτεχνίας διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες (ή καλύτερα σε τρία 
επίπεδα ύφους): στην αρχαΐζουσα (υψηλό ύφος), τη γραπτή Κοινή (μέσο ύφος) και τη 
δημώδη (κατώτερο ύφος). Η παρουσίαση των έργων με χρονολογική σειρά κατά 
περιόδους και η πραγμάτευση των διαφόρων λογοτεχνικών ειδών χωριστά στο 
εσωτερικό των περιόδων γίνεται με γνώμονα το «Διάγραμμα της βυζαντινής 
λογοτεχνίας» του Αθανάσιου Καμπύλη. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση 
των παραδόσεων η ανάγνωση του «Διαγράμματος» θεωρείται προϋπόθεση.

Διδακτικοί στόγοι
>  Η εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο που ονομάζεται Βυζάντιο μέσα 

από τα γραπτά μνημεία.
>  Η εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με την υπερχιλιετή βυζαντινή 

γραμματεία, τόσο τη θύραθεν όσο και τη θεολογική.
>  Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις ποικίλες υφολογικές βαθμίδες της 

μεσαιωνικής Ελληνικής.
Μία πρώτη εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις μεθόδους και τα κυριότερα 
βοηθήματα (εγχειρίδια, λεξικά, περιοδικά κ.λπ.) της επιστήμης της Βυζαντινολογίας.

Διδάσκ.: Raimondo Tocci
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5· ΝΕΦ ίο  ο: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία/
Ιστορία Νεοελληνικής AoyoTpyviac + 
Π ροαπαιτούμενό Φροντιστήριο «Εργαλεία 
και Μεθοδολογία τι\ο. epeuvac στη 
Νεοελληνική Φιλολογία»

ΤΜΗΜΑ Α' (από A -  Μ)

Το μάθημα αποτελεί αναπροσαρμογή (κατά το μισό της ύλης) του παλαιότερου 
προπτυχιακού μαθήματος Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία. Η νέα ύλη που 
ξεκίνησε να διδάσκεται πριν ένα χρόνο έχει ως εξής:
Α. Μια πρώτη επαφή με την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας με αναφορά στα 
τέσσερα εργαλεία του Νεοελληνιστή: Θεωρία, Ιστορία, Κριτική και Συγκριτική 
Γραμματολογία. Η προσέγγιση γίνεται με σχολιασμό ενδεικτικών κειμένων (άρθρων 
ή αποσπασμάτων μελετών) για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα μεθοδολογικά 
εργαλεία. Β. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα επιχειρηθεί η προσέγγιση του 
αντικειμένου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τη σκοπιά της Ιστορίας της 
Λογοτεχνίας (διάγραμμα από τις απαρχές έως και 1830), με έμφαση στις 
δεσπόζουσες ειδολογικές κατηγορίες ανά εποχή, τα ρεύματα και τη σχέση της 
Νεοελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Έμφαση δίνεται στις νέες προσεγγίσεις που 
ανανεώνουν τα κλασικά εγχειρίδια της Ιστορίας. Παράλληλα, εξετάζονται ενδεικτικά 
κείμενα χαρακτηριστικά για το ρεύμα ή την εποχή τους. Τέλος, προσεγγίζονται 
ενδεικτικά και κάποια λογοτεχνικά κείμενα.

Διδακτικοί στόγοι
Στόχος είναι να εισαχθούν στη μελέτη του αντικειμένου τους (φιλολογία) και να 
πάρουν τις πρώτες βάσεις για τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν 
στη δουλειά τους και θα διδαχθούν στα επόμενα εξάμηνα (Ιστορία, Θεωρία, Κριτική 
και Συγκριτική Γραμματολογία). Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος ξεκινάμε με την 
προσέγγιση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πριν τη διαμόρφωση του 
νεοελληνικού κράτους.

Διδάσκ.: Νικόλαος Μαυρέλος

ΤΜΗΜΑ Β ' (από Ν — Ω)

Το μάθημα επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές μερικές γενικές έννοιες ως προς 
την Νεοελληνική Φιλολογία, έννοιες οι οποίες θα μπορέσουν να αποτελέσουν στο 
μέλλον βάση, για οικοδόμηση περαιτέρω γνώσεων. Η βάση αυτή διευρύνεται 
περαιτέρω στα πλαίσια φροντιστηρίου, το οποίο δοκιμάζει να φέρει τους φοιτητές σε 
επαφή με τα εργαλεία και τις μεθοδεύσεις της επιστήμης της Νεοελληνικής 
Φιλολογίας.
Παράλληλα, όπως λέει και ο τίτλος του, το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις 
Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, για το διάστημα από τις πρώτες αρχές 
(περίπου 9°ν11ος αιώνας) ως τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Η θεωρητική περιγραφή συνοδεύεται από σειρά κειμένων, τα οποία επιτρέπουν στους 
φοιτητές να δοκιμάσουν άμεσα την ικανότητα δημιουργικής προσέγγισης.

Διδακτικοί στόγοι
Βασικές θεωρητικές γνώσεις στον χώρο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.



Επαφή με κείμενα αρκετά απομακρυσμένα από την συγχρονία των φοιτητών.
Πρώτη προσπάθεια εξοικείωσής τους με ένα διαδραστικό μάθημα, το οποίο 
απλώνεται σε ευρύ βιβλιογραφικό ορίζοντα.

Διδάσκ.: Βασιλική Κοντογιάννη

Φροντιστήριο

Περιεχόμενο και στόχοι του φροντιστηριακού μαθήματος 
Εισαγωγής στη Νεοελληνική Φιλολογία (Α' εξάμηνο σπουδών)

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με ένα σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών και 
ασκούνται στη σύνταξη τέτοιων αναφορών με επιλογές από εκδόσεις κειμένων, 
μελέτες και επιστημονικά άρθρα πάντα σε σχέση με την παλαιότερη περίοδο της 
λογοτεχνίας (μέχρι και τις αρχές του 19ου αι., λόγω αντιστοίχισης με το μάθημα 
νεοελληνικής φιλολογίας του Α ' εξαμήνου σπουδών). Γνωρίζουν, επίσης, είδη 
βιβλιογραφιών, τη χρησιμότητά τους και τον τρόπο ανάγνωσης/χρήσης τους. Με την 
προϋπόθεση αυτής της γνώσης γνωρίζουν και τον τρόπο σύνταξης και λειτουργίας 
μιας παραπομπής και υποσημείωσης και ασκούνται στη σύνταξη δικού τους κειμένου 
με χρήση παραπομπής και υποσημείωσης.

Γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία της νεοελληνικής φιλολογικής επιστήμης, έντυπα και 
ηλεκτρονικά. Για τον λόγο αυτό, ένα μάθημα γίνεται στον χώρο της βιβλιοθήκης του 
Τμήματος και ένα μάθημα στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη 
βιβλιοθήκη οι φοιτητές γνωρίζουν τη χωροταξική διευθέτηση και τη 
βιβλιοθηκονομική κατανομή, τον κανονισμό και το ωράριο λειτουργίας και, κυρίως, 
έρχονται σε επαφή με σειρά βασικών εργαλείων: λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, οδηγοί, 
γραμματολογίες, ανθολογίες, εκδοτικές σειρές κλπ. Οι φοιτητές εξοικειώνονται 
επίσης με τη δομή, τη λειτουργία και χρήση πινάκων λέξεων, ευρετηρίων, 
συγκριτολογικών χρονολογικών πινάκων, χρονολογιών κλπ. Ασκούνται επιλεκτικά 
στη δειγματοληπτική σύνταξη ενός τέτοιου εργαλείου. Στην αίθουσα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών γίνεται εικονική περιήγηση σε ηλεκτρονικές και ψηφιακές βιβλιοθήκες, 
ιστότοπους ερευνητικών ιδρυμάτων και προγραμμάτων, βάσεις δεδομένων, 
ψηφιακούς πόρους, ηλεκτρονικά σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά και ψηφιακά αρχεία 
κλπ. Παρουσιάζονται τρόποι αξιοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών στο στάδιο 
μελέτης, επιλογής βιβλιογραφίας, σύνταξης εργασίας κλπ. του φοιτητή. Οι φοιτητές 
ασκούνται σε ορισμένες από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες: 
αίτηση ζητουμένων και άντληση πληροφοριών, στοχευμένη αναζήτηση σε ένα 
αρχείο, θεματική διερεύνηση σε μία βιβλιοθήκη κλπ.

Ασκούνται στη σύνταξη εργασίας μελετώντας όλα τα στάδια της διαδικασίας: 
επιλογή θέματος, διατύπωση ερωτημάτων, αναζήτηση βιβλιογραφίας, επιλογή της, 
οργάνωση του υλικού μελέτης, μέθοδος μελέτης (αποδελτίωση υλικού), 
σχεδιαγραμματική ανάπτυξη του θέματος, οργάνωση ζητούμενων - ανάπτυξης 
τεκμηρίων και επιχειρηματολογίας - συμπεράσματα, διόρθωση κειμένου. Οι φοιτητές 
ασκούνται και στη χρήση του παραθέματος ως τεκμηρίου στην εργασία τους.

Στο πλαίσιο μελέτης τριών διαφορετικών ειδών κειμένων (ποίησης, πεζογραφίας, 
μελέτης), που ανήκουν ή αναφέρονται στην περίοδο μέχρι τις αρχές του 19ου αι., 
συζητούνται διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης/ανάγνωσης ενός κειμένου. Κυρίως 
(στην περίπτωση της ποίησης και της πεζογραφίας), ασκούνται οι φοιτητές στην εκ 
του σύνεγγυς δεύτερη και τρίτη ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου και την 
κριτική του προσέγγιση. Στην περίπτωση της μελέτης/του φιλολογικού άρθρου η
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προσέγγιση αφορά και τον τρόπο ανάγνωσης ως σταδίου στη διαδικασία μελέτης της 
βιβλιογραφίας για τη σύνταξη μιας εργασίας.

Διδάσκ.: Βασίλειος Βασιλειάδης, 3 ώρες

6. ΓΛΩ ιοο: Γ λω σσολογία

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Γενική Γλωσσολογία: Γενικά χαρακτηριστικά τη ς  γλώσσας: Το μάθημα έχει τριπλό 
προσανατολισμό, (α) μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της γλωσσολογίας (β) μια 
εισαγωγή στη διαχρονική μελέτη της γλώσσας και (γ) τα γενικά χαρακτηριστικά της 
γλώσσας.

Διδακτικοί στόγοι
1. Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και μεθόδους, απαραίτητες για τη 
συγχρονική περιγραφή της γλώσσας αλλά και της επιστήμης γενικότερα.
2. Η επιστημονική και αντικειμενική μελέτη όπως αυτή αντιτίθεται στην αποστήθιση. 
Εξοικείωση με περισσότερα του ενός επιστημονικά συγγράμματα.

Διδασκ.: Πηνελόπη Καμπάκη -Βουγιουκλή

7· ΑΦΙ ιο ο :  Φ ιλοσ οφ ία

Αρ/αια Ελληνική Φιλοσοφία

Α. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής: Τί είναι φιλοσοφία; Απαρχές της φιλοσοφίας -  
επιστήμης -  Το χωροχρονικό πλαίσιο -  Μετάβαση από του μύθου στον λόγο: λόγος 
του μύθου, μύθος του λόγου -  Συνοπτική ιστορική και συστηματική ανάπτυξη της 
προσωκρατικής διανόησης: Θαλής -  Αναξίμανδρος -  Αναξιμένης -  Πυθαγόρειοι -  Ο 
Ηράκλειος -  Ο Παρμενίδης -  Ο Αναξαγόρας -  Ο Εμπεδοκλής -  Ο Δημόκριτος: Η 
ηθική διδασκαλία του Δημοκρίτου - φυσική του διδασκαλία. Ο Πλάτων: Η θεωρία 
των ιδεών -  Ο πλατωνικός Έρως.
Β. Συστηματική αισθητική φιλοσοφία: Η περί του καλού διδασκαλία του Πλάτωνος -  
Η περί του καλού διδασκαλία του Αριστοτέλους -  Παραδοσιακή και Σύγχρονη Τέχνη
-  Το δόγμα: η τέχνη για την τέχνη. Ο υποκειμενικός και αντικειμενικός χαρακτήρας 
του ωραίου.
Διδακτικοί στόγοι
- Συνειδητοποίηση της αξίας της φιλοσοφίας ως γνώσεως και ως μεθόδου, 
συγχρονικά και διαχρονικά.
- Γνώση των βασικών φιλοσοφικών εννοιών
- Ανάπτυξη της ικανότητος διείσδυσης στο βάθος των πραγμάτων και η αναζήτηση 
του βαθύτερου λόγου τους.

Διδάσκ.: Ανδρέας Μάνος



Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΕΦ 102: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία
Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία II

Τμήμα Α' (από A -  Κ)

Διδασκαλία επιλεγμένων κειμένων της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Θέματα φθογγολογίας, τυπολογίας και ετυμολογίας της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας
II. Σύνθεση λέξεων
III. Θέματα δομής της αρχαίας ελληνικής (ανεξάρτητος-εξαρτημένος λόγος, η 
λειτουργία του απαρεμφάτου και της μετοχής, η αντιστοιχία της μετοχής με την 
πρόταση)
IV. Το πρόβλημα της μετάφρασης των αε κειμένων 
Συμπληρωματικά :
V. Εισαγο)γή στην Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (συνοπτική 
παρουσίαση των εποχών και των λογοτεχνικών)
VI. Η παράδοση των αε κειμένων (πάπυροι-κώδικες, ανάγνωση και ερμηνεία 
κριτικού υπομνήματος)

Διδάσκ.: Νικολαΐδου Σμαρώ 

Τμήμα Β' (από Λ -  Ω)

Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους
Το μάθημα επικεντρώνεται στο κείμενο του Πλάτωνος με ιδιαίτερη έμφαση στα 
γλωσσικά στοιχεία και στην κριτική παράδοση του κειμένου. Επιπλέον, μέσα από το 
παράδειγμα του Σωκράτη αναζητείται η εμβάθυνση στις πολιτικές, νομικές, 
κοινωνικές και προσωπικές παραμέτρους που οδηγούν στην καταδίκη του φιλοσόφου

Διδακτικοί στόγοι
-Κατανόηση της δομής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
-Υπόδειξη της σημασίας του ετυμολογικού περιεχομένου των λέξεων για τη 
νοηματική προσέγγιση του αε λόγου
- Εμπέδωση της διαφοράς των γραμματειακών ειδών του αε πεζού λόγου
- Κατανόηση του μεταφραστικού ζητήμιατος των αε κειμένων

Διδάσκ.: Σταμάτης Μπουσές

2. ΑΕΦ 105: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

’Ejioc. Ε?τύλλιον. Ειδύλλιον
Τα επιλεγμένα ποιητικά έργα θα αναγνωστούν υπό την προοπτική του 
μετασχηματισμού που υφίσταται το γραμματολογικό είδος (genus) του έπους, δηλ. 
της εξαμετρικής ποίησης, από την αρχαϊκή προς την ελληνιστική περίοδο.
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Η μορφή του Πολύφημου ελκύει την προσοχή τελείως διαφορετικών ποιητών στην 
κλασική και ελληνιστική ποίηση. Αρχής γενομένης από την Οδύσσεια η παράδοση θα 
επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο από το νόστο του Οδυσσέα, το 
επεισόδιο με τον Κύκλωπα Πολύφημο (ι 105-565). Με ενδιάμεσα πραγματεύσεις του 
Κύκλωπα σε άλλα λογοτεχνικά είδη (Φιλόξενος, Ευριπίδης) επόμενος «επικός» 
σταθμός είναι το 1 Ιο ειδύλλιο του Θεόκριτου (3ος αι.π.Χ.) με θέμα τον ερωτευμένο 
Πολύφημο (Κύκλωψ). Η κύρια αιτία ύπαρξης του ποιήματος είναι η διαστρωμάτωση 
πολλών ειδών που διαλέγονται με το αρχικό πρότυπο, την επική Οδύσσεια. Στην 
πορεία προς την ανάμειξη των ειδών σημαντικός σταθμός είναι το μικρής έκτασης 
έπος (που συμβατικά ονομάζεται επύλλιον=μικρό έπος). Πώς παρουσιάζεται ένας 
γνωστός ήρωας του έπους είναι το ζητούμενο στο 13ο ειδύλλιο (Ύλας) του 
Θεόκριτου.
Κείιιενα: T.W. ALLEN, HOMERI OPERA, τόμ. 3, Οξφόρδη 1908 
(1η, 1917). A.S.F. GOW, BUCOLICI GRAECI, Οξφόρδη 1952 (1η, 1966)

Διδακτικοί στόγοι
Βασικός στόχος είναι η εξοικείωση με το λογοτεχνικό είδος του έπους ιδωμένου 
διαχρονικά από την αρχαϊκή εκδοχή της Οδύσσειας και την ελληνιστική του 
μεταμόρφωση σε ειδύλλιον και επύλλιον. Οι φοιτητές θα διαβάζουν το αρχαίο 
κείμενο από πρωτότυπο με έμφαση στην επική διάλεκτο και τις ιδιομορφίες της στην 
Οδύσσεια και για τα δύο ποιήματα του Θεόκριτου με έμφαση στη δωρική διάλεκτο 
και τη σχέση της λογοτεχνικής της μορφής με την επική διάλεκτο. Η επιλογή της 
μορφής του Κύκλωπα έγινε για λόγους συστηματικότητας στον βασικό στόχο.

Διδάσκ.: Φλώρα Μανακίδου

3· ΛΦΙ 102: Λ α τινική  Φ ιλολογία

Θεματογραφία II./Ιστορία Λατινικήν

Λογοτεχνίας II

Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη: α) τη Θεματογραφία, και β) την Ιστορία της 
Λατινικής Λογοτεχνίας.
Στη Θεματογραφία γίνεται λεπτομερής μελέτη, λεξιλογική και γραμματικο- 
συντακτική ανάλυση επιλεγμένων αποσπασμάτων από Λατίνους πεζογράφους 
(κυρίως: Κικέρωνας, Καίσαρας, Νέπωτας, Πλίνιος ο νεότερος). Στη συνέχεια οι 
φοιτητές καλούνται να αποδώσουν το κείμενο στα νέα ελληνικά. Επιπλέον γίνονται 
εξειδικευμένες ασκήσεις πάνω σε συγκεκριμένα γραμματικά/συντακτικά φαινόμενα 
μέσα στην αίθουσα και στο e-class με στόχο την πληρέστερη κατανόησή τους. 
Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται σε ζητήματα υφολογικής ανάλυσης, μεθοδολογίας 
της ερμηνευτικής προσέγγισης, καθώς και σε θέματα μεταφραστικής τεχνικής. 
Αντικείμενο της Ιστορίας της Λατινικής Λογοτεχνίας αποτελεί η επισκόπηση της 
Λατινικής λογοτεχνικής παραγωγής από τα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια ως την 
έναρξη του λατινικού Μεσαίωνα (6ος αι. μ.Χ.). Σκοπός του μαθήματος είναι να 
αποκτήσουν οι φοιτητές μια ευρεία εποπτεία της συγκεκριμένης περιόδου της 
λατινικής γραμματείας, η οποία θα αφορμάται από γενικές γραμματειακές και 
ειδολογικές θεωρήσεις, όμως ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην ερμηνεία και 
αποτίμηση ξεχωριστά της προσφοράς του κάθε συγγραφέα υπό το πρίσμα της στενής 
συνάφειας της ελληνικής και λατινικής λογοτεχνικής παράδοσης. Επίσης γίνεται 
ενημέρωση για τις βασικές πηγές-βοηθήματα (π.χ. ιστορίες λογοτεχνίας, ανθολογίες, 
βιογραφικά λεξικά, διαδικτυακές τοποθεσίες κ.ά.). Η μελέτη της λατινικής 
λογοτεχνικής παραγωγής θα γίνει χρονολογικά με ειδολογική οργάνωση ανά εποχή, 
©α μας απασχολήσουν ζητήματα, όπως: εργοβιογραφικά δεδομένα, αρχαιοελληνικές
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πηγές/πρότυπα, ειδολογική παράδοση-ρωμαϊκή ανανέωση, γλώσσα και ύφος, 
επιδράσεις. Η γραμματολογική επισκόπηση συμπληρώνεται από Ανθολόγιο 
αντιπροσωπευτικών κειμένων.

Διδακτικοί στόγοι
Σκοπός του μαθήματος των Λατινικών· Β ' εξαμήνου είναι:
- η όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών και η 
εξοικείωσή τους με βασικά κεφάλαια της γραμματικής και του συντακτικού της 
λατινικής γλώσσας, που θα αποτελέσουν την απαραίτητη βάση για την ορθότερη 
κατανόηση και ερμηνεία των κειμένων της λατινικής γραμματείας στα επόμενα 
εξάμηνα των σπουδών τους.
- Η συστηματοποίηση και συμπλήρωση των σχολικών γνώσεων για τη σύνταξη της 
λατινικής, καθώς και ο εμπλουτισμός του βασικού λεξιλογίου.
- Η γνωριμία και εξοικείωση με τεχνική της κατανόησης και μετάφρασης πεζού 
κειμένου της κλασικής (κυρίως) περιόδου (Καίσαρ, Νέπως, Κικέρων, Σαλλούστιος).
- Η απόκτηση ευρείας εποπτείας της λογοτεχνικής παραγωγής της συγκεκριμένης 
περιόδου της λατινικής γραμματείας, η οποία αφορμάται από γενικές γραμματειακές 
και ειδολογικές θεωρήσεις, όμως ταυτόχρονα συμβάλλει και στην ερμηνεία και 
αποτίμηση ξεχωριστά της προσφοράς του κάθε συγγραφέα υπό το πρίσμα της στενής 
συνάφειας της ελληνικής και λατινικής λογοτεχνικής παράδοσης.
- Η εξοικείωση με νέες τάσεις της θεωρίας της λογοτεχνίας και σύγχρονα 
μεθοδολογικά εργαλεία στη μελέτη της ανάπτυξης και εξέλιξης των διαφόρων 
λογοτεχνικών ειδών της λατινικής γραμματείας.

Διδάσκ.: Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος, ώρες 6 (ώρες 3 Θεματογραφία Ιστορία της 
Λατινικής Λογοτεχνίας)

4· ΝΕΦ ιο ί: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Εισανωνή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία II./ 

Ιστορία Ν εοελληνική Λογοτεχνίαν II.

Τμήμα Α' (από Α -  Μ)

Παρουσιάζονται ιστορικά τα έργα, τα ρεύματα και τα έντυπα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας από τις αρχές του 19ου έως το τέλος του 20ου αιώνα. Όταν είναι εφικτό 
και αναγκαίο επιχειρούνται 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. Συγχρόνως, γίνονται οι αναγκαίες παρατηρήσεις και 
διευκρινήσεις σχετικά με την 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.

Διδακτικοί στόγοι
Στόχος μας είναι οι φοιτητές μετά το τέλος του μαθήματος να αποκτήσουν όχι μόνο 
την γνώση των πιο σημαντικών σταθμών της ιστορίας της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, μία γνώση που άλλωστε διαθέτουν ήδη από τη δευτεροβάθμια
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εκπαίδευση, αλλά και την επίγνωση των πολλαπλών δυνάμεων που αναπτύσσονται 
μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης της λογοτεχνίας, τους δύο κρίσιμους αιώνες της 
διαμόρφωσής της. Εφόσον η λογοτεχνία αποτέλεσε κεντρικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης, οι φοιτητές θα μπορέσουν έτσι να την 
αντιμετωπίσουν όχι μεμονωμένα, αλλά ως θεσμικό σύστημα αισθητικής, γλώσσας 
και πνευματικής επιρροής. Θα φτάσουν έτσι στο σημείο να αναγνωρίσουν τα 
σπουδαιότερα κείμενα, να εντάξουν τους συγγραφείς τους σε ευρύτερα πεδία 
πολιτιστικής παραγωγής και να αποκτήσουν την κριτική εκείνη αίσθηση της 
ιστορίας που πρέπει να έχουν οι επιστήμονες. Επιπλέον, θα είναι δυνατό να 
εισαχθούν στη χρήση των φιλολογικών εργαλείων (ορολογία, μεθοδολογία, 
περιοδολόγηση, λογοτεχνικά είδη, κ.λπ.) που θα γίνει συστηματικότερη στα 
επόμενα εξάμηνα.

Διδάσκ.: Ελισάβετ Αρσενίου 

Τμήμα Β' (από Ν -  Ω)

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας κατά τον 19ο και 20ο αι., σε συνάρτηση τόσο με την 
πολιτική και κοινωνική ιστορία όσο και με την ιστορία των ιδεών. Αρχίζοντας από τα 
μέσα του 19ου αι. και φτάνοντας ως τη μεταπολεμική εποχή το μάθημα παρουσιάζει 
τις κυριότερες τάσεις της νεότερης ποίησης και πεζογραφίας μέσα από συγκεκριμένα 
ενδεικτικά παραδείγματα κειμένων.

Διδακτικοί στόγοι
>  Εξοικείωση των φοιτητριών/ών με την έννοια της ιστορίας της λογοτεχνίας μέσα 

από συγκεκριμένα παραδείγματα κειμένων
>  Κατανόηση των σχέσεων γενικής και λογοτεχνικής ιστορίας, καθώς και της 

θέσης της λογοτεχνίας μέσα στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο
>  Εμπέδωση της ιστορικής εξέλιξης της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από 

τις σχέσεις της με τη δυτικοευρωπαϊκή (βασικές γνώσεις για λογοτεχνικά ρεύματα 
και κινήματα του 19ου και 20ου αι. και σχετικά με τον μετασχηματισμό τους στα 
πλαίσια της ελληνικής λογοτεχνίας)

>  Ανάδειξη σημαντικών εκπροσώπων της νεότερης ποίησης και πεζογραφίας μέσα 
από την ανάγνωση κειμένων, αλλά και παρουσίαση λιγότερο καταξιωμένων 
λογοτεχνών με έμφαση σε φαινόμενα παρά σε πρόσωπα

^  Γενικά, το μάθημα φιλοδοξεί όχι τόσο στην εμβάθυνση στην πολυπλοκότητα των 
φαινομένων όσο στην εμπέδωση εκ μέρους των φοιτητών βασικών σχημάτων και 
αδρών γραμμών, στην αποκρυστάλλωση, με άλλα λόγια, ενός διαγράμματος 
ιστορικής εξέλιξης, στο οποίο θα μπορούν να τοποθετήσουν λογοτέχνες και 
κείμενα άλλων ειδικότερων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

>  Τέλος, βασικός στόχος είναι η γενικότερη ευαισθητοποίηση των πρωτοετών 
φοιτητών στην ανάγνωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και η κατά το δυνατόν 
εξάλειψη τυχόν προκαταλήψεών σχετικά με τους επιφανείς αλλά και τους αφανείς 
εκπροσώπους της.

Διδάσκ.: Σοφία Βούλγαρη

Φροντιστήριο
Το φροντιστήριο νέων ελληνικών απευθύνεται στους φοιτητές του Β ' εξαμήνου και 
συμπληρώνει το μάθημα Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας II. Στο πλαίσιο του 
φροντιστηρίου μελετούμε και συζητάμε λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα, σύντομα 
διηγήματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων) του 19ου και του 20ού αιώνα. Η μελέτη
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των κειμένων δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους λογοτέχνες και το 
έργο τους αλλά και να παρακολουθήσουμε άμεσα την αισθητική και ιδεολογική 
εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το φροντιστήριο προσφέρει τη δυνατότητα 
μελέτης των γραμματολογικών θεωρητικών δεδομένων «στην πράξη», μέσα από τα 
ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα. Η εκλογή των κειμένων θα γίνει σε συνεννόηση με τους/ 
τις φοιτητές/τήτριες.
Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου είναι προαιρετική.

Το συγκεκριμένο φροντιστηριακό μάθημα εξετάζει μία σειρά επιλεγμένων 
νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων της περιόδου από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους μέχρι το τέλος του 20ού αι. και με τον τρόπο αυτό λειτουργεί (εν μέρει) 
υποστηρικτικά προς το μάθημα των Νέων Ελληνικών Β ' εξαμήνου, το οποίο μελετά 
ακριβώς την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας αυτής της περιόδου. Διαβάζονται, 
συζητιούνται, αναλύονται κείμενα της νεοελληνικής ποίησης (από τον Ανδρέα 
Κάλβο, τον Διονύσιο Σολωμό κ.ε.) και της νεοελληνικής πεζογραφίας, 
διηγηματογραφίας και μυθιστορήματος (από τους αδελφούς Σούτσου κ.ε.). Η 
ανάγνωση-μελέτη των κειμένων συμπληρώνεται από κείμενα κριτικής και 
εισαγωγικές τοποθετήσεις ορισμένων λογοτεχνικών κειμένων (στα οποία 
αναγνωρίζεται εμβληματικός χαρακτήρας) στο γραμματολογικό και ιστορικό τους 
πλαίσιο. Η ανάγνωση-μελέτη περιλαμβάνει ζητήματα λεξιλογίου, ύφους, βασικών 
στοιχείων της αφήγησης, ζητήματα σχέσης πραγματικότητας και μυθοπλασίας, αλλά 
και τρόπων σύνδεσης λογοτεχνίας και ιστορίας. Περιλαμβάνει, επίσης, αναγνώριση 
τεχνικών και τρόπων γραφής σε σχέση με ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ρεύματα και 
κινήματα, σχολές, γενιές και τάσεις που αναπτύχθηκαν στα όρια της νεοελληνικής 
λογοτεχνικής ιστορίας δύο αιώνων (19ος και 20ός).

Διδάσκ.,: Βασίλειος Βασιλειάδης

5· ΓΛίΙ ιο ί: Γ λω σσολογία
Φωνητική-Φωνολογία

Επίπεδα Γλω σσικής Α νάλυσης I: Φωνητική  -  Φωνολογία - Μορφολογία: Στόχο 
του μαθήματος αποτελεί η διεξοδικότερη εξέταση αλλά και εφαρμογή της γλωσσικής 
περιγραφής με τη βοήθεια αρχών και εννοιών που συζητήθηκαν στη γενική 
γλωσσολογία. Η 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 φθόγγων όσο και των φωνητικών οργάνων και της λειτουργίας τους. 
Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των γλωσσικών υποσυστημάτων της φωνολογίας 
και της μορφολογίας.

Διδακτικοί στόχοι
1. Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και μεθόδους, απαραίτητες για τη 
συγχρονική περιγραφή της γλώσσας αλλά και της επιστήμης γενικότερα.
2. Η εξοικείωση των φοιτητών με τον προφορικό λόγο και την επιστημονική του 
περιγραφή, ένα ζήτημα που στις σημερινές συνθήκες έχει αποκτήσει μεγαλύτερη 
σημασία από ότι στο παρελθόν

Διδάσκ.: Πηνελόπη Καμπάκη - Βουγιουκλή
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6. Α ΙΛ ιο ο : Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Διδάσκ.: Αικατερίνη Χατζή

7. ΑΙΑ 170: Προϊστορική Αογαιολογία

Η  Παλαιολιθική, η Νεολιθική και η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο

Το μάθημα έχει ένα σύντομο πρώτο τμήμα και ένα μεγαλύτερο δεύτερο. Το πρώτο 
περιέχει την Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία, με αναφορά στο ιστορικό, τις 
μεθόδους και τα ρεύματα της επιστήμης της αρχαιολογίας από τις αρχές του 19ου 
αιώνα ως σήμερα. Στο δεύτερο μέρος, θίγονται ζητήματα εξέλιξης του ανθρώπινου 
είδους, με κατάληξη την παλαιολιθική εποχή στην Ελλάδα. Δίνεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην έναρξη της Νεολιθικής στην Εγγύς Ανατολή και στον Αιγαίο, και 
εξετάζονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά της προϊστορικής περιόδου από την 7η ως 
την 2^ χιλιετία π.Χ. στην Ελλάδα και στο Αιγαίο, με έμφαση στη Νεολιθική και την 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να αποκτηθούν και 
βασικές γνώσεις σε θέματα Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Διδακτικοί στόγοι
Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ταυτότητα της επιστήμης της 
αρχαιολογίας, τα όρια και την εξέλιξή της. Ο ελλαδικός και αιγαιακός χώρος κατά τη 
Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού αποτελεί προτεραιότητα στη γνώση που πρέπει 
να προσφέρεται από το Τμήμα, γ ι’ αυτό και επιλέγεται ως πεδίο μελέτης της 
οικονομίας, της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της ιδεολογίας των προϊστορικών 
κοινωνιών.

Διδάσκ.: Ευστράτιος Παπαδόπουλος

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΕΦ 1 0 3 : Α ρχα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

θεματογρααήα III

Διδασκαλία επιλεγμένων κειμένων της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
I. Θέματα φθογγολογίας, τυπολογίας και ετυμολογίας της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας
II. Σύνθεση λέξεων
III. Θέματα δομής της αρχαίας ελληνικής (ανεξάρτητος-εξαρτημένος λόγος, η 
λειτουργία του απαρεμφάτου και της μετοχής, η αντιστοιχία της μετοχής με την 
πρόταση)
IV. Το πρόβλημα της μετάφρασης των αε κειμένων
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Συμπληρωματικά :
V. Εισαγωγή στην Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (συνοπτική 
παρουσίαση των εποχών και των λογοτεχνικών ειδών)
VI. Η παράδοση των αε κειμένων (πάπυροι-κώδικες, ανάγνωση και ερμηνεία 
κριτικού υπομνήματος)

Διδακτικοί στόγοι
-Κατανόηση της δομής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
-Υπόδειξη της σημασίας του ετυμολογικού περιεχομένου των λέξεων για τη 
νοηματική προσέγγιση του αε λόγου
-Εμπέδωση της διαφοράς των γραμματειακών ειδών του αε πεζού λόγου 
-Κατανόηση του μεταφραστικού ζητήματος των αε κειμένων

Διδάσκ.: Σμαρώ Νικολαΐδου

2. ΑΕΦ 140: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Δραματική ποίηση: Τραγωδία

Αισχύλου, Πέρσαι
Αντικείμενο των παραδόσεων είναι η τραγωδία Πέρσαι του Αισχύλου. Βαρύτητα 
δίνεται στις ιδιαιτερότητες αυτού του έργου (γλωσσικές, νοηματικές, ερμηνευτικές, 
σκηνοθετικές, μετρικές κ.α.) και στο ζήτημα της απόδοσης του (έμμετρου) τραγικού 
λόγου στη νεοελληνική γλώσσα.

Διδακτικοί στόχοι
Σκοπός των παραδόσεων η γνωριμία με το αττικό δράμα και την αττική τραγωδία 
ειδικότερα, η εξοικείωση με τη θεατρική ορολογία, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με 
τα γνωρίσματα της τραγωδίας σύμφωνα με την Ποιητική του Αριστοτέλη, η 
ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης τραγικών έργων και η διείσδυση στα 
δραματουργικά χαρακτηριστικά του Αισχύλου.

Διδάσκ.: Ιωάννα Παπαδοπούλου

3· ΛΦΙ ι6ο: Λ ατινική  Φ ιλολογία

Λατινική Ποίηση: Σάτιρα

Η Αποκολοκύνθωσις, μια σάτιρα για το θάνατο και την αποθέωση του αυτοκράτορα 
Κλαύδιου, είναι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αλλά και απολαυστικά κείμενα της 
ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Γράφτηκε το 54 μ.Χ., λίγο μετά το θάνατο του Κλαύδιου, από 
το στωικό φιλόσοφο Α. Ανναίο Σενέκα και εντάσσεται στο λογοτεχνικό είδος της 
μενίππειας σάτιρας. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με το 
σημαντικό αυτό κείμενο μέσω και της ένταξής του στα ιστορικά του συμφραζόμενα. 
Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν μια σειρά από σχετικά ζητήματα, όπως ο τίτλος του 
έργου, οι στόχοι του, οι αποδέκτες του, η μετέπειτα πρόσληψή του, και η ευρύτερη 
σχέση της σάτιρας με την πολιτική στη Ρώμη της εποχής του Σενέκα. Παράλληλα με 
τη συστηματική γλωσσική εξομάλυνση - με έμφαση στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες - 
και την ερμηνευτική ανάλυση του έργου, θα εξεταστούν και θέματα κριτικής του
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κειμένου. Για το σκοπό αυτό θα διανεμηθούν στους φοιτητές και φωτοτυπίες 
χειρογράφων για επεξεργασία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στην αρχή των 
παραδόσεων θα δοθεί εκτενής βιβλιογραφία, η οποία και θα σχολιαστεί. Στην 
αναλυτική εισαγωγή θα εξεταστούν θέματα σχετικά με το έργο και το βίο του Σενέκα, 
την προσωπικότητα του Κλαύδιου, το θεσμό της αποθέωσης των Ρωμαίων 
αυτοκρατόρων, τη χειρόγραφη παράδοση, καθώς και με το λογοτεχνικό είδος της 
σάτιρας και ειδικότερα της μεννίπειας.

Διδακτικοί στόγοι
- Εξοικείωση με το λογοτεχνικό είδος της μενίππειας σάτιρας. - Γνωριμία και 
εξοικείωση με τον δακτυλικό εξάμετρο
- Εμπέδωση βασικών γνώσεων γραμματικής και συντακτικού

Διδάσκ.: Άννα Μαστρογιάννη

4 · ΝΕΦ 177: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Εισαγωγή στη Θεωρία rqc AoyoTeyviac

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας. Στοχεύει 
αφενός στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και αφετέρου στην εξοικείωσή τους 
με τις μεθόδους ανάλυσης των λογοτεχνικών κειμένων οι οποίες προτείνονται από τις 
σημαντικότερες σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας. Περιεχόμενο του μαθήματος 
αποτελεί η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωριών της λογοτεχνίας, της ιστορίας 
τους, της φιλοσοφίας τους, των εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων που 
προτείνουν. Η παρουσίαση κάθε θεωρίας και μεθόδου ανάλυσης συνοδεύεται από 
εφαρμογές της σε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ειδικότερα παρουσιάζονται 
οι θεωρίες: Ρωσικός Φορμαλισμός, Τσέχικος Δομισμός, Σοβιετική Σημειωτική, 
Γαλλικός Δομισμός, Μαρξιστικές θεωρίες της λογοτεχνίας, Θεωρία της Πρόσληψης, 
Αποδομισμός, Σημειωτική και νέες τάσεις και προοπτικές στην έρευνα. Ταυτοχρόνως 
με την παρουσίαση των θεωριών γίνεται λόγος για την κριτική που τους ασκήθηκε 
και τις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις τους. Επιπλέον, η φιλοσοφία των σύγχρονων 
θεωριών για τη λογοτεχνία συσχετίζεται με την αντίστοιχη πλατωνική και 
αριστοτελική θεώρηση. Επισημαίνεται επίσης η σχέση μεταξύ σύγχρονων θεωριών 
και έργων της κλασικής ποιητικής και ρητορικής παράδοσης.

Στους φοιτητές προτείνεται ένας κατάλογος εργασιών προκειμένου να ασκηθούν 
στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων, εφαρμόζοντας τα αναλυτικά εργαλεία των 
σύγχρονων θεωριών σε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στην βιβλιογραφία, 
ξένη και ελληνική, που χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση του μαθήματος, 
περιέχονται τα έργα των θεωρητικών οι οποίοι παρουσιάζονται, κριτικές στις θεωρίες 
τους, εφαρμογές σε λογοτεχνικά κείμενα, ειδικά λεξικά, παρουσιάσεις των θεωριών 
σε εγχειρίδια θεωρίας της λογοτεχνίας κά. Στους φοιτητές δίνεται επιλογή 
βιβλιογραφίας, ξένης και ελληνικής, η οποία περιέχει τα σημαντικότερα βιβλία και 
άρθρα.

Διδακτικοί στόγοι
Η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα ειδικό επιστημονικό πεδίο, η γνώση του πεδίου και 
της προβληματικής του. Επιπλέον, η κατανόηση του εύρους των επιστημονικών 
ζητημάτων που είναι αναγκαίο να έχουν υπόψη και να αντιμετωπίζουν οι μελετητές 
της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής, καθώς επίσης και η εξοικείωση των 
φοιτητών με τις απαιτήσεις της έρευνας σ’ αυτήν. Στο πλαίσιο αυτής της εξοικείωσης 
απαραίτητο βήμα αποτελεί η γνώση και η χρήση των θεωρητικών προταγμάτων και
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των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους ποικίλους τρόπους 
προσέγγισης των κειμένων.

Διδάσκ.: Στεργιανή Χελιδώνη

5· ΓΛίΙ 103: Γ λω σσολογία
Μ ορφολογία-ΣύνταΕη-Ση μασιολογία

Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης II: Σύνταξη -  Σημασιολογία - Πραγματολογία- 
Κοινωνιογλωσσολογία
Στο μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του προηγούμενου, 
Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης I, 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 (κοινωνιο-γλωσσολογία) 
προσέγγιση γλώσσας.

Διδακτικοί στόγοι
1. Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και μεθόδους, απαραίτητες για τη 
συγχρονική περιγραφή της γλώσσας αλλά και της επιστήμης γενικότερα.
2. Η εξοικείωση των φοιτητών με τη μετασχηματιστική-γενετική γλωσσολογία, 
σημαντική θεωρία στη σημερινή εποχή.
3. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης άποψης του 
συνολικού συστήματος της γλώσσας και των υποσυστημάτων της προετοιμάζοντας 
κατυ’ αυτόν τον τρόπο τους φοιτητές για τη μελλοντική διδασκαλία της.

Διδασκ.: Πηνελόπη Καμπάκη -  Βουγιουκλή

6. ΑΦΙ ιο ί :  Φ ιλοσ οφ ία
Α ρχαία Ελληνική Φ ιλοσοφ ία

Το μάθημα της Φιλοσοφίας στο Γ ' Εξάμηνο περιλαμβάνει τα εξής: Α) Στωϊκή 
Φιλοσοφία: Εισαγωγή στη Στωϊκή Φιλοσοφία -  Η έννοια της ευδαιμονίας -  Η 
ευδαιμονία ως εύροια βίου -  Η επιστήμη ως παράγων ευδαιμονίας -  Ο σοφός ως 
ευδαίμων -  Ειμαρμένη και Πρόνοια -  Η ευδαιμονία ως το κατά φύσιν ζην -  Ο 
στωϊκός κοσμοπολιτισμός και η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση. Β) Πρόκλος, ο 
πλατωνικός Λιάδονος. Η επιστύαη των όντων αυσταγωγός προς την θέα του Ενός: 
Εισαγωγή στη νεοπλατωνική φιλοσοφία: Η οντολογική διαστρωμάτωση της 
πραγματικότητος — Το ορόβλημα της θεοδικίας: Πλάτων — Πλωτίνος -  Πρόκλος -  Η 
σχέση της ηθικής προς την μαθηματική και μουσική αρμονία -  Ο Πρόκλος περί της 
ποιήσεως.
Διδακτικοί στόγοι
Ο στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φιτητές με τις θεμελιώδεις έννοιες μιας 
φιλοσοφικής σχολής, η οποία εμφανίζει πολλά κοινά με τη σύγχρονη πραγματικότητα 
(κοσμοπολιτισμός). Από την άλλη πλευρά η δεύτερη θεματική ενότης αποβλέπει στη 
γνωριμία με τον νεοπλατωνισμό, ο οποίος συνιστά μια ανανέωση του πλατωνισμού. 
Και οι δύο σχολές είναι αρκούντως πρωτότυπες, ώστε, μέσω αυτών, ν'αγαπήσουν οι 
φοιτητές τη φιλοσοφία.

Διδάσκ.: Ανδρέας Μάνος
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7· ΑΙΛ 120: Ρω μαϊκή Ιστορία

Διδάσκ.: Αικατερίνη Χατζή

Δ ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΕΦ 104: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

θ εα α το γρ α φ ία  IV

Γ οργίου, Ελένης Εγκώμιον
Το μάθημα επικεντρώνεται στο κείμενο του Γοργία με ιδιαίτερη έμφαση στα 
γλωσσικά και υφολογικά στοιχεία και στην κριτική παράδοση του κειμένου. Δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ρητορικής τέχνης κατά τον 5ο π.Χ. αι. Μέσα 
από το παράδειγμα του κειμένου του Γοργίου εντοπίζονται τα κυριώτερα 
χαρακτηριστικά του κινήματος της σοφιστικής και του τρόπου με τον οποίο 
συνέβαλαν στην πολιτική σκηνή των Αθηνών. Το κείμενο του Γοργίου 
χρησιμοποιείται για να δειχθεί η ιδιαίτερη σημασία του Λόγου στα κλασσικά χρόνια 
αλλά και ως σημείο έναρξης για να εξεταστεί το εγκώμιο ως λογοτεχνικό είδος.

Διδακτικοί στόγοι
1. Η εξοικείωση με την γλωσσική έκφραση του Γοργίου, 2. Η εξοικείωση με το 
εγκώμιο ως λογοτεχνικό είδος, 3. Η αντίληψη της λειτουργίας του κινήματος των 
σοφιστών, 4. Οι αλλαγές στα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα και ο τρόπος με τον 
οποίο αντανακλούν στην πεζογραφία της εποχής.

Διδάσκ.: Σταμάτης Μπουσές

2 . ΑΕΦ 141: Α ρ χα ία  Ελληνική Φ ιλολογία

Δραματική ποίηση: Κωμωδία

Αριστοφάνους, Βάτραχοι
Το πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει α) μια περιεκτική εισαγωγή στην 
ιστορία της κωμωδίας ως λογοτεχνικού είδους, β) μια εκτενή αναφορά στη συμβολή 
των Αριστοφάνη, Εύπολη, Κρατίνου, γ) εισαγωγικά στοιχεία για τους Βατράχους του 
Αριστοφάνη (ιστορικό-πολιτικό-θρησκευτικό υπόβαθρο, κωμική τεχνική, γλώσσα, 
μέτρα, απαγγελία, χορός, δομή της αριστοφανικής κωμωδίας, παράδοση του κειμένου 
κ.λπ.). Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη φιλολογική μελέτη του κειμένου 
(προβλήματα κριτικής του κειμένου, μετάφραση, ερμηνευτικά-γραμματικά- 
συντακτικά σχόλια, μέτρο κ.λπ.).



Διδακτικοί στόγοι
Οι φοιτητές μέσα από μια σφαιρική επισκόπηση της ιστορίας της κωμωδίας και την 
αναλυτική μελέτη των Βατράχων έρχονται σε επαφή με ένα από τα πιο ελκυστικά 
λογοτεχνικά είδη των κλασικών σπουδών. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία 
των φοιτητών με το ιδιαίτερο ύφος και χιούμορ του Αριστοφάνη και η αποτίμηση της 
συμβολής του στην εξέλιξη του είδους .(Νέα Κωμωδία), όπως και στην ευρύτερη 
ευρωπαϊκή λογοτεχνία.

Διδάσκ.: Παναγιώτα Σαρίσχουλη

3· ΛΦΙ ι6ΐ: Λ α τινική  Φ ιλολογία

Λατινική Λυρική Ποίηση

ΟΡΑΤΙΟΥ ΩΔΕΣ
Εισαγωγή στο έργο του Ορατίου γενικά και στις Ωδές ειδικότερα. Στο πλαίσιο αυτής 
της εισαγωγής παρουσιάζονται, ανάμεσα στα άλλα, θέματα μορφής και 
περιεχομένου, ιδεολογίας, λογοτεχνικής τεχνικής και ύφους, κριτικής του κειμένου 
και πρόσληψης. Παράλληλα αναδεικνύεται η ιδιατερότητα του έργου, όσον αφορά 
την ποικιλία των θεματικών κύκλων και των μετρικών μορφών. Ακολουθεί η 
ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού Ωδών, 
σημαντικών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ποίησης του 
Ορατίου. Επίσης γίνεται γλωσσική και, όπου χρειάζεται, συντακτική εξομάλυνση του 
κειμένου.

Διδακτικοί στόγοι
- Εξοικείωση με το λογοτεχνικό είδος της λυρικής ποίησης και ως ένα βαθμό της 
ρωμαϊκής ελεγείας - Εξοικείωση με την ποικιλία των ορατιανών μέτρων - Εμπέδωση 
βασικών γνώσεων γραμματικής και συντακτικού

Διδάσκ.: Άννα Μαστρογιάννη

4 · ΒΦΙ ιο ί: Β υζαντινή Φ ιλολογία
Λόγια Βυζαντινή Ποίηση

Το προπτυχιακό μάθημα ,,Λόγια Βυζαντινή Ποίηση“ του Δ ' εξαμήνου είναι 
αφιερωμένο κυρίως στο λόγιο έμμετρο βυζαντινό μυθιστόρημα, το οποίο εμφανίζεται 
τον 12° αι.. και βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το ελληνικό μυθιστόρημα της 
ύστερης αρχαιότητας. Το βυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα (ή μυθιστορία) έχει τύχει 
ριζικής επανεκτίμησης στη διεθνή βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες.

Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση (2 παραδόσεις)
Το έμμετρο βυζαντινό μυθιστόρημα (1 παράδοση)
Η αναγέννηση του μυθιστορήματος ως λογοτεχνικού είδους (1 παραδόσεις)

- ο βυζαντινός 12-σύλλαβος και το ιαμβικό τρίμετρο (1 παράδοση) 
ο βυζαντινός 15-σύλλαβος (1 παράδοση)
ανάγνωση και ερμηνεία αποσπασμάτων (5 παραδόσεις)

- Αναφορές του βυζαντινού μυθιστορήματος στην κοινωνία της εποχής του 
(12ος αι.) (1 παράδοση)

Σύντομη γενική αποτίμηση της λόγιας βυζαντινής ποίησης (1 παράδοση)
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Διδακτικοί στόγοι
>  Η εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά το φαινόμενο που ονομάζεται Βυζάντιο 

μέσα από τα γραπτά μνημεία.
>  Η εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με την υπερχιλιετή βυζαντινή 

γραμματεία.
>  Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με βασικές καινοτομίες της μεσαιωνικής 

ελληνικής ποίησης, όπως το τονικό μέτρο ως συνέπεια της απώλειας της 
προσωδίας.

Μία πρώτη εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις μεθόδους της συγγραφής 
επιστημονικής εργασίας.

Διδάσκ.: Raimondo Tocci

5. ΝΕΦ 178: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Συγκριτική Γραμματολογία

Το περιεχόμενο του μαθήματος μπορεί συνοπτικά να περιγράφει ως εξής:
1. Εισαγωγικά: Η επιστήμη της Συγκριτικής Φιλολογίας (η προϊστορία και η

ιστορία της στην Ευρώπη και την Ελλάδα).
2. Η έννοια της σύγκρισης και τα όριά της από τον 19° στον 20° αιώνα.
3. Οι σχέσεις των ανθρώπων και των εθνικών λογοτεχνιών (ταξίδια και επαφές,

όργανα διάδοσης, επιδράσεις, επιτυχία, πηγές, εξάπλωση ή διάδοση). Η 
εικόνα των λαών και ο χαρακτήρας του καθενός.

4. Οι αναλογίες και τα κοινά χαρακτηριστικά. Από τις εθνικές λογοτεχνίες στην 
Παγκόσμια Λογοτεχνία.

5. Η περιοδοποίηση και τα προβλήματά της (εποχές, γενιές, κινήματα, τάσεις 
κλπ.).

6. Η ιστορία των ιδεών και τα πνευματικά/πολιτισμικά ρεύματα.
7. Από τη Ε ενική Γ ραμματολογία στη Θεωρία της Λογοτεχνίας.
8. Η θεματική προσέγγιση (μύθοι, μοτίβα, θέματα).
9. Η Ποιητική και η μορφολογία της λογοτεχνίας.
10. Από τη Συγκριτική Φιλολογία στη Συγκριτική Ποιητική.

Για κάθε μία από τις προαναφερθείσες ενότητες εξετάζονται κείμενα (λογοτεχνικά 
και θεωρητικά) που σχετίζονται με το εκάστοτε θέμα ή μεθοδολογικό εργαλείο του 
συγκριτολόγου.

Διδακτικοί στόνοι
Εξοικείωση με θεωρητικά μεθοδολογικά εργαλεία που σχετίζονται με τις έννοιες 
επίδραση, αναλογία, πηγή κλπ. Ιστορική επισκόπηση της θεωρητικής παραγωγής και 
εξέταση των μεθοδολογικών εργαλείων. Χρήση της συγκριτολογικής μεθοδολογίας 
ως εφαρμογή στα λογοτεχνικά κείμενα αλλά και στα κείμενα περί της συγκριτολογίας 
σε σχέση με τον ευρύτερο ορίζοντα των ευρωπαϊκών συμφραζομένων. Τέλος, 
εφαρμογή των όσων έμαθαν στα προηγούμενα εξάμηνα των σπουδών τους (έχουν 
ήδη διδαχθεί Ιστορία [Α και Β] και Θεωρία της Λογοτεχνίας).

Διδάσκ.: Νικόλαος Μαυρέλος
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6. ΓΛίΙ n o :  Γ λω σσολογία

Ιστορία tt|c Ελληνική c Γλώσσας
Α. Ιστορική εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας από την Ινδοευρωπαϊκή της φάση έως 
σήμερα. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι εξής φάσεις:

• Ινδοευρωπαϊκή
• Προελληνική
• Πρωτοελληνική
• Αρχαία Ελληνική (Α.Ε) και Α.Ε διάλεκτοι
• Ελληνιστική Κοινή
• Μεσαιωνική Ελληνική
• Νέα Ελληνική (α. 1100-1453, β. 1453-1821, γ. 1821-σήμερα)

Β. Ζητήματα που αφορούν:
• Στην ποικιλία της γλώσσας (Ελώσσα των Νέων, διάλεκτοι-ιδιώματα)
• Στους λόγους αλλαγής της (δανεισμός)
• Στους μηχανισμούς γλωσσικής αλλαγής σε φωνητικό. Μορφολογικό, 

σημασιολογικό, λεξιλογικό επίπεδο

Διδακτικοί στόγοι
• Να είναι οι φοιτητές σε θέση να ερμηνεύουν τη σύγχρονη μορφή της

ελληνικής (κανόνες και εξαιρέσεις) με βάση αλλαγές που έχουν συντελεστεί
διαχρονικά, δηλαδή να συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαχρονικότητας 
στη γλώσσα.

• Να αναπτύξουν στρατηγικές, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της κάθε ιστορικής περιόδου της Ελληνικής.

• Να είναι σε θέση να μεταφέρουν την αποκτηθείσα γνώση στη διδακτική 
πράξη

Διδάσκ.: Ζωή Γαβριηλίδου

7. Α ΙΛ 130: Εισανιονή στη Βυζαντινή Ιστορία

Εισαγωγή στη βυζαντινή (325-1453 μ.Χ.) ιστορία. Ορισμοί. Πηγές -  Βιβλιογραφία. 
Ιδεολογία. Περίοδοι. Δυναστική Ιστορία. Εδάφη. Λαοί. Ελώσσες. Θρησκείες -  
αιρέσεις. Διοίκηση. Στρατός. Νομοθεσία. Οικονομία. Παιδεία -  πνευματική 
παράδοση (ιδιαιτέρως συνοπτικά). Διάγραμμα των σημαντικότερων γεγονότων. 
Τομές και συνέχειες. Διάγραμμα της ιστορίας των ερευνών. Οι τάσεις και τα 
προβλήματα της έρευνας των τελευταίων πενήντα ετών.

Διδακτικοί στόγοι
Επισήμανση προβλημάτων βυζ. ιστορίας και σημαντικότερων σταθμών. Πρόσωπο 
και χαρακτήρας βυζ. κράτους. Χρήση πηγών. Μεθοδολογία.

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Τσουρής

58



Ε τ ΕΞΑΜΗΝΟ

l. ΑΕΦ ι8 ΐ: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία
Αρχαία Ελληνική Βουκολική Ποίηση

1) Εισαγωγή
α) Βίος Θεόκριτου και προβλήματα της θεοκρίτειας έρευνας (ορισμός των όρων
βουκολικό, ειδύλλιον).
β) Σύνταγμα, χρονολογία, διάλεκτοι, μέτρο.
γ) Ένταξη της θεοκρίτειας ποίησης στην πρώτη περίοδο της ελληνιστικής ποίησης 
(σχέση με Φιλίτα, Καλλίμαχο, Απολλώνιο Ρόδιο). Βασικές αρχές της ελληνιστικής 
ποίησης.
δ) Πρόδρομοι του Θεόκριτου: ομηρικά έπη, Ησίοδος, Σώφρων, Επίχαρμος, 
δραματική ποίηση. Arte allusiva, imitatio cum oppositione, aemulatio.
2) Συστηματική ανάγνωση των ειδυλλίων: 11, 4, 7. Τα ειδύλλια θα μας 
απασχολήσουν από γλωσσική και ποιητολογική άποψη και θα επιδείξουν στην πράξη 
τα παραπάνω θέματα της εισαγωγής.
Το κείμενο είναι από την έκδοση:
A.S.F.GOW, BUCOLICI GRAECI, Οξφόρδη 1952 (!1966)

Διδακτικοί στόγοι
Στόχος της παράδοσης είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τα ποιήματα του 
Θεόκριτου, να κατανοήσουν το γραμματειακό είδος που καλλιεργείται, να εισαχθούν 
στην προβληματική για την βουκολική ποίηση και τις νόρμες της και να πάρουν μία 
γενικότερη ιδέα για την ποίηση του 3ου αι. στην οποίαν ανήκει και η ποίηση του 
Θεόκριτου. Επίσης γίνονται συγκρίσεις και αναγωγές με την αρχαϊκή ποίηση που 
είναι και το βασικό πρότυπο προς μίμηση, ανταγωνισμό της νέας ποίησης. Καθώς 
πρόκειται και για γλωσσικό μάθημα, στόχος είναι η εκμάθηση της δωρικής διαλέκτου 
και η σχέση της με την αττική.

Διδάσκ.: Φλώρα Μανακίδου

2. ΛΦΙ ι 62: Λ α τινική  Φ ιλολογία

Λατινική Ποίηση: Ελεγεία

Η διδασκαλία περιλαμβάνει την εξέταση και λεπτομερή ανάλυση (γλωσσική, 
υφολογική, μετρική) επιλεγμένων κειμένων από το σύνολο του σωζόμενου 
ελεγειακού corpus και των τριών Ρωμαίων ελεγειακών ποιητών (Προπέρτιος, 
Τίβουλλος, Οβίδιος). Μέσα από αυτά τα κείμενα οι φοιτητές/-τριες έρχονται σε 
επαφή με βασικά ειδολογικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής ερωτικής ελεγείας αλλά 
και ευρύτερα με θέματα ποιητολογικής ανάλυσης και μεθοδολογίας της ερμηνευτικής 
προσέγγισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα έμφυλης αναπαράστασης της 
ερωτικής επιθυμίας και της γυναικείας/ανδρικής φωνής, όπως αυτά διαμορφώνονται 
στα πλαίσια της ανταγωνιστικής δυναμικής των δύο φύλων στο συγκεκριμένο 
ποιητικό είδος.
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Διδακτικοί στόγοι
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητέςΛτριες το ποιητικό είδος της 
ρωμαϊκής ερωτικής ελεγείας και να τους κατατοπίσει σχετικά με τις ιστορικές, 
λογοτεχνικές και ευρύτερα πνευματικές συνθήκες γένεσης και εξέλιξης του ποιητικού 
αυτού είδους.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν ξεχωριστά τα ποιητικά και ποιητολογικά 
χαρακτηριστικά του έργου καθενός από τους τρεις ελεγειακούς ποιητές, αλλά και 
την ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία του είδους συνολικά.
Επίσης επιδιώκεται η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με βασικά θεωρητικά και 
μεθοδολογικά εργαλεία και έννοιες της (μετα-)φεμινιστικής κριτικής αλλά και της 
σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας.

Διδάσκ.: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος

3· Β Φ Ι121: Β υζαντινή Φ ιλολογία

Βυζαντινή Πεζογραφία

Το προπτυχιακό μάθημα Βυζαντινής Πεζογραφίας του Ε ' εξαμήνου είναι αφιερωμένο 
στο πρωτότυπο λογοτεχνικό είδος της βυζαντινής χρονογραφίας. Οι βυζαντινοί 
χρονογράφοι, οι οποίοι συνέγραφαν τα κείμενά τους συνήθως στο μέσο ύφος, δηλ. 
στην ελληνική Κοινή της εποχής τους, δεν είναι απλώς μεταφορείς του ιστορικού 
γίγνεσθαι όλης της ανθρωπότητας από την κτίση του κόσμου, που τοποθετείται στα 
5508/09 π.Χ., έως την εποχή της συγγραφής του εκάστοτε έργου τους, αλλά επίσης 
και κυρίως φορείς της βυζαντινής κοσμοθεωρίας, η οποία ως πολιτικό σύστημα 
στηρίζεται στο ρωμαϊκό πολίτευμα, τον ορθόδοξο Χριστιανισμό και την πνευματική 
παράδοση του ελληνισμού. Στο ιδεολογικό αυτό πλαίσιο βασικό μέλημα του 
χρονογράφου είναι να μεταφέρει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο/αναγνωστικό κοινό ότι 
η βυζαντινή (id est ρωμαϊκή) αυτοκρατορία είναι η τέταρτη (και τελευταία) βασιλεία 
σύμφωνα με την προφητεία του Δανιήλ (2,40). Στο μιάθημα καταβάλλεται 
προσπάθεια να αναδειχθεί η λογοτεχνική αξία των βυζαντινών χρονογραφιών και η 
σημασία του λογοτεχνικού είδους αυτού για τη διάδοση ιδεολογικοπολιτικών 
μηνυμάτων της ιδιάζουσας βυζαντινής πραγματικότητας.

Εισαγωγή στο γραμματειακό είδος της βυζαντινής χρονογραφίας: ο όρος 
χρονογραφία, χρονογραφία vs. ιστοριογραφία, η γλώσσα των χρονογραφιών 
(κείμενα: Ιωάννης Μαλάλας, Συμεών Λογοθέτης, Μιχαήλ Ελυκάς, Θεόδωρος 
Σκουταριώτης), στόχοι και σκοποί των χρονογράφων, χρονολογικό σύστημα, 
δομή και περιεχόμενο μιας χρονογραφίας (κείμενο: Ψευδοσυμεών), ο 
χρονογράφος ως ηθικός κριτής (κείμενο: Ιωάννης Μαλάλας, Πορτραίτα), ο 
χρονογράφος ως κριτικός αναγνώστης των πηγών (κείμενο: Ιωάννης 
Ζωναράς), εκπρόσωποι της βυζαντινής χρονογραφίας (2 παραδόσεις)

- Τα προοίμια των βυζαντινών χρονογραφιών: σκοπός της συγγραφής, αναφορά 
σε προγενέστερους συγγραφείς και στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, 
θεματικές ενότητες ή κέντρο βάρους της αφήγησης, αποστροφή στον 
αναγνώστη (κείμενο: Θεοφάνους Χρονογραφία) (1 παράδοση)

- Διαδικασία σύνθεσης μιας χρονογραφίας: αξιοποίηση των πηγών, επιλογή και 
επεξεργασία του υλικού (κείμενα: Κωνσταντίνος Μανασσής 2735-99, 
Ιωάννης Ζωναράς 3,113,10-115,4, Θεοφάνης 103,33-105,4, Συμεών 
Λογοθέτης 129,11-23) (2 παραδόσεις)
Λειτουργία παρέμβλητων λογοτεχνικών ειδών στην κυρίως αφήγηση, όπως 
επιστολές, αυτοκρατορικά διατάγματα, ρητορικοί λόγοι, επιγράμματα.
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(κείμενα: Θεόδωρος Σκουταριώτης 94,19-101,6, Θεοφάνης 190,20-191,3, 
Προκοπίου Υπέρ των πολέμων III 16) (2 παραδόσεις)
Οι χρονογράφοι ως διηγηματογράφοι (κείμενα: Γεώργιος Μοναχός και 
Θεοφάνης) (2 παραδόσεις)
Η βασιλεία Αλεξίου Α ' του Κομνηνού (1081-1118) μέσα από τις 
χρονογραφίες. Ανάγνωση και ερμηνευτική ανάλυση της κριτικής του Ζωναρά 
(κείμενο: Ιωάννης Ζωναράς 3,755-768, Μιχαήλ Γλυκάς) (2 παραδόσεις)
Από την χειρόγραφη στην έντυπη έκδοση (κριτική του κειμένου και τεχνική 
των εκδόσεων) (1 παράδοση)

Σύντομη γενική αποτίμηση της βυζαντινής χρονογραφίας (1 παράδοση)
Διδακτικοί στόχοι

>  Η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητριών/ών με ένα από τα βασικότερα είδη 
της βυζαντινής ιστορικής γραμματείας στις λογοτεχνικές, ιστορικές και 
ιδεολογικές διαστάσεις του.

>  Η περαιτέρω εξάσκηση των φοιτητριών/ών στην κατανόηση και γλωσσική 
ανάλυση κειμένων της Κοινής Μεσαιωνικής Ελληνικής.

>  Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις μεθόδους της επιστήμης της 
Βυζαντινολογίας (κριτική του κειμένου και τεχνική των εκδόσεων, 
αξιοποίηση των πηγών, επιλογή και επεξεργασία του υλικού, ερμηνευτική 
ανάλυση).

Διδάσκ.: Raimondo Tocci

4· ΝΕΦ ιοό: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Κρητική Λογοτεχνία τηφ Αναγέννησηc

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η εξέταση αποσπασμάτων από κείμενα της ποιητικής 
παραγωγής από τον 16° αι. ως την πτώση της Κρήτης (1669). Η ύλη χωρίζεται σε δύο 
βασικά μέρη. Το πρώτο εστιάζει στην ομάδα των λογοτεχνικών προδρόμων της 
Ακμής (Φαλιέρος, Σαχλίκης, Μπεργαδής κλπ.) ως το 1570 και το δεύτερο στην 
ομάδα των βασικών εκπροσώπων της κυρίως περιόδου της Ακμής (1570-1669), του 
Χορτάτζη, του Κορνάρου, του Τρώιλου και του ανώνυμου συγγραφέα του Ζήνωνα. Η 
τοποθέτησή τους στα λογοτεχνικά (και πνευματικά) κινήματα της Αναγένησης, του 
Κλασικισμού και του Μπαρόκ, αναδεικνύει τη σχέση τους με την ευρωπαϊκή 
λογοτεχνική παραγωγή, αλλά και τη βαθμιαία, αλλά στεθερή, μετατόπισή τους από 
τον βυζαντινό στον νεοελληνικό κόσμο.

Διδακτικοί στόγοι
Εξοικείωση με θεωρητικά μεθοδολογικά εργαλεία που σχετίζονται με τις έννοιες 
Αναγέννηση, Κλασικισμός, Μπαρόκ, Τραγωδία, Ποιμενικό δράμα/ειδύλλιο κλπ. 
Ιστορική επισκόπηση (κατά το μεγάλο της μέρος) της ποιητικής παραγωγής και η 
σύνδεσή της με τα ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά και εν γένει 
πολιτισμικά συμφραζόμενα. Χρήση της συγκριτολογικής μεθοδολογίας που 
συνδυάζει τους δύο προηγούμενους στόχους αλλά με τον ευρύτερο ορίζοντα των 
ευρωπαϊκών συμφραζομένων (κυρίως την ιταλική Αναγέννηση, αλλά με αναφορές 
και στις άλλες εθνικές λογοτεχνίες). Τέλος, εφαρμογή των όσων έμαθαν στα 
προηγούμενα εξάμηνα των σπουδών τους (έχουν ήδη διδαχθεί Ιστορία της 
Λογοτεχνίας, Συγκριτική Φιλολογία και Θεωρία της Λογοτεχνίας), με βάση την 
ειδολογική και ιστορική ταυτότητα των κειμένων.

Διδάσκ.: Νικόλαος Μαυρέλος, ώρες 3
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5· Β ΙΛ 190: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία

Εισαγωγή στη βυζαντινή (325-1453 μ.Χ.) αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική 
εικονογραφία, μικροτεχνία. Τα σημαντικότερα μνημεία. Οι περίοδοι. Τομές κα 
συνέχειες. Κριτήρια και μέθοδοι χρονολογήσεως. Αισθητική. Συγκρίσεις με τέχνε 
άλλων πολιτισμών ιδίας περιόδου και άλλων περιόδων. Συγκρίσεις με πολιτισμού· 
άλλων περιόδων του ιδίου γεωγραφικού χώρου.

Διδακτικοί στόγοι
Επισήμανση προβλημάτων βυζ. αρχαιολογίας και σημαντικότερων σταθμών 
Πρόσωπο και χαρακτήρας βυζ. τεχνών. Χρήση πηγών. Μεθοδολογία.

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Τσουρής

6. ΠΑΙ ιοο: Π α ιδα γω γικά

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
Εραστή αη

Με το μάθημα αυτό οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη βασική θεματική της 
Παιδαγωγικής Επιστήμης, γνωρίζουν την πορεία εξέλιξής της, σχηματίζουν μια σαφή 
εικόνα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και των συνθηκών του και 
ευαισθητοποιούνται απέναντι στις σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις.
Περίγραμιια Θειιατικού Περιεχομένου
1. Περιεχόμενο, Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης.
2. Καθοριστικοί Παράγοντες της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.
3. Κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης.
4. Η Έρευνα στην Παιδαγωγική Επιστήμη
5. Η Διεπιστημονικότητα της Παιδαγωγικής Επιστήμης
6. Οι Πηγές της Παιδαγωγικής Γνώσης: Εκπαιδευτική Πρακτική, Φιλοσοφικός 
Στοχασμός, Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση, Επιστημονική Έρευνα.

7. Γενικές Όψεις και Συνθήκες Εκπαίδευσης: Επιδιώξεις και Στόχοι, Σχολικός 
Θεσμός, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Προγράμματα και Περιεχόμενα, Μέθοδοι και 
Τεχνικές, Αξιολόγηση, Σχολικός Χώρος και Χρόνος, Σχέση Σχολείου, Οικογένειας, 
Κοινωνίας, Παιδαγωγική Επιστήμη και Μάθηση.
8. Η Εκπαιδευτική Πράξη: Θεμελιώδεις Αρχές, Εκπαιδευτικές Σχέσεις, Το Μάθημα, 
Τα Σχολικά Εγχειρίδια-To Εκπαιδευτικό Υλικό και Παιδαγωγική της 
Πληροφόρησης.
9. Σύντομη Επισκόπηση των Παιδαγωγικών Κινημάτων του 20ου αιώνα: Το 
«Δημοκρατικό Σχολείο», Το «Σχολείο Εργασίας», Το «Μοντεσσοριανό Σχολείο», 
Το «Σχολείο του Λαού», Το «Ελεύθερο Σχολείο», Το «Σχολείο Peter-Petersen», 
Κίνημα Αποσχολειοποίησης της Κοινωνίας, Κίνημα Αντιαυταρχικής Αγωγής, 
Κίνημα Παιδαγωγικής της Χειραφέτησης, Πειραματικά Αιιτοδιαχειριστικά Σχολεία 
κ.ά
10. Νέες Τάσεις και Μορφές Αγωγής: Παιδαγωγική ΑΜΕΑ, Περιβαλλοντική 
Αγωγή, Αγωγή Υγείας-Αγωγή του Καταναλωτή, Αισθητική Αγωγή, 
Μ ουσειοπαιδαγωγική, Δ ιαπολιτισμική Αγωγή, Παιδαγωγική της Ειρήνης, 
Παιδαγωγική της Ισότητας, Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου, Ολυμπιακή 
Παιδεία κ.ά.
11. Σύγχρονοι Παιδαγωγικοί Προσανατολισμοί και Εφαρμογές: Αγωγή για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, Εθελοντισμός και Κοινωνικός Προβληματισμός, 
Διασύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης, Τεχνολογικός Αλφαβητισμός,
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«Ευέλικτη Ζώνη» στην Εκπαίδευση, Σχολικές Τάξεις Ένταξης, Σχολική ζιοή και 
Εκδημοκρατισμός, Μαθητικός Τύπος κ.ά.

Διδακτικοί στόγοι
Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται να καταστούν οι σπουδαστές ικανοί:

1. Να προσδιορίζουν το πεδίο αναφοράς της παιδαγωγικής επιστήμης και 
να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα και τη συνεισφορά της 
Παιδαγωγικής Επιστήμης.

2. Να κατανοούν τα επίπεδα προσέγγισης των παιδαγωγικών 
φαινομένων και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν.

3. Να αναπτύσσουν παιδαγωγικό προβληματισμό μέσα από την επαφή 
τους με τα παιδαγωγικά κινήματα , τις σύγχρονες τάσεις, αναζητήσεις 
και μορφές αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης.

4. Να εξοικειωθούν με τους ευρύτερους παράγοντες και τις παραμέτρους 
που επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά δρώμενα και τα παιδαγωγικά 
φαινόμενα.

Να αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να
προχωρήσουν απρόσκοπτα στην υπόλοιπη παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Διδάσκ.: Ειρήνη Κορρέ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤ', Ζ' και Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ



ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Σ Τ ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ααθήματα

1. ΑΕΦ 150: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Εισαγωγή στην Παπυρολογία
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος επιχειρείται μια συνοπτική εισαγωγή στην επιστήμη 
της παπυρολογίας. Συζητούνται διεξοδικά α) οι όροι «πάπυρος» και «παπυρολογία»· 
β) οι γραφικές ύλες της αρχαιότητας (πάπυρος, περγαμηνή, χαρτί)· γ) η κατασκευή 
του παπύρου· δ) τα είδη γραφής (επισεσυρμένη, γραφειοκρατική και βιβλιακή). Το 
δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη φιλολογική έκδοση παπυρικών κειμένων 
(ανάγνωση, μεταγραφή, χρονολόγηση, σχολιασμός) από την πτολεμαϊκή, 
ελληνορωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο.

Διδακτικοί στόγοι
Οι φοιτητές μέσα από μια σφαιρική επισκόπηση της ιστορίας, της φύσης, των 
μεθόδων και των στόχων της επιστήμης της παπυρολογίας έρχονται σε επαφή με έναν 
από τους πιο ενδιαφέροντες κλάδους των κλασικών σπουδών. Στόχος του μαθήματος 
είναι η αποτίμηση της συμβολής των παπυρικών κειμένων στη γνώση μας για την 
αρχαία λογοτεχνία, τα ελληνορωμαϊκά διοικητικά και αρχειακά συστήματα, τη 
θρησκεία, το δίκαιο και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.

Διδάσκ.: Χαρίκλεια Ιωαννίδου

2. ΑΕΦ 121: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Ιστοριονοαωία

Ο Βίος του Θουκυδίδη και το πολιτικό υπόβαθρο. Η ανάπτυξη της αθηναϊκής 
ηγεμονίας
Το πνευματικό υπόβαθρο 
Θουκυδίδης και Ηρόδοτος
Χρόνος και τρόπος συγγραφής της Ιστορίας. Το πρώτο και το δεύτερο προοίμιο. 
Διαχωρισμός αιτίας και αφορμής
Το σχέδιο και οι μέθοδοι της Ιστορίας. Η χρήση των πηγών και το είκάζειν 
Οι Δημηγορίες
Η έκρηξη του πολέμου και το σχέδιο του Περικλή. Η αξιολόγηση του πολιτικού από 
τον Θουκυδίδη 
Ο δεκάχρονος πόλεμος 
Η Νικίειος ειρήνη και η «ύποπτος ανακωχή»
Ο αφανισμός της Μ ήλου: ο διάλογος Μηλίων και Αθηναίων 
Η εκστρατεία στη Σικελία 
Η σκέψη του Θουκυδίδη
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Η τραγική διάσταση της Ιστορίας 
Το ύφος του Θουκυδίδη

Διδακτικοί στόγοι
Κατανόηση της ιδιαίτερης ιστορικής γραφής του Θουκυδίδη.
Η οργάνωση του ιστορικού υλικού και ο χρόνος της συγγραφής.
Η σχέση του ιστορικού με την εποχή του.
Η άμεση δημοκρατία της Αθήνας και η πολιτική της δύναμης.
Η εύθραυστη ισορροπία δύναμης μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης.
Η φιλοσοφία της ιστορίας και η σχέση του Θουκυδίδη με την πολιτική της αθηναϊκής 
δημοκρατίας.

Διδάσκ.: Σμαρώ Νικολαΐδου

3· ΛΦΙ ι8θ: Λ ατινική  Φ ιλολογία

Λατινική Ποίηση
Οράτιος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν αποσπάσματα από την Ποιητική Τέχνη και τις 
άλλες φιλολογικές επιστολές (epist. II, 1-2) του Ορατίου (65-8 π.Χ.). Στο πλαίσιο του 
μαθήματος γίνεται φιλολογική πραγμάτευση του ανθολογημένων αποσπασμάτων: 
δίνεται έμφαση σε ζητήματα ύφους, σύνταξης και κριτικής του κειμένου και 
αναδεικνύεται η συγγένεια των στίχων του Ορατίου με άλλα κείμενα κριτικής της 
λογοτεχνίας.
Το μάθημα αποβλέπει 1) στη γνωριμία των φοιτητών με ένα από τα πολυπλοκότερα 
έργα ενός ιδιαίτερα σημαντικού για την εποχή του αλλά και για τους 
μεταγενέστερους ποιητή, 2) στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες απόψεις της 
Αρχαιότητας για τη φύση, την ουσία και τη λειτουργία της ποίησης, 3) στην 
εισαγωγή και εξοικείωσή τους με βασικές μεθόδους της Κλασικής Φιλολογίας 
(κριτική του κειμένου, μελέτη του ύφους του ποιητικού λόγου, ένταξη του κειμένου 
στα λογοτεχνικά, ιστορικά και ιδεολογικά του συμφραζόμενα), 4) στην εξάσκηση 
των φοιτητών σε ζητήματα της γραμματικής (του τυπολογικού και του συντακτικού) 
των Λατινικών καθώς και σε θέματα μετρικής.

Διδάσκ.: Χρυσάνθη Τσίτσιου -  Χελιδόνη ώρες 3

4· ΓΛίϊ 120: Γ λω σσολογία

Εισαγωγή στη Διαλεκτολογία

Εισαγωγή στη διαλεκτολογία- νεοελληνικές διάλεκτοι
Πρόκειται ουσιαστικά για σύμπτυξη δύο μαθημάτων, ελλείψει προσωπικού. Στο 
πρώτο μέρος, αναφερόμαστε στις βασικές αρχές της σύγχρονης διαλεκτολογίας και 
της κοινωνιογλωσσολογίας και στη συνέχεια αναφερόμαστε διεξοδικά στις 
νεοελληνικές διαλέκτους.

Διδακτικοί στόγοι
1. Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και μεθόδους, απαραίτητες για τη 
συγχρονική περιγραφή της γλώσσας αλλά και της επιστήμης γενικότερα.
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2. Η επιστημονική και αντικειμενική μελέτη όπως αυτή αντιτίθεται στην αποστήθιση. 
Εξοικείωση με περισσότερα του ενός επιστημονικά συγγράμματα.
3. Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εμφυσήσει την αγάπη για την 
εναπομείνασα παράδοση και να εμπνεύσει τους φοιτητές να καταγράψουν όποια 
στοιχεία έχουν επιβιώσει στο στενότερο ή ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Έμφαση έχει δοθεί στις διαλέκτους και τα ιδιώματα της Θράκης 
συμπεριλαμβανομένης και της πομακικής. ’

Διδάσκ.: Πηνελόπη Καμπάκη -  Βουγιουκλή

5· Α ΙΛ ίιο : Ελληνιστική Ιστορία

Διδάσκ.: Αικατερίνη Χατζή

6. ΨΥΧ ιοο: Ψυχολογία
Το μάθημα της Ψυχολογίας περιλαμβάνει τα εξής: 1) Προλεγόμενα -  Εισαγωγή 2) Ε[ 
επικοινωνία των ασυνειδήτων 3) Η επίδραση του πατέρα -  Ο πατερναλισμός 4) Η 
επίδραση της μητέρας -  Η ψυχική λειτουργία της μητέρας -  Ο ματερναλισμός 5) Η 
οιδιπόδεια κατάσταση 6) Ε[ εφηβεία 7) Ο μαθητής στην ασυνείδητη ευαισθησία του 
δασκάλου -  Οι αποδοκιμασμένοι καθηγητές 8) Η παιδαγωγική σχέση. Ασυνείδητες 
καταβολές της συμπάθειας και της αντιπάθειας. Ε[ ταύτιση με τον συμπαθητικό 
δάσκαλο (Georges Mauco, Ψυχανάλυση και Εκπαίδευση, ελλ. μετ. Νανά Παπαγιάννη, 
Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1997). Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού 
προγραμματίζονται να γίνουν ένα -  δύο μαθήματα ερμηνευτικής των ονείρων, με 
κύρια πηγή τους S. Freud και Erich Fromm.

Διδακτικοί στόγοι
Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να διερευνηθούν οι σχέσεις γονέων-παιδιών, 
δασκάλων-μαθητών υπό το πρίσμα του ασυνειδήτου και να διαφανεί με ενάργεια 
πόση αλήθεια είναι ανύπαρκτη στον λόγο ότι η αλήθεια ενός ανθρώπου κατά πρώτον 
λόγο αυτό που κρύβει. Γίνεται αντιληπτό ότι η ψυχανάλυση βρίσκει μεγάλη 
εφαρμογή στην παιδαγωγική πράξη. Χωρίς να είναι ο δάσκαλος επαγγελματίας 
ψυχαναλυτής, δύναται, κατέχοντας κάποιες βασικές γνώσεις και ικανότητες να 
προσεγγίσει καλύτερα το παιδί, αφού πριν έχει επιλύσει κάποια δικά του 
προβλήματα.

Διδάσκ.: Ανδρέας Μάνος
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Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

1. ΑΕΦ ιβο: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Α ρ/αία Ελληνική Πεζογραφία: Φιλοσοφικά 
κείμενα (κοινό)

Διδάσκ.: Ιωάννης Πετρόπουλος

2. ΑΕΦ ιόΐ: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία: Σάτιρα 
(ειδίκευση)

Λουκιανός, 'Ρητόρων διδάσκαλος
Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ρητορικής τέχνης κατά τον 2ο μ.Χ. αι. 
Μέσα από το παράδειγμα του κειμένου του Λουκιανού εντοπίζονται τα κυριώτερα 
χαρακτηριστικά των δύο «σχολών» ρητορικής και ο τρόπος με τον οποίο 
περιγράφονται οι εκπρόσωποί τους. Το σατιρικό παράδειγμα του Λουκιανού 
προσφέρεται ως σημείο έναρξης για να εξεταστεί η περίοδος τόσο ως προς το κίνημα 
της επωνομαζόμενης «δεύτερης σοφιστικής» και του αττικισμού όσο και ως προς τα 
πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που θέτει ο συγγραφέας.

Διδακτικοί στόγοι
1. Η εξοικείωση με την σάτιρα ως λογοτεχνικό είδος, 2. Η κατανόηση της 
λειτουργίας και της θεσμικής κατοχύρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και 
ειδικότερα της διδασκαλίας της ρητορικής, 3. Η αντίληψη της λειτουργίας του 
κινήματος της δεύτερης σοφιστικής και του αττικισμού, 4. Οι αλλαγές στα πολιτικά 
και κοινωνικά δεδομένα και ο τρόπος με τον οποίο αντανακλούν στην πεζογραφία 
της εποχής.

Διδάσκ.: Σταμάτης Μπουσές

3 · ΛΦΙ ιιο : Α ατινική  Φ ιλολογία

Λατινική Πεζογραφία
Κάτων, Κικέρων, Λίβιος, Σενέκας
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού διδάσκονται αποσπάσματα από το έργο του 
Κάτωνα, του Κικέρωνα, του Λιβίου, του Σενέκα. Τα αποσπάσματα αυτά δίνουν την 
αφορμή για εκτενέστερη ανάφορα στο γραμματειακό είδος, στο οποίο εντάσσεται το 
κάθε κείμενο.
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Διδακτικοί στόγοι
- Εξοικείωση με τον πεζό λατινικό λόγο. -  Γνωριμία με τα πιο αντιπροσωπευτικά 
γραμματειακά είδη του λατινικού πεζού λόγου. — Εφαρμογή βασικών φιλολογικών 
μεθόδων προσέγγισης και ερμηνείας του κειμένου (κριτική του κειμένου, 
λογοτεχνική τεχνική, ύφος, επιδράσεις, ένταξη στα ιστορικοκοινωνικά 
συμφραζόμενα). -  Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά του ρωμαϊκού πολιτισμού.

Διδάσκ.: Χρυσάνθη Τσίτσιου - Χελιδόνη

4· ΛΦΙ 152: Λ α τινική  Φ ιλολογία

Ρωμαϊκή Κωμωδία

Plautus, Maenechmi
Αντικείμενο των παραδόσεων είναι η κωμωδία Menaechmi του Πλαύτου. Κατά τη 
γνωριμία των φοιτητών με τις ιδιαιτερότητες της «βαρβαρικής» πλαυτιανής 
κωμωδίας, δίνεται έμφαση στην ιδιότυπη γλώσσα και τη δραματουργική τεχνική του 
κωμωδιογράφου, στην πολυσημία της -φαινομενικά- απλοϊκής υπόθεσης του έργου 
και στο ζήτημα της ύπαρξης ή μη ελληνικού προτύπου. Στα εισαγωγικά μαθήματα 
γίνεται επανάληψη (από το δ'εξάμηνο του ακαδ. έτους 2006-7, Λατινική Φιλολογία- 
μάθημα κορμού, κατά το οποίο το σύνολο των φοιτητών διδάχθηκε κωμικό έργο του 
Τερεντίου) και παράλληλη διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών στην ιστορία του 
ρωμαϊκού δράματος (γένεση, πρόδρομες μορφές, εκπρόσωποι, θεατρικό οικοδόμημα 
κ.α.) και ιδιαίτερα της ρωμαϊκής κωμωδίας.

Διδακτικοί στόγοι
Σκοπός των παραδόσεων είναι η κατανόηση της δραματουργικής αρτιότητας του 
Πλαύτου, η κατανόηση του τρόπου αφομοίωσης από τον Ρωμαίο κωμωδιογράφο 
ελληνικών, αλλά και εγχώριων (ρωμαϊκών) κωμικών δανείων, η εξέταση γλωσσικών 
και συντακτικών φαινομένων που -εν  μέρει- άπτονται της αρχαϊκής λατινικής 
γλώσσας, η μετρική ανάλυση απαγγελλόμενων στίχων και η παράλληλη ανάπτυξη 
της ικανότητας των φοιτητών ως προς το ζήτημα της κριτικής και ερμηνευτικής 
προσέγγισης ενός θεατρικού έργου. Στο τέλος των παραδόσεων οι φοιτητές θα 
κληθούν να εξηγήσουν αν το συγκεκριμένο έργο ανήκει ως προς το περιεχόμενο στο 
τραγικό ή στο κωμικό είδος.

Διδάσκ.: Ιωάννα Παπαδοπούλου

5. ΓΛΩ 13 ο : Γ λω σ σολογία
Ιστορική Γρασσατική της Α ρχαίας 
Ελληνικήc Γλώσσας

- Μηχανισμοί γλωσσικής αλλαγής σε φωνητικό, μορφολογικό, σημασιολογικό, 
λεξιλογικό επίπεδο.
- Η εξέλιξη του φωνολογικού συστήματος της Α.Ε.
- Η εξέλιξη του μορφολογικού συστήματος της Α.Ε.

Διδακτικοί στόγοι ’ .
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• Να είναι οι φοιτητές σε θέση να ερμηνεύουν τη σύγχρονη μορφή της 
ελληνικής (κανόνες και εξαιρέσεις) με βάση αλλαγές που έχουν συντελεστεί 
διαχρονικά σε φωνητικό και μορφολογικό επίπεδο.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η γλώσσα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο με 
διαρκείς γλωσσικές μεταβολές

• Να γνωρίζουν την εξέλιξη του φωνητικού και μορφολογικού συστήματος της 
Α.Ε.

Διδάσκ.: Ζωή Γαβριηλίδου

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

6. ΠΑΙ ιο ί: Π α ιδ α γω γικ ά

Γενική Διδακτική
Μέσα από το μάθημα αυτό ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τους βασικούς 
παιδαγωγικούς-διδακτικούς όρους, κατανοεί την πολυπλοκότητα του φαινομένου της 
διδασκαλίας, υποβοηθείται στην οικοδόμηση εικόνας για τα θεωρητικά θεμέλια της 
διδακτικής πράξης και βαθμιαία αποκτά ετοιμότητα για αποτελεσματική οργάνωση 
και υλοποίηση της πράξης αυτής. Ο σπουδαστής αποκτά το θεωρητικό υπόβαθρο 
ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να επιλέγει, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί 
διδασκαλίες χρησιμοποιώντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, εναλλακτικές διδακτικές 
προσεγγίσεις και μεθόδους. Επιπλέον ο σπουδαστής ασκείται στη δημιουργική 
σύνθεση μεθόδων

Περίγραμμα Θεματικού Περιεχομένου
Έννοια και περιεχόμενο της Διδακτικής Μεθοδολογίας.

1. Η θέση της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο χάρτη των επιστημών της αγωγής και η 
σχέση της με τις συγγενείς της επιστήμες. Η σχέση της προς την (Ειδική) Διδακτική 
κάθε γνωστικού αντικειμένου.
2. Η εξέλιξη της Διδακτικής Μεθοδολογίας: Πρακτική, πρωτο-επιστημονική και 
κυρίως επιστημονική περίοδος.
3. Βασικές έννοιες της Διδακτικής: Διδασκαλία, Μάθηση, Πρόγραμμα Σπουδών και 
συναφείς έννοιες [ωρολόγιο πρόγραμμα, αναλυτικό πρόγραμμα κτλ.],

4. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση μιας διδασκαλίας.
5. Βασικές κατευθύνσεις / τάσεις στη Διδακτική [ η διδακτική της κριτικής θεώρησης 
του σχολείου και του μαθήματος, η επικοινωνιακή διδακτική της χειραφέτησης, η 
διδακτική της ενεργητικής μάθησης, η διδακτική της ανοιχτής μάθησης η 
μαθητοκεντρική διδακτική, η «παιδαγωγούσα διδασκαλία» σε αντίθεση προς τη 
«διδασκαλία αντικειμένου» κ.α.].
6. Συστηματική εισαγωγή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Στοιχεία /άξονες που 
συνθέτουν τη μεθοδολογία [αρχές, λογική προσέγγιση, μέθοδος, στρατηγική, 
τεχνική, μέσα και υλικά, εξοπλισμός, διαδικασία]. Έννοια και περιεχόμενο κάθε 
στοιχείου. Διδακτικά μοντέλα. Μορφές κοινωνικής οργάνωσης της τάξης.

Από τις προσεγγίσεις διδασκαλίας με βάση την κυρίαρχη λογική διεργασία δίνεται 
έμφαση στην επαγωγική, την απαγωγική και την αναλογική.
Από τις μεθόδους, μορφές διδασκαλίας καλύπτονται αναλυτικά οι εξής: Η διάλεξη, η 
επίδειξη, η ερωτηματική μέθοδος, η μαιευτική, ο διάλογος 
[ελεύθερος/κατευθυνόμενος], η εργαστηριακή μέθοδος.
7. Η «πορεία διδασκαλίας». Κριτική θεώρηση των διαφόρων προτάσεων για τις 
«πορείες διδασκαλίας». '
8. Σύγχρονες διδακτικές αρχές: Συστηματική θεώρηση. Παιδαγωγική αξιοποίηση του 
λάθους του μαθητή.

71



9. Σχεδιασμός της διδασκαλίας και γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική, ως πεδίο 
αλλεπάλληλων, εναρμονιζόμενων μεταξύ τους αποφάσεων του εκπαιδευτικού. 

Κατάστρωση "Σχεδίου διδασκαλίας" μιας επιμέρους διδακτικής ενότητας, είτε σε 
ωριαία είτε σε ευρύτερη βάση. Δυνατότητες και όρια στο σχεδίασμά της διδασκαλίας. 
Συνεκτιμώμενοι Αξονες στο σχεδίασμά μιας διδασκαλίας
Αξονας περιεχομένου διδασκαλίας: Αποσαφήνιση του αντικειμένου διδασκαλίας και 
του περιεχομένου του.
Αξονας σκοπών και στόχων. Διατύπωση γενικών σκοπών και ειδικών στόχων.
Άξονας μεθοδολογικών δράσεων. Επιλογή βασικής διδακτικής προσέγγισης, μεθόδου, 
τεχνικής. Άξονας μέσων και υλικών: Επιλογή μέσων, υλικών, τεχνολογίας.
Άξονας χώρου-επικοινωνϊας\ Επιλογή βαθμού και μορφής συνεργασίας μεταξύ 
μαθητών.
Αξονας διαδικασίας /  χρονικής αλληλουχίας: Φάσεις μιας σύγχρονης αυτοτελούς 
διδακτικής διαδικασίας ή ευρύτερης διδακτικής ενέργειας. Οικονομία και διαχείριση 
του χρόνου.
10. Παιδαγωγική ατμόσφαιρα, παιδαγωγική σχέση, παιδαγωγική αλληλεπίδραση.
11. Ψυχοδυναμική της σχολικής τάξης. Διδακτικό ύφος, διδακτική συμπεριφορά. 
Διαστάσεις της διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού.
12. Άσκηση στην αξιολόγηση διδασκαλίας είτε σχεδίου διδασκαλίας.
13. Τα γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολείου, του αποτελεσματικού 
εκπαιδευτικού και της αποτελεσματικής διδασκαλίας.
14. Το «παραπρόγραμμα»: Έννοια και δυναμική του.
15. Ενώση και μετα-γνώση.
16. Εναλλακτικές διδακτκές προσεγγίσεις και μέθοδοι (διδασκαλία με ομάδες 
εργασίας, διδασκαλία με βάση την εταιρική εργασία, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με βάση την εσωτερική διαφοροποίηση, 
διδασκαλία με βάση τη μέθοδο project / σχέδιο δράσης, διδασκαλία με βάση την 
ερμηνευτική διαδικασία, διδασκαλία με βάση τη διερευνητική διαδικασία, 
διδασκαλία με βάση την ανακάλυψη, επιτόπια διδασκαλία, διδασκαλία 
προσανατολισμένη στην επίλυση προβλήματος, διδασκαλία με βάση τη 
διεπιστημονική προσέγγιση, διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών / team teaching, 
διδασκαλία με ανάπτυξη από τους μαθητές Ατομικού Φακέλου Μαθήματος κτλ.).
17. Ο εμπλουτισμός των ειδικών στόχων της διδασκαλίας με την καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συλλογικότητας, της υπευθυνότητας.
18. Άλλες μορφές οργάνωσης της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας (μαθητεία, εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, τηλε-διδασκαλία, ανοιχτή εκπαίδευση και μάθηση, 
αυτοεκπαίδευση, διαβίου μάθηση, προγραμματισμένη διδασκαλία και 
προγραμματισμένη μάθηση, ρόλος των νέων τεχνολογιών στις σύγχρονες 
προσεγγίσεις εκπαίδευσης και διδασκαλίας / Αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης κ.ά.).
19. Αναφορά σε στοιχεία από την παγκόσμια (και κυρίως την ευρωπαϊκή) Ιστορία 
της Διδακτικής και της Σχολικής Παιδαγωγικής Εναλλακτικές μορφές σχολείων. 
Αντιπροσωπευτική επιλογή από το έργο ανακαινιστών της παιδαγωγικής σκέψης και 
πράξης. Αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα / Μεγάλοι νεοέλληνες παιδαγωγοί. 
Εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση. Νέες εκπαιδευτικές τάσεις.

Διδακτικοί στόχοι
Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο σπουδαστής γίνεται ικανός :
1. Να διακρίνει τη σχέση της Διδακτικής Μεθοδολογίας προς τις άλλες συγγενείς της 
επιστήμες και να αντιλαμβάνεται τη διαφοροποίησή της από αυτές. Ιδίως να 
αντιλαμβάνεται τη συνάφειά της προς την Ειδική Διδακτική (Μεθοδολογία) και τη 
διάκρισή της από αυτή.
2. Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με επιτυχία βασικούς παιδαγωγικούς - 
διδακτικούς όρους.
3. Να αναγνωρίζει το πραγματικό πλαίσιο κάθε διδασκαλίας ( ποιος διδάσκει, ποιον, 
τι, πώς, με ποιον απώτερο σκοπό, με τι μέσα, σε ποιο κοινωνικο-πολιτισμικό 
περιβάλλον κοκ.).



4. Να κατέχει την έννοια της μεθοδολογίας, μέσα από την οποία αντλούνται 
δυνατότητες επιλογής εναλλακτικών λύσεων για δράση προς την επίτευξη του 
σκοπού και των στόχων της διδασκαλίας.
5. Να αναγνωρίζει την υπεροχή της ενεργού συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία 
της διδασκαλίας/ μάθησης απέναντι σ' αυτή της παθητικής του στάσης και να την 
επιδιώκει σε κάθε διδακτικό του βήμα.

6. Να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί μια διδασκαλία, να αυτοαξιολογείται και να 
αξιοποιεί την αντίστοιχη ανατροφοδότηση.
7. Να χειρίζεται με τον προσφορότερο τρόπο την ερώτηση στην διδασκαλία, έχοντας 
υπόψη την ποικιλία των μορφών της και τη λειτουργικότητά τους.
8. Να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου, του 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και της αποτελεσματικής διδασκαλίας.
9. Να συνειδητοποιεί τη διάσταση του "Παραπρογράμματος" και τη δυναμική του.
10. Να περιγράφει νοοτροπίες και στάσεις απέναντι στη γνώση και στη μετάδοσή 
της (δογματισμός, πλουραλισμός, επιστημονισμός κτλ).
11. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί με επιτυχία διδασκαλίες χρησιμοποιώντας 
εναλλακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με βάση την εσωτερική διαφοροποίηση του 
μαθήματος, διδασκαλία με τη μέθοδο σχεδίου δράσης / μέθοδο project, διδασκαλία 
με βάση τη διερευνητική διαδικασία, διδασκαλία με βάση την ανακάλυψη, 
διδασκαλία με βάση την ερμηνευτική διαδικασία, επιτόπια διδασκαλία, διδασκαλία 
προσανατολισμένη στην επίλυση προβλήματος, διδασκαλία από ομάδα 
εκπαιδευτικών / team teaching κτλ).
12. Να αξιοποιεί κατάλληλα την τεχνική της ανάθεσης μαθητικών εργασιών και 
του Ατομικού Φακέλου Μαθήματος.
13. Να οργανώνει τρόπους αξιοποίησης εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως 
εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκπαιδευτικών εκδρομών κτλ

Να λειτουργεί δημιουργικά κάνοντας χρήση της διδακτικής ελευθερίας του, 
στηριζόμενος στην επιστημονική και παιδαγωγική του κατάρτιση από τη μια, και στη 
σωστή εκτίμηση των δυνατοτήτων του από την άλλη.

Διδάσκ.: Ειρήνη Κορρέ

7· ΝΕΦ 1 7 9 · Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Αφηγη ματολογία
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις θεωρίες της αφήγησης. Στοχεύει αφενός στη 
θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και αφετέρου στην εξοικείωσή τους με τις 
μεθόδους ανάλυσης των αφηγηματικών κειμένων. Το περιεχόμενο του μαθήματος 
κατανέμεται ως εξής: 1. Παρουσιάζεται η προβληματική του κλάδου, η βασική
ορολογία και η διασάφησή της. 2. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρίες της 
αφήγησης, η φιλοσοφία τους, τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που 
προτείνουν. Η παρουσίαση κάθε θεωρίας και μεθόδου ανάλυσης συνοδεύεται από 
εφαρμογές της σε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ειδικότερα παρουσιάζονται 
οι θεωρίες των Propp, Ρώσων Φορμαλιστών, Cl. L. -  Strauss, Bremond, Todorov, 
Greimas, Booth, Genettte, Stanzel, η κριτική που τους ασκήθηκε, οι πρόσφατες 
αναθεωρήσεις τους, οι σημερινές τάσεις στην αντιμετώπιση του αφηγηματικού 
κειμένου. Επιπλέον, η φιλοσοφία των αφηγηματολογικών ερευνών συσχετίζεται με 
την αντίστοιχη πλατωνική και αριστοτελική θεώρηση. Επισημαίνεται επίσης η σχέση 
μεταξύ σύγχρονων θεωριών και έργων της κλασικής ποιητικής και ρητορικής 
παράδοσης. 3. Προτείνεται στους φοιτητές ένας κατάλογος εργασιών προκειμένου να 
ασκηθούν στην ανάλυση αφηγηματικών κειμένων, εφαρμιόζοντας τα αναλυτικά 
εργαλεία των σύγχρονων θεωριών σε κείμενα από τη νεοελληνική λογοτεχνία. Στην 
βιβλιογραφία, ξένη και ελληνική, που χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση του 
μαθήματος, περιέχονται τα έργα των θεωρητικών οι οποίοι παρουσιάζονται, κριτικές
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στις θεωρίες τους, εφαρμογές σε λογοτεχνικά κείμενα, ειδικά λεξικά, παρουσιάσεις 
των θεωριών σε εγχειρίδια θεωρίας της λογοτεχνίας κά. Στους φοιτητές δίνεται 
επιλογή βιβλιογραφίας, ξένης και ελληνικής, η οποία περιέχει τα σημαντικότερα 
βιβλία και άρθρα.

Διδακτικοί στόγοι
Η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα ειδικό επιστημονικό πεδίο, η γνώση του πεδίου και 
της προβληματικής του. Επιπλέον, η κατανόηση του εύρους των επιστημονικών 
ζητημάτων που είναι αναγκαίο να έχουν υπόψη και να αντιμετωπίζουν οι μελετητές 
της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής, καθώς επίσης και η εξοικείωση των 
φοιτητών με τις απαιτήσεις της έρευνας σ’ αυτήν. Στο πλαίσιο αυτής της εξοικείωσης 
απαραίτητο βήμα αποτελεί η γνώση και η χρήση των θεωρητικών και των 
μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους ποικίλους τρόπους 
προσέγγισης των κειμένων.

Διδάσκ.: Στεργιανή Χελιδώνη

8 .Α ΙΛ ι6 ο : Νεοελληνική Ιστορία

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

ΙΓ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ ποχρεω τικά ααθήματα

1. ΑΕΦ 142: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Αρχαϊκά Λυρικά Ποίηση (κοινό)
Η ελληνική αρχαϊκή λυρική ποίηση (7ος - 6ος π.Χ.) κατανοείται κυρίως από την 
αντιδιαστολή και την αντίθεσή της προς το έπος. Οι λυρικοί ποιητές δεν ασχολούνται 
πια με την εξύμνηση κατορθωμάτων και ηρωισμών, αλλά προτιμούν σε μικρής 
έκτασης ποιήματα να εκφράζουν τις προσωπικές τους ιδέες, να εξωτερικεύουν τον 
εσωτερικό τους κόσμο και να προβάλλουν τα συναισθήματά τους. Στην λυρική 
ποίηση βρίσκεται στο προσκήνιο ο άνθρωπος, ως ύπαρξη που πάσχει, αγωνίζεται και 
δρα μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και όχι οι ηρωικές μορφές του παρελθόντος. Η 
ανάπτυξή της είναι βέβαια συνδεδεμένη με τις νέες κοινωνικές και πολιτικές 
καταστάσεις προπάντων με τη δημιουργία και τη στερέωση της «πόλης-κράτους».
Στις παραδόσεις μας θα ασχοληθούμε με την ερμηνεία και ανάλυση λυρικών 
ποιημάτων και ασμάτων (ελεγειακή, ιαμβική και μελική μονωδική ποίηση), τα οποία 
μας έχουν διασωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους σε αποσπασματική κατάσταση. Η 
ερμηνεία θα βασιστεί στη μελέτη των εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων 
(παραγωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την επική και τα άλλα είδη της
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λυρικής ποίησης) καθώς επίσης και στην ανάλυση των εξωκειμενικών στοιχείων 
(προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, παρουσίασης και πρόσληψης)
Τα παρακάτω αποσπάσματα μας απασχόλησαν στις παραδόσεις:
Αρχίλοχος: 1 West, 5 W., 7 W., 19 W., 105 W., 130 W., 114 W., 128 W., 122 W 
193 W., 191 W.,
Καλλίνος: 1 W.
Τυρταίος: 10 W., 12 W.
Μίμνερμος: 1 W., 2 W. 4 W., 5, 4-8 W., 6 W.
Σημωνίδης ο Αμοργινός: 1 W., 29 D. (= Simon., 8 W.)
Σαπφώ: 1 Voigt, 16 V., 31 V., 47 V., 48 V., 55 V., 94 V., 96 V., 102 V., 104 V., 105
(a) V., 105 (b) V., 112 V., 114 V., 115 V., 130, 1-2 V.
Αλκαίος: 332 V., 208, 1-9 V., 140 V., 374 V., 42 V., 338 V., 347 V., 367 V., 335 V.,
346 V.,
Ανακρέων: 3 Page, 12 P., 15 P., 13 P., 43 P., 50 P., 68 P., 72 P., 44 P.
Ίβυκος: 5 P., 6 P., 7 P.

Διδακτικοί στόγοι
- Αντιδιαστολή και αντίθεση της ελληνικής αρχαϊκής λυρικής ποίησης (7ος - 60ς 
π.Χ.) προς το έπος.
- Η ανάπτυξή της σε συνάρτηση με τις νέες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις 
προπάντων με τη δημιουργία και τη στερέωση της «πόλης-κράτους».
- Ερμηνεία και ανάλυση λυρικών ποιημάτων και ασμάτων (ελεγειακή, ιαμβική και 
μελική μονωδική ποίηση) βασισμένη στη μελέτη των εσωκειμενικών και 
διακειμενικών στοιχείων (παραγωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την 
επική και τα άλλα είδη της λυρικής ποίησης) καθώς επίσης και στην ανάλυση των 
εξωκειμενικών στοιχείων (προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, παρουσίασης και 
πρόσληψης)
- Λεπτομερής σχολιασμός αποσπασμάτων 

Διδάσκ.: Γεώργιος Π. Τσομής

2. ΑΕΦ 1 4 3  ̂ Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Δραματολογία (ειδίκευση)
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο στοιχεία δραματολογίας στην αισχύλεια, στη 
σοφόκλεια και στην ευριπίδεια τραγωδία. Εν μέρει έχει μορφή σεμιναρίων, που 
σημαίνει ότι για συγκεκριμένα ζητήματα, που καθορίζονται αναλυτικά στο 
περίγραμμα παραδόσεων (π.χ. υποχρεωτική ανάγνωση χωρίων από τα αρχαία 
κείμενα), στηρίζεται και στην προετοιμασία των φοιτητών και κυρίως στην ενεργό 
συμμετοχή τους. Άξονας των παραδόσεων-σεμιναρίων είναι ο συνδυασμός και η 
διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην αυστηρή φιλολογική προσέγγιση, στην 
κριτική ανάλυση, στην ερμηνεία και στη σκηνική πρακτική του Αγαμέμνονα του 
Αισχύλου (το έργο-σταθμός στην ιστορία του θεάτρου), του Οιδίποδα Τυράννου του 
Σοφοκλή (η τραγωδία των χρησμών, η καλύτερη τραγωδία που γράφηκε κατά τον 
Αριστοτέλη) και του Ιππολύτου του Ευριπίδη (τραγωδία που στηρίζεται στο παιχνίδι 
αθωότητας-ενοχής και θεϊκής ανάμιξης στα ανθρώπινα).

Διδακτικοί στόγοι
Οι παραδόσεις αποσκοπούν εν γένει στη γνωριμία με τον «πατέρα της τραγωδίας», 
τον Αισχύλο, εν συνεχεία με τον «κανόνα της κλασικής τραγωδίας», τον Σοφοκλή και 
τέλος με τον «νεωτεριστή» Ευριπίδη. Βάσει του πρώτου έργου, του Αγαμέμνονα 
(πρώτο έργο στην τριλογία Ορέστεια, διδάχθηκε το 458 π.Χ.), μεταξύ άλλων, δίνεται 
έμφαση τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές αλλαγές που συντελέστηκαν 
σταδιακά στην αισχύλεια τεχνική και δραματουργία. Βάσει του Οιδίποδα Τυράννου 
θα εδραιώνεται μια πρώτη επαφή με τη σοφόκλεια τεχνική και δραματουργία, τη 
γλώσσα και τις ιδιαιτερότητες του τραγικού και επίσης, πέρα από την εξέταση των
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στοιχείων εκείνων του έργου που το κατέστησαν ξακουστό, θα γίνει έρευνα βάσει 
των αναφορών του Αριστοτέλη στην Ποιητική του. Τέλος ο Ιππόλυτος (έργο πήρε το 
πρώτο βραβείο) αποτελεί την αφετηρία για τη γνωριμία με τον «ανάστατο» κόσμο 
του Ευριπίδη, τις ιδιομορφίες του τραγικού ποιητή και τον τρόπο που 
«μεταμορφώνει» δεδομένο μυθολογικό υλικό καθιστώντας τους ήρωές του 
καθημερινούς ανθρώπους.

Διδάσκ.: Ιωάννα Παπαδοπούλου

3· ΛΦΙ 170: Λ α τινική  Φ ιλολογία
Λατινική Ποίηση

Seneca, Phaedra
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Φαίδρα του Λ.Α. Σενέκα. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στα ποικίλα προβλήματα και ερεθίσματα για συζήτηση που θέτει η σενέκεια 
τραγωδία, όπως π.χ. ο μύθος της ηρωίδας, η σχέση της Φαίδρας με τον Ιππόλυτο 
Καλυπτόμενο και τον Ιππόλυτο Στεφανία του Ευριπίδη, τα πιθανά πρότυπά της στη 
Λατινική Λογοτεχνία, ο ρωμαϊκός στωϊκισμός και η επίδρασή του στο έργο, η σχέση 
της τραγωδίας με τα πεζά έργα του φιλοσόφου, η επιρροή της ρητορικής στον μύθο 
(υπόθεση), τη διάνοια και το ήθος των ηρώων, ο ρόλος του Χορού, η ανίχνευση 
γνωρισμάτων του αναγνωστικού δράματος και τα επιχειρήματα σχετικά με τη 
σκηνική διδασκαλία ή μη του έργου (‘closet-drama’). Ένα δευτερεύον ζήτημα είναι η 
πρόσληψη του συγκεκριμένου έργου και η επίδρασή του στο ευρωπαϊκό θέατρο. Με 
το πέρας των παραδόσεων οι φοιτητές θα κατέχουν το ύφος, τη γλώσσα, τα 
γνωρίσματα της σενέκειας τραγωδίας και τις ιδιαιτερότητες της ρωμαϊκής τραγωδίας.

Διδακτικοί στόγοι
Σκοπός των παραδόσεων (σεμιναριακής μορφής, δηλαδή, μεταξύ άλλων, με 
συζήτηση που στηρίζεται στην προετοιμασία των φοιτητών/φοιτητριών σε 
συγκεκριμένα θέματα) είναι η γνωριμία με τη λογοτεχνική παραγωγή της Νερώνειας 
Περιόδου και η ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της Φαίδρας του Σενέκα.

Διδάσκ.: Ιωάννα Παπαδοπούλου

4· ΛΦΙ 120: Λ ατινική  Φ ιλολογία
Λατινική Πε£ονοαιρια: Ιστοριογραφία

Σαλλουστίου, Η συνωμοσία του Κατιλίνα

Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής ανήκε ο ιστορικός 
Σαλλούστιος μαζί με τους Βεργίλιο, Τερέντιο και Κικέρωνα στον κανόνα των 
μαθημάτων των ανώτερων τάξεων των Fραμματικών.
Ο C. Sallustius Crispus (86-35 π.Χ.), κατ’ ουσίαν ο πρώτος μεγάλος ιστορικός της 
Ρώμης, ξεκίνησε την καριέρα του ως πολιτικός. Εχθρός των αριστοκρατικών 
(Optimates) και ένθερμος οπαδός των δημοκρατικών (Populares) στάθηκε στο 
πλευρό του Καίσαρα, στο πρόσωπο του οποίου έβλεπε το σωτήρα της Ρωμαϊκής 
Πολιτείας που θα την ανόρθωνε από το χάος και την παρακμή. Μετά τη δολοφονία 
του Καίσαρα (44 π.Χ.) ο Σαλλούστιος απογοητευμένος αποσύρεται από την πολιτική 
και στρέφεται στις ιστορικές μελέτες. Η λίβελλος κατά του Κικέρωνα και οι δύο 
παραινετικές -  συμβουλευτικές επιστολές προς τον Καίσαρα, η γνησιότητα των 
οποίων παρά την αμφισβήτηση κερδίζει σήμερα όλο και περισσότερους
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υποστηρικτές, ανήκουν ακόμα στην εποχή της πολιτικής σταδιοδρομίας του 
Σαλλούστιου. Γνωστός και ένδοξος έγινε για τις ιστορικές του μονογραφίες: 
»Coniuratio Catilinae«, »Bellum Iugurthinum« και »Historiae«. To τελευταίο 
αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση και το ωριμότερο έργο του, το οποίο όμως 
σώζεται αποσπασματικά. Στα ιστορικά του έργα ο Σαλλούστιος πλησιάζει τα 
γεγονότα από μία φιλοσοφική σκοπιά και ερμηνεία. Θεμελιώδης αρχή του είναι η 
αξιολόγηση των συμβάντων με ηθικά και μόνο κριτήρια. Στα έργα του απεικονίζεται 
ο κλυδωνισμός της ρωμαϊκής κοινωνίας και πολιτείας, στην οποία κυριαρχούσαν η 
φυλαυτία, η αισχροκέρδεια, η διαφθορά και η εξαχρείωση των ηθών.
Όσον αφορά στο πρώτο ιστορικό έργο του Σαλλούστιου παραδίδονται από τα 
χειρόγραφα οι τίτλοι Catilina, Catilinarium bellum (ή μόνο Catilinarium) και 
Catilinae bellum, στον Γέλλιο μάλιστα Catilinae historia. Ο Σαλλούστιος ονομάζει 
την εγκληματική πράξη του Κατιλίνα εναντίον της Ρωμαϊκής Πολιτείας το 63 π.Χ. 
coniuratio: „de Catilinae coniuratione ... paucis absolvam“ (4,3). Τη συνωμοσία 
αυτή περιγράφει ο ιστορικός όχι γιατί αποτελεί ένα μεγάλο και κοσμοϊστορικό 
γεγονός, αλλά διότι αποτελεί ένα πολύ ενδεικτικό σύμπτωμα της ηθικής σήψεως της 
ρωμαϊκής κοινωνίας. Το έργο γράφτηκε μετά το θάνατο του Κάτωνα και του 
Καίσαρα, μεταξύ των ετών 43 και 42 π.Χ.
Η γλώσσα του Σαλλουστίου έχει πολλά αρχαϊκά στοιχεία με ποιητικές λέξεις και 
εκφράσεις. Το ύφος του διακρίνεται για την πυκνότητα και βραχυλογία, την αποφυγή 
της μονοτονίας και την ποικιλία. Στο σημείο αυτό μιμείται τον Κάτωνα τον 
πρεσβύτερο και το Θουκυδίδη.
Στις παραδόσεις θα ασχοληθούμε με την ανάλυση του έργου (γλώσσα, ύφος, 
ερμηνευτικά σχόλια, σχέσεις με την προηγούμενη λογοτεχνική παραγωγή, ελληνική 
και λατινική). Στην εισαγωγή θα αναφερθούμε στα ιστορικά γεγονότα πριν από τη 
συνωμοσία και το ιστορικό παρασκήνιο της συνωμοσίας για την καλύτερη 
κατανόηση του έργου. Μας ενδιαφέρει η περίοδος 133 -  31 π.Χ., κατά την οποία 
κλυδωνίζεται και τελικά καταλύεται η Ρωμαϊκή δημοκρατία. Παράλληλα θα γίνει 
λόγος για την πολιτική και κοινωνική διάρθρωση στη Ρώμη. Στη συνέχεια θα μας 
απασχολήσει η προσωπικότητα του Κατιλίνα και η πολιτική του σταδιοδρομία. Θα 
ασχοληθούμε γραμματολογικά με το έργο του Σαλλουστίου, θα γίνει αναφορά στα 
βασικά σημεία της συνωμοσίας του Κατιλίνα και τη δομή του. Μέρος της εισαγωγής 
θα αποτελέσουν και οι ιδιαιτερότητες στη γλώσσα και το ύφος του Σαλλουστίου.
Στόχος είναι να διδαχτούν όλα τα κεφάλαια του έργου. Γ ι’ αυτό το λόγο απαιτείται η 
προετοιμασία των φοιτητών στις παραδόσεις.

Διδακτικοί στόγοι
- Εισαγωγή στη Λατινική Ιστοριογραφία
- Ιστορικά γεγονότα πριν από τη συνωμοσία - το ιστορικό παρασκήνιο της 
συνωμοσίας. Ενδιαφέρει η περίοδος 133 -  31 π.Χ., κατά την οποία κλυδωνίζεται και 
τελικά καταλύεται η Ρωμαϊκή δημοκρατία.
- Πολιτική και κοινωνική διάρθρωση στη Ρώμη. Η προσωπικότητα του Κατιλίνα και 
η πολιτική του σταδιοδρομία.
- Το συγγραφικό έργο του Σαλλουστίου
- Γλώσσα και ύφος του Σαλλουστίου
- G. Sallusti Crispi, De Catilinae coniuratione
- Μετάφραση, ερμηνεία, σχόλια, γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις

- Ερμηνεία και ανάλυση του έργου με έμφαση σε ορισμένα κεφάλαια, τα οποία είναι 
σημαντικά για τη μελέτη και την κατανόηση του έργου.
- Σχέση του Σαλλουστίου με την προγενέστερη ελληνική και λατινική λογοτεχνία 

Διδάσκ.: Γεώργιος Π. Τσομής
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Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθιΐιιατα

5· Α Φ Ι102: Φιλοσοφία
Το μάθημα της φιλοσοφίας περιλαμβάνει: α) τέσσερα έως πέντε κεφάλαια 
συστηματικής ηθικής φιλοσοφίας: 1. Η ηθική ως κλάδος της Φιλοσοφίας. Τα 
κριτήρια της ηθικότητος 2. Η ηθική συνείδηση 3. Η ηθική πράξη 4. Ελευθερία και 
αιτιοκρατία 5. Κριτική της ηθικής των αρχών και των κανόνων (Α. Μάνου, Η  
οντολογία του κακού παρά Πλωτίνω. Ηθικοί και μεταηθικοί απόηχοι. Αθήνα, Α. 
Καρδαμίτσα, 2002).

Διδακτικοί στόγοι
Οι στόχοι του μαθήματος της Φιλοσοφίας σ'ό,τι αφορά στο περιεχόμενο (α) είναι 
ν'αποκτήσουν οι φοιτητές μεγαλύτερη οικειότητα με θέματα συστηματικής 
φιλοσοφίας ήτοι με τη συστηματοποίηση των ιδεών των φιλοσόφων, καθώς επίσης 
και να συνειδητοποιήσουν ότι καθ'ον χρόνον προσεγγίζουν θέματα συστηματικής 
φιλοσοφίας κάνουν ταυτοχρόνως ιστορία της φιλοσοφίας. Σ 'ό,τι αφορά στο 
περιεχόμενο (β) του μαθήματος, στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τη φωτεινή 
και παράξενη φιλοσοφική προσωπικότητα του Σωκράτη, καθώς επίσης και το 
σπινθηροβόλο πνεύμα του μαθητή του, του Πλάτωνος,, και πώς η φιλοσοφία του 
Πλάτωνος παραμένει πάντοτε επίκαιρη.

Διδάσκ.: Ανδρέας Μάνος

6. ΠΑΙ ιο ί: Π α ιδα γω γικά

Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων- 
Διδακτικέ€ Α σ κή σ ει: Θεωρία και ΠράΕη 
τη€ διδασκαλίαν τη€ μητρική c γλώσσαο  
Διδακτιιαχ’ Ασκήσεις

- Η Νεοελληνική Γλώσσα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βασικές αρχές και 
μέθοδοι διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως μητρικής Γλώσσας. Η ολότητα ως αρχή 
της διδασκαλίας της Γλώσσας: ομιλία, ακρόαση, γραφή , ανάγνωση. Γραπτός και 
προφορικός λόγος Η Επικοινωνιακή και Κειμενοκεντρική Διδακτική Προσέγγιση. 
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) της Ελληνικής Γλώσσας. Τα σχολικά 
εγχειρίδια της Γλώσσας Γυμνασίου και Λυκείου. Λειτουργίες και δομικά 
χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας. Εικονογράφηση του 
σχολικού εγχειριδίου. Σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας και Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
Το σχολικό εγχειρίδιο και η μέθοδος διδασκαλίας. Το σχολικό εγχειρίδιο και οι 
αποδέκτες του.
- Δραστηριότητες παραγωγής και αξιολόγησης του λόγου , αυτοαξιολόγησης του 
μαθητή. Διδακτική αξιοποίηση του γλωσσικού λάθους.
-Στο πλαίσιο του μαθήματος διεξάγεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο 1° και 
3° Ενιαίο Λύκειο Κομοτηνής.

-Οργάνωση και Διεξαγωγή της Διδακτικής Άσκησης: Τη γενική εποπτεία της 
οργάνωσης της Διδακτικής Άσκησης την έχει η διδάσκουσα του μαθήματος. Οι 
παρακολουθήσεις των διδασκαλιών γίνονται στο 1° και 3° Ενιαίο Λύκειο Κομοτηνής. 
Τα σχολεία υποδοχής των φοιτητών διακρίνονται για την εξαιρετική συνεργασία τους 
με το Πανεπιστήμιο και συμβάλλουν τα μέγιστα στην ομαλή διεξαγωγή της 
Διδακτικής Άσκησης και τη σύνδεση της Θεωρίας με την Πράξη της διδασκαλίας.
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-Ώρες παρακολουθήσεων : 12-15
-Αξιολόγηση των διδασκαλιών: Οι φοιτητές παρακολουθούν τη διδασκαλία στο 

σχολείο με τη συνοδεία του διδάσκοντος το μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές 
έχουν διδαχθεί βασικά στοιχεία της Διδακτικής Μεθοδολογίας καθώς και βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης μιας διδασκαλίας. Μετά την παρακολούθηση της διδασκαλίας 
στο σχολείο, οι φοιτητές συζητούν και αξιολογούν μαζί με τον συνοδεύοντα 
καθηγητή τη διδασκαλία.
-Πραγματοποίηση διδασκαλίας από φοιτητές: Διδασκαλία στο σχολείο από φοιτητές. 

Φοιτητές που εκδηλώνουν την επιθυμία να διδάξουν σε σχολείο και δεν καθίσταται 
δυνατό, διδάσκουν σε ομάδα συμφοιτητών τους.

Διδακτικοί στόγοι
Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο σπουδαστής γίνεται ικανός :
• Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με επιτυχία τις σύγχρονες μεθόδους για τη 
διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από τις οποίες αντλούνται δυνατότητες επιλογής 
εναλλακτικών λύσεων για δράση προς την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της 
διδασκαλίας.
• Να αναγνωρίζει και να κατανοεί τη σχέση Αναλυτικού Προγράμματος Σχολικού 
εγχειριδίου και Διδακτικής του μαθήματος
• Να συνειδητοποιεί τους τρόπους εκφοράς της γλώσσας
• Να αξιοποιεί τα κείμενα ως υλικό διδασκαλίας.
• Να σχεδιάσει και να πραγματοποιεί διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, να αυτοαξιολογείται και να αξιοποιεί την αντίστοιχη ανατροφοδότηση.
• Να αναγνωρίζει την υπεροχή της ενεργού συμμετοχής του μαθητή στη 
διδασκαλίας της Γλώσσας και να την επιδιώκει σε κάθε διδακτικό του βήμια.
• Να οδηγεί αποτελεσματικά τους μαθητές σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου και 
αυτοαξιολόγησης τους.
• Να αξιοποιεί διδακτικά το γλωσσικό λάθος των μαθητών.
Να αξιοποιεί τη διδακτική αρχή της Διαθεματικότητας -  Διεπιστημονικότητας στο 
Γλωσσικό μάθημα.

Διδάσκ.: Ειρήνη Κορρέ

7 · Α Ι Λ ι ι ΐ :  Ελληνιστική Ιστορία

Διδάσκ.: Αικατερίνη Χατζή
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Σ Τ ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά ιιαθήματα

1 . ΝΕΦ ΐβ ι: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία
Η π εριοδοε από το 1Q3Q ως σήμερα

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτήτριες/ές καλούνται να εμβαθύνουν στην 
πεζογραφία της μεταπολεμικής περιόδου (συμβατικά: 1945-1974), μελετώντας τους 
ιστορικοκοινωνικούς όρους εμφάνισης και διαμόρφωσής της, καθώς και τη θεματική 
και αφηγηματική συγκρότησή της. Η μεταπολεμική πεζογραφία αποτιμάται τόσο σε 
σχέση με τα ρεύματα του ρεαλισμού και του μοντερνισμού, γενικότερα, από τα οποία 
αντλεί, όσο και με γνώμονα τη συνεισφορά της στην ανανέωση της νεοελληνικής 
πεζογραφίας. Στόχος είναι η παρουσίαση βασικών θεματικών αξόνων και 
ειδολογικών κατηγοριών της μεταπολεμικής πεζογραφίας (μαρτυρία, αστικό 
μυθιστόρημα, αλληγορικό μυθιστόρημα), μέσα από την ανάγνωση συγκεκριμένων 
μυθιστορημάτων: Η  λέσχη (1961) του Στρατή Τσίρκα, Πυραμίδα 67 (1950) του Ρένου 
Αποστολίδη, Η  κάθοδος των Εννιά (1963) του Θανάση Βαλτινού, Το τρίτο στεφάνι 
(1962) του Κώστα Ταχτσή, Το διπλό βιβλίο (1976) του Δημήτρη Χατζή, Το φράγμα 
(I960) του Σπύρου Πλασκοβίτη και Το κιβώτιο (1974) του Ά ρη Αλεξάνδρου. Τα 
κείμενα αυτά επιλέχθηκαν όχι μόνο επειδή είναι κριτικά καταξιωμένα λόγω του 
νεοτερικού τους χαρακτήρα σε επίπεδο γλώσσας, ύφους και τεχνικής, αλλά και 
επειδή θεωρείται ότι αντανακλούν με πιο άμεσο και παιδαγωγικά προσφορότερο 
τρόπο, σε σχέση με άλλα, πιο πειραματικά κείμενα, τους προβληματισμούς και το 
πνεύμα της μεταπολεμικής εποχής.

Διδακτικοί στόγοι
>  Εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της νεότερης 

ελληνικής πεζογραφίας και τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία
>  Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους συμπλέκεται η λογοτεχνία με την 

ιστορία
>  Εξοικείωση των φοιτητριών/ών με την ιδεολογική συγκρότηση, τους 

πολιτικούς προβληματισμούς, τη θεματική και τις αφηγηματικές τεχνικές της 
μεταπολεμικής πεζογραφίας

>  Κατανόηση της ανανεωτικής συμβολής της μεταπολεμικής πεζογραφίας στην 
ιστορία της νεότερης πεζογραφίας
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y  Ο σημαντικότερος ίσως στόχος του μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές 
να προσεγγίσουν τα κείμενα προσωπικά και άμεσα, χωρίς προκαταλήψεις, και 
να τους δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να τα συσχετίσουν με 
σύγχρονους, ουσιαστικά διαχρονικούς, προβληματισμούς ιδεολογικού και 
υπαρξιακού χαρακτήρα- να δείξει, με άλλα λόγια, όχι μόνο τρόπους ερμηνείας 
και ιστορικής αποτίμησης της λογοτεχνίας αλλά και ενσωμάτωσής της στη 
ζωή του αναγνώστη.

Διδάσκ.: Σοφία Βούλγαρη

2. ΝΕΦ 117: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Η Παλαιότερη Νεοελληνική Πεζογραφία

(isoc αιώνας -  1830)
Στο μάθημα, σε μια πρώτη φάση, δίνεται μια πανοραμική άποψη της νεοελληνικής 
γραμματείας σε πεζό λόγο από το 1453 έως το 1830, δηλαδή κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Παρουσιάζονται συγγραφείς και κείμενα αντιπροσωπευτικά και 
ενδεικτικά των ειδών του πεζού λόγου που καλλιεργήθηκαν, όπως:
1. Συγγραφείς και έργα που ανήκουν στο ιστοριογραφικό και βιογραφικό είδος (με 
την ευρεία σημασία των όρων): Λεόντιος Μαχαιράς, Ανδρόνικος (Νίκανδρος) 
Νούκιος, (Ψευδο)Δωρόθεος ή Ιερόθεος Μονεμβασίας, «Χρονικόν (περί) των Τούρκων 
σουλτάνων», Παπα - Συναδινός, Άντζολος Σουμάκης, Ιερόθεος Αβάτιος, Νεκτάριος 
Ιεροσολύμων, Ευθύμιος Ιερομόναχος, Παναγιώτης Κοδρικάς, Ελισάβετ Μουτσά(ν) -  
Μαρτινέγκου, (Γιάννης) Μακρυγιάννης.
2. Αγιολογίες, Ομιλητικές και ηθικοδιδακτικές διηγήσεις, Οράματα, Προφητείες και 
Θαύματα: Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, Άνθος των χαρίτων, Ιωαννίκιος Καρτάνος, 
Δαμασκηνός Στουδίτης, (Παπα-) Λαυρέντιος, Μάξιμος Μαργούνιος, Ιωάννης 
Μορεζίνος, Αγάπιος Λάνδος, Φραγκίσκος Σκούφος, Θεόκλητος Πολυείδης, Ο μικρός 
Ερρίκος και ο φορεύς του, (Γιάννης) Μακρυγιάννης.
3. Παρωδίες, Σάτιρες και Παραβολικές διηγήσεις: Ο Πωρικολόγος -  Ο Οψαρολόγος, 
Σπανός, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Στέφανος Κανέλος, Αδαμάντιος Κοραής, Ιωάννης 
Βηλαράς, Διονύσιος Σολωμός.
4. Ανεκδοτικές διηγήσεις, Διηγήματα, Νουβέλες και Μυθιστορήματα: Αλέξανδρος ο 
Μακεδών, Βίος Αισώπου, Στεφανίτης και Ιχνηλάτης, Σιντίπας, (Βασίλειος Αιγενής) 
Ακριτης, Μπερτόλδος, Νικόλαος Μαυροκοδράτος, Αραβικόν Μυθολογικόν, Ρήγας 
Βελεστινλής, Ιωάννης Καρατζάς, Δ. Ν. Ισκέντερης, Ιωάννης Βηλαράς, Αθανάσιος 
Ψαλίδας.
Σε μια δεύτερη φάση, το μάθημα επικεντρώνεται σε κείμενα -  σταθμούς του πεζού 
λόγου που πέρασαν στην ελληνική γραμματεία μέσω μεταφράσεων από τα αραβικά, 
γνώρισαν μια πορεία μακραίωνη στα ελληνικά γράμματα και τεκμηριώνουν τις 
γόνιμες πολιτισμικές ανταλλαγές ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο: 
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, Στεφανίτης και Ιχνηλάτης, Σιντίπας, Αραβικόν Μυθολογικόν.

Διδακτικοί στόγοι
Η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα ειδικό επιστημονικό πεδίο, η γνώση του πεδίου και 
της προβληματικής του. Επιπλέον, η κατανόηση του εύρους των επιστημονικών 
ζητημάτων που είναι αναγκαίο να έχουν υπόψη και να αντιμετωπίζουν οι μελετητές 
της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής, καθώς επίσης και η εξοικείωση των 
φοιτητών με τις απαιτήσεις της έρευνας σ’ αυτήν. Στο πλαίσιο αυτής της εξοικείωσης 
απαραίτητο βήμα αποτελεί η γνώση και η χρήση των θεωρητικών μεθοδολογικών 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους ποικίλους τρόπους προσέγγισης του υλικού.

Διδάσκ.: Στεργιανή Χελιδώνη



3· Β Φ Ι102: Β υζαντινή  Φ ιλολογία

Βυζαντινό Υμνονοαωία
Εισαγωγή στη θρησκευτική - εκκλησιαστική ποίηση.
Διδασκαλία επιλεγμένων κειμένων, κυρίως υμνογραφικών (κοντακίων, κανόνων, 
στιχηρών) και κατά δεύτερο λόγο από την προσωπική θρησκευτική ποίηση.
Πρώτη γνωριμία με τον κλάδο και τα υμνογραφικά είδη, αλλά και εμβάθυνση (καθότι 
μάθημα ειδίκευσης) και εξοικείωση με τα ιδιαίτερα προβλήματα των υμνογραφικών 
κειμένων, την κατάσταση της έρευνας (επικέντρωση σε θέματα που δεν έχουν 
ερευνηθεί ικανοποιητικά).
Εκπόνηση ατομικών εργασιών: Χειρόγραφη παράδοση - κριτικές εκδόσεις. Λεξικο- 
γραφική έρευνα. Μεταφραστικά ζητήματα.

Διδακτικοί στόγοι
Να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές τη γένεση, την εξέλιξη, τις διαφορές των 
υμνογραφικών ειδών, την επίδραση της ρητορικής στην υμνογραφία, το ιδιαίτερο 
λεξιλόγιο και τα θέματα του κλάδου. Να γνωρίσουν τους βασικούς εκπροσώπους. Να 
είναι σε θέση να κατανοούν τα υμνογραφικά κείμενα.

Διδάσκ.: Γρηγόριος Παπαγιάννης

4· ΓΑ.Ω 120: Γ λω σσολογία

Εισαγωγή στη Διαλεκτολογία

Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φ ιλολογίας Σ τ ’ Εξαμήνου

Διδάσκ.: Πηνελόπη Καμπάκη -  Βουγιουκλή

5· ΑΙΛ150: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού

Βλ. Ε ιδίκευση Κλασικής Φ ιλολογίας Σ τ ' Εξαμήνου

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

6. ΨΥΧ ιοο: Ψυχολογία

Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φ ιλολογίας Σ τ ’ Εξαμήνου

Διδάσκ.: Ανδρέας Μάνος
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/ :  ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

1. ΝΕΦ ι8ο: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Επισκόπηση της Νεοελληνικήc Κριτικήc

Το μάθημα δοκιμάζει να δώσει στους φοιτητές μερικές βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες γύρω από ζητήματα λογοτεχνικής κριτικής. Αποτελείται από τρία 
επάλληλα στρώματα:
Α. Μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις επιχειρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα 
όπως «τι ίσως είναι η κριτική;» ή «ποιος είναι ένας καλός κριτικός;» ή ακόμα «με 
ποιους όρους εργάζεται σωστά ένας καλός κριτικός;»
Β. Παρακολουθούμε πάνω στον άξονα του χρόνου το έργο σημαντικών ελλήνων 
κριτικών, ξεκινώντας από τον Αδαμάντιο Κοραή και τη μελέτη του για τα 
‘Αιθιοπικά’ του Ηλιοδώρου (1804) και φθάνοντας ως τον Αλέξανδρο Αργυρίου.
Γ. Εφαρμόζουμε τις αποκτηθείσες γνώσεις πάνω σε κείμενα της σύγχρονης κριτικής

Διδακτικοί στόνοι
Μια πρώτη επαφή με τον σημαντικό χώρο της λογοτεχνικής κριτικής. Δοκιμάζουμε 
να δώσουμε στους φοιτητές ορισμένα εφόδια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν με 
τη σειρά τους κριτικά την λογοτεχνική κριτική.

Διδάσκ.: Βασιλική Κοντογιάννη

2. ΝΕΦ 150: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Η ποίηση Tr|c Teviac του 1Q3Q

Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι το έργο των ποιητών που, σύμφωνα με την 
καθιερωμένη, αν και μάλλον αμφιλεγόμενη, ορολογία, συνανήκουν στη «Γενιά του 
1930», μια ομάδα λογοτεχνών και διανοουμένων, η οποία, συσπειρωμένη γύρω από 
το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα, επιχείρησε τη ριζική ανανέωση της λογοτεχνικής 
παραγωγής και τον επανακαθορισμό βασικών κατευθύνσεων της πνευματικής ζωής. 
Συγκεκριμένα, το μάθημα πραγματεύεται τους ιστορικούς και πολιτισμικούς όρους 
της λεγάμενης «επιθυμίας για το μοντέρνο» που χαρακτηρίζει τον ελληνικό 
μεσοπόλεμο, τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και τις έντονες συζητήσεις των 
διανοουμένων της εποχής γύρω από τα δίπολα ιδεαλισμός-υλισμός, παράδοση- 
νεωτερικότητα, Ελλάδα-Δύση, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού 
της εθνικής ταυτότητας σε διάλογο με τον δυτικοευρωπαϊκό μοντερνισμό. Όσον 
αφορά την ποίηση, ειδικότερα, θίγεται καταρχήν το ζήτημα της διάκρισης μεταξύ 
παραδοσιακής και νεωτερικής ποίησης, καθώς και μεταξύ μοντερνισμού και 
πρωτοπορίας, και ανιχνεύονται σε συγκεκριμένα κείμενα οι διαστάσεις μιας 
ανανέωσης που έμελλε να διαφοροποιήσει οριστικά και αμετάκλητα το πρόσωπο της 
ελληνικής ποίησης. Οι διάφορες εκδοχές του μοντερνισμού και της πρωτοπορίας,
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όπως αυτές διαμορφώθηκαν υπό τους συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς που 
έθεταν τα ελληνικά πολιτισμικά συμφραζόμενα, εξετάζονται με αφετηρία το έργο 
προδρόμων ποιητών, όπως ο Καρυωτάκης και ο Παπατσώνης, και με βάση 
επιλεγμένα ποιητικά κείμενα των επιφανέστερων από τους ποιητές που θεωρούνται 
εκπρόσωποι ή συνοδοιπόροι της «Γενιάς του 1930»: των Γ. Σαραντάρη, Ν. Ράντου, 
Γ. Σεφέρη, Ανδ. Εμπειρικού. Ν. Εγγονόπουλου, Οδ. Ελύτη και Γ. Ρίτσου. Για λόγους 
μεθοδολογικούς, η επιλογή των κειμένων περιορίζεται στη δεκαετία του 1930 και 
1940.

Διδακτικοί στόγοι
>  Η εμπέδωση τρόπων ανάγνωσης και μεθόδων ανάλυσης της
μοντερνιστικής ποίησης σε σχέση με την παραδοσιακή ποίηση
>  Εμπέδωση των βασικών γνώσεων σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της 
νεοελληνικής ποίησης
>  Η βαθύτερη κατανόηση της εξάρτησης της λογοτεχνίας, και
γενικότερα του πολιτισμού, από την πολιτική ιστορία και τα ιδεολογικά 
αιτήματα μιας εποχής
> Η ουσιαστική επαφή με σημαντικούς, τόσο γνωστούς και
καταξιωμένους όσο και λιγότερο γνωστούς και παραγνωρισμένους, 
εκπροσώπους της ποιητικής ανανέωσης του 1930
> Η εξάσκηση των φοιτητριών και φοιτητών στη χρήση της
βιβλιογραφίας και τη σύνθεση γραπτής επιστημονικής εργασίας
>  Βασικός στόχος παραμένει να κατανοήσουν ή μάλλον να νιώσουν οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές ότι η ποίηση μπορεί , τελικά, και να τους 
αφορά, δηλ. να καταπολεμηθούν οι ισχύουσες προκαταλήψεις και να 
υπερνικηθούν οι πάγιες φοβίες που συνοδεύουν τη σχέση τους με τη 
λογοτεχνία και τη φιλολογική προσέγγισή της.

Διδάσκ.: Σοφία Βούλγαρη

3 · ΑΕΦ ι6θ: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία
Αρ/αία Ελληνική Πεζογραφία: Φιλοσοφικά 
κείμενα (κοινό)

Διδάσκ.: Ιωάννης Πετρόπουλος

4· Β Φ Ι140: Β υζαντινή Φ ιλολογία

Ιστοριογραφία

Οι Ιστορικοί της Αλώσεως
Στο μάθημα αυτό θα πραγματοποιηθεί μια γενική εισαγωγή στα ιστορικά γεγονότα 
της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 και στη συνέχεια 
θα μεταφραστούν και θα σχολιαστούν από την άποψη του περιεχομένου, του ύφους
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και της γλώσσας τα σχετικά κείμενα των τεσσάρων Ιστορικών της Αλώσεως, του 
Δούκα, του Σφραντζή, του Κριτόβουλου και του Χαλκοκονδύλη.
Το κέντρο βάρους θα δοθεί στα mo αποφασιστικά και συγκλονιστικά συμβάντα, π.χ. 
την τελευταία μάχη που κατέληξε στην Άλωση, τον τραυματισμό και την αποχώρηση 
από το πεδίο της μάχης του Ιωάννη Ιουστινιάνη,· το θάνατο του τελευταίου αυτοκρά- 
τορα Κωνσταντίνου ΙΑ ', το μαρτυρικό θάνατο του Λουκά Νοταρά και των γιων του, 
το θάνατο του Ορχάν κ.ά. Θα συγκρίνουμε τον τρόπο παρουσίασης αυτών των γεγο
νότων από τον κάθε ιστορικό και θα βγάλουμε συμπεράσματα για την αντικειμενικό
τητα, τα κίνητρα και τις αδυναμίες του καθενός.
Στόχος του μαθήματος είναι μέσα από την παράλληλη ανάγνωση αυτών των κειμέ
νων να σκιαγραφήσει τους τέσσερις Ιστορικούς και να ερμηνεύσει τις γλωσσικές, ιδε
ολογικές κ. ά. ιδιαιτερότητές τους.

Διδακτικοί στόγοι
Οι φοιτητές καλούνται να εξοικειωθούν με ιστοριογραφικά κείμενα γραμμένα τόσο 
στην ομιλουμένη γλώσσα της εποχής όσο και στην αττικίζουσα, να αποκτήσουν την 
ευχέρεια να τα κατανοούν και την κριτική ικανότητα να τα αξιολογούν. Τα κείμενα 
αυτά αντικατοπτρίζουν την εποχή τους και μας δίνουν, συχνά με αμεσότητα και ζω
ντάνια, σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα της Αλώσεως και τα πρόσωπα που 
διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο σ’ αυτά.
Τέλος, οι φοιτητές καλούνται να επαναλάβουν τη γραμματική και το συντακτικό της 
Αρχαίας Ελληνικής, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις αποκλίσεις των βυζαντινών κει
μένων από αυτά και να μεταφράζουν με ευχέρεια.

Διδάσκ.: Μαρία Τζιάτζη

5· ΓΛίΙ 130: Γ λω σσ ολογία
Ιστορική Γοαμιιατική της Αρχαίας 
Ελλη νικήο Γλώσσα c

Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φ ιλολογίας Σ τ 'Ε ξαμ ήνου

Διδάσκ.: Ζωή Γαβριηλίδου

Κατ’ ε^τιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

6. ΠΑΙ ιο ί:  Π αιδαγω γικά

Γρνική Διδακτικά
Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φ ιλολογίας Ζ ' Εξαμήνου
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7· ΑΙΛ 198: Η Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο

Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 9ος-15ος αι. Στοιχεία υλικού πολιτισμού
Ο καθ’ ημέραν βίος κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο σύμφωνα με τα 
ανασκαφικά ευρήματα και τα βυζαντινά μνημεία πάσης φύσεως. Πηγές της έρευνας: 
μνημεία και κείμενα. Έμφαση δίδεται επίσής στα κείμενα. Αξιολογείται η συμβολή 
τους. Οι έρευνες της τελευταίας πεντηκονταετίας. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 
Συζητείται η συμβολή του μαθήματος στο πρόγραμμα της Μέσης Εκπαιδεύσεως. 
Διάχυση του αντικειμένου I. σε μαθήματα, όπως η Ιστορία (Βυζαντινή, Νεότερη και 
Σύγχρονη -  Γυμνασίου και Λυκείου), και II. σε δραστηριότητες, όπως οι 
περιβαλλοντικές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 
και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με πάσης 
φύσεως μουσεία.

Διδακτικοί στόγοι
Μνημεία και γραπτές πηγές της MB και ΥΒ περιόδου ως πηγές της καθημερινής 
ζωής των βυζαντινών: προβλήματα και δεδομένα της έρευνας.

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Τσουρής

8. ΑΙΛ ιόο: Νεοελληνική Ιστορία

Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φ ιλολογίας Ζ ' Εξαμήνου

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

ΙΓ  ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

1. ΝΕΦ: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Ελληνική ποίηση: i8°s -ιο°^ αιώνας

Το μάθημα κινείται με την προσέγγιση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
και επιδιώκει να φέρει σε επικοινωνία τους φοιτητές της ειδίκευσης Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας με ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις στον χώρο τι^ς 
Νεοελληνικής ποίησης, όπως αυτές παρατηρούνται από τα μισά περίπου του 18 υ 
αιώνα έως και το 1870 -  1880 .
Κεντρικές μορφές στην ποιητική αυτή διαδρομή αποτελούν ο Ανδρέας Κάλβος και ο 
Διονύσιος Σολωμός, ωστόσο το μάθημα δεν αφιερώνεται αποκλειστικά στην ποιητική
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παραγωγή που προέρχεται από τους δύο μεγάλους ποιητές. Αντίθετα δοκιμάζει να 
δείξει την μετάβαση, από την προγενέστερη ποίηση προς τα δικά τους έργα.

Μαθησιακοί στόγοι
Εξοικείωση με σημαντικούς ποιητές και θεμελιώδη έργα τους 

Διδάσκ. Βασιλική Κοντογιάννη

2. Β Φ Ι150: Β υζαντινή Φ ιλολογία

Βυζαντινή Πεζογραφία: Οι jtoiKiXiee του

μέσου και του υψηλού ύφου€
Η γλώσσα της βυζαντινής λογοτεχνίας διακρίνεται σε τρεις εν  ̂ μέρει 
αλληλεπιδρώμενες βαθμίδες (ή καλύτερα σε τρία επίπεδα ύφους): στην αρχαΐζουσα 
(υψηλό ύφος), τη γραπτή Κοινή (μέσο ύφος) και τη δημώδη (κατώτερο ύφος). Μέσα 
από τις παραδόσεις του μαθήματος θα διαβαστούν και θα ερμηνευτούν κείμενα της 
βυζαντινής γραμματείας που αφορούν τον νέο αττικισμό και τη γραπτή κοινή 
ελληνική. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν κείμενα των Ιωάννου Χρυσοστόμου, 
Συμεών του Μεταφραστή, Κωνσταντίνου Μανασσή, Ιωάννου Ζωναρά, Άννας 
Κομνηνής.
Το μάθημα αποσκοπεί, συν τοις άλλοις, στην προετοιμασία των φοιτητών για 
μεταπτυχιακές σπουδές.

Διδακτικοί σ τό Ύ Ο ΐ

>  Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με το φαινόμενο που ονομάζεται Βυζάντιο 
μέσα από τα γραπτά μνημεία.

>  Η εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με την υπερχιλιετή βυζαντινή 
γραμματεία, τόσο τη θύραθεν όσο και τη θεολογική.

>  Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις ποικίλες υφολογικές βαθμίδες της 
μεσαιωνικής Ελληνικής.

>  Από την χειρόγραφη στην έντυπη έκδοση (κριτική του κειμένου και τεχνική 
των εκδόσεων: αποκατάσταση των κειμένων και κατάρτιση των 
υπομνημάτων)

>  ΕΙ εξοικείωση των φοιτητριών/ών με την ανάγνωση χειρογράφων 
καλλιγραφικής μικρογράμματης γραφής

>  Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις μεθόδους και τα βοηθήματα 
(εγχειρίδια, λεξικά, περιοδικά κ.λπ.) της επιστήμης της Βυζαντινολογίας.

^  Η σύνταξη επιστημονικής εργασίας.

Διδάσκ.: SRaimondo Tocci

τ

η

ΝΕΦ ι62: Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Η JiepioSoc από  το iq.ro (oc σήμερα

Παράδοση και πρω τοπορία στι/ νεοελληνική ποίηση
Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μία συνοπτική διερεύνηση της σύγχρονης ποίησης 
ξεκινώντας από την πρώτη μεταπολεμική γενιά μέσω συγκεκριμένων θεματικών και
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μορφολογικών κατηγοριών. Στη διάρκεια του μαθήματος γίνεται παρουσίαση όσο 
γίνεται, χαρακτηριστικών των τάσεων που διαγράφονται την συγκεκριμένη περίοδο 
από το 1950 έως τις μέρες μας, αλλά και των προτιμήσεων σε ποιητές του κανόνα 
που οι τάσεις αυτές εκδηλώνουν. Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε δύο μέρη:
1) Παρουσιάζεται το έργο των ποιητών της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. 
Αναλύονται κείμενα των κοινωνικών (Μ.Αναγνωστάκης, Τ.Πατρίκιος, 
Α.Αλεξάνδρου), υπαρξιακών (Τ.Σινόπουλος, Ν.Καρούζος) και νεοϋπερρεαλιστών 
(Μ.Σαχτούρης, Ν.Βαλαωρίτης) ποιητών και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της 
κάθε τάσης. Δίνεται προτεραιότητα στην ανάγνωση ποιητικών κειμένων που 
ανοίγουν ένα διάλογο τόσο με την ανανεωμένη παράδοση και τη μοντερνιστική 
ποίηση όσο και με την ιστορική πρωτοπορία. Σκοπός του μαθήματος, εκτός από την 
εξοικείωση των φοιτητών με τα σημαντικότερα κείμενα της πρώτης μεταπολεμικής 
γενιάς, είναι και η αναζήτηση των νέων προτάσεων ποιητικής στα κείμενα αυτά.
2) Επιπλέον, επιχειρούνται με πρωτοβουλία των φοιτητών αναγνώσεις του έργου 
συγχρόνων ποιητών. Γίνεται μία πρώτη απόπειρα βιβλιογράφησης και 
γραμματολογικής τοποθέτησης τόσο των ποιητικών έργων όσο και των κειμένων που 
αφορούν την σύγχρονη ποιητική δημιουργία. Αναλύονται κείμενα ποιητών όπως ο 
Γιάννης Βαρβέρης, η Κική Δημουλά, ο Αλέξης Τραϊανός, ο Βύρων Λεοντάρης, ο 
Μαρία Λαϊνά, ο Στρατής Πασχάλης, ο Χάρης Βλαβιανός κ.ά. και αναδεικνύεται η 
ιδιαιτερότητα της ποιητικής τους αλλά και η σχέση τους με την παράδοση. Οι 
φοιτητές καλούνται να παράγουν μία πρωτότυπη εργασία με την οποία θα 
παρουσιάζουν και θα δοκιμάζουν την ανάγνωση μίας ποιητικής συλλογής, της οποίας 
η επιλογή καθορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τη διδάσκουσα.

Διδακτικοί στόγοι
Στο μάθημα αυτό πρέπει να φανεί ότι σύγχρονοι ποιητές ενώ προκύπτουν θεματικά 
και μορφολογικά από τις αλλαγές που επιτελέστηκαν στα όρια της πρώτης 
μεταπολεμικής γενιάς, ανέπτυξαν μια ειρωνική και σαρκαστική γλώσσα και ένα 
περιφρονητικό, σκληρά ρεαλιστικό ύφος. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να εξοικειωθούν με την ανάγνωση της νεότερης και νεοτάτης ποίησης 
και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αυτή παρουσιάζει, μεταξύ των οποίων ο εντοπισμός 
συγκεκριμένης βιβλιογραφίας, η ανανέωση των ζητημάτων και γλωσσικών 
ιδιωμάτων που προκύπτουν από την νέα ποιητική γραφή και οι τακτικές και 
προοπτικές αναγνωσιμότητάς τους.

Διδάσκ.: Ελισάβετ Αρσενίου

3· ΑΕΦ 142: Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (κοινοί

Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας Η ' Εξαμήνου

Διδάσκ.: Γεώργιος Π. Τσομής
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4.Α ΙΛ 199: Μνημειακή Τοπογραφία
Πηγές της μνημειακής τοπογραφίας: μνημεία και κείμενα. Έμφαση δίδεται στην 
παρουσίαση των περιηγητικών και λοιπών συναφών κειμένων. Αξιολογείται η 
συμβολή τους. Οι έρευνες της τελευταίας πεντηκονταετίας. Επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας. Γεωγραφικός προσδιορισμός. Φυσικά όρια, ποταμοί, λίμνες, όρη, 
οροσειρές, πεδιάδες, νησιά. Διάγραμμα ιστορίας κατά περιόδους (4ος -  6ος αι., 7ος -  
8ος αι., 9ος -  1204, 1204 -  β' μισό 14ου αι., β' μισό 14ου αι. -  17ος αι., 18ος -  19ος 
αι.). Σημαντικά γεγονότα. Διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση. Οικονομία 
(παραγωγή και εμπόριο). Οδικό δίκτυο. Παρουσιάζονται τα μνημεία κατά θέση 
αρχίζοντας από το Ορμένιο και τελειώνοντας στο Σιδηρόκαστρο. Η παρουσίαση 
ακολουθεί το κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο (Εγνατία οδός και κάθετοι προς 
αυτήν).
Συνοψίζονται οι χαρακτήρες της οικοδομικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας 
κατά περιόδους και η διασπορά τους κατά τόπους. Συζητείται η συμβολή του 
μαθήματος στο πρόγραμμα της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Διάχυση του αντικειμένου I. 
σε μαθήματα, όπως η Ιστορία (Βυζαντινή, Νεότερη και Σύγχρονη -  Γυμνασίου και 
Λυκείου), η Τοπική Ιστορία (Γυμνασίου) ή άλλα συναφή και II. σε δραστηριότητες, 
όπως οι περιβαλλοντικές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με 
πάσης φύσεως μουσεία.

Διδακτικοί στόγοι
Μνημεία υστερορρωμαϊκής, βυζαντινής και οθωμανικής (οθωμανικά, χριστιανικά, 
εβραϊκά, αρμενικά) περιόδου κατά θέσεις. Σύνδεση με τις ιστορικές περιόδους. 
Συστηματοποίηση πηγών της Μν. Τοπ. Αξιολόγηση περιηγητικών κειμένων.

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Τσουρής

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

5· Α Φ Ι102: Φιλοσοφία

Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας Η ’ Εξαμήνου.

6. ΠΑΙ ι ο ί :  Π α ιδ α γω γικ ά

Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων

Βλ. Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας Η ' Εξαμήνου.
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7· ΑΙΑ ill : Ελληνιστική Ιστοοία

Διδάσκ.: Αικατερίνη Χατζή

Ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  Ε π ι λ ο γ έ ς

Κατά τη διάρκεια των σπουδών επιλέγονται 4 από τα ακόλουθα 
μαθήματα ανεξαρτήτως εξαμήνου:

Ε λ ε ύ θ ερες  Επ ιλο γέ ς  Χ ειμ εριν ο ύ  Ε ξ ά μ η ν ο υ

ι. ΕΕΜ Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Νεοελληνική Δραιιατουργία

Μικρή σκιαγράφηση της ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου 
Αναγνώσεις θεατρικών έργων (1829-1995)
Τοποθέτηση στον χώρο και τον χρόνο, καθώς επίσης και σε σχέση με τον συγγραφέα, 
των θεατρικών αυτών έργων.
Σχολιασμός τους σε συνεργασία με τους φοιτητές.

Διδακτικοί στόγοι
Μια πρώτη γνωριμία με το νεοελληνικό θέατρο, το οποίο πολλοί από τους φοιτητές 
μας αγνοούν παντελώς.

Διδάσκ.: Βασιλική Κοντογιάννη

2. ΕΕΜ Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Νεοελληνική Πε£ονραφία: Ερωτικό 
Μυβιστόρηιια

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγική, συνοπτική αλλά σφαιρική παρουσίαση 
των ζητημάτων που έχουν απασχολήσει και απασχολούν την έρευνα σχετικά με τα 
μυθιστορηματικά κείμενα του ύστερου ελληνικού μεσαίωνα ή των πρώτων 
νεοελληνικών χρόνων, τα οποία αναπτύσσουν την ερωτική θεματική (ζητήματα 
γενετικά, ποιητικής, ερμηνείας, χρονολόγησης, έκδοσης των κειμένων κά.). 
Εξετάζονται αναλυτικά τα κείμενα: 1. Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν 
διήγημα, 2. Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου του Ρωμαίου και 3. Αφήγησις Λιβίστρου. Η 
εξέταση των τριών κειμένων (του καθενός χωριστά αλλά και των τριών συγκριτικά)
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προσανατολίζεται πρώτα προς τη διερεύνηση της ποιητικής τους: σχολιάζεται 
αναλυτικά η οργάνωση της θεματικής και του αφηγηματικού λόγου, εξετάζεται 
ιδιαίτερα η οργάνωση της ερωτικής θεματικής, διερευνάται ο ιδεολογικός 
χαρακτήρας των έργων, προτείνονται τα κλειδιά που μπορούν να οδηγήσουν στον 
προσδιορισμό της αξίας τους στην ιστορία .του μυθιστορήματος. Σε ένα δεύτερο 
στάδιο η συζήτηση στρέφεται σε ζητήματα εκδοτικά, χρονολόγησης, προσδιορισμού 
του συγγραφέα, πρόσληψης των κειμένων κά. Τέλος, η διδασκαλία επικεντρώνεται 
στις εκφράσεις που περιέχουν τα κείμενα, οι οποίες σχολιάζονται αναλυτικά σε 
συνδυασμό με τη θεωρία περί εκφράσεων της βυζαντινής Ρητορικής. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά με εργασίες οι οποίες έχουν 
αντικείμενο είτε την αναλυτικότερη παρουσίαση των ερωτικών μυθιστορημάτων τα 
οποία δεν εξετάζονται αναλυτικά στο σεμινάριο, είτε ειδικότερα ζητήματα των τριών 
μυθιστορημάτων που αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Οι εργασίες είναι 
προαιρετικές. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους φοιτητές τα θέματα που 
προβλέπονται για τις εργασίες τους παρουσιάζονται από τη διδάσκουσα.

Διδακτικοί στόγοι
Η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα ειδικό επιστημονικό πεδίο, η γνώση του πεδίου και 
της προβληματικής του. Επιπλέον, η κατανόηση του εύρους των επιστημονικών 
ζητημάτων που είναι αναγκαίο να έχουν υπόψη και να αντιμετωπίζουν οι μελετητές 
της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής, καθώς επίσης και η εξοικείωση των 
φοιτητών με τις απαιτήσεις της έρευνας σ’ αυτήν. Στο πλαίσιο αυτής της εξοικείωσης 
απαραίτητο βήμα αποτελεί η γνώση και η χρήση των θεωρητικών μεθοδολογικών 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους ποικίλους τρόπους προσέγγισης των 
κειμένων.

Διδάσκ.: Στεργιανή Χελιδώνη

3· ΕΕΜ Επιγραφική I

Διδάσκ.: Αικατερίνη Χατζή

4· ΕΕΜ Αρ/αία Ελληνική Θρησκεία

5· ΕΕΜ Εισαγωγή στη /ρήση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

6. ΕΕΜ Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ξ ε ν η  Γ λ ώ σ σ α

ΞΓΛ

ΞΓΛ ι ι ΐ :

Αγγλικά

Γαλλικά
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Ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  Ε π ιλ ο γ έ ς  Ε α ρ ιν ο ύ  Ε ξ ά μ η ν ο υ

1. ΕΕΜ Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Εισαγωγή στον Ελληνικό Τύπο

Ξεκινώντας με μια σύντομη εισαγωγή στον Τύπο (ιστορία και σημασία της μελέτης 
του, κατηγορίες περιοδικών εντύπων) και στην ιστορία του ελληνικού Τύπου, το 
μάθημα επικεντρώνεται αναλυτικότερα: α) στον προεπαναστατικό ελληνικό Τύπο 
(εφημερίδες και φιλολογικά περιοδικά), β) στις χειρόγραφες και έντυπες εφημερίδες 
του Αγώνα, γ) στις πρώτες εφημερίδες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, δ) στον 
περιοδικό τύπο κατά τα χρόνια 1830-1846 (τα οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά, ο 
χαρακτήρας τους και οι ροπές του κοινωνικού σώματος που εκφράζονται μέσω 
αυτών), ε) στον περιοδικό τύπο κατά τα χρόνια 1847-1898 (τα νέα χαρακτηριστικά, η 
πορεία προς τον λογοτεχνικό χαρακτήρα, η κυκλοφορία και η απήχηση των 
περιοδικών), και στ) στην παρουσίαση των σημαντικότερων ειδικών περιοδικών 
λόγου και τέχνης (τέλη 19ου -  1940). Τέλος, γίνεται μια εισαγωγική παρουσίαση του 
περιοδικού Παναθήναια.

Διδακτικοί στόγοι
Η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα ειδικό επιστημονικό πεδίο, η γνώση του πεδίου και 
της προβληματικής του. Επιπλέον, η κατανόηση του εύρους των επιστημονικών 
ζητημάτων που είναι αναγκαίο να έχουν υπόψη και να αντιμετωπίζουν οι μελετητές 
της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής, καθώς επίσης και η εξοικείωση των 
φοιτητών με τις απαιτήσεις της έρευνας σ’ αυτήν. Στο πλαίσιο αυτής της εξοικείωσης 
απαραίτητο βήμα αποτελεί η γνώση και η χρήση των θεωρητικών μεθοδολογικών 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους ποικίλους τρόπους προσέγγισης του υλικού.

Διδάσκ.: Στεργιανή Χελιδώνη

2. ΕΕΜ Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Νεοελληνική Πεζογραφία: Ερωτικό 

Μυθιστόρηπα

Βλ. Ελεύθερες Επιλογές Χειμερινού Εξαμήνου

Διδάσκ.: Στεργιανή Χελιδώνη
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3· ΕΕΜ Ε π ιγρ α φ ικ ή  II
Ελληνικέ^ gjtrypCKpec 4ου -  10ου αιώνοο

Αντικείμενο της Επιγραφικής. Επιγραμματική αναδρομή στην ιστορία της 
Επιγραφικής. Αναφορά στην ιστορία των ερευνών για τις βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές επιγραφές. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Επιγραφική στην Ελλάδα: 
ιστορία της έρευνας, πρόσωπα, κατευθύνσεις, αντικείμενα, επιστημονικά όργανα, 
δημοσιεύματα. Έλληνες και ξένοι ερευνητές. Βιβλιογραφία. Υλικά. Τεχνικές. 
Όργανα. Ποιότητα χάραξης. Σύνθεση -  διάταξη. Μορφή -  χαρακτήρας γραμμάτων. 
Μεγάλα και μικρά γράμματα. Ο κατασκευαστής. Περιεχόμενο και είδη. Επιγραφικό 
πεδίο. (Διάκοσμος.)Θέση. (Στο χώρο, στο μνημείο, στο αντικείμενο.) 
Συντομογραφίες, συμπλέγματα, σύμβολα. Αρχές έκδοσης -  σύμβολα. Πληροφορίες 
επιγραφών. Υπάρχει «Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Επιγραφική»; Εξετάζονται 
χαρακτηριστικές επιγραφές: i. παλαιοχριστιανικής περιόδου, από όλη τη Μεσογειακή 
Λεκάνη, ii. σκοτεινών αιώνων, από τη Βαλκανική και τη Μικρά Ασία, iii. 
μεσοβυζαντινής περιόδου, από τη Βαλκανική, την Ιταλία και τη Μικρά Ασία, iv. 
υστεροβυζαντινής περιόδου, από την ελληνική χερσόνησο, ν. της περιόδου από την 
έναρξη της Τουρκοκρατίας μέχρι τον 16°/17° αιώνα, από την βαλκανική χερσόνησο 
και τη Μικρά Ασία, νΐ. της περιόδου από τον 16°/17° αιώνα μέχρι τη λήξη της 
Τουρκοκρατίας (19ος/20ος αιώνας) από την βαλκανική χερσόνησο, την ανατολική 
Ευρώπη και τη Μικρά Ασία. Για κάθε περίοδο θα εξετάζονται απαραιτήτως 
παραδείγματα από τη Θράκη, εφ’ όσον υπάρχουν.

Διδακτικοί στόγοι
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη μελέτη των επιγραφών, 
να υποκινήσει το ενδιαφέρον για επιγραφικά μνημεία που χρονολογούνται στην 
περίοδο από τον 4° μέχρι τον 19° αιώνα, να καλλιεργήσει βασικές δεξιότητες και να 
εξασφαλίσει στοιχειώδη εφόδια για την ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία 
επιγραφικών μνημείων της ανωτέρω περιόδου.

Διδάσκ.: Κωνσταντίνος Τσουρής

4· ΕΕΜ Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία

Apyaioc E)iXr|viK0g Μύθος (Διόνυσον)
Ο Μύθος και η λατρεία του Διονύσου. Η γέννηση του θεού. Τα ταξίδια στην 
Ανατολή. Η οργιαστική λατρεία (σχέση με την Κυβέλη και τη Μεγάλη θεά). Η 
αντίσταση κατά του Διονύσου (Λυκούργος, Πενθέας, Μινυάδες, Προιτίδες)
Οι Βάκχες του Ευριπίδη. Η σχέση του δράματος με τους μύθους και τη λατρεία του 
Διονύσου.
Κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης του Διονύσου. Η αινιγματικότητα και η αμφισημία 
του θεού. Οινοποσία και μαιναδισμός. Το περιεχόμενο της διονυσιακής μανίας. Γιατί 
ο Διόνυσος έγινε ο προστάτης θεός του αρχαίου δράματος (η σχέση του θεού με το 
‘άλλο’). Η πρόσληψη του Διονύσου από τον σύγχρονο κόσμο. Η Γέννηση της 
Τραγωδίας του Νίτσε και οι σχολές των Ανθρωπολόγων (Cambridge και Παρισιού).

Διδακτικοί στόγοι
Κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης του Διονύσου. Η αινιγματικότητα και η αμφισημία 
του θεού. Οινοποσία και μαιναδισμός. Το περιεχόμενο της διονυσιακής μανίας. Γιατί 
ο Διόνυσος έγινε ο προστάτης θεός του αρχαίου δράματος (η σχέση του θεού με το
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‘άλλο’). Η πρόσληψη του Διονύσου από τον σύγχρονο κόσμο. Η Γέννηση της 
Τραγωδίας του Νίτσε και οι σχολές των Ανθρωπολόγων (Cambridge και Παρισιού).

Διδάσκ.: Σμαρώ Νικολα'ίδου

5· ΕΕΜ Α ρ χα ία  Ε λληνική  Φ ιλολογία  

ΑρΥαία Γ εωγραφία
Το μάθημα εστιάζει στη γνωριμία με τους δύο σημαντικούς γεωγράφους της 
αρχαιότητας, τον Παυσανία και τον Στράβωνα, οι οποίοι συνέγραψαν τα έργα τους, 
Ελλάδος Περιήγησις και Γεωγραφικά αντίστοιχα, στην ελληνική γλώσσα. Ο πρώτος 
διέσωσε πολύτιμες πληροφορίες για τα κτίσματα, τα κτήρια και την ιστορία των 
περιοχών που περιλαμβάνει στο έργο του, με παράλληλα συχνές συνδέσεις και με τη 
μυθολογία (αίτια) και τη θρησκευτική-λατρευτική ζωή' ο δεύτερος, που στηρίχθηκε 
κατά κύριο λόγο σε χαμένα για εμάς γεωγραφικά και ιστορικά έργα, διέσωσε, μεταξύ 
άλλων, αναφορές σε «παράδοξα» κάθε περιοχής (π.χ. δίαιτα, έθιμα), αλλά και 
αποσπάσματα από μη διασωθέντα θεατρικά έργα. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο θα 
αποτελέσουν οι πληροφορίες που απαντώνται στα έργα τους και αφορούν στα αρχαία 
θέατρα (οικοδομήματα), τις εκεί θεατρικές παραστάσεις και τα λοιπά δρώμενα ή 
χρήσεις του χώρου, τις αναφορές σε ηθοποιούς, χορηγούς κ.λπ. και σε 
χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

Διδακτικοί στόγοι
Με την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα αποκομίσουν 
ευρύτερες γνώσεις για το αρχαίο θεατρικό οικοδόμημα, τις ιδιαιτερότητες των 
παραστάσεων εντός και εκτός Αθηνών, την ιστορική συνέχεια της θεατρικής ζωής 
μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το θεατρικό 
φαινόμενο ως μέρος της ζωής πόλεων και περιοχών. Παράλληλα θα αποκτήσουν 
ευχέρεια στην ταύτιση περιοχών της αρχαιότητας με τη σύγχρονη γεωγραφική 
διαίρεση της Ελλάδος.

Διδάσκ.: Ιωάννα Παπαδοπούλου

6. ΕΕΜ Α ρ χα ία  Ε λληνική Φ ιλολογία  

Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική: Οι <ριλολογικέ€ 

μαρτυρίε€
Το μάθημα επικεντρώνεται γενικά στα αποσπάσματα που αφορούν στην αρχαία 
ελληνική ζωγραφική και ειδικώτερα στους ζωγράφους, στην θεματογραφία, στην 
κριτική που ασκήθηκε από τους συγγραφείς για τους ζωγράφους και το έργο τους και 
τέλος στο φιλοσοφικό υπόβαθρο για την εν λόγω τέχνη.

Διδακτικοί στόγοι
1.Η εξοικείωση με κείμενα για τη ζωγραφική, 2. Η παράλληλη εξέταση από την 
Ιστορία της Τέχνης των έργων της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής.

Διδάσκ.: Σταμάτης Μπουσές
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7· ΕΕΜ Λ α τινική  Φ ιλολογία

Μύθοι του Φαιδρού

Εισαγωγή στο βίο και το έργο του Φαίδρου. Στο πλαίσιο αυτής της εισαγωγής 
παρουσιάζονται, ανάμεσα στα άλλα, θέματα μορφής και περιεχομένου, ιδεολογίας, 
λογοτεχνικής τεχνικής και ύφους. Ακολουθεί η ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση 
διαφόρων Μύθων, σημαντικών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
ποίησης του Φαίδρου. Επίσης γίνεται γλωσσική και, όπου χρειάζεται, συντακτική 
εξομάλυνση του κειμένου.

Διδακτικοί στόγοι
- Εξοικείωση με το λογοτεχνικό είδος της μυθογραφίας
- Εμπέδωση βασικών γνώσεων γραμματικής και συντακτικού

Διδάσκ.: Άννα Μαστρογιάννη

8. ΕΕΜ Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Εμμανουήλ Pot6r|c
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εξοικειώνονται με το έργο του Εμμ. Ροΐδη και 
περισσότερο με την Πάπισσα Ιωάννα. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή σε 
βιοεργογραφικά στοιχεία του συγγραφέα και κατόπιν το έργο του (κριτικό και 
λογοτεχνικό εντάσσεται στα ιστορικά, κοινωνικά και πνευματικά δεδομένα της 
εποχής του. Η έμφαση, ωστόσο, δίνεται στη ρητορική του λόγου του (σχήματα 
λόγου, διπολικά σχήματα, θεωρητική κατάρτιση). Επιπλέον, προσεγγίζεται η 
παρουσία των διπολικών σχημάτων που κυριαρχούν (ρομαντισμός -  θετικισμός, ύλη 
-  ιδέα κλπ.). Τέλος, επιχειρείται μια εκ του σύνεγγυς προσέγγιση της Πάπισσας, με 
βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουμε ήδη ανιχνεύσει.

Διδάσκ.: Νικόλαος Μαυρέλος

9· ΕΕΜ Ν εοελλη νικ ή  Φ ιλολογία

Η Γενιά του ι 88ο στην ποίηση και την 

πεζογραφία
Ο Κωστής Παλαμάς και οι συνοδοιπόροι του: Γεώργιος Βιζυηνός, Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης. Η πεζογραφία του Δημοτικισμού. Στο μάθημα εξετάζεται μια 
πολυκύμαντη και ενδιαφέρουσα περίοδος της νεοελληνικής ιστορίας και γραμματείας 
που χαρακτηρίζεται από την ορμητική ανάταξη του ελληνισμού. Το κήρυγμα του 
Ψυχάρη για την αξία της δημοτικής γλώσσας, η στροφή του επιστημονικού 
(λαογραφία) και του καλλιτεχνικού (ηθογραφία, νατουραλισμός) ενδιαφέροντος από 
το αρχαιοελληνικό και το λόγιο στο νεοελληνικό και το λαϊκό, στιγμές εθνικής 
ταπείνωσης (π.χ. ο ατυχής πόλεμος του 1897) αλλά και ανάτασης (π.χ. βαλκανικοί 
πόλεμοι) συνθέτουν την εποχή όπου κυριαρχεί η παλαμική ποίηση. Πρόκειται για μια 
εποχή ανασυγκρότησης και ανανέωσης κατά την οποία εδραιώνεται και στην 
πεζογραφία η δημοτική γλώσσα. Μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων της 
νεοελληνικής γραμματείας της περιόδου αυτής παρακολουθούνται οι προκλήσεις, οι 
ανάγκες, τα διλήμματα της εποχής εκείνης και πώς αυτά απαντήθηκαν. Επιλέγονται 
ποιήματα των Κωστή Παλαμά, Γεώργιου Δροσίνη, Λορέντζου Μαβίλη, Ιωάννη 
Γρυπάρη, Κώστα Χατζόπουλου, Λάμπρου Πορφύρα, Μιλτιάδη Μαλακάση καθώς και
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σύντομα διηγήματα ή αποσπάσματα από το έργο των Γεώργιου Βιζυηνού, 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ψυχάρη, Ανδρέα Καρκαβίτσα και Αργύρη Εφταλιώτη.

Διδακτικοί στόγοι

1. Εκ του σύνεγγυς γνωριμία με την ποιητική και πεζογραφική λογοτεχνία της 
συγκεκριμένης γραμματολογικής περιόδου σε συνδυασμό με την κριτική 
παραγωγή της εποχής.

2. Διερεύνηση και κατανόηση τρόπων επαφής και σημείων συνάντησης της 
νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής της συγκεκριμένης γραμματολογικής 
περιόδου με τις ιστορικές και πολιτικές συνιστώσες, το επιστημονικό 
ενδιαφέρον της εποχής, την ιδεολογική και εθνική δυναμική της περιόδου, τις 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

3. Μελέτη και κατανόηση των διαφορετικών τρόπων έκφρασης και τεχνικών 
γραφής που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο γραμματολογικό πλαίσιο με 
παράλληλα αναφορά στο ευρωπαϊκό πρότυπο: π.χ. νατουραλισμός-
ηθογραφία, παρνασισμός, κλπ.

4. Συνανάγνωση και συγκριτική ανάλυση διαφορετικών τρόπων λογοτεχνικής 
έκφρασης ως προς ζητήματα ύφους, γλώσσας και λεξιλογίου, κειμενικών 
ειδών.

Διδάσκ.: Βασίλης Βασιλειάδης

9· ΕΕΜ Εισαγωγή στη /ρήση Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών

ίο. ΕΕΜ Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ξ ε ν η  Γ λ ώ σ σ α

ΞΓΛ

ΞΓΛ

Αγγλικά  

Γαλλικά
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 1 
Γ ενική διάταξη

Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Δ.Π.Θ.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 14 
του Ν. 2083/1992 και εκείνες του άρθρου 1 της ιδρυτικής απόφασης (ΦΕΚ 1947/30- 
12-2005). Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Ε.Κ.Λ. εξειδικεύουν τις διατάξεις 
των άρθρων της συγκεκριμένης απόφασης και ορίζουν επακριβώς τον τρόπο οργά
νωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2 
Σκοπός-Αντικείμενο

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί 
τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτη
τών/φοιτητριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. 
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο πλαίσιο του Α ’ κύκλου μεταπτυχιακών 
σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοι
τητών/φοιτητριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους 
κατευθύνσεις της φιλολογικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη 
συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Στο πλαίσιο του Β’ κύκλου μεταπτυχιακών 
σπουδών, το Πρόγραμμα αποβλέπει στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω 
του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών 
και των Νεοελληνικών Σπουδών καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε 
εξειδικευμένους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.· Δίπλωμα Α ' Κύκλου) στις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:
1. Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση

I) Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ή
II) Λατινικής Φιλολογίας ή
III) Παπυρολογίας

2. Μεσαιωνικής-Νεοελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση
I) Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας ή
II) Νεοελληνικής Φιλολογίας

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.' Δίπλωμα Β' Κύκλου) το οποίο είναι ενιαίο και 
ανεξάρτητο από την ειδίκευση.
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Άρθρο 4 
Διδακτικό προσωπικό

Μεταπτυχιακό έργο ανατίθεται σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.

Άρθρο 5_
Αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.

5.1. Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο 
Διευθυντής/η Διευθύντρια. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. συμμετέχουν τουλάχιστον για τα τέσσερα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (2006/7 έως 2010/2011) όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος. Για την εκπροσώπηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ισχύει ό,τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 (§1, εδ. γ) του 
νόμου 2083/1992 που ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στα 
ελληνικά Α.Ε.Ι.

5.2. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία ορίζει τα μέλη των 
Επιτροπών Αξιολόγησης, αποφασίζει την απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 
και ρυθμίζει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ιδρυτική απόφαση του Π.Μ.Σ. 
(ΦΕΚ 1947/30-12-2005). Επιπλέον επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. και δεν προβλέπεται από τον Ε.Κ.Λ. Είναι τέλος το αρμόδιο 
όργανο να προτείνει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του παρόντος Ε.Κ.Λ.

5.3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, ένα από κάθε επιστημονική ειδίκευση που προσφέρει το Π.Μ.Σ., τα οποία 
ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Η Συντονιστική Επιστροπή συντονίζει τις προτάσεις των Τομέων 
(Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας και Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής 
Φιλολογίας), τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης για την ένταξη των 
υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. και είναι γενικά αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος.

5.4. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε., εκλέγεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. (με απλή πλειοψηφία). Στη θέση του Διευθυντή/της Διευθύντριας έχουν δι
καίωμα εκλογής μέλη Δ.Ε.Π. από τις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή 
Καθηγητή.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ως μέλους της Σ.Ε. 
ή ως Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, 
εκπαιδευτική άδεια, ασθένεια κ.λπ.), το μέλος Δ.Ε.Π. αντικαθίσταται με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.

5.5. Στην αρχή κάθε χρονιάς ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε φοιτητή/τρια του 
πρώτου κύκλου του Π.Μ.Σ. ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ως Ακαδημαϊκός/ή 
Σύμβουλος. Ο ρόλος του/της Συμβούλου είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη των 
σπουδών των φοιτητών/τριών που είναι στην ευθύνη του/της. Οι 
διδάσκοντες/διδάσκουσες θα ενημερώνουν τους Συμβούλους για τυχόν απουσίες των 
φοιτητών/τριών. Είναι εξάλλου ευθύνη των Συμβούλων να επικοινωνούν με τους 
φοιτητές/τις φοιτήτριες για τις ενδεχόμενες συνέπειες. Η σχετική ενημέρωση θα 
πρέπει να γίνεται μέσω της Γραμματείας, η οποία θα απευθύνει προς τον 
ενδιαφερόμενο φοιτητή/την ενδιαφερόμενη φοιτήτρια σχετικό έγγραφο. Οι 
φοιτητές/τριες οφείλουν να έρχονται σε επαφή με το/τη σύμβουλό τους για κάθε 
πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των σπουδών τους.
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5.6. Στην αρχή του τρίτου εξαμήνου σπουδών η Σ.Ε. προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία 
τελικώς αποφασίζει, να ορίσει ως επιβλέποντα την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το οποίο έχει την ίδια ή 
συγγενή ειδίκευση με εκείνη που έχει επιλέξει ο/η Μ.Φ. Ε[ Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.) προτείνει επίσης τον ορισμό δύο ακόμη μελών Δ.Ε.Π. της ίδιας κατεύθυνσης 
και/ή ειδίκευσης, για να αποτελόσουν μαζί με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή που θα βαθμολογήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

5.7. Τα μέλη της Σ.Ε., όπως και ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., έχουν διετή θητεία.

Άρθρο 6
Εισαγωγή Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα

6.1. Α 'Κύκλος (Μ.Δ.Ε.)
Η επιλογή των φοιτητών/τριών για τον Α' Κύκλο επιβλέπεται από τη Σ.Ε. και 

επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε 
παρένθεση το ποσοστό εκτίμησης):

α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου (20%).
β) ο μέσος όρος των προπτυχιακών βαθμών της ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο 

υποψήφιος/η υποψήφια ως ειδίκευση των μεταπτυχιακών του/της σπουδών ως μέσος 
όρος νοείται το πηλίκον της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών στα 
προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης δια του αριθμού των προπτυχιακών μαθημάτων 
της συγκεκριμένης ειδίκευσης που είναι απαραίτητος για την απόκτηση πτυχίου της 
συγκεκριμένης ειδίκευσης (15%). Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους/τις υποψή- 
φιους/φιες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που επιλέγουν ειδίκευση διαφορετική 
από εκείνη του πτυχίου τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση του αρμόδιου Τομέα (της αρμόδιας Κατεύθυνσης) και της Σ.Ε. γίνονται 
δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων. Το είδος και τον αριθμό 
των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθο
ρίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και τις διενεργεί ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (βλ. άρθρο 7 του 
παρόντος Ε.Κ.Λ.),

γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα [σύνταξη και 
δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, σύνταξη και δημοσίευση δοκιμίων, συγγραφή 
και δημοσίευση επιστημονικών ή λογοτεχνικών βιβλίων] (5%), 

δ) προφορική συνέντευξη (10%),
ε) γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών)· για 

αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες προβλέπεται η γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικών 
ή Γαλλικών ή Γερμανικών) και επιπλέον Ελληνικών. Η γνώση της ξένης γλώσσας 
πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου 
επιστημονικού κειμένου), που διενεργείται με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των υποψηφίων, και όχι με κατάθεση τίτλου σπουδών. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα 
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις 
λοιπές γραπτές εξετάσεις. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας για τις ξένες γλώσσες είναι το 
πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Το ποσοστό 
αξιολόγησης της γλώσσας ορίζεται στο 10%. Θεωρείται αυτονόητο ότι οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να 
χρησιμοποιήσουν βιβλιογραφία και από άλλες ξένες γλώσσες.

στ) γραπτές εξετάσεις (40%). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος / η υποψήφια 
δεν έχει να επιδείξει καμία ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα, το ποσοστό
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αξιολόγησης της γραπτής εξέτασής του/της ορίζεται σε 45%. Οι ενδιαφερόμενοι/ες 
που επιλέγουν την Κατεύθυνση της Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση Αρχαίας 
Ελληνικής Φιλολογίας ή Λατινικής Φιλολογίας εξετάζονται υποχρεωτικά στα 
μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας· και Λατινικής Φιλολογίας, ενώ 
όσοι/όσες επιλέγουν την ειδίκευση της Παπυρολογίας θα εξετάζονται στα μαθήματα 
της Παπυρολογίας και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που 
επιλέγουν την Κατεύθυνση της Νεοελληνικής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας με 
ειδίκευση Μεσαιωνικής Φιλολογίας εξετάζονται στη Βυζαντινή Φιλολογία, ενώ όσοι 
επιλέγουν την ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας εξετάζονται στη Νεοελληνική 
Φιλολογία.
Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν
(0) έως δέκα (10) για κάθε μάθημα στο οποίο εξετάζεται ο υποψήφιος. Σκοπός της 
εξέτασης είναι ο έλεγχος της φιλολογικής και γλωσσικής υποδομής, όπως και της 
κριτικής ικανότητας των υποψηφίων.

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α’ Κύκλο είναι το 60% 
των προβλεπομένων μορίων.

Αλλοδαποί/ές ή ομογενείς απόφοιτοι ομοταγών Τμημάτων πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων του Εξωτερικού αξιολογούνται για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. με 
βάση το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (50%), προφορική συνέντευξη 
(30%) και τη γραπτή εξέταση στα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά και επιπλέον στα 
Ελληνικά (20%) και γίνονται δεκτοί/ές, εφόσον συμπληρώσουν τον κατώτερο βαθμό 
επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α ' Κύκλο, που είναι το 60% των προβλεπομένων 
για τη δική τους περίπτωση μορίων, ως υπεράριθμοι/ες σε ποσοστό 20% επί του 
συνόλου των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος την 
περίοδο 15-30 Σεπτεμβρίου. Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την ύλη των εξετάσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι 
υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την ειδίκευση που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν και την ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο 

χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (Σε περί

πτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Η αξιολόγηση 
του κύρους των αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική 
δραστηριότητα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.)

6.2. Β' Κύκλος (Δ.Δ.):
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Β' Κύκλο είναι: 
α. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Εφόσον ο/η υποψήφιος/α για εκπόνηση Δ.Δ. διαθέτει πρωτότυπο επιστημονικό έργο, 
δημοσιευμένο σε έγκυρα περιοδικά ή συλλογικούς τόμους, το οποίο να αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του Β' Κύκλου Σπουδών, 
επιτρέπεται να εγγραφεί κατευθείαν στον Β' Κύκλο μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τ.Ε.Φ., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.



β. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να μην 
είναι μικρότερος του επτά και πέντε δέκατα (7,5).

γ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει Μ.Δ.Ε. διαφορετικής 
ειδίκευσης ή γνωστικού αντικειμένου είναι δυνατό με απόφαση της Σ.Ε. να 
καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων 
από το πρόγραμμα μαθημάτων Α’ Κύκλου.

δ. Η συναίνεση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος που θα αναλάβει την επίβλεψη 
της διδακτορικής διατριβής.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών για το Β' Κύκλο γίνεται από τη Σ.Ε. και 
επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση το ποσοστό 
εκτίμησης):

α) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%) 
β) ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. (40%), 
γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (5%), 
δ) προφορική συνέντευξη (25%),
ε) γνώση δύο ξένων γλωσσών. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες υποχρεούνται 

να γνωρίζουν και Νέα Ελληνικά. Η γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται με 
γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου), 
που διενεργείται με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων, και όχι με 
κατάθεση τίτλου σπουδών. Ελάχιστος βαθμός για τις ξένες γλώσσες είναι το πέντε (5) 
στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Το ποσοστό αξιολόγησης 
των ξένων γλωσσών ορίζεται στο 20%.

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Β' Κύκλο είναι το 75% 
των προβλεπομένων μορίων.

Η προκήρυξη των θέσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από 
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων 
βλ. άρθρ. 7 του παρόντος Ε.Κ.Λ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 
κατά τις περιόδους 1-15 Μαρτίου και 15-30 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφέρουν το 
γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεσή του καθώς και τις δύο ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να 
εξεταστούν. Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύλη 
των εξετάσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο 
χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το Μ.Δ.Ε. χο
ρηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (Σε περί
πτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Η αξιολόγηση του 
κύρους των αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική 
δραστηριότητα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.)
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6.3. Το ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων στον Α ' Κύκλο του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 
είκοσι (20) φοιτητές/τριες, δέκα (10) σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι κατανέμονται 
στις επιμέρους ειδικεύσεις ως εξής: τέσσερις στην ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας (4), τέσσερις στην ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (4), δύο στην 
ειδίκευση Παπυρολογίας (2), πέντε στην ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής 
Φιλολογίας (5) και πέντε στην ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας (5). Σε ποσοστό 
20% μπορούν να συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες των 
Προγραμμάτων Erasmus-Socrates από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με τα οποία 
συνεργάζεται το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 7
Διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων

7.1. Οι εξετάσεις διενεργούνται με ευθύνη της Σ.Ε. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται 
ανά διετία από τους Τομείς (τις Κατευθύνσεις) και δεν συμπίπτει με το περιεχόμενο 
ενός συγκεκριμένου προπτυχιακού μαθήματος. Η ύλη των εξετάσεων και η 
προκήρυξη των θέσεων ανακοινώνονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον αθηναϊκό και 
τον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο (εφόσον η ηλεκτρονική δημοσίευση είναι εφικτή) 
και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων γίνεται το αργότερο ως τις 
15 Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και ως τις 15 Μαρτίου για το εαρινό (βλ. 
εδώ άρθρο 7, εδάφιο 6).

7.2. Τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων καθορίζονται από τους οικείους τομείς 
(Κατευθύνσεις).

7.3. Η Σ.Ε. προτείνει κάθε χρόνο στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και τελικώς αποφασίζει, το 
αργότερο έως την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τα μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών/τριών. Την Επιτροπή Αξιολόγησης 
αποτελούν έξι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τρία από κάθε κατεύθυνση που 
προσφέρεται στο Π.Μ.Σ. Η συγκεκριμένη Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση τόσο των υποψηφίων Μ.Φ. όσο και των υποψηφίων διδακτόρων 
κατά την εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου και του Μαρτίου. Η θητεία των μελών 
της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ετήσια.

7.4. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που ορίστηκε το Σεπτέμβριο συνέρχονται 
κατά την τρίτη ή, το αργότερο, τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου του ίδιου χρόνου, 
προκειμένου να αξιολογήσουν τους φακέλους υποψηφιότητας των υποψηφίων 
διδακτόρων που θα έχουν τυχόν υποβληθεί κατά το διάστημα από την 1η έως τη 15η 
Μαρτίου, και να διενεργήσουν τις εξετάσεις τους στις ξένες γλώσσες.

7.5. Από τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται για 
κάθε κατεύθυνση ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως αξιολογητής/τρια Α, ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως 
αξιολογητής/τρια Β και ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως αναβαθμολογητής/τρια. Αναβαθμο
λόγηση του γραπτού γίνεται μόνο εφόσον η αξιολόγηση του γραπτού από το/η 
δεύτερο/η αξιολογητή/γήτρια απέχει περισσότερο από 3 βαθμολογικές μονάδες από 
το βαθμό του/ης πρώτου/ης αξιολογητή/γήτριας. Ο βαθμός του πρώτου αξιολογητή 
καλύπτεται και αποκαλύπτεται μόνο από τη Σ.Ε. μετά από την κατάθεση σε αυτή των 
βαθμολογημένων γραπτών από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
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7.6. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στον Α ' Κύκλο Σπουδών διενεργούνται κατά την 
πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων εκπονείται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
των ειδικεύσεων που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ., δηλαδή τους/τις εν δυνάμει 
εισηγητές/τριες των θεμάτων των εξετάσεων. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Β' 
Κύκλο Σπουδών διενεργούνται το αργότερο την τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου.

7.7. Τα γραπτά κατατίθενται βαθμολογημένα στη Σ.Ε.. Το έργο της 
αναβαθμολόγησης ανατίθεται στους αναβαθμολογητές/τριες από τη Σ.Ε. Τα τελικά 
αποτελέσματα των εξετάσεων και της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας 
κατατίθενται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στη Σ.Ε. Η Σ.Ε. καταρτίζει 
κατάσταση με τα ονόματα των επιτυχόντων/των επιτυχουσών, η οποία και 
ανακοινώνεται στη Σ.Ε., στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και, εφόσον 
αυτό είναι τεχνικά δυνατό, στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 8 
Πρόγραμμα μαθημάτων

8.1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να παραλουθήσει 
υποχρεωτικά και να εξεταστεί με επιτυχία συνολικά σε οκτώ (8) εξαμηνιαία 
μεταπτυχιακά μαθήματα [σύνολο: τριάντα (30) διδακτικές μονάδες], με διαφορετικό 
περιεχόμενο. Επιπλέον πρέπει να συγγράψει κατά το τελευταίο εξάμηνο των 
σπουδών του και αφού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ΔΜ (30), μία 
διπλωματική εργασία (μεταπτυχιακή εργασία). Οι διδακτικές μονάδες της 
μεταπτυχιακής εργασίας ορίζονται επίσης σε τριάντα (30). Επομένως, συνολικά ένας 
μεταπτυχιακός φοιτητής / μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια πρέπει να συμπληρώσει 30 + 
30 = 60 ΔΜ (= 120 ECTS: ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες).

Ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει ακριβέστερα να παρακουθήσει υποχρεωτικά 
και να εξεταστεί με επιτυχία α) σε πέντε (5) μεταπτυχιακά μαθήματα της επιλεγμένης 
ειδίκευσης διαφορετικού κάθε φορά περιεχομένου, β) σε δύο (2) μεταπτυχιακά 
μαθήματα άλλης ειδίκευσης και δικής του/της επιλογής, εκ των οποίων τουλάχιστον 
το ένα (1) είναι υποχρεωτικά μεταπτυχιακό μάθημα της κατεύθυνσης στην οποία 
ανήκει η ειδίκευση που ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει επιλέξει, και γ) σε ένα (1) 
μάθημα επιλογής από τον κύκλο των υπολοίπων προσφερομένων μαθημάτων.

Ο κατώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής/η 
φοιτήτρια ανά εξάμηνο κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα των σπουδών του ορίζεται σε 
δύο (2) και ο ανώτατος σε τρία (3). Το ανώτατο όριο των τριών μεταπτυχιακών 
μαθημάτων δεν ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες που υποχρεούνται λόγω αποτυχίας 
να παρακολουθήσουν εκ νέου το ίδιο ή άλλο ισοδύναμο μάθημα.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν έως δύο (2) μεταπτυχιακά 
μαθήματα της ίδιας ειδίκευσης σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής 
στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αναγνώριση σπουδών σε ομοταγή αναγνωρισμένα 
ιδρύματα της αλλοδαπής ισχύει ό,τι και στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο μεταπτυχιακά 
μαθήματα για κάθε ειδίκευση και τουλάχιστον δύο μαθήματα από τον κύκλο των 
υπολοίπων προσφερομένων μαθημάτων. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
υποχρεούται να διασφαλίζει την εκτέλεση των μαθημάτων στο σύνολό τους.

8.2. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Β' Κύκλο του Π.Μ.Σ. ο/η 
υποψήφιος/α διδάκτορας δεν παρακολουθεί μαθήματα, εφόσον δεν εντάσσεται σε
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ειδική κατηγορία φοιτητών/τριών (βλ. άρθρ. 6.2.γ του παρόντος Ε.Κ.Λ.). Ωστόσο, 
είναι υποχρεωτική η διαρκής επαφή του με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και 
ιδιαίτερα με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., καθώς και η παρακολούθηση των 
σεμιναρίων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων (colloquia), που ορίζει ο Τομέας 
Σπουδών, στις οποίες ο/η υποψήφιος/α εξειδικεύεται.

8.3. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία είναι 
θεωρητικά δυνατό να διδαχθούν, έχει ως εξής:

Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών

Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ):

Κωδικός
μαθήματος

Περιεχόμενο
μαθήματος

ΔΜ Ώρες

ΑΕΦ 500 Μεθοδολογικά
προβλήματα

4 3

ΑΕΦ 505 Μεταφραστική 
θεωρία και πράξη

4 3

ΑΕΦ 510 Έπος 4 3
ΑΕΦ 515 Λυρική ποίηση 4 3
ΑΕΦ 520 Δράμα 4 οJ
ΑΕΦ 525 Λοιπά ποιητικά 

είδη
4 3

ΑΕΦ 530 Ιστοριογραφία 4 3
ΑΕΦ 535 Ρητορική 4 3
ΑΕΦ 540 Φιλοσοφία 4 3
ΑΕΦ 545 Λοιπά πεζογραφικά 

είδη
4 3

ΑΕΦ 550 Ο κόσμος των 
ιδεών

4 3

ΑΕΦ 555 Γλώσσα και ύφος 4 3
ΑΕΦ 560 Εξειδικευμένα 

θέματα

Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ):

4 3

Κωδικός
μαθήματος

Περιεχόμενο
μαθήματος

ΔΜ Ώρες

ΛΦΙ 600 Μεθοδολογικά
προβλήματα

4 3

ΛΦΙ 605 Μεταφραστική 
θεωρία και πράξη

4 3

ΛΦΙ 610 Έπος 4 3
ΛΦΙ 615 Λυρική ποίηση 4 3
ΛΦΙ 620 Δράμα 4 3
ΛΦΙ 625 Λοιπά ποιητικά 

είδη
4 3
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ΛΦΙ 630 Ιστοριογραφία 4 3
ΛΦΙ 635 Ρητορική 4 3
ΛΦΙ 640 Φιλοσοφία 4 3
ΛΦΙ 645 Λοιπά πεζογραφικά 

είδη
4 3

ΛΦΙ 650 Ο κόσμος των 
ιδεών

4 3

ΛΦΙ 655 Γλώσσα και ύφος 4 3
ΛΦΙ 660 Εξειδικευμένα

θέματα
4 3

Ειδίκευση παπυρολογίας (ΠΑΠ):

Κωδικός
μαθήματος

Περιεχόμενο
μαθήματος

ΔΜ Ώρες

ΠΑΠ 701 Έγγραφα 4 3
ΠΑΠ 705 Ιστορία της

Ελληνιστικής
Αιγύπτου

4 3

ΠΑΠ 710 Ιστορία της 
ρωμαϊκής και της 
βυζαντινής 
Αιγύπτου

4 3

ΠΑΠ 715 Νομικοί θεσμοί 4 3
ΠΑΠ 720 Φιλολογικοί

πάπυροι
4 3

ΠΑΓ1 725 Μαγικοί πάπυροι 4 3
ΠΑΠ 730 Ιδιωτικές

επιστολές
4 3

ΠΑΠ 735 Επιστημονικά
κείμενα

4 Ο
J

Κατεύθυνση Μεσαιωνικής -Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΕΦ):

Περιεχόμενο μαθήματοςΚωδικός
μαθήματος

ΜΕΦ 801

ΜΕΦ 805

ΜΕΦ 810 

ΜΕΦ 815

Πνευματική παραγωγή σε 
διάφορα κέντρα του 
Βυζαντίου
Συγγραφέας -  εποχή -  
κείμενα -  ερμηνευτικά υπο
μνήματα
Μεθοδολογία κριτικών εκ
δόσεων
Παράδοση και ανανέωση 
στη Μεσαιωνική Ελληνική 
Γ ραμματεία

ΔΜ Ώρες

3

4

4

3

3
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ΜΕΦ 820 Γλωσσικά επίπεδα στα 4 3
μεσαιωνικά ελληνικά κείμε
να

ΜΕΦ 825 Μεσαιωνικός ελληνικός 4 3
στοχασμός, θετικές επιστή
μες

ΜΕΦ 830 Υμνογραφία 4 3
ΜΕΦ 835 Θύραθεν ποίηση 4 3
ΜΕΦ 840 Ιστοριογραφία, 4 3

χρονογραφία
ΜΕΦ 845 Ρητορική, επιστολογραφία 4 3
ΜΕΦ 850 Αγιολογία, ομιλητική 4 3
ΜΕΦ 855 Δημώδης γραμματεία 4 3
ΜΕΦ 860 Ειδικά θέματα ποίησης 4 3
ΜΕΦ 865 Ειδικά θέματα πεζογραφίας 4 3
ΜΕΦ 870 Μυθιστόρημα 4 3
ΜΕΦ 875 Βυζαντινή αρχαιολογία 4 3

Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΝΕΦ):

Κωδικός Περιεχόμενο μαθήματος ΔΜ Ώρες
μαθήματος

ΝΕΦ 900 Ζητήματα μεθοδολογίας 4 3
ΝΕΦ 901 - 902 Τύπος: Εφημερίδες και 4 3

Λογοτεχνικά περιοδικά 
ΝΕΦ 903 Ζητήματα ιστορίας της 4 3

λογοτεχνίας (περίοδοι, 
σχολές, εκπρόσωποι)

ΝΕΦ 904 Ποίηση: Γενική εισαγωγή, 4 3
ειδολογικές διακρίσεις, 
πηγές

ΝΕΦ 905 Πεζογραφία: Γενική 4 3
εισαγωγή, ειδολογικές 
διακρίσεις, πηγές 

ΝΕΦ 906 - 910 Λογοτεχνία και γραμματεία 4 3
ως το τέλος του Που αιώνα 

ΝΕΦ 911-917 Ο 18ος αιώνας ως το 1830 4 3
ΝΕΦ 918 - 930 1830 -1880 * 4 3
ΝΕΦ 931 -944 1880 - 1930 4 3
ΝΕΦ 945 -954 1930 - 1950 4 3
ΝΕΦ 955 - 959 1950- 1980 4 3
ΝΕΦ 960 1980 κ. εξ. 4 3
ΝΕΦ 961 - 964 Νεοελληνική κριτική και 4 3

Δοκίμιο
ΝΕΦ 965 Νεοελληνικό Θέατρο 4 3
ΝΕΦ 966 - 970 Συγκριτική γραμματολογία 4 3

(μέθοδοι και εφαρμογές)
ΝΕΦ 971 Ιστορία των λογοτεχνικών 4 3

θεωριών
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ΝΕΦ 972 - 976 Σύγχρονες θεωρίες της 4 
λογοτεχνίας

3

ΝΕΦ 977 - 982 Ρεύματα/κινήματα στην 4 
ελληνική και ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία

3

ΝΕΦ 983 - 984 Νεοελληνικές Θεωρίες 4 
Ποιητικής και Αισθητικής 
από τον 17ο ως τον 19ο 
αιώνα και η σχέση τους με 
Ευρώπη και Αρχαιότητα

3

ΝΕΦ 985 Ιστορία του πνεύματος / 4 
πολιτισμού / ιδεών

3

ΝΕΦ 986 Φιλοσοφία της λογοτεχνίας 4 
ή της γλώσσας

3

ΝΕΦ 988 Αυτοβιογραφικός λόγος 4 3
ΝΕΦ 989 - 994 Λογοτεχνικά είδη και γένη 4 

(θεωρία και εφαρμογές)
3

ΝΕΦ 998 - 999 Διδακτική των ειδών λόγου 4 3

Κύκλος υπόλοιπων προσφερομένων μαθημάτων:

Κωδικός
μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος ΔΜ Ώρες

Β 001 Γλωσσολογία 2 ο

Β 005 Επιγραφική 2 3
Β 010 Θρησκειολογία 2 3
Β 012 Αρχαία μετρική 2 3
Β 015 Λατινική παλαιογραφία 2 3
Β 020 Ελληνική παλαιογραφία -  2 

κωδικολογία
3

Β 025 Κριτική κειμένων 2 3
Β 030 Αρχαία μυθολογία 2 3
Β 035 Αρχαία πολιτική θεωρία 2 ο

Β 040 Βυζαντινή ιστορία 2 3
Β 045 Διδακτική μεθοδολογία 2 3
Β 050 Ζητήματα παιδαγωγικής 2 3
Β 055 Πρόσληψη της ελληνικής και 2 

της ρωμαϊκής αρχαιότητας
3

Β 060 Διεπιστημονική προσέγγιση 2 
φιλολογικών ζητημάτων

3

Β 065 Η φιλολογική επιστήμη στην 2 
κοινωνία της πληροφορίας

3

Β 070 Ζητήματα οργάνωσης των 2 
φιλολογικών σπουδών

3

8.4. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων για τα επόμενα 2 εξάμηνα σπουδών και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
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Αρθρο 9
Παρακολούθηση των μαθημάτων -  Αξιολόγηση

9.1. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει το αργότερο επτά ημέρες πριν από την 
έναρξη της περιόδου διδασκαλίας. Η Γραμματεία ετοιμάζει τις σχετικές καταστάσεις 
πριν από την έναρξη των παραδόσεων και τις θέτει στη διάθεση των διδασκόντων/ 
των διδασκουσών.

9.2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για να έχει ο/η Μ.Φ. 
δικαίωμα να κατοχυρώσει βαθμό στο μάθημα, πρέπει να έχει παρακολουθήσει 
τουλάχιστον τα 3/4 (τρία τέταρτα) των διδακτικών ωρών κάθε μεταπτυχιακού 
μαθήματος. Τον έλεγχο της παρουσίας του/της Μ.Φ. στα μαθήματα ασκεί κατ’ αρχάς 
ο διδάσκων/η διδάσκουσα το μάθημα.

9.3. Με τη συναίνεση του διδάσκοντος/της διδασκούσης, είναι δυνατό να 
παρακολουθούν μεταπτυχιακά μαθήματα ως ακροατές/άτριες υποψήφιοι/ες 
διδάκτορες του παλαιού συστήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και Μ.Φ. 
άλλων συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος/της 
διδασκούσης, είναι δυνατό να παρακολουθούν ως ακροατές/άτριες και Μ.Φ. του 
Π.Μ.Σ., που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στο μάθημα.

9.4. Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται με εξετάσεις ή με εργασία(-ες), 
γραπτές ή/και προφορικές ή με συνδυασμό των παραπάνω, με απόφαση του 
διδάσκοντος/της διδασκούσης.

9.5. Φοιτητές/τριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την τελική εξέταση ή που 
δεν παραδίδουν εγκαίρως τις καθορισμένες εργασίες βαθμολογούνται με μηδέν (0).

9.6. Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και 
τεκμηριωμένους λόγους και μόνο μετά από ατομική συνεννόηση με το διδάσκοντα / 
τη διδάσκουσα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της εργασίας για 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 
κατάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην τελική αξιολόγηση του/της φοι- 
τητή/τριας.

9.7. Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται έως τις 30 Απριλίου για το 
χειμερινό εξάμηνο και έως τις 31 Ιουλίου για το εαρινό εξάμηνο.

9.8. Προβιβάσιμοι βαθμοί για κάθε μάθημα αλλά και για το Μ.Δ.Ε. είναι οι βαθμοί 
από το 6 μέχρι το 10. Κάθε μάθημα βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες ή και 
μισές μονάδες. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι: 6 έως 6,49 «καλώς»· 6,5 έως 8,49 
«λίαν καλώς» και 8,5 έως 10 «άριστα».

9.9. Υπάρχει μόνο μία επαναληπτική εξέταση, η οποία διενεργείται το Σεπτέμβριο. Σε 
περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το 
ίδιο ή άλλο ισοδύναμο μάθημα το επόμενο εξάμηνο. Αν αποτύχει και πάλι, η Γ.Σ.Ε.Σ. 
μετά από πρόταση της Σ.Ε. διαγράφει το φοιτητή/τη φοιτήτρια.
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Άρθρο 10
Έναρξη μαθημάτων - Χρονική διάρκεια σπουδών -  Αναστολή φοίτησης

10.1. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. αρχίζουν για το χειμερινό εξάμηνο το αργότερο την 
1η Νοεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο το αργότερο τη δεύτερη εβδομάδα του 
Μαρτίου.

10.2. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα για την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και έξι (6) για την απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι πέντε (5) 
και δέκα (10) εξάμηνα αντίστοιχα.

10.3. Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους 
(στρατιωτική θητεία, λόγοι υγείας κ.λπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς 
τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. (ή, αν 
δεν έχει οριστεί ακόμη, στην περίπτωση σπουδών Α ' Κύκλου, από το μέλος της Σ.Ε. 
για τη συγκεκριμένη ειδίκευση). Η μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης είναι 
τέσσερα(4 )εξάμηνα.

10.4. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής υπολογίζεται από την 
ημερομηνία έγκρισης του θέματος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο ορισμός του θέματος γίνεται το 
αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία εγγραφής στο Β' Κύκλο.

10.5. Μετά την πάροδο πέντε (5) εξαμήνων από την εγγραφή στον Α ' Κύκλο ή δέκα 
(10) εξαμήνων από την ανακοίνωση του θέματος διδακτορικής διατριβής στη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή από την ημερομηνία εγγραφής στο Β' Κύκλο, εφόσον το θέμα δεν 
ορίστηκε εντός του πρώτου έτους, ο/η υποψήφιος/α που δεν έχει αποκτήσει Μ.Δ.Ε. ή 
δεν έχει καταθέσει διατριβή διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (εκτός από 
περιπτώσεις αναστολής). Κατά περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση για ένα έτος με 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής 
επιτροπής.

Άρθρο 11 
Γραμματειακή υποστήριξη

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε Μ.Φ., 
στην οποία καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι βαθμολογίες που 
επιτυγχάνει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.

Άρθρο 12 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

12.1. Ο/Η Μ.Φ. πρέπει σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. να επιλέξει και 
να δηλώσει γραπτώς το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας στην 
τριμελή εξεταστική επιτροπή το αργότερο ως την αρχή του τετάρτου εξαμήνου των 
σπουδών του/της.

12.2. Η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη προς το 
ακαδημαϊκό ήθος. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της Μ.Ε. περιέχει μέρος ή κάνει χρήση 
επιστημονικού έργου άλλου συγγραφέα χωρίς αναφορά, θεωρείται λογοκλοπή και η 
Μ.Ε. μηδενίζεται. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό με απόφαση της Σ.Ε. να 
επιτραπεί στο φοιτητή / στη φοιτήτρια να υποβάλει Μ.Ε. με το ίδιο ή άλλο θέμα εντός 
του επόμενου εξαμήνου.
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12.3. Η Μ.Ε. υποβάλλεται σε πέντε αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος, ένα για 
κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, ένα για τη Βιβλιοθήκη και ένα για το Αρχείο. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εργασίας είναι η 30η Σεπτεμβρίου. Για 
σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους ο/η Μ.Φ. μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Επιβλέποντος / της Επιβλεπούσης και της Σ.Ε., να ζητήσει παράταση για ένα μήνα 
της ημερομηνίας υποβολής της μεταπτυχιακής του/της εργασίας (μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου).

12.4. Η εργασία αυτή παρουσιάζεται σε έκτακτο ανοικτό σεμινάριο διάρκειας μίας
(1) ώρας και βαθμολογείται από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Για 
την έγκριση της Μ.Ε. απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον δύο μελών της 
Εξεταστικής Επιτροπής. Ο βαθμός της εργασίας προκύπτει από το Μ.Ο. των 
προβιβάσιμων βαθμών των εξεταστών. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης συνάγεται από το Μ.Ο. του βαθμού της Μ.Ε. και του Μ.Ο. του βαθμού 
των μαθημάτων. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 0-10' προβιβάσιμος βαθμός 
ορίζεται το έξι (6) και οι μεγαλύτεροι του.

12.5. Εάν η Μ.Ε. δεν κατατεθεί εγκαίρως, ούτε μετά την παράταση, ή εάν τα μέλη της 
Εξεταστικής Επιτροπής ζητούν διορθώσεις, που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν στο 
διάστημα που μεσολαβεί ως την ανακοίνωση της τελικής βαθμολογίας, τότε ο/η Μ.Φ. 
υποχρεούται να κάνει εγγραφή για ένα επιπλέον εξάμηνο, για να έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει τη διορθωμένη εργασία ως το τέλος του επόμενου εξαμήνου.

Άρθρο 13 
Διδακτορική διατριβή

13.1. Ο ορισμός της συμβουλευτικής επιτροπής και η τελική διαδικασία της κρίσης 
γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2083/92, άρθρ. 12 παρ. 5.

13.2. Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α υποβάλλει 
έκθεση προόδου των υποψηφίων στη Σ.Ε. έως τις 30.6. κάθε ακαδημαϊκού έτους.

13.3. Τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του/της ως 
υποψηφίου/ας από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ο/η υποψήφιος/α, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα / 
την επιβλέπουσα και τη συμβουλευτική επιτροπή, συλλέγει το υλικό της έρευνάς 
του/της και διατυπώνει πληρέστερη πρόταση της διατριβής, που περιλαμβάνει 
ανάλυση του θέματος που θα διερευνηθεί, αναλυτικό σχεδιάγραμμα της συνολικής 
οργάνωσης της διατριβής, παρουσίαση του μεθοδολογικού υποβάθρου της 
πραγμάτευσης και σχετική βιβλιογραφία. Η πλήρης πρόταση κατατίθεται στα μέλη 
της συμβουλευτικής επιτροπής και διαβιβάζεται για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο/Η 
υποψήφιος/α συνεργάζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με τα μέλη της 
συμβουλευτικής επιτροπής και υποβάλλει σε αυτή κάθε χρόνο γραπτή έκθεση για την 
πορεία της έρευνάς του/της. Η συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να ζητά από τον/την 
υποψήφιο/α να παρουσιάζει κάθε χρόνο σε ανοιχτό σεμινάριο μέρος της εργασίας 
του/της.

13.4. Αλλαγή θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μόνο κατά τα δύο 
πρώτα χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής στο Β' Κύκλο, ύστερα από αίτηση 
του/της υποψηφίου/ας και μετά από συνεννόηση με τη συμβουλευτική επιτροπή
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(υπογραφή και των τριών μελών στην αίτηση). Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ο 
υπολειπόμενος χρόνος παραμένει ο ίδιος.

Άρθρο 14 
Απονομή των Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.

14.1. Η απονομή των Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
εσωτερικό κανονισμό Δ.Π.Θ.

14.2. Μορφή: Στο εξώφυλλο της μεταπτυχιακής εργασίας αναγράφεται το Πανεπι
στήμιο, το Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα 
του/της υποψηφίου/ας και του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. Στο εσώφυλλο 
αναγράφονται τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των 
περιεχομένων. Οι δυο τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή της 
(μέχρι 300 λέξεις) στην Ελληνική και σε ξένη γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική ή 
Γερμανική).

14.3. Αριθμός αντιτύπων: Οι φοιτητές/τριες Α' Κύκλου καταθέτουν στη Γραμματεία 
του Τμήματος συνολικά πέντε (5) αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας εκ των 
οποίων ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες καταθέτουν στη 
Γραμματεία συνολικά δέκα (10) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα (1) μπορεί να είναι 
σε ηλεκτρονική μορφή· ένα (1) τουλάχιστον αντίτυπο κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη 
του Τμήματος.

Άρθρο 15
Απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

15.1. Μεταπτυχιακόί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται ύστερα από πρόταση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. να επικουρούν στην επιτήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών μαθημάτων.

15.2. Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικά κονδύλια, οι φοιτητές/τριες του 
Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αρχειοθέτηση 
υλικού, τακτοποίηση βιβλίων, δανεισμός βιβλίων) ή σε όποια άλλη εργασία 
επιστημονικού, διδακτικού ή ερευνητικού περιεχομένου κριθεί απαραίτητη η 
συμβολή τους.

Άρθρο 16 
Μεταβατικές διατάξεις

16.1. Αμέσως μετά την επικύρωσή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο παρών 
Ε.Κ.Λ. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (www.duth.gr). εφόσον αυτό είναι τεχνικά 
δυνατό.

16.2. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Μ.Σ. έχουν ήδη γίνει δεκτοί από 
την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής εντάσσονται αυτοδικαίως στο δεύτερο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών 
κατά τα άρθρα 4, 5 και 12 της ιδρυτικής απόφασης (ΦΕΚ 1947/30-12-2005), εκτός 
εάν ύστερα από υπόδειξη του επιβλέποντος/της επιβλεπούσης και με δική τους 
αίτηση, την οποία θα υποβάλουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
ημέρα ειδοποίησής τους, ζητήσουν την ένταξή τους στο πρώτο επίπεδο, οπότε 
λογίζονται ως υπεράριθμοι/ες.
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16.3. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες παλαιού τύπου που δεν επιθυμούν να ενταχθούν με 
αίτησή τους στον Α ' Κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, έχουν όμως υπερβεί το 
διάστημα δέκα (10) εξαμήνων φοίτησης χωρίς να είναι σε θέση να καταθέσουν άμεσα 
(εντός ενός εξαμήνου από την ημέρα κοινοποίησης του παρόντος Ε.Κ.Λ.) τη διατριβή 
τους διαγράφονται από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 17 
Κόστος λειτουργίας

17.1. Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται βασικά από την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
(κτίρια, βιβλιοθήκη κ.λπ.). Οι επιπλέον δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται από το ποσό των διδάκτρων.

17.2. Τα δίδακτρα ορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια σε πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά 
εξάμηνο και καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου (το πρώτο εικοσαήμερο της 
περιόδου διδασκαλίας) σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Δ.Π.Θ.

17.3. Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικοί πόροι θα δοθούν υποτροφίες στους 
φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ., που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει άλλη υποτροφία για τις μεταπτυχιακές 
τους σπουδές.

17.4. Το ποσό των διδάκτρων θα διατίθεται για εξοπλισμό, αναλώσιμα (φωτοτυπίες, 
δισκέτες, αναλώσιμα Η/Υ, χαρτί φωτοτυπίας), βιβλία, έξοδα μετακίνησης και 
αποζημίωσης επισκεπτών καθηγητών/τριών ή ερευνητών/τριών.

17.5. Τυχόν πρόσθετες έκτακτες ανάγκες για την οικονομική κάλυψη του Προγράμ
ματος θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών του Δημο- 
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 18 
Διάρκεια ισχύος του παρόντος

Ο παρών Ε.Κ.Λ. ισχύει για ένα (1) χρόνο, εκτός εάν υπάρξει αλλαγή του νομικού 
πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, που θα καταστήσει αναγκαία την άμεση 
τροποποίησή του.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΗ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΦ 5ΐο Interpretatio Homerica (12 ECTS)

Ο όρος αναφέρεται στην ερμηνεία των ομηρικών κειμένων, όπως αυτή 
πραγματοποιήθηκε κατά την ελληνική Αρχαιότητα σε δύο άξονες: α) ενδοποιητικά, 
δηλ. από ποιητές που βρίσκονται κάτω από τη σκιά του Ομήρου.Στην 
πραγματικότητα εδώ υπάγεται και η πρόσληψη του Ομήρου και η λεγόμενη έμμεση 
ομηρική φιλολογία/ερμηνεία (ο όρος του Cessi), δηλ. μέσα σε ένα ποίημα ένας 
ποιητής παίρνει θέση για ένα ομηρικό ζήτημα (είτε περιεχόμενου, π.χ. ομηρικής 
γεωγραφίας είτε μορφής), β) γραμματικά, δηλ. από φιλολόγους (γραμματικούς, 
κριτικούς) που κατά την Αλεξανδρινή περίοδο αρχίζουν να καταγίνονται 
συστηματικά με διορθώσεις, υποθέσεις και αποκατάσταση του σωζόμενου ομηρικού 
κειμένου. Η διπλή ιδιότητα ποιητή και γραμματικού πρέπει κατά περίπτωση να 
συνυπολογίζεται έτσι ώστε κάποτε οι δύο διακριτοί άξονες ταυτίζονται, π.χ. Φιλίτας 
από Κω, Αντίμαχος από Κολοφώνα, Καλλίμαχος από Κυρήνη. Βασικό σημείο 
αναφοράς είναι Pfeiffer, R. Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας. Από των Αρχών 
μέχρι του τέλους των Ελληνιστικών Χρόνων, ελλ. μετάφρ. Π. Ξένος, Αθήναι 1972: 
Ακαδημία Αθηνών.

Διδακτικοί στόγοι
Στόχος της παράδοσης είναι η παρουσίαση της επίδρασης των ομηρικών επών στην 
σκέψη, λογοτεχνική και γραμματική παραγωγή των Ελλήνων.

Διδάσκ: Φλ. Μανακίδου

ΑΕΦ 515 Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (12 ECTS)

Ερμηνεία ανάλυση και σχολιασμός λυρικών ποιημάτων και ασμάτων (ελεγειακή, 
ιαμβική και μελική μονωδική ποίηση), τα οποία μας έχουν διασωθεί στο μεγαλύτερο 
μέρος τους σε αποσπασματική κατάσταση. Η ερμηνεία βασίζεται στη μελέτη των 
εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων (παραγωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, 
δομή, σχέσεις με την επική και τα άλλα είδη της λυρικής ποίησης) καθώς επίσης και 
στην ανάλυση των εξωκειμενικών στοιχείων (προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, 
παρουσίασης και πρόσληψης).
Το μάθημα εστιάζεται στους παρακάτω ποιητές:
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Αρχίλοχος, Καλλίνος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Σημωνίδης ο Αμοργινός, Σαπφώ, 
Αλκαίος, Ανακρέων.

Διδακτικοί στόγοι
- Αντιδιαστολή και αντίθεση της ελληνικής αρχαϊκής λυρικής ποίησης (70ς - 6ος 
π.Χ.) προς το έπος.
- Η ανάπτυξή της σε συνάρτηση με τις νέες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις 
προπάντων με τη δημιουργία και τη στερέωση της «πόλης-κράτους».
- Ερμηνεία και ανάλυση λυρικών ποιημάτων και ασμάτων (ελεγειακή, ιαμβική και 
μελική μονωδική ποίηση) βασισμένη στη μελέτη των εσωκειμενικών και 
διακειμενικών στοιχείων (παραγωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την 
επική και τα άλλα είδη της λυρικής ποίησης) καθώς επίσης και στην ανάλυση των 
εξωκειμενικών στοιχείων (προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, παρουσίασης και 
πρόσληψης)
- Λεπτομερής, επιστημονικός σχολιασμός αποσπασμάτων που αποτελούν θέμα 
εργασίας των φοιτητών - Ο λεπτομερής επιστημονικός σχολιασμός ποιητικών 
κειμένων ως ερευνητική εργασία.
- Αναζήτηση, χρήση, αξιολόγηση και κριτική αντιμετώπιση της σχετικής 
βιβλιογραφίας.
- Μέδοδοι και τρόποι συγγραφής επιστημονικής εργασίας.

Διδάσκ: Γ. Π. Τσομής

Π ΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠ 710 Ρωμαϊκή Παπυρολογία (12 ECTS)

Σεμιναριακού τύπου μάθημα, απευθυνόμενο αποκλειστικά σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, που καλύπτουν το χρονικό 
διάστημα από την κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους έως την 
μεταρρύθμιση του Διοκλητιανού. Στην πρώτη εξετάζονται τα δημόσια και ιδιωτικά 
έγγραφα, στην δεύτερη τα φιλολογικά κείμενα, στην τρίτη τα «παρα-φιλολογικά» και 
στην τελευταία τα «υπο-φιλολογικά». Γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αναγνωστούν 
και να αναγνωριστούν κείμενα που θα παράσχουν μία συνολική θεώρηση τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου στην ρωμαϊκή Αίγυπτο καθώς και των 
ιδιαίτερων παραμέτρων (πολιτικών, κοινωνικών, γλωσσολογικών, πολιτιστικών, 
φιλοσοφικών και επιστημονικών) που τον ρυθμίζουν. Κατά ταύτα εξετάζονται ανά 
μάθημα δείγματα και από τις τέσσερις κατηγορίες των παπυρικών κειμένων με 
ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που αναδεικνύουν τον ρόλο του έλληνα ρωμαίου πολίτη 
στους αιώνες της συμβίωσης με διαφορετικούς πληθυσμούς και φυλετικές ομάδες.

Διδακτικοί στόγοι
Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: α) η απόκτηση ευχέρειας στην ανάγνωση των 
παπυρικών κειμένων, β) η δυνατότητα αναγνώρισης και ταυτοποίησης του 
εξεταζόμενου κειμένου, γ) η απόκτηση ευχέρειας στην έκδοση παπυρικού κειμένου, 
δ) η παρουσίαση των κυριωτέρων δικτυακών τόπων που εξυπηρετούν τόσο στην 
ανεύρεση πηγών όσο και βιβλιογραφίας, ε) η εμβάθυνση στην μη φιλολογική αλλά 
και στην φιλολογική παραγωγή των ρωμαϊκών χρόνων, στ) η κριτική και συγκριτική 
αντιμετώπιση των κειμένων με στόχο την ανεύρεση των πληροφοριών από τις 
πρωτογενείς πηγές και η ενσωμάτωσή τους στο προϋπάρχον ιστορικό υπόβαθρο, 
ώστε να διαφανεί η συμβολή της παπυρολογίας στην «επαναγραφή» της ιστορίας του 
δημόσιου και ιδιωτικού βίου.

Διδάσκ: Σ. Μπουσές
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Λ Α ΤΙΝ ΙΚ Η  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΛΦΙ 6ίο  Βιργίλιος, Εκλογές (12 ECTS)

Εισαγωγικό μάθημα: α) το λογοτεχνικό είδος της βουκολικής ποίησης, αρχαίας 
ελληνικής και λατινικής β) βιο βιβλιογραφική παρουσίαση του Βιργιλίου γ) γλώσσα, 
ύφος των Εκλογών δ) εκδοτικά ζητήματα ε) επιδράσεις σε μεταγενέστερους 
Ανάλυση των Εκλογών με συστηματική ανάγνωση και επεξεργασία των 
σχολιασμένων εκδόσεων και εκτεταμένη χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Σχέση 
του Βιργιλίου με τους λογοτεχνικούς προκατόχους του είδους.

Διδακτικοί στόγοι
Εξοικείωση των φοιτητών με α) τις βασικές αρχές που διέπουν το λογοτεχνικό είδος 
της βουκολικής ποίησης β) το θέμα της πρόσληψης ελληνικών προτύπων και γ) τη 
χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας

Διδάσκ.: Α. Μαστρογιάννη

ΛΦΙ 66ι Γάιος Ιούλιος Καίσαρας. Το πρόσωπο και το έργο 
(12 ECTS)

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν τα Υπομνήματα του Γαϊου Ιουλίου 
Καίσαρα, η προσωπικότητα του συγγραφέα, πρόσληψη της μορφής και του έργου 
του από τους μεταγενέστερους.

Διδακτικοί στόγοι
Το μάθημα αποβλέπει στην καλλιέργεια της κριτικής στάσης των φοιτητών
απέναντι στα θέματα της έρευνας και της βιβλιογραφίας. Οι φοιτητές καλούνται
να εμβαθύνουν σε ζητήματα που γνώρισαν κατά
τις προπτυχιακές τους σπουδές, να μελετήσουν την εφαρμογή
συγκεκριμένων ερμηνευτικών μοντέλων και να κρίνουν
τη δυναμική τους. Απώτερος στόχος είναι η συνειδητοποίηση των ορίων της
φιλολογικής ερμηνείας όπως και των δυνατοτήτων υπέρβασής τους.

Διδάσκ.: Χρ. Τσίτσιου-Χελιδόνη

Μ Ε ΣΑ ΙΩ Ν ΙΚΗ  ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΦ 8 ίο  Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδό
σεων. Η μέθοδος της εικασίας (12 ECTS)

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν επιλεγμένα κείμενα της Βυζαντινής Επιστο
λογραφίας από τη σκοπιά της κριτικής του κειμένου και της εκδοτικής τεχνικής. 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με ζητήματα 
της κριτικής του κειμένου και της τεχνικής των εκδόσεων και να εμβαθύνουν σ’ αυτά 
μέσα από κείμενα ενός από τους πιο βασικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας.
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Διδακτικοί στόγοι
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τη μέθοδο της κριτικής των 
κειμένων στα δύσκολα βυζαντινά επιστολογραφικά κείμενα, να εμβαθύνουν σ’ αυτά 
και να τα σχολιάσουν.
Επιδιώκεται ακόμη να μάθουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με τη βοήθεια του κριτικού 
υπομνήματος των κειμένων, να εκφέρουν γνώμη για την ορθότητα του στέμματος 
των χειρογράφων και της γενικότερης εκδοτικής πρακτικής που ακολουθήθηκε κατά 
την έκδοσή τους.

Διδάσκ.: Μ. Τζιάτζη

ΜΕΦ 830 Ιστορικά ποιήματα του Θεοδώρου 
Προδρόμου (12 ECTS)

Ζητήματα κριτικής του κειμένου και πηγών στα ποιήματα του Θεοδώρου 
Προδρόμου.

Διδάσκ.: Γρ. Παπαγιάννης

ΒΥΖΑΝ ΤΙΝ Η  ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  

ΜΕΦ 875 Ελληνικές επιγραφές ΐ7ου-ΐ9ου αι. από τη 
Δυτική Θράκη (12 ECTS)

Επιτύμβιες, κτητορικές, αφιερωματικές επιγραφές 17ου-19ου αι. από τη δυτική 
Θράκη, σε κτίρια (εκκλησίες, κωδωνοστάσια, κρήνες, πυλώνες κτλ), σε οργανωμένα 
νεκροταφεία ή μεμονωμένες ταφές, σε τοιχογραφίες, εικόνες, έργα μεταλλοτεχνίας 
και λοιπά έργα τέχνης. Σχολιάζονται ονόματα, τίτλοι, αξιώματα, εκκλησιαστική 
οργάνωση, οικιστική οργάνωση, εξέλιξη.

Διδακτικοί στόγοι
Μνημεία και επιγραφικές πηγές : προβλήματα και δεδομένα της έρευνας.

Διδάσκ: Κ. Τσουρής

Ν ΕΟ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  

ΝΕΦ 989 Η πεζογραφία του Γιώργου Χειμωνά (12 ECTS)

Η (υπέρμετρη) φιλοδοξία του Γιώργου Χειμωνά, όπως αποτυπώνεται στα αφηγήματά 
του, ήταν «να ακουστεί ο ήχος του ανθρώπινου λόγου». Από τη φιλοδοξία αυτή 
εκπορεύεται η γλώσσα του, μια γλώσσα «άξεστη», «ανήθικη» και απολύτως φυσική, 
μια γλώσσα-ανασκαφή, προορισμένη να κλυδωνίζεται από τη συμβολική αγωνία που 
διαποτίζει τον λόγο, καθώς συνορεύει με και διαρρηγνύεται από τη σιωπή. Από το 
τέλος του καιρού, όπου αισθανόταν ότι βρισκόταν, ο Γιώργος Χειμωνάς επιχείρησε 
μια λογοτεχνία Επείγουσα και Γενική, που να «ανακεφαλαιώνει τα συμπερασματικά 
συναισθήματα των ανθρώπων και [να] ιστορεί τις επικίνδυνες πράξεις τους».
Αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε γενικά τη γραφή του Χειμωνά, θα λέγαμε, ίσως, ότι 
πρόκειται για μια γραφή του τέλους, αφού αγωνίζεται να περισώσει, μέσα από
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σπαράγματα αφήγησης, ό,τι σπουδαίο απέμεινε από την περιπέτεια του ανθρώπου, 
μετά από μια βαθιά διακοπή, μια οριστική ρήξη, μέσα από μια αίσθηση συντέλειας 
του κόσμου· για μια γραφή που εξιστορεί το τέλος του καιρού, το τέλος του 
(ελληνικού-δυτικού) πολιτισμού, το τέλος του μύθου και της ιστορίας, το τέλος του 
λόγου (αφασία, σιωπή), το τέλος των άνθρώπων (θάνατος). Πέρα, όμως, από τους 
απλουστευτικούς αφορισμούς που μηχανεύεται η κριτική, η γραφή του Χειμωνά, σε 
έντονο διάλογο με την επιστημονική σκέψη και το φιλοσοφικό στοχασμό του 
προηγούμενου αιώνα, ιχνηλατεί τα όρια και τις ρωγμές, τα σημεία έντασης, τους 
τόπους της αγωνίας και της αμφιταλάντευσης, εκείνο ακριβώς το πεδίο όπου 
διακυβεύεται η σταθερότητα του νοήματος και η ταυτότητα του όντος. 
θέιιατα που θα συζητηθούν:

• Η θεωρία του Χειμωνά για τον λόγο
• Διακειμενικές σχέσεις (ελληνική - ξένη λογοτεχνία)
• Η παθολογία του λόγου στην αφήγηση
• Η παρουσία του σώματος
• Ζητήματα είδους (αφηγηματικό και δραματικό στοιχείο)
• Οι μεταφράσεις του Χειμωνά
• Η γραφή του τέλους
» Το υψηλό στον Χειμωνά 

Βασικό βοηθτιιια:
Γ. Χειμωνάς, Πεζογραφήματα, εισαγωγή-επιμέλεια-χρονολόγιο Ευριπίδη 
Γαραντούδη, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2005.
Περιλαμβάνει: «Εισαγωγή» του Ευρ. Γαραντούδη, τα πεζογραφήματα του Γ. 
Χειμωνά, αναλυτικό «Χρονολόγιο βίου και έργου του Γ. Χειμωνά» με πλήρη 
βιβλιογραφία για το έργο του σε χρονολογική σειρά, «Εργογραφία Γ. Χειμωνά» και 
«Συμπλήρωμα στο χρονολόγιο βίου και έργου» του επιμελητή.

Διδακτικοί στόγοι

> Κατανόηση της ιδιαιτερότητας και της πρωτοτυπίας του έργου του Χειμωνά 
στα πλαίσια της νεοτερικής αφήγησης, σε επίπεδο ειδολογικό και υφολογικό

> Εμβάθυνση στις σχέσεις αλληλεξάρτησης που συνδέουν το επιστημονικό και 
το λογοτεχνικό του έργο

> Κατανόηση των περίπλοκων διακειμενικών σχέσεων του Χειμωνά με τον 
στοχασμό και τη γραφή Ευρωπαίων διανοουμένων και συγγραφέων αλλά και 
με την ελληνική παράδοση

> Καλλιέργεια της ευαισθησίας των φοιτητριών στην προσέγγιση ενός λόγου 
που συγκροτείται από τους ρυθμούς και τους κραδασμούς του σώματος

> Εξάσκηση σε μια προσεκτική εφαρμογή της θεωρίας της λογοτεχνίας, που να 
αναδεικνύει αντί να περιορίζει την πολυσημία του κειμένου

> Καλλιέργεια της πρωτότυπης επιστημονικής σκέψης (διάλογος, γραπτός 
λόγος) και της ερευνητικής και συνθετικής ικανότητας

Διδάσκ.: Σ. Βούλγαρη

ΝΕΦ 961 Η δυσκολία στη νεοελληνική ποίηση (12 ECTS)

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία διερεύνηση της σύγχρονης ελληνικής ποίησης μέσω 
συγκεκριμένων θεματικών και μορφολογικών κατηγοριών. Η ύλη του μαθήματος 
αφορά συγχρόνους ποιητές το έργο των οποίο έχει αντιμετωπιστεί κριτικά, 
ακαδημαϊκά ή ευρύτερα θεσμικά (κριτικές αποτιμήσεις, μονογραφίες, βραβεία κ.λπ.). 
Αναφερόμαστε σε ποιητές που πρωτοεμφανίζονται από τη δεκαετία του 70 και 
έπειτα. Οι συγκεκριμένοι ποιητές δεν αντιμετωπίζονται τόσο με βάση βιογραφικά
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δεδομένα όσο με βάση το έργο τους. Συνεπώς η αντιμετώπισή τους δεν είναι ιστορική 
ή γραμματολογική, αλλά γίνεται με κριτήρια θεματικά, ειδολογικά, ή λογοτεχνικών 
τάσεων και ρευμάτων. Κάθε ομάδα ποιητών τοποθετείται σε ευρύτερες κατηγορίες, 
με βάση τόσο την παράδοση που ακολουθούν όσο και τις επιλογές που κάνουν. Το 
κάθε έργο εξετάζεται, συνεπώς, ανά ομάδες με κοινή θεματική κατεύθυνση, χωρίς, 
βεβαίως να απομονώνεται από τα γενικότερα λογοτεχνικά και άλλα συμφραζόμενα 
και με δεδομένη την έως τώρα διαπραγμάτευση του έργου του κάθε ποιητή από 
προηγούμενους μελετητές.

Διδακτικοί στόγοι
Πέραν της αντιμετώπισης δύσκολων κειμένων και της εξοικείωση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών με τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, με βάση, δηλαδή, 
την ανάλυση της μορφής, της γλώσσας και των τεχνικών των ποιημάτων που θα 
επιλεγούν, η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο ο κάθε ποιητής (ή το κάθε βιβλίο, 
σύνολο ποιημάτων κ.λπ.) ανταποκρίνεται στο θέμα της ενότητας στην οποία 
κατατάσσεται. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτού του υλικού οδηγεί στην ανάγκη 
διαπραγμάτευσης επιπλέον ζητημάτων, όπως η συγχρονικότητα του αντικειμένου 
μίας επιστήμης που παραδοσιακά θεωρείται ιστορική, την αντιμετώπιση της 
επικαιρότητας με τα ιδιαίτερα εργαλεία της φιλολογίας, τη διερεύνηση πηγών που δε 
διαθέτουν παρά ελάχιστο υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια ή βιβλιογραφία), τη 
διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας με εργαλεία που χρησιμοποιούνται και από άλλους 
τομείς, όπως, π.χ. το δημοσιογραφικό.

Διδάσκ.: Ελισ. Αρσενίου

ΝΕΦ 977 Δημιουργική πεζογραφία του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού (12 ECTS)

«Δημιουργική πεζογραφία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 
(Ν. Μαυροκορδάτος, Ρήγας, Καρατζάς, Ανώνυμος 1789, Κοραής): 

Ειδολογικοί πειραματισμοί σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα»

Πρόκειται για σεμιναριακού τύπου μάθημα που προσφέρεται αποκλειστικά για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις με 
συζήτηση και ξεκινά με μια αναδρομή στην εξέλιξη του πεζού λόγου στην Ευρώπη 
την εποχή του Διαφωτισμού με αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα 
συγγραφέων τους οποίους θα εξετάσουμε συγκριτικά με τους Έλληνες (Le Sage, 
Montesquieu, Diderot, Voltaire, Swift, Sterne κ.ά.). Η έμφαση δίνεται στην εμφάνιση 
της νέας εποχής μετά τη διαμάχη Αρχαίων -  Μοντέρνων με τάσεις για ανανέωση όχι 
μόνο στη ζωή, αλλά και στη λογοτεχνία. Επισημαίνονται τα είδη που επικρατούν 
στον 18° αιώνα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της καθιέρωσης του 
μυθιστορήματος και του διηγήματος ως υψηλά είδη, με παράλληλη καλλιέργεια της 
περιθωριακής (ελευθέριας) παραγωγής, και στις τεχνικές με τις οποίες διαφαίνεται η 
νεωτερική τάση ανανέωσης σε σχέση με τις παλαιότερες μυθιστορίες (θέματα προς 
εξέτασιν: Το σοβαρό-φιλοσοφικό και το ελευθέριο αφήγημα, το επιστολικό, 
αυτοβιογραφικό, ημερολογιακό και γενικά πρωτοπρόσωπο μυθιστόρημα, ο 
εγκιβωτισμός άλλων ειδών εντός του μυθιστορήματος [σοβαρών- επικοινωνιακών ή 
παιγνιωδών-λογοτεχνικών], ο ρόλος των προδρομικών μεταμυθοπλαστικών 
δεδομένων και ο ρόλος της σάτιρας, της παρωδίας και της ειρωνείας). Τέλος, 
προσεγγίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις ελληνικών κειμένων:

• Ν. Μαυροκορδάτου, Φιλοθέου Πάρεργα και το φιλοσοφικό αφήγημα.
• Ρ. Φεραίου, Σχολείον των ντελικάτων εραστών και ο Retif de la Bretonne.
• I. Καρατζά, Έρωτος αποτελέσματα.
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• Γρ. Κωσταντά (;), Αληθής ιστορία {Ανώνυμος του 1789) και Le Sage, Χωλός 
Διάβολος (το ελευθέριο αφήγημα ή η καυστική σάτιρα μέσω της περίτεχνης 
παρωδίας).

• Αδ. Κοραής, Παπατρέχας και πέραν του Voltaire: ο συνδυασμός του σοβαρού
με το παιγνιώδες (αυτοβιογραφία,_ επιστολή, επιστημονική μελέτη και
χιουμοριστική-φιλοσοφική αφήγηση).

Ο κομβικός ρόλος των προαναφερθέντων εστιάζεται στα εξής:
• Καλλιέργεια πεζού λόγου (και μάλιστα όχι τόσο λόγιου, με εξαίρεση το 

πρώτο έργο).
• Η επιστημονική πλευρά των έργων.
• Συγγραφή σύγχρονου πεζού λόγου (μικρότερου -  διήγημα -  και μεγαλύτερου 

-  νουβέλα), αλλά όχι μυθιστορήματος ολοκληρωμένου (μένουν ατέλειωτα τα 
μεγαλύτερα και πιο σημαντικά κείμενα).

• Ο ρόλος της σάτιρας στην απελευθέρωση (ηθική και γλωσσική).
• Η συμπόρευση με την Ευρώπη, παρά τις δυσκολίες.

Κατόπιν ακολουθούν οι παρουσιάσεις των εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι 
οποίες εστιάζονται στα προαναφερθέντακείμενα (συγκριτικές, θεωρητικές και 
ιστορικές προσεγγίσεις).

Διδακτικοί στόγοι
Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: α) Η εμβάθυνση στην πεζογραφική παραγωγή 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού από την πλευρά της Ιστορίας της Λογοτεχνίας, β) Η 
αντιμετώπιση των ελληνικών κειμένων συγκριτικά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
(Συγκριτική Μεθοδολογία) και γ) η προσέγγισή τους με θεωρητικά εργαλεία 
(αφηγηματολογική, ποιητολογική θεωρία και θεωρία των λογοτεχνικών ειδών και του 
πολιτισμού) με σκοπό να αναδειχθεί και σε ερευνητικό επίπεδο (μια και πρόκειται για 
υλικό που δεν εξετάζεται συστηματικά από τους θεωρητικούς) η σημασία των εν 
λόγω κειμένων στη διαμόρφωση της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας.

Διδάσκ.: Ν. Μαυρέλος

ΓΕΝ ΙΚΗ  Π ΑΙΔΑΓΩ ΓΙΚΗ

050 Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια
Φιλολογικών Μαθημάτων (ίο ECTS)

Μορφές Αναλυτικών Προγραμμάτων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αναλυτικών 
Προγραμμάτων. Διάρθρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων. Σκοποί και στόχοι του 
Αναλυτικού Προγράμματος. Το σχολικό εγχειρίδιο . Λειτουργίες και δομικά 
χαρακτηριστικά του σχολικού εγχειριδίου. Εικονογράφηση του σχολικού εγχειριδίου. 
Σχολικό εγχειρίδιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχολικό . Το σχολικό εγχειρίδιο και η 
μέθοδος διδασκαλίας.Το σχολικό εγχειρίδιο και οι αποδέκτες του.
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) της Ελληνικής Γλώσσας. Βασικές αρχές 
και μέθοδοι διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως μητρικής Γλώσσας. Η ολότητα ως 
αρχή της διδασκαλίας της Γλώσσας: ομιλία, ακρόαση, γραφή , ανάγνωση. Γραπτός 
και προφορικός λόγος Η Επικοινωνιακή και Κειμενοκεντρική Διδακτική 
Προσέγγιση. Τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας Γυμνασίου και Λυκείου. 
Δραστηριότητες παραγωγής και αξιολόγησης του λόγου , αυτοαξιολόγησης του 
μαθητή.

Διδακτικοί στόγοι
Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο σπουδαστής γίνεται ικανός :
1. Να διακρίνει τα δομικά στοιχεία των Αναλυτικών Προγραμμάτων.
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2. Να αναγνωρίζει και να κατανοεί τη σχέση Αναλυτικού Προγράμματος σχολικού 
εγχειριδίου και διδακτικής του μαθήματος.
3. Να αναγνωρίζει και να κατανοεί τη σχέση Αναλυτικού Προγράμματος σχολικού 
εγχειριδίου και διδακτικής του μαθήματος της Γλώσσας.
3. Να κατανοεί και να αξιοποιεί τις εγγραφές του Αναλυτικού Προγράμματος της 
Γλώσσας κατά τη διδασκαλία.
4. Να αξιοποιεί τη διδακτική αρχή της Διαθεματικότητας -  Διεπιστημονικότητας στο 
Γλωσσικό μάθημα.

Διδάσκ: Ειρ. Κορρέ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΡΧ ΑΙΑ  Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Η  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  

• ΑΕΦ 515 Ελληνιστική Ποίηση: Καλλίμαχου Ύμνοι 2, 
5, 6 (12 ECTS)

Ο Καλλίμαχος από την Κυρήνη της Βόρειας Αφρικής είναι αδιαμφισβήτητα η πιο 
σημαίνουσα μορφή στην ελληνιστική περίοδο (3ος αι. π.Χ.). Συνδυάζει τον ερευνητή 
με τον πρωτότυπο δημιουργό, τον αρχαιοδίφη με τον ποιητή και η δραστηριότητά του 
καλύπτει όλους σχεδόν τους τομείς της γνώσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
Είναι ο κατεξοχήν ποιητής άμα και κριτικός. Οι βασικές αρχές που διέπουν την 
ποίησή του είναι η πολυιδρείη, η πολυείδεια, η ποικιλία και η αναμέτρηση με την 
προηγούμενη λογοτεχνική παράδοση (στη μορφή της μίμησης και της εναντίωσης). 
Στόχος του είναι να εδραιώσει έναν νέο, «απάτητο» δρόμο στο χώρο της ποίησης, που 
έχει να επιδείξει ένα τόσο λαμπρό παρελθόν στον ελληνικό χώρο.
Το σεμινάριο θα πραγματευθεί τρεις από τους συνολικά έξι θρησκευτικούς ύμνους 
του Καλλίμαχου: 2, 5, 6.

Διδακτικοί στόγοι
=>Χρήση εκδόσεων (συγκριτική μελέτη όλων των σημαντικών εκδόσεων των ύμνων, 
κριτικών και σχολιασμένων)
=>Γλώσσα, μέτρο (επική για 2, δωρική και ιδιαιτερότητές της για 5, 6)
=>Η μέθοδος της παράθεσης/νύξης με βάση τους επιλεγμένους ύμνους.
=>Αρχή imitatio, oppositio, aemulatio: η σχέση του ποιητή με την λογοτεχνική 
παράδοση (ομηρικά έπη, τραγωδία, θρησκευτικοί ύμνοι). Παράλληλα, θα δούμε και 
τη σχέση του Καλλίμαχου με τους σύγχρονους ομότεχνούς του (Θεόκριτου λόγω της 
δωρικής και Απολλώνιου Ρόδιου ως ομηρικού).

Διδάσκ: Φλ. Μανακίδου
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ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ

• ΠΑΠ 705 Ιστορία της πτολεμαϊκής Αιγύπτου (12 
ECTS)

Ελληνιστική Ιστορία, η οποία αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν συνταχθεί οι 
πτολεμαϊκοί πάπυροι.
Διδακτικοί στόχοι
Το μάθημα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση και ιστορική 
τοποθέτηση των παπυρικών κειμένων, αλλά και της λογοτεχνικής και επιστημονικής 
παραγωγής της εποχής.

Διδάσκ.: Χαρ. Ιωαννίδου

• ΠΑΙΙ 725 Η μαγεία στην ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο (12 
ECTS)

Στο θεωρητικό τμήμα του μαθήματος επιχειρείται μια εκτεταμένη εισαγωγή στο 
φαινόμενο της μαγείας στην ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο, όπως αυτό διαγράφεται μέσα 
από τα παπυρικά κείμενα. Μέχρι την ανακάλυψη των μαγικών παπύρων η μόνη 
απόδειξη που είχαμε για τις μαγικές πρακτικές στον αρχαίο κόσμο ήταν οι 
εγχάρακτοι πολύτιμοι λίθοι και οι σποραδικές νύξεις ή περιγραφές μαγικών πρα
κτικών και εξορκισμών σε κλασικούς συγγραφείς. Οι πάπυροι έφεραν στο φώς για 
πρώτη φορά αυθεντικά μαγικά κείμενα που προέρχονταν απευθείας από το εργαστήρι 
του μάγου, πολύ σημαντικά για τους κλασικούς φιλολόγους αλλά και τους μελετητές 
της θρησκείας, της αστρολογίας και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού στην 
Αίγυπτο. Εκτός από την μαγεία και τις εκφράσεις της στην ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο, 
εξετάζονται παράλληλα φαινόμενα, όπως η μαγεία και οι νεκροί στην κλασική 
Ελλάδα, οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες ως μάγοι, η ομηρική Κίρκη ως μάγισσα, οι 
μαγικοί πολύτιμοι λίθοι κ.λπ. Στο πρακτικό μέρος του μαθήματος γίνεται εξάσκηση 
των φοιτητών στη φιλολογική έκδοση μαγικών παπυρικών κειμένων από την 
ελληνορωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο (ανάγνωση, μεταγραφή, χρονολόγηση, 
σχολιασμός).

Διδακτικοί στόγοι
Στόχος του μαθήματος είναι η αποτίμηση της συμβολής των παπυρικών κειμένων στη 
γνώση μας για την αρχαία μαγεία, θρησκεία, αστρολογία και τον ελληνικό πολιτισμό 
στην ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο.

Διδάσκ.: Π. Σαρίσχουλη

Λ Α ΤΙΝ ΙΚ Η  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  

•  ΛΦΙ 66ο Κριτική της Λογοτεχνίας των χρόνων της 
Δημοκρατίας και της περιόδου του Αυγούστου (12 
ECTS)

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο κείμενα θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας των 
συγκεκριμένων περιόδων. Ειδικότερα, προβλέπει την εξοικείωση με την πρόσληψη 
και την επεξεργασία των θέσεων της αρχαίας ελληνικής «λογοτεχνικής θεωρίας» 
(κύριοι εκπρόσωποί της: Πλάτων και Αριστοτέλης) από τους Ρωμαίους
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δημιουργικούς μιμητές τους (μεταξύ των τελευταίων διακρίνονται ο Κικέρων και ο 
Οράτιος).

Διδακτικοί στόγοι
1.Εξοικείωση με τα συγκεκριμένα κείμενα. 2. Έρευνα και σύνταξη επιστημονικής 
εργασίας. 3. Δημιουργική πραγμάτευση της προηγούμενης βιβλιογραφίας.4. 
Καλλιέργεια του κριτικού λόγου. 5. Εξοικείωση με μεθοδολογικά ζητήματα της 
Κλασικής Φιλολογίας.

Διδάσκ.: X. Τσίτσιου-Χελιδόνη

• ΛΦΙ Βουκολική Ποίηση της Αναγέννησης (12 ECTS)

Δύο εισαγωγικά μαθήματα: α) στη νεολατινική λογοτεχνία γενικά και β) στη 
βουκολική ποίηση της Αναγέννησης.
Ανάλυση διαφόρων Εκλογών από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 
βουκολικής ποίησης της Αναγέννησης. Σχέση των νεολατίνων συγγραφέων με το 
βασικότερο λογοτεχνικό προκάτοχο του είδους, το Βιργίλιο.

Διδακτικοί στόγοι
Εξοικείωση των φοιτητών με α) το πεδίο της νεολατινικής λογοτεχνίας, β) το θέμα 
της πρόσληψης του Βιργιλίου και γ) τη χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας

Διδάσκ. : Α. Μαστρογιάνννη

Μ Ε ΣΑ ΙΩ Ν ΙΚΗ  Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΗ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

• Β 020 Ελληνική Παλαιογραφία -  Κωδικολογία (ίο  
ECTS)

Διδάσκ.: R. Tocci

• ΜΕΦ 86ο Εκδοτικά ζητήματα της Βυζαντινής 
Υμνογραφίας (12 ECTS)

Επί τη βάσει ανεκδότων ασματικών κανόνων εξοικειώνονται οι φοιτητές με όλα τα 
στάδια της έκδοσης των κειμένων αυτών από το στάδιο της ανάγνωσης των χειρο
γράφων ως τον καταρτισμό του κειμένου και την σύνταξη των υπομνημάτων.

Διδακτικοί στόγοι
Οι φοιτητές πρέπει στο τέλος του εξαμηνιαίου μαθήματος να είναι σε θέση να 
εκδίδουν κριτικά υμνογραφικά κείμενα. Ωστόσο, το βάρος δεν πέφτει στην Πα
λαιογραφία αλλά στην Κριτική του κειμένου και ιδιαίτερα την κατανόηση της 
Μετρικής του.

Διδάσκ: Γρ. Παπαγιάννης
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ΒΥΖΑΝ ΤΙΝ Η  ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

• ΜΕΦ 875 Βυζαντινή Αρχαιολογία. Η Θράκη από τον 
90 μέχρι τον 150 αιώνα. Προβλήματα πηγών και 
μνημείων. (12 ECTS)

Επιτύμβιες, κτητορικές, αφιερωματικές επιγραφές 17ου- 19ου αι. από τη δυτική Θράκη, 
σε κτίρια (εκκλησίες, κωδωνοστάσια, κρήνες, πυλώνες κτλ), σε οργανωμένα 
νεκροταφεία ή μεμονωμένες ταφές, σε τοιχογραφίες, εικόνες, έργα μεταλλοτεχνίας 
και λοιπά έργα τέχνης. Σχολιάζονται ονόματα, τίτλοι, αξιώματα, εκκλησιαστική 
οργάνωση, οικιστική οργάνωση, εξέλιξη

Διδάσκ: Κ. Τσουρής

Ν ΕΟ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  

• ΝΕΦ 960 Το γύρισμα του αιώνα: οι ποιητικές 
αναζητήσεις από τη 2η μεταπολεμική γενιά έως 
σήμερα (12 ECTS)

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία διερεύνηση της σύγχρονης ελληνικής ποίησης μέσω 
συγκεκριμένων θεματικών και μορφολογικών κατηγοριών. Η ύλη του μαθήματος 
αφορά συγχρόνους ποιητές το έργο των οποίο έχει αντιμετωπιστεί κριτικά, 
ακαδημαϊκά ή ευρύτερα θεσμικά (κριτικές αποτιμήσεις, μονογραφίες, βραβεία κ.λπ.). 
Αναφερόμαστε σε ποιητές που πρωτοεμφανίζονται από τη δεκαετία του 70 και 
έπειτα. Οι συγκεκριμένοι ποιητές δεν αντιμετωπίζονται τόσο με βάση βιογραφικά 
δεδομένα όσο με βάση το έργο τους. Συνεπώς η αντιμετώπισή τους δεν είναι ιστορική 
ή γραμματολογική, αλλά γίνεται με κριτήρια θεματικά, ειδολογικά, ή λογοτεχνικών 
τάσεων και ρευμάτων. Κάθε ομάδα ποιητών τοποθετείται σε ευρύτερες κατηγορίες, 
με βάση τόσο την παράδοση που ακολουθούν όσο και τις επιλογές που κάνουν. Το 
κάθε έργο εξετάζεται, συνεπώς, ανά ομάδες με κοινή θεματική κατεύθυνση, χωρίς, 
βεβαίως να απομονώνεται από τα γενικότερα λογοτεχνικά και άλλα συμφραζόμενα 
και με δεδομένη την έως τώρα διαπραγμάτευση του έργου του κάθε ποιητή από 
προηγούμενους μελετητές

Διδακτικοί στόγοι
Πέραν της αντιμετώπισης δύσκολων κειμένων και της εξοικείωση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών με τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, με βάση, δηλαδή, 
την ανάλυση της μορφής, της γλώσσας και των τεχνικών των ποιημάτων που θα 
επιλεγούν, η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο ο κάθε ποιητής (ή το κάθε βιβλίο, 
σύνολο ποιημάτων κ.λπ.) ανταποκρίνεται στο θέμα της ενότητας στην οποία 
κατατάσσεται. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτού του υλικού οδηγεί στην ανάγκη 
διαπραγμάτευσης επιπλέον ζητημάτων, όπως η συγχρονικότητα του αντικειμένου 
μίας επιστήμης που παραδοσιακά θεωρείται ιστορική, την αντιμετώπιση της 
επικαιρότητας με τα ιδιαίτερα εργαλεία της φιλολογίας, τη διερεύνηση πηγών που δε 
διαθέτουν παρά ελάχιστο υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια ή βιβλιογραφία), τη 
διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας με εργαλεία που χρησιμοποιούνται και από άλλους 
τομείς, όπως, π.χ. το δημοσιογραφικό.

Διδάσκ: Ελισ. Αρσενίου
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• ΝΕΦ 988 Ελληνικός Αυτοβιογραφικός λόγος (12 
ECTS)

Το μάθημα δοκιμάζει να δώσει στους φοιτητές ορισμένες βασικές γνώσεις σε θέματα
αυτοβιογραφικού λόγου, ενώ στη συνέχεια -μέσα από παραδείγματα κειμένων που
αντλούνται από τη Νεοελληνική Γραμματεία -  προσεγγίζει τις τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες αυτοβιογραφικής γραφής, δηλαδή
-το απομνημόνευμα
-την αυτοβιογραφία
-την επιστολογραφία
-το ημερολόγιο
Τα παραδείγματα αντλούνται από κείμενα που προέρχονται από τον 18°’ τον 19°, τον 
20° και τον 210 αιώνα.

Διδακτικοί στόγοι
Εξοικείωση με το συγκεκριμένο είδος λόγου-γραφής και την αντίστοιχη 
προβληματική που υποβάλλει στους ερευνητές.
Αναδρομή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Αυτοβιογραφικής Γραφής, γραφής η 
οποία συνήθως παραμένει υποτιμημένη στα κλασικά εγχειρίδια διδασκαλίας.

Διδάσκ. Β. Κοντογιάννη

ΓΕΝ ΙΚΗ  Π ΑΙΔΑΓΩ ΓΙΚΗ  
• 045 Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας 

(ίο ECTS)

Μέσα από το μάθημα αυτό ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τους βασικούς 
παιδαγωγικούς-διδακτικούς όρους, κατανοεί την πολυπλοκότητα του φαινομένου της 
διδασκαλίας, υποβοηθείται στην οικοδόμηση εικόνας για τα θεωρητικά θεμέλια της 
διδακτικής πράξης και βαθμιαία αποκτά ετοιμότητα για αποτελεσματική οργάνωση 
και υλοποίηση της πράξης αυτής. Ο σπουδαστής αποκτά το θεωρητικό υπόβαθρο 
ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να επιλέγει, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί 
διδασκαλίες χρησιμοποιώντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, εναλλακτικές διδακτικές 
προσεγγίσεις και μεθόδους. Επιπλέον ο σπουδαστής ασκείται στη δημιουργική 
σύνθεση μεθόδων.

Διδακτικοί στόγοι
Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο σπουδαστής γίνεται ικανός :
• Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με επιτυχία βασικούς παιδαγωγικούς - 
διδακτικούς όρους.
• Να αναγνωρίζει το πραγματικό πλαίσιο κάθε διδασκαλίας ( ποιος διδάσκει, ποιον, 
τι, πώς, με ποιον απώτερο σκοπό, με τι μέσα, σε ποιο κοινωνικο-πολιτισμικό 
περιβάλλον κοκ.).
• Να κατέχει την έννοια της μεθοδολογίας, μέσα από την οποία αντλούνται 
δυνατότητες επιλογής εναλλακτικών λύσεων για δράση προς την επίτευξη του 
σκοπού και των στόχων της διδασκαλίας. .
» Να αξιοποιεί κατάλληλα τεχνικές αξιολόγησης
• Να λειτουργεί δημιουργικά κάνοντας χρήση της διδακτικής ελευθερίας του,

στηριζόμενος στην επιστημονική και παιδαγωγική του κατάρτιση από τη μια, και 
στη σωστή εκτίμηση των δυνατοτήτων του από την άλλη.

Διδάσκ: Ειρ. Κορρέ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αίγα λόγια για την πόλη της Κομοτηνής

Η Κομοτηνή πρωτεύουσα της Δυτικής Θράκης, βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό 
τμήμα της Ελλάδας, στο νομό Ροδόπης. Είναι έδρα της διοικητικής 
περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έδρα της διευρυμένης 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου και πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης. 
Συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα, μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης 
και οδικώς και σιδηροδρομικός με τη Θεσσαλονίκη, από την οποία απέχει 270 
περίπου χιλιόμετρα.

£3
Η πόλη είναι επίπεδη, χτισμένη μέσα στον Θρακικό κάμπο και στους πρόποδες της 
οροσειράς της Ροδόπης, σε υψόμετρο 31-55 μ., 30 περίπου χλμ. οδικώς από τη 
θάλασσα. Η ρυμοτομία της είναι ακανόνιστη και δαιδαλώδης, κυρίως στην παλιά 
πόλη, με εξαίρεση τις νέες συνοικίες που δημιουργούνται. Αποτελεί σπουδαίο 
εμπορικό, οικονομικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Θράκης και βρίσκεται επι της 
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης. Ο πληθυσμός της, κατά 
την απογραφή του 2001, είναι 52.659 κάτοικοι. Αριθμός όμως που αυξάνεται 
σημαντικά αν προστεθούν οι περίπου 16.000 φοιτητές πλέον που διαμένουν στην 
πόλη. Τον πληθυσμό της αποτελούν τόσο Χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι, που 
ζουν ειρηνικά μαζί. Στην περιοχή παλιότερα εγκαταστάθηκαν και πρόσφυγες από 
την Αρμενία, Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και πρόσφατα από την 
τέως Σοβιετική Ένωση.

127



Πανοραμική άποψη της πόλης της Κομοτηνής

Στην Κομοτηνή έχει την έδρα της η Διοίκηση του ΔΠΘ, καθώς και το Τμήμα 
Νομικής, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, 
το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, το Τμήμα Γλωσσών, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών, το Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Συνολικά φοιτούν περίπου 
10.000 φοιτητές.

Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από την πόλη 
και διαθέτει φοιτητική εστία δυναμικότητας επτακοσίων κλινών, εστιατόριο που 
εξυπηρετεί το σύνολο των φοιτητών που ζούν στην Κομοτηνή και κλειστό 
κολυμβητήριο. Στην Πανεπιστημιούπολη στεγάζονται, η Πρυτανεία στο κτίριο 
διοίκησης, τα Τμήματα Νομικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, καθώς και το Τμήμα Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
εργασίες οικοδόμησης των κτιρίων, στα οποία θα στεγαστούν τα υπόλοιπα Τμήματα 
που έχουν ως έδρα τους την Κομιοτηνή.

Η κεντρική πλατεία / κέντρο της Κομοτηνής.

Στη καρδιά της πόλης βρίσκεται το καταπράσινο πάρκο της Αγίας Παρασκευής που 
πρόσφατα ανακαινίστηκε και το περίπου 15 μ. μνημείο για τους ήρωες του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Οι κάτοικοι το αποκαλούν Ήρώον' ή ’Σπαθί'. Η ανανεωμένη 
Πλατεία Ειρήνης αποτελεί σημείο συγκέντρωσης. Η νύχτα της πόλης τονώνεται απο 
τον σχετικά τεράστιο πληθυσμό φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στην πόλη. Το 
Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο είναι δημοφιλές για τους επισκέπτες λόγω των 
παραδοσιακών καταστημάτων που έχουν εκλείψει από άλλες ελληνικές πόλεις. 
Επιπρόσθετα, στα βορειοδυτικά προάστια (Νέα Μοσυνούπολη) ντόπιοι και 
επισκέπτες συγκεντρώνονται σε ένα μοντέρνο εμπορικό και ψυχαγωγικό χώρο, το 
Kosmopolis Park. Αυτό περιλαμβάνει καταστήματα, σούπερμαρκετ, σύμπλεγμα
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σινεμά, καφετέριες κι εστιατόρια. Η περιοχή από το Kosmopolis μέχρι τον οικισμό 
του Ηφαίστου έχει εξελιχθεί σε ανεξάρτητο προορισμό για ψώνια.

Η οροσειρά της Ροδόπης όπως φαίνεται από τον σταθμό των τραίνων της Κομοτηνής.

Η Κομοτηνή ξεκίνησε ως Βυζαντινό Φρούριο χτισμένο επί Αυτοκράτορα Θεοδοσίου 
τον 4ο αιώνα μ.Χ. Τα ερείπια της τετράεδρης αυτής κατασκευής μπορεί ακόμα και 
σήμερα να τα βρεί κανείς βορειοδυτικά της κεντρικής πλατείας. Υπάρχουν αρκετά 
μουσεία που είναι ανοιχτά στο κοινό (Αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Λαογραφικό και 
Εκκλησιαστικό). Νοτιοδυτικά της πλατείας βρίσκεται το Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο 
στο οποίο φιλοξενούνται πολλές παραστάσεις, συναυλίες και πολιτιστικά δρώμενα. 
Σύντομα θα δοθεί σε χρήση το νέο υπερσύγχρονο Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο 
που ουσιαστικά θα αποτελεί το Μέγαρο Μουσικής της Θράκης(Β/ΒΑ του κέντρου). 
Το Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) Κομοτηνής έχει επιτυχώς εκτελέσει πολλές 
εγχώριες και διεθνείς παραγωγές. 6 χλμ ΒΑ της Κομοτηνής απλώνεται το άλσος της 
Νυμφαίας. Είναι ο πνεύμονας πρασίνου της πόλης και προσφέρεται για περπάτημα, 
ποδηλασία, ορειβασία και παιχνίδι. Το άλσος διαιρείται από ασφαλτοστρωμένο 
δρομο που οδηγεί στο Βυζαντινό Φρούριο και στο ιστορικό Οχυρό της Νυμφαίας. Το 
τουριστικό περίπτερο που βρίσκεται εκεί προσφέρει καταπληκτική πανοραμική θέα 
200 μοιρών του κάμπου της Ροδόπης, της Κομοτηνής και των προαστίων της και του 
Θρακικού Πελάγους (Διακρίνονται η Θάσος και η Σαμοθράκη, ενίοτε και το Άγιο 
Όρος).

Η Κομοτηνή, λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών που φιλοξενεί, δικαίως 
χαρακτηρίζεται φοιτητική μητρόπολη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης. Οι επιλογές διασκέδασης είναι αμέτρητες, όλες τις 
εποχές του χρόνου και η νυχτερινή της ζωή δεν έχει σε τίποτα τα ζηλέψει από αυτή 
στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο πύργος με το ρολόι της Κομοτηνής.
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Η παλιά πόλη, το Μουσουλμανικό τέμενος "Γενί Τζαμί" και ο πύργος με το ρολόι στο 
βάθος.

Η αγορά στην παλιά πόλη της Κομοτηνής. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι 
τραβηγμένη δίπλα στο Yeni Τζαμί / Μουφτεία Κομοτηνής.
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