
 1 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 

2018-19 
 

 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2018 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξφεδξνο: 
Διέλε Υνπιηαξά-Ραΐνπ, Καζεγήηξηα 

Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ: 

Δπάγγεινο Καξαθάζεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

 

Γηεπζχληξηα Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο: 

σηεξνχια Κσλζηαληηλίδε, Καζεγήηξηα 

Γηεπζπληήο Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο: 

Γεκήηξεο Καξγηψηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

Γηεπζχλνπζα Σνκέα Γισζζνινγίαο: 

Μαξίθα Λεθάθνπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα 

 

Γξακκαηέαο: 
Κσλζηαληίλα Βιάρα  

 

Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ:  

Μ. Μαζηξνπαχινπ, Υ. Εέθαο, Γ. Παπαζηάζε, Α. Πξέληδα, Κ. Βιάρα  



 3 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α  
 
ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  ..................................  

 

5 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  ..........................................  

 

 

Η. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  .......................................  

 

7 

ΗΗ. ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ  ..........................................................  

 

9 

ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018-19...............................  

 

26 

IV. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ  ............................................  37 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ: ΟΓΖΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

 

Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..):  

ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  ...........................................................................................................  

 

 

93 

ΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..):  

ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  ............................................................  

 

 

112 

ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..):  

ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ  .............................................................................  

 

 

128 

ΗV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ  

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018-19  ..........................................................................................  

 

 

147 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  .......................................................................  

 

159 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (ΔΚΛ) ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  ............................................................................................................................  

 

 

 

171 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ  .....................................................................................  

 

 

180 

 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ  ...............................................................................................................................  

 

191 

 

ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΚΑΗ  

ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  ..........................................................................................  

 

194 

 

ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ  ..................................................................................  

 

 

201 

ΧΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΞΑΜΖΝΧΝ  ........................................................................  

 

211 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΓΧΝ  ....................................................................  221 



 4 

 

   



 5 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: 

ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

 
I. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 
 

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ απνθάζηζε, χζηεξα απφ καθξά 

ζπδήηεζε, ηελ αλακφξθσζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θαη αξηηφηεξε 

θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Γηακνξθψζεθε έηζη έλα ηξηεηέο πξφγξακκα ζπνπδψλ, θνηλφ 

θαη γηα ηηο δχν εηδηθεχζεηο. Σα καζήκαηα ηεο εηδίθεπζεο θαηαλέκνληαη ζην 7ν θαη 8ν 

εμάκελν, ελψ εθείλα ηεο παηδαγσγηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηδάζθνληαη θαηά ην 

5
ν
, 6

ν
, 7

ν
 θαη 8ν εμάκελν. 

Οη αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαηαλέκνληαη ζηα νθηψ εμάκελα ζπνπδψλ. 

 

Ο λένο Οδεγφο πνπδψλ ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ εγγξάθνληαη ζην πξψην 

εμάκελν απφ ην αθαδ. έηνο 2017-2018 θαη κεηά. 

 

ΖΜΔΗΑ – ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
 

Tν Tκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο απνλέκεη πηπρίν δχν εηδηθεχζεσλ: α) 

Kιαζηθήο Φηινινγίαο θαη β) Mεζαησληθήο θαη Nέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο. 

 

Kαη ζηηο δχν εηδηθεχζεηο ηα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζε νθηψ (8) απηνηειή αθαδεκατθά 

εμάκελα. Tα καζήκαηα δηδάζθνληαη ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη έρνπλ δηάξθεηα ελφο 

εμακήλνπ. Κάζε κία απφ ηηο δχν εηδηθεχζεηο ηνπ Tκήκαηνο πξνυπνζέηεη 48 καζήκαηα. Κάζε 

εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαπέληε εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο: δεθαηξείο πιήξεηο εβδνκάδεο γηα 

δηδαζθαιία θαη δχν γηα εμεηάζεηο. Tν εμάκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνπέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ιέγεηαη ρεηκεξηλφ θαη ην εμάκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα 

ιέγεηαη εαξηλφ. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11 ε 

εηδίθεπζε αξρίδεη απφ ην έβδνκν εμάκελν, ελψ γηα ηνπο θνηηεηέο παιαηνηέξσλ εηψλ απφ ην 

πέκπην εμάκελν. 

 

Tα καζήκαηα είλαη α) ππνρξεσηηθά (Τ), ηα νπνία ν θνηηεηήο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ζε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη β) θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά (ΔΤ), ηα νπνία ν θνηηεηήο, ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο, κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη κε άιια πξνζθεξφκελα καζήκαηα, 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ Tκήκαηνο. 

 

Φνηηεηήο πνπ απνηπγράλεη ζε έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα πξέπεη λα ην επαλαιάβεη ζηα 

επφκελα εμάκελα, φηαλ δηδάζθεηαη. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα ν θνηηεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί θαηά ην επφκελν (ή άιιν) εμάκελν ζε άιιν κάζεκα. 

 

Γηα κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ν θνηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εμεηαζηεί ηνλ Iαλνπάξην. Aλ απνηχρεη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε ηνλ 

επηέκβξην. Γηα κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ην εαξηλφ εμάκελν νθείιεη λα εμεηαζηεί ηνλ Ηνχλην 

θαη, αλ απνηχρεη, ηνλ επηέκβξην. O θνηηεηήο εγγξάθεηαη σο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο 

εβδνκάδαο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ ζηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη θαηά ην 

εμάκελν απηφ. ε θάζε εμάκελν ν θνηηεηήο εγγξάθεηαη θαη εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Oδεγφ πνπδψλ πξνζαπμεκέλα απφ ηα πξνεγνχκελα εμάκελα θαηά έμη 



 8 

(6) καζήκαηα γηα φια ηα εμάκελα. O θνηηεηήο πέξαλ ηνπ 8νπ εμακήλνπ εγγξάθεηαη θαη 

εμεηάδεηαη ζε φζα καζήκαηα νθείιεη, εθφζνλ δηδάζθνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνζθεξφκελα 

θαηά εμάκελν καζήκαηα. 

 

Οδεγία ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο E.C.T.S.: 

 

«χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 535/31-5-2011 ζπλεδξίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα Φηινινγίαο απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012, θάζε κάζεκα πηζηψλεηαη κε 5 δηδαθηηθέο κνλάδεο E.C.T.S. Γηα 

ηνπο θνηηεηέο παιαηφηεξσλ εμακήλσλ ε αληηζηνηρία ηνπ θάζε καζήκαηνο ζε δηδαθηηθέο 

κνλάδεο παξακέλεη σο έρεη». Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ πξέπεη λα έρεη 

ζπγθεληξψζεη έλαο θνηηεηήο γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ είλαη 240. Γηα ηα πξνζδνθψκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ΠΠ ηνπ ΣΦ βι. https://philology.uoi.gr/wp-

content/uploads/2020/03/mathisiaka_apotelesmata_pps.pdf 
 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

 

Καζ. Διέλε Υνπιηαξά - Ράηνπ 

 

https://philology.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/03/mathisiaka_apotelesmata_pps.pdf
https://philology.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/03/mathisiaka_apotelesmata_pps.pdf
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ΗΗ. ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 
 

Καηαλνκή ησλ καζεκάησλ θαηά εμάκελα 

(γηα ηνπο θνηηεηέο/ηήηξηεο πνπ εηζάγνληαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-8) 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ 

ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

*Δηδηθεχζεηο:    Α  Β 

 

1. Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (Τ) (37 καζ.) 
 

α. Μαζήκαηα Σκήκαηνο (31 καζ.) 

 

Κιαζηθή Φηινινγία      1  1 

Αξραία Διιεληθή Φηινινγία (ΑΔΦ)  10 10 

Λαηηληθή Φηινινγία (ΛΦ)    6  6 

Νέα Διιεληθή Φηινινγία (ΝΔΦ)   6  6 

Βπδαληηλή Φηινινγία (ΒΦ)    3  3 

Μεηαβπδαληηλή Φηινινγία (ΜΒΦ)   1  1 

Γισζζνινγία (Γι.)      4  4 

 

β. Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε    6  6  

 

 

2. Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΔΤ) (11 καζ.) 
 

α. Μαζήκαηα Δηδίθεπζεο (9 καζ.): 

 

Αξραία Διιεληθή Φηινινγία (ΑΔΦ)   6 ή 5 

Λαηηληθή Φηινινγία (ΛΦ)   3 ή 4 

Νέα Διιεληθή Φηινινγία (ΝΔΦ)  6 

Βπδαληηλή Φηινινγία (ΒΦ)   3 

 

β. Μαζήκαηα απφ άιια Σκήκαηα (2 καζ.) 

 

i)  Αξραία Ηζηνξία (ΑΗ), Ρσκατθή Ηζηνξία (ΡΗ), Κιαζηθή Αξραηνινγία (ΚΑ),  

Δπηγξαθηθή (Δπ.). 

ii)  Βπδαληηλή Ηζηνξία (ΒΗ), Βπδαληηλή Αξραηνινγία (ΒΑ),  

Ηζηνξία Νενηέξσλ Υξφλσλ (ΗΝΥ). 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Η ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (5) 
 
ΑΔΦ    (2): Ρεηνξεία 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα Η 
 

ΛΦ   (1)  Λαηηληθή Γιψζζα 
 
ΝΔΦ   (1):  Ηζηνξία θαη Ιζηνξίεο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

 
ΓΛ   (1)  Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Η 
 
Δ.Τ.  (1) Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία / Ρσκατθή Ηζηνξία / Κιαζηθή 

Αξραηνινγία / Δπηγξαθηθή (Δπ.) / Βπδαληηλή Ηζηνξία / 
Νέα Διιεληθή Ηζηνξία / Βπδαληηλή Αξραηνινγία 

 
ΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (6) 
 
ΚΛΑ. ΦΗΛΟΛ.  (1) Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία 
 
ΑΔΦ   (2):  Αξραία Διιεληθή Γιψζζα ΗΗ  

Ηζηνξηνγξαθία 
 
ΛΦ   (1)  Ρσκατθή Ηζηνξηνγξαθία 
 
ΝΔΦ   (1):  Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία 

 
 
ΓΛ   (1)  Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία ΗΗ 
 
ΗΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (6) 
 
ΑΔΦ    (2):  Φηινζνθηθή Πεδνγξαθία 

Σξαγσδία: Δπξηπίδεο 
 
ΛΦΗ (1)  Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα (Πεηξψληνο, Απνπιήηνο) 
 
ΝΔΦ   (1): Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Φηινινγία θαη  

    Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο 
 
 
ΒΦ   (1)  Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Λνγνηερλία 
 
ΓΛ   (1)  Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο Η 
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ΗV ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (5) 
 
AEΦ   (1)  Σξαγσδία: νθνθιήο 
 
ΛΦ   (1)  Κηθέξσλαο (Ρεηνξεία, Ρεηνξηθή, Φηινζνθηθή 

Πεδνγξαθία, Δπηζηνινγξαθία) 
 
ΝΔΦ   (1)  Ρεχκαηα, Κείκελα θαη πγγξαθείο (1830-1880) 

 
ΒΦ   (1)  Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη / Βπδαληηλή 
    Ηζηνξηνγξαθία 
 
ΓΛ   (1)  Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ΗΗ 
     
Δ.Τ.  (1) Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία / Ρσκατθή Ηζηνξία / Κιαζηθή 

  Αξραηνινγία / Βπδαληηλή Ηζηνξία /Νέα Διιεληθή Ηζηνξία  
/Βπδαληηλή Αξραηνινγία 

 
V ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (5) 
 
ΑΔΦ   (2): Οκήξνπ Ιιηάδα / Οδύζζεηα 

Λπξηθή Πνίεζε 
 
ΛΦ   (1)  Δπηθή Πνίεζε (Βεξγίιηνο, Οβίδηνο, Λνπθαλφο) 
 
ΝΔΦ    (1)  Ρεχκαηα, Κείκελα θαη πγγξαθείο (1880-1930) 

 
ΒΦ   (1)  Γεκψδεο Βπδαληηλή Λνγνηερλία  
 
ΔΤ / ΠΑΗΓ. ΚΑΣ. (1)  Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο (Δηζαγσγή ζηελ  
    Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε) 
 
VΗ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (4) 
 
ΑΔΦ   (1) Κσκσδία 
 
ΛΦ   (1) Ρσκατθή Σξαγσδία 
 
ΝΔΦ   (1)  Ρεχκαηα, Κείκελα θαη πγγξαθείο (1930-1980) 
 
ΜΒΦ   (1)  Μεηαβπδαληηλή Λνγνηερλία (16

νο
- 17

νο
 αηψλαο) 

 
ΠΑΗΓ. ΚΑΣ.   (2)  Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο (Βαζηθά Εεηήκαηα  

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο) 
Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη Πξαθηηθή Άζθεζε (Γηδαθηηθή ηεο Νέαο 

Διιεληθήο, Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο) 
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ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ (ΔΞΑΜΖΝΑ VII-VIII)

 

ΔΤ 

 

Α. Κιαζηθήο Φηινινγίαο 
 

VII ΔΞΑΜΖΝΟ:  ΑΔΦ (3 ή 2)  

ΛΦ (1 ή 2) 

ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.   (2):  Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (ΦΠΦ) 

    Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη Πξαθηηθή Άζθεζε (Γηδαθηηθή ηεο Αξραίαο  

Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Γξακκαηείαο)  

     

VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:  ΑΔΦ (3)  

ΛΦ (2)  

 

ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.   (1)  Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (Πξαθηηθή Άζθεζε) 

 

Β. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο 
 

Νεοελληνική Καηεύθςνζη 

ην VII θαη VIII εμάκελν νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 6 καζήκαηα  

(Δλδεηθηηθνί ηίηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ): 
 

- Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο 
- Λνγνηερλία ησλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ (1830-1880) 
- Ρνΐδεο – Βηδπελφο – Παπαδηακάληεο 
- Λνγνηερλία ηεο γεληάο ηνπ 1880 
- ηθειηαλφο, Καβάθεο, Καξπσηάθεο 
- πγγξαθείο ηνπ κεζνπνιέκνπ (πνίεζε – πεδνγξαθία) 
- Ζ κνληέξλα πνίεζε θαη ε «γεληά ‟30» 
- Έιιελεο ππεξξεαιηζηέο πνηεηέο 
- Νεσηεξηθή πεδνγξαθία 
- Μεηαπνιεκηθνί πνηεηέο θαη πεδνγξάθνη 
- Μνληεξληζκνί θαη πξσηνπνξίεο ζηνλ 20φ αηψλα: ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο 
- Νενειιεληθή δξακαηνπξγία 
- Νενειιεληθή κεηξηθή 
- Εεηήκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο 
- Εεηήκαηα ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο 
- Λνγνηερληθά πεξηνδηθά θαη θίλεζε ηδεψλ 
- Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο 

 

VII ΔΞΑΜΖΝΟ:   

ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.   (2):  Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (ΦΠΦ) 

    Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη Πξαθηηθή Άζθεζε (Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο)  

 

VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:   

ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.   (1)  Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (Πξαθηηθή Άζθεζε) 

                         
 Ζ εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο ζα επαλαιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-21 εθφζνλ ππάξμεη ηθαλφο 

αξηζκφο δηδαζθφλησλ. 
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Καηεύθςνζη Μεζαιωνικήρ Φιλολογίαρ 

ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ηεο εηδίθεπζεο νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

έλα κάζεκα ζην VII εμάκελν θαη δχν ζην VIII εμάκελν 

 

(Δλδεηθηηθνί ηίηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ): 

 

- Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη 

- Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή παιαηνγξαθία 

- Βπδαληηλή πνίεζε 

- Βπδαληηλή πκλνγξαθία 

- Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία 

- Βπδαληηλή Ρεηνξηθή 

- Βπδαληηλή Αγηνινγία 

- Πξσηνβπδαληηλή Λνγνηερλία 

- πλνδηθά θείκελα 

- Λνγνηερλία ηεο Μαθεδνληθήο Αλαγέλλεζεο  

- Λνγνηερλία ηνπ 11
νπ

- 12
νπ

 αηψλα 

- Βπδαληηλφ κπζηζηφξεκα 

- Λνγνηερλία ησλ Παιαηνινγείσλ Υξφλσλ 

- Λνγνηερλία ηνπ ηέινπο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο 

- Βπδαληηλνί Λφγηνη 

- Άιια ζπλαθή αληηθείκελα 

 

VII ΔΞΑΜΖΝΟ:   

ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.   (2):  Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (ΦΠΦ) 

    Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη Πξαθηηθή Άζθεζε (Γηδαθηηθή ηεο 

Λνγνηερλίαο)  

     

VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:   

ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.   (1)  Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (Πξαθηηθή Άζθεζε) 
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ  

ΣΟΤ ΠΣΤΥΗΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.  

(εηζαρζέληεο αθαδεκ. ἐηνο 2017-8 θαη εμήο) 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ: Σν ελ ιφγσ κάζεκα, ππνρξεσηηθφ 

γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, δηδάζθεηαη ζην 5
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, 3 

ψξεο Υ 13 εβδνκάδεο, θαη πηζηψλεηαη κε 5 ECTS. Σν κάζεκα δηδάζθεηαη απφ επηζηήκνλα 

ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν (κέινο ΓΔΠ ή ΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ή κεηά απφ 

αλάζεζε δηδαζθαιίαο). 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: Ζ αγσγή 

θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηεο γηα ηνλ άλζξσπν, ην πιαίζην νξηνζέηεζεο ηεο αγσγήο, ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ή Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο, 

αληηθείκελν θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, ζηάδηα εμέιημεο ηεο 

Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, θιάδνη θαη θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, 

πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε βαζηθψλ φξσλ ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, επηζηεκνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, κέζνδνη έξεπλαο ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, 

ζθνπνί θαη ηδεψδε ηεο αγσγήο, δηαρξνληθά κνληέια ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ην έξγν 

ησλ κεγάισλ παηδαγσγψλ ζηνλ δηεζλή θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δηαρξνληθά. Γεληθφο ζθνπφο 

ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ θαη δνκηθφ 

πεξηερφκελν ηεο Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. 

 

2. ΒΑΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ: Σν ελ ιφγσ κάζεκα, 

ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, δηδάζθεηαη ζην 6
ν
 εμάκελν 

ζπνπδψλ, 3 ψξεο Υ 13 εβδνκάδεο, θαη πηζηψλεηαη κε 5 ECTS. Σν κάζεκα δηδάζθεηαη απφ 

επηζηήκνλα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν (κέινο ΓΔΠ ή ΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ή κεηά 

απφ αλάζεζε δηδαζθαιίαο). ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ην 

βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο θαη λα εμνηθεησζνχλ, 

εηδηθφηεεξα, κε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: Δλλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο ηεο ηππηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο, χγρξνλα Ρεχκαηα-Θεσξίεο θαη Μνληέια Αγσγήο, Σν ζρνιείν σο 

θνηλσληθνπνηεηηθφο κεραληζκφο, Σν αίηεκα ηεο ηζφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, Ζ 

αλζξψπηλε θαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο, Ζ δηάζηαζε ηεο 

ηνραζηηθν-Κξηηηθήο ζεψξεζεο, Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην ηεο ηνραζηηθν-

Κξηηηθήο ηεο Αγσγήο, Σα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο, Υψξνο 

θαη Αγσγή, Ζ αμία ηνπ ρξφλνπ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Αγσγή, Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

πξννπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αγσγή  

 

ΘΔΜΑΣΑ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

1 Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα παηδαγσγηθφ κάζεκα ζηε 

ζεκαηηθή ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, πξνζθεξφκελν απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο (ΦΠΦ) ηνπ Π.Η (πην ζπγθεθξηκέλα: Θεσξίεο Μάζεζεο, 

Κηλήηξσλ θαη ρνιείνπ, Θεσξίεο Γηδαζθαιίαο, Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, 

Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο, Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε θαη 

Δπηκφξθσζε). Σν ελ ιφγσ κάζεκα, ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 
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Φηινινγίαο, δηδάζθεηαη ζην 7
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, 3 ψξεο Υ 13 εβδνκάδεο, θαη πηζηψλεηαη κε 

5 ECTS. Γηα αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, βι. ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ 

Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΦ ηνπ Π.Η. (2014-5, ζει. 130-2, 135-6, 142-5, 147, 151-

2). 

 

2 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΆΚΖΖ: Σν ελ ιφγσ κάζεκα, ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο, δηδάζθεηαη ζην 8
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, 3 ψξεο Υ 13 εβδνκάδεο, θαη 

πηζηψλεηαη κε 5 ECTS. Σν κάζεκα δηδάζθεηαη απφ επηζηήκνλα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν 

(κέινο ΓΔΠ ή ΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ή κεηά απφ αλάζεζε δηδαζθαιίαο).  

 

ηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη νη αθφινπζνη: α) λα απνθηήζνπλ νη 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηελ ηθαλφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεθκεξίσζεο ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο, β) λα είλαη ζε ζέζε, θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηδαζθαιηψλ, λα 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ κε επέιηθην θαη ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη θάζε άιιε δηδαθηηθή παξάκεηξν, ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ θαηά ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία, γ) λα απηφ-αμηνινγνχληαη αζθψληαο απηνθξηηηθή ζην 

δηδαθηηθφ έξγν πνπ επηηεινχλ, δ) λα επηηχρνπλ ηε δηδαθηηθή δεμηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ε) λα θαηαζηείινπλ ην άγρνο ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο, δ) λα ζπλδπάζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία θαη γλψζε κε ηε 

βησκαηηθή εθαξκνγή ηεο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε δηδάμηκε ζρνιηθή 

γλψζε. Χο «Πξαθηηθή Άζθεζε» (ΠΑ) λνείηαη ην ηκήκα εθείλν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ, ην νπνίν πξνζθέξεη γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο «γηα ην» 

θαη «από ην» «πεδίν ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο», πνπ είλαη ην ζρνιείν. πλεπψο επηδηψθεηαη ε 

δπλακηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχδεπμε ηεο δηδαθηηθήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε. ην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηρεηξείηαη κε εκπξάγκαην ηξφπν ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηπιένλ ε 

κείσζε ηνπ άγρνπο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο αιιά θαη ηεο αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

απξφβιεπηνπ παξάγνληα θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. πλεπψο ην κάζεκα ηεο ΠΑ 

απνηειεί κηα δπλακηθή-ελεξγεηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη πιεζψξα βησκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ. ηε βάζε απηνί νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο -ππνςήθηνη 

εθπαηδεπηηθνί- απνθηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο δηδαθηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο 

αμηνπνηψληαο ηελ αλάινγε ζεσξεηηθή γλψζε κε ηε βησκαηηθή ηνπο αλακέηξεζε κε ην 

«δηδαθηηθψο πξαθηαίν». Αλαιπηηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο δηδαζθαιίαο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ θχξησλ δηδαθηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζπζρεηίδεηαη ε 

δηδαθηηθή ζεσξία κε ηε δηδαθηηθή πξάμε κέζσ ηεο αλάπηπμεο αλάινγσλ βησκαηηθψλ 

δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζην Παλεπηζηήκην θαη ζην ζρνιείν. ην πιαίζην, επίζεο, ηνπ 

καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη εξγαζηεξηαθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηεο «κηθξνδηδαζθαιίαο» (microteaching). Δηδηθφηεξα ε δηάξζξσζε 

ηνπ καζήκαηνο ζπγθξνηείηαη σο αθνινχζσο επί ζπλφινπ δεθαηξηψλ (13) αθαδεκατθψλ 

εβδνκάδσλ: Πξψηεο ηέζζεξηο (4) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε». Δπφκελεο πέληε (5) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «Δμάζθεζε κέζσ 

ηεο δηδαθηηθήο ηερληθήο ησλ κηθξνδηδαζθαιηώλ ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο». Αθνινπζνχλ δπν (2) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «πζηεκαηηθήο θαη ζπλερνύο 

δηδαζθαιία ζην ζρνιείν ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο». Καηαιεθηηθέο 

δύν (2) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «Απνηίκεζε ησλ δηδαζθαιηώλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν 

από ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο». 
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ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο παξαθνινπζνχλ, ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ 

ζεκαηηθήο, δχν καζήκαηα, πξνζθεξφκελα απφ ην Σκήκα ΦΠΦ ηνπ Π.Η ή απφ επηζηήκνλα 

ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν (κέινο ΓΔΠ ή ΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ή κεηά απφ 

αλάζεζε δηδαζθαιίαο).  

 

Μαζήκαηα Δηδηθήο Γηδαθηηθήο. Σα καζήκαηα απηά, ηα νπνία φινη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο επηιέγνπλ θαηά ην 6
ν
 θαη 7

ν
 εμάκελν, δηδάζθνληαη επίζεο 3 ψξεο γηα 13 

εβδνκάδεο θαη πηζηψλνληαη κε 5 ECTS. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θνηηεηέο επηιέγνπλ δχν απφ ηα 

παξαθάησ καζήκαηα:  

1. Γηδαθηηθή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Γξακκαηείαο: Σν κάζεκα εμεηάδεη ηηο 

βαζηθέο ηάζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο γιψζζαο θαη 

γξακκαηείαο, ηε θηινζνθία ησλ ζρεηηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηε 

γεληθφηεξε πνξεία ησλ αξραηνειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, 

δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ν ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ, ε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαηά ηε δηδαζθαιία, ελψ ηέινο γίλεηαη εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ζε επηιεγκέλα θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο γξακκαηείαο. 

2. Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε, ψζηε λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην ζεσξεηηθψλ 

αξρψλ θαη κεζφδσλ, ην νπνίν ζα ηνπο επηηξέςεη, ζηε ζπλέρεηα, λα νξγαλψζνπλ 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μέζα απφ ηελ 

θξηηηθή ζεψξεζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζρεηηθά κε ηε ζηνρνζεζία, ηε κεζφδεπζε 

ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην αίηεκα γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ζα 

νδεγεζνχκε ζηελ αλάιπζε θαη απνηίκεζε ππαξρφλησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαη ηε ζχληαμε λέσλ. 

3. Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο Νέαο Διιεληθήο γιψζζαο επηρεηξψληαο κηα πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο κε ζθνπφ ηελ (επαλ)εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

γισζζνινγίαο θαη γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Σν κάζεκα εμεηάδεη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο αιιά 

θαη σο δεχηεξεο γιψζζαο. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα αθνινχζα: 

χγρξνλε γισζζνινγία θαη δηδαθηηθή γισζζηθνχ καζήκαηνο. Γξακκαηηθή θαη 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Γξακκαηηθέο ηεο Νέαο Διιεληθήο. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζηε δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο θαη βαζηθά κνληέια δηδαζθαιίαο. Εεηήκαηα κεζνδνινγίαο 

ζηε δηδαθηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε ζρέζε κε ηα ζεκεία (i) 

θαη (ii). Ζ Νέα Διιεληθή σο Γεχηεξε/Ξέλε γιψζζα: δεηήκαηα ζεσξίαο, κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθή.  

4. Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο [βι. Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΦ ηνπ Π.Η. (2014-5, ζει. 

157)].  

Σα σο άλσ καζήκαηα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ πξαθηηθή άζθεζε: παξαθνινχζεζε 

ππνδεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζε κηθξνδηδαζθαιηψλ. 
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(Γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην 2010-11 έσο ην 2016-7) 

 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ 

ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

*Δηδηθεχζεηο:    Α  Β 

 

1. Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (Τ) (35 καζ. ) 
 

α.  Μαζήκαηα Σκήκαηνο (32 καζ.) 

 

Αξραία Διιεληθή Φηινινγία (ΑΔΦ)  10 10 

Λαηηληθή Φηινινγηα (ΛΦ)     4  4 

Νεα Διιεληθή Φηινινγία (ΝΔΦ)   10 10 

Βπδαληηλή Φηινινγία (ΒΦ)    3  3 

Γισζζνινγία (Γι.)      5  5 

 

β. Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε    3  3 

 

2. Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΔΤ) (13 καζ.) 
 

α. Μαζήκαηα Δηδίθεπζεο (9 καζ.): 

 

Αξραία Διιεληθή Φηινινγία (ΑΔΦ)  6−7 

Λαηηληθή Φηινινγία (ΛΦ)    2−3 

Νέα Διιεληθή Φηινινγία (ΝΔΦ)   6 

Βπδαληηλή Φηινινγία (ΒΦ)   3 

 

β. Μαζήκαηα απφ άιια Σκήκαηα (4 καζ.) 

 

i) Αξραία Φηινζνθία (ΑΦ), Αξραία Ηζηνξία (ΑΗ), Κιαζηθή Αξραηνινγία (ΚΑ), Δπηγξαθηθή 

(Δπ.). 

ii)  Βπδαληηλή Ηζηνξία (ΒΗ), Βπδαληηλή Αξραηνινγία (ΒΑ). 

iii)  Ηζηνξία Νενηέξσλ Υξφλσλ (ΗΝΥ), Ηζηνξία ηεο Σέρλεο (ΗΣ). 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ: 

- Σα πξψηα έμη εμάκελα είλαη θνηλά. Σα δχν ηειεπηαία εμάκελα είλαη ε εηδίθεπζε. 

- ε θάζε εμάκελν πεξηιακβάλνληαη έμη καζήκαηα (6 x 8 = 48). ηα ηέζζεξα πξψηα 

εμάκελα δηδάζθεηαη επηπιένλ ε μέλε γιψζζα (Ξ. Γ.). 

- ηα πξψηα έμη εμάκελα θαηαλέκνληαη: ηα 32 θνηλά Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ 

εηδηθεχζεσλ θαη 4 ΔΤ απφ άιια Σκήκαηα (Δ.Τ. 2). Απφ ηνπο ηξεηο απηνχο θχθινπο 

καζεκάησλ (α, β, γ), ν θνηηεηήο επηιέγεη ζπλνιηθά ηέζζεξα καζήκαηα αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ (εμεηάζεηο ΑΔΠ, θιπ.). 

- ην έβδνκν θαη φγδνν εμάκελν θαηαλέκνληαη: ηα ελλέα θαη‟ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 

καζήκαηα ηεο εηδίθεπζεο θαη ηα ηξία Τπνρξεσηηθά ηεο Παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο 

 

* Α: Κιαζηθή Δηδίθεπζε, 

Β: Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Δηδίθεπζε 
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Καηαλνκή ησλ καζεκάησλ θαηά εμάκελα (Η-VI) 
(Γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην 2010-11 έσο 2016-7) 

 
Η ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (6) 
 
ΑΔΦ    (2): Ρεηνξεία 

Οκήξνπ Οδχζζεηα 
 
ΛΦ   (1)  Λαηηληθή πεδνγξαθία 
 
ΝΔΦ   (2):  Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πνίεζε Η 

Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πεδνγξαθία Η 
 
ΓΛ   (1)  Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Η 
 
Δ.Τ.   (0) 
 
ΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (6) 
 
ΑΔΦ   (2):  Ηζηνξηνγξαθία 

Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία 
 
ΛΦ   (1)  Ρσκατθή Ηζηνξηνγξαθία 
 
ΝΔΦ   (2):  Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πνίεζε ΗΗ 

Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πεδνγξαθία ΗΗ 
 
ΓΛ   (1)  Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία ΗΗ 
 
Δ.Τ.   (0) 
 
ΗΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (6) 
 
ΑΔΦ    (2):  Φηινζνθηθή πεδνγξαθία 

Σξαγσδία: Δπξηπίδεο 
 
ΝΔΦ   (2): Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία: Πεγέο θαη  
  Μεζνδνινγία 

  Ρεχκαηα ηεο Δπξσπατθήο θαη Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 
 (19

νο
 -20

νο
 αη.) 

ΒΦ   (1)  Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Λνγνηερλία 
 
ΓΛ   (1)  Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο Η 
 
Δ.Τ.   (0) 
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ΗV ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (6) 
 
AEΦ   (1)  Σξαγσδία: νθνθιήο 
 
ΛΦ   (1)  Σξαγσδία - Διεγεία 
 
ΝΔΦ (1)  Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Φηινινγία θαη  

 ζηε Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο. 
 
ΒΦ   (1)  Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη Η 
 
ΓΛ   (1)  Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ΗΗ 
 
ΔΤ   (1) 
 
V ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (5) 
 
ΑΔΦ   (2): Οκήξνπ Ηιηάδα 

Λπξηθή Πνίεζε 
 
ΛΦ   (1)  Δπηθή Πνίεζε 
 
ΝΔΦ    (1) Κείκελα θαη πγγξαθείο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 
    (1830-1880) 
 
 
ΒΦ   (1) Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη Η 
 
ΔΤ   (1) 
 
VΗ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (4) 
 
ΑΔΦ   (1) Κσκσδία 
 
ΝΔΦ   (2):  Κείκελα θαη πγγξαθείο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο  
  (1880-1930) 

 Κείκελα θαη πγγξαθείο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο  
 (1930-1980) 
ΓΛ   (1)  Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο 
 
ΔΤ   (2) 
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ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ (ΔΞΑΜΖΝΑ VII-VIII) 
 

Α. Κιαζηθψλ πνπδψλ 
 

VII ΔΞΑΜΖΝΟ:  ΑΔΦ (3): 

ΛΦ (1):  

 

Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε (2):  

     

     

VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:  ΑΔΦ (3):   

ΛΦ (2):  

 

Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε (1) 

 

* ην VII θαη VIII εμάκελν νη θνηηεηέο έρνπλ λα επηιέμνπλ 6 καζήκαηα Αξραίσλ Διιεληθψλ: 

3 καζήκαηα ζην VII εμάκελν θαη 3 καζήκαηα ζην VIII εμάκελν απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο 

καζεκάησλ: 

- Πνίεζε 

- Βνεζεηηθέο Δπηζηήκεο (Παιαηνγξαθία θαη Κξηηηθή ησλ Κεηκέλσλ, Παππξνινγία, 

Μεηξηθή) 

- Μπζνινγία – Θξεζθεία – Αλζξσπνινγία ηεο αξραίαο Διιάδαο –Μπθελατθά, 

- Αξραία Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο. 

- Πεδνγξαθία. 

 

** ην VII θαη VIII εμάκελν νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 3 καζήκαηα Λαηηληθψλ (1 θαη 2 

αληηζηνίρσο): 

-  Κηθέξσλαο: De oratore 

- Λαηηληθή Λπξηθή πνίεζε 

- Λαηηληθή Κσκσδία 

- Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα 

- Ρσκατθή Βηνγξαθία  

 

*** Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε  

Καηά ην έβδνκν εμάκελν νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά ην 

κάζεκα: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή: Παηδαγσγηθέο Ηδέεο θαη Δθπαίδεπζε ή ελαιιαθηηθά 

ην κάζεκα Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη έλα απφ ηα αθφινπζα: α) Θεσξίεο ηνπ 

ζρνιείνπ: Θεσξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, β) Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή Η: Δπαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο γ) Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή:  

Καηά ην φγδνν εμάκελν νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιέγνπλ έλα απφ ηα 

παξαθάησ καζήκαηα: α) Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, β) Θεσξία ηεο Γηδαζθαιίαο: Γλψζε, 

ρνιείν θαη Ηζηνξία. Παιηέο θαη Νέεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηνπ Μαζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο, γ) Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ: O Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888-1976.  
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Β. Μεζαησληθψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ 

 

Νεοελληνική Καηεύθςνζη 

ην VII θαη VIII εμάκελν νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 6 καζήκαηα  

(Δλδεηθηηθνί ηίηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ): 

 

- Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο 

- Λνγνηερλία ησλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ (1830-1880) 

- Ρνΐδεο – Βηδπελφο – Παπαδηακάληεο 

- Λνγνηερλία ηεο γεληάο ηνπ 1880 

- ηθειηαλφο, Καβάθεο, Καξπσηάθεο 

- πγγξαθείο ηνπ κεζνπνιέκνπ (πνίεζε – πεδνγξαθία) 

- Ζ κνληέξλα πνίεζε θαη ε «γεληά ‟30» 

- Έιιελεο ππεξξεαιηζηέο πνηεηέο 

- Νεσηεξηθή πεδνγξαθία 

- Μεηαπνιεκηθνί πνηεηέο θαη πεδνγξάθνη 

- Μνληεξληζκνί θαη πξσηνπνξίεο ζηνλ 20φ αηψλα: ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο 

- Νενειιεληθή δξακαηνπξγία 

- Νενειιεληθή κεηξηθή 

- Εεηήκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο 

- Εεηήκαηα ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο 

- Λνγνηερληθά πεξηνδηθά θαη θίλεζε ηδεψλ 

- Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο 

 

Καηεύθςνζη Μεζαιωνικήρ Φιλολογίαρ 

ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ηεο εηδίθεπζεο νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

έλα κάζεκα ζην VII εμάκελν θαη δχν ζην VIII εμάκελν. 

 

VII εμάκελν: 

- Γεκψδεο βπδαληηλή θηινινγία 

VIII εμάκελν: 

- Βπδαληηλφ κπζηζηφξεκα 

- Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή παιαηνγξαθία 

- Βπδαληηλή πνίεζε 

- Βπδαληηλή πκλνγξαθία 

- Δπηζηνινγξαθία 

- Ρεηνξηθή 

- Αγηνινγία 

- Άιια ζπλαθή αληηθείκελα 

 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα απφ άιια Σκήκαηα 

Οη θνηηεηέο φισλ ησλ εηδηθεχζεσλ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηξία καζήκαηα 

Παηδαγσγηθήο (βι. αλση.): 
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ΠΡΟΟΥΖ 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2018-9 

ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ηνπ Πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. [Ν. 3848/2010, άξζξν 2, παξάγξαθνο 3, β΄ (ΦΔΚ η. Α΄ 71/ 19.05.2010) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν. 4186/2013, άξζξν 36, παξάγξαθνο 22, β΄ θαη ε΄ (ΦΔΚ η. Α‟ 193/ 

17.09.2013) θαη Ν. 4485/2017, άξζξν 83, παξάγξαθνο 13 (ΦΔΚ η. Α‟, 114/ 04.08-.017), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 111 ηνπ Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ η. A‟ 102 / 12.06.2018)]:  

2018-9 / Σξίην Έηνο 

Οη θνηηεηέο πνπ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-9 δηαλχνπλ ην ηξίην έηνο ζπνπδψλ ηνπο 

επηιέγνπλ θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν (5
ν
) ην κάζεκα Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε 

θαη θαηά ην εαξηλφ εμάκελν (6
ν
) ην κάζεκα Βαζηθά Εεηήκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 

θαζψο θαη έλα (1) κάζεκα Παηδαγσγηθήο απφ ηα πξνζθεξφκελα ζην ηκήκα Φηινινγίαο 

παηδαγσγηθά καζήκαηα ηνπ ΦΠΦ. 

 

2018-9 / Σέηαξην Έηνο 

 

Οη θνηηεηέο πνπ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-9 δηαλχνπλ ην 4
ν
 έηνο ζπνπδψλ ηνπο 

αθνινπζνχλ ην παξαθάησ πξφγξακκα ζπνπδψλ: 

 

ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ (ΔΞΑΜΖΝΑ VII-VIII ) 
 

Α. Κιαζηθψλ πνπδψλ 
 

VII ΔΞΑΜΖΝΟ:  ΑΔΦ (3 ή 2): 

ΛΦ (1 ή 2):  

 

Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε (2):  

     

     

VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:  ΑΔΦ (2)  

ΛΦ (2):     

 

Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε (2):  
 

 

* ην VII θαη VIII εμάκελν νη θνηηεηέο έρνπλ λα επηιέμνπλ 5/4 καζήκαηα Αξραίσλ 

Διιεληθψλ: 3/2 καζήκαηα ζην VII εμάκελν θαη 2 καζήκαηα ζην VIII εμάκελν απφ ηηο 

παξαθάησ νκάδεο καζεκάησλ: 

- Πνίεζε 

- Βνεζεηηθέο Δπηζηήκεο (Παιαηνγξαθία θαη Κξηηηθή ησλ Κεηκέλσλ, Παππξνινγία, 

Μεηξηθή) 

- Μπζνινγία – Θξεζθεία – Αλζξσπνινγία ηεο αξραίαο Διιάδαο –Μπθελατθά, 

- Αξραία Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο. 

- Πεδνγξαθία. 
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** ην VII θαη VIII εμάκελν νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 4/3 καζήκαηα Λαηηληθψλ: 1 ή 2 

καζήκαηα Λαηηληθψλ ζην VII εμάκελν θαη 2 καζήκαηα ζην VIII εμάκελν απφ ηα παξαθάησ: 

- Λαηηληθή Λπξηθή πνίεζε 

- Λαηηληθή Παιαηνγξαθία 

- Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Γιψζζαο 

- Λαηηληθή Κσκσδία 

- Ρσκατθή Βηνγξαθία  

- Ρσκατθή άηηξα 

 

*** Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε  

Καηά ην έβδνκν εμάκελν νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά ην 

κάζεκα Γηδαθηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. Δπίζεο επηιέγνπλ έλα απφ ηα αθφινπζα: α) Θεσξίεο 

ηνπ ζρνιείνπ: Θεσξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, β) Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η, γ) Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγσγηθή.  

 
Καηά ην φγδνν εμάκελν νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά ην 

κάζεκα Πξαθηηθή Άζθεζε (Παηδαγσγηθή) θαη έλα απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα: α) 

Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, β) Θεσξία ηεο Γηδαζθαιίαο. Γλψζε, ρνιείν θαη Ηζηνξία. Παιηέο 

θαη Νέεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. γ) Ηζηνξία ηεο 

Δθπαίδεπζεο 2 O Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888-1976.  

 

Β. Μεζαησληθψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ 
 

Νεοελληνική Καηεύθςνζη 

ην VII θαη VIII εμάκελν νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 6/5 καζήκαηα  

(Δλδεηθηηθνί ηίηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ): 

 

- Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο 

- Λνγνηερλία ησλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ (1830-1880) 

- Ρνΐδεο – Βηδπελφο – Παπαδηακάληεο 

- Λνγνηερλία ηεο γεληάο ηνπ 1880 

- ηθειηαλφο, Καβάθεο, Καξπσηάθεο 

- πγγξαθείο ηνπ κεζνπνιέκνπ (πνίεζε – πεδνγξαθία) 

- Ζ κνληέξλα πνίεζε θαη ε «γεληά ‟30» 

- Έιιελεο ππεξξεαιηζηέο πνηεηέο 

- Νεσηεξηθή πεδνγξαθία 

- Μεηαπνιεκηθνί πνηεηέο θαη πεδνγξάθνη 

- Μνληεξληζκνί θαη πξσηνπνξίεο ζηνλ 20φ αηψλα: ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο 

- Νενειιεληθή δξακαηνπξγία 

- Νενειιεληθή κεηξηθή 

- Εεηήκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο 

- Εεηήκαηα ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο 

- Λνγνηερληθά πεξηνδηθά θαη θίλεζε ηδεψλ 

- Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο 
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Καηεύθςνζη Μεζαιωνικήρ Φιλολογίαρ 

ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ηεο εηδίθεπζεο νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

έλα (1) κάζεκα ζην VII εμάκελν θαη έλα ή δχν (1/2) ζην VIII εμάκελν. 

 

VII εμάκελν: 

- Γεκψδεο βπδαληηλή θηινινγία 

VIII εμάκελν: 

- Βπδαληηλφ κπζηζηφξεκα 

- Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή παιαηνγξαθία 

- Βπδαληηλή πνίεζε 

- Βπδαληηλή πκλνγξαθία 

- Δπηζηνινγξαθία 

- Ρεηνξηθή 

- Αγηνινγία 

- Άιια ζπλαθή αληηθείκελα 

 

*** Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε  

Καηά ην έβδνκν εμάκελν νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά ην 

κάζεκα Γηδαθηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. Δπίζεο επηιέγνπλ έλα απφ ηα αθφινπζα: α) Θεσξίεο 

ηνπ ζρνιείνπ: Θεσξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, β) Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η, γ) Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγσγηθή.  

 
Καηά ην φγδνν εμάκελν νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά ην 

κάζεκα Πξαθηηθή Άζθεζε (Παηδαγσγηθή) θαη έλα απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα: α) 

Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, β) Θεσξία ηεο Γηδαζθαιίαο. Γλψζε, ρνιείν θαη Ηζηνξία. Παιηέο 

θαη Νέεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. γ) Ηζηνξία ηεο 

Δθπαίδεπζεο 2 O Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888-1976.  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α, Β ΚΑΗ Γ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

(ΜΔΣΑΦΟΡΔ) 

 
Οη θνηηεηέο παιαηφηεξσλ εμακήλσλ (5

ν
 θαη άλσ) πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζην 

κάζεκα Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πεδνγξαθία Η επηιέγνπλ σο κεηαθνξά ην 
κάζεκα Ηζηνξία θαη Ιζηνξίεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. ζνη νθείινπλ ην κάζεκα 
Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πνίεζε Η δειψλνπλ θαη εμεηάδνληαη ζην κάζεκα 
απηφ θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Ηαλνπαξίνπ θαη επηεκβξίνπ 2019.  
 
Οη θνηηεηέο παιαηφηεξσλ εμακήλσλ (5

ν
 θαη άλσ) πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζην 

κάζεκα Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πνίεζε ΗΗ επηιέγνπλ σο κεηαθνξά ην 
κάζεκα Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία. ζνη νθείινπλ ην κάζεκα Ηζηνξία ηεο 
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: Πεδνγξαθία ΗΗ δειψλνπλ θαη εμεηάδνληαη ζην κάζεκα απηφ θαηά 
ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Ηνπλίνπ θαη επηεκβξίνπ 2019.  
 

Οη θνηηεηέο παιαηφηεξσλ εμακήλσλ (5
ν
 θαη άλσ) πνπ νθείινπλ έλα (1) ή δχν (2) καζήκαηα 

ΝΔΛ Γ΄ εμακήλνπ θαη έρνπλ ήδε εμεηαζηεί επηηπρψο ζην κάζεκα Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή 

Φηινινγία θαη ηε Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο (παιαηνχ 4
νπ

 εμακήλνπ) δειψλνπλ κε θσδηθφ ΦΤ 

α) ΦΤ3936 Λνγνηερληθνί Γηαγσληζκνί θαη Βξαβεία: 19νο -20νο αη. – . Νηάξνο ή /θαη β) 

ΦΤ8784 Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο – Α. Καηζηγηάλλεο. Αλ δελ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί 

επηηπρψο ζην κάζεκα Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Φηινινγία θαη ηε Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, 

δειψλνπλ σο ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα απηφ ζην 3
ν
 εμάκελν κε θσδηθφ ΦΤ4935 θαη έλα απφ 

ηα άιια δχν (2) σο άλσ καζήκαηα, εθφζνλ ην ρξεηάδνληαη.  
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ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018-19 

 

A. TOMEA KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA 

1. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

YΠOXPEΧTIKA (Y)  

Δμάκ. Κσδ.  Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

Η ΦΤ1100 Ρεηνξεία (Α-Μα)       . Μεξζηληάο 

ΦΤ1103 Ρεηνξηθή Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ (Με-Χ)     Δ. Καξαθάζεο  

  

 ΦΤ 1102  Αξραία Διιεληθή Γιψζζα Η * (1 Σκήκα: Α-Κα)   . Μεξζηληάο  

           (2 Σκήκαηα: Κε-Πα, Πε-Χ)  Υ. Εέθαο 

 

   Αζθήζεηο      Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο 

Γηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο 

             

ΗΗΗ ΦΤ3132 α) Σξαγσδία: Δπξηπίδνπ Βάθραη  (Α-Μα)  Δ. Γθαζηή 

 ΦΤ 3134     Σξαγσδία: Δπξηπίδνπ Ιππόιπηνο (Με-Χ)  . Υξπζαθνπνχινπ

   

 ΦΤ3935 β) Φηινζνθηθή Πεδνγξαθία: Αξηζηνηέινπο  Μ. Ληάηζε 

    Ηζηθά Νηθνκάρεηα (Α-Μα)   

ΦΤ5164   Πιάησλνο πκπόζηνλ (Με-Χ)    . Υξπζαθνπνχινπ 

           

V ΦΤ5150 α) Οκήξνπ Ιιηάο     Γ. Κνπθνπδίθα 

     

 ΦΤ5628 β) Λπξηθή Πνίεζε (Α-Μα)    . Κσλζηαληηλίδε 

          (Με-Χ)     Υ. Απγεξηλφο  

 

   

 
ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 
VII ΦΔ0213  Δηζαγσγή ζηελ Παππξνινγία (εκηλάξην Δηδίθεπζεο) Δ. Υνπιηαξά 

 ΦΔ0710  Ηζηνξηνγξαθία: Ζξφδνηνο **     Γ. Κνπθνπδίθα 

ΦΔ0706   Σξαγσδία: Αηζρχινπ Υνεθόξνη     Δ. Γθαζηή 

ΦΔ0664   Διιεληθή Παιαηνγξαθία    Ζ. Υξπζνζηνκίδεο 

ΦΔ0711   Νέα Κσκσδία: Μελάλδξνπ Γύζθνινο    Π. Κνληνλάζηνο 

 

 
 

 

 

 

*Οι θοιηηηέρ πος οθείλοςν ηο μάθημα Ομήπος Οδύζζεια (Τποσπεωηικό Α΄ εξαμήνος παλαιού 

ππογπάμμαηορ) θα δηλώνοςν ζηη θέζη ηος ηο μάθημα Απσαία Δλληνική Γλώζζα Ι. 

**Γεν μποπούν να δηλώζοςν ηο μάθημα αςηό οι θοιηηηέρ ηος Σμήμαηορ Φιλολογίαρ πος έσοςν 

ήδη εξεηαζηεί επιηςσώρ ζηο μάθημα Ιζηοπιογπαθία: Ηπόδοηορ (Τποσπεωηικό Β΄ εξαμήνος 

πποηγούμενων ακαδημαϊκών εηών).  
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 
Δμακ. Κσδ.  Μάζεκα     Γηδάζθσλ 

ΗΗ ΦΤ2121 Ηζηνξηνγξαθία: Θνπθπδίδεο (Α-Μα)  . Μεξζηληάο 

 (Με-Χ)   Υ. Απγεξηλφο 

 ΦΤ2123  Αξραία Διιεληθή Γιψζζα ΗΗ (1 Σκήκα: Α-Κα)  . Μεξζηληάο  

          (2 Σκήκαηα: Κε-Πα, Πε-Χ) Υ. Εέθαο 

   

Αζθήζεηο         Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο  

            Γηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο 

         

 ΦΤ2315 β) Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία  Δ. Υνπιηαξά 

         Μ. Ληάηζε 

         . Κσλζηαληηλίδε 

Δ. Καξαθάζεο 

         Α. Εσγξάθνπ  

         Δ. Γθαζηή 

         Υ. Απγεξηλφο 

         Υ. Εέθαο 

         

ΗV ΦΤ4143 Σξαγσδία: νθνθιένπο Αίαο (Α- Μα)   Μ. Ληάηζε 

 ΦΤ4140 Σξαγσδία: νθνθιένπο Ηιέθηξα (Με-Χ)  Δ. Γθαζηή 

   

VI ΦΤ6170 Κσκσδία: Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη  Α. Εσγξάθνπ  

    

 

 
ΚΑΣ’ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

   
VIII ΦΔ0705 Διιεληθή Γξακκαηεία Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ Δ. Καξαθάζεο 

ΦΔ0712   Κξηηηθή θαη Δθδνηηθή ησλ Κιαζηθψλ Κεηκέλσλ  Ζ. Υξπζνζηνκίδεο   

ΦΔ0225   Δηζαγσγή ζηε Μπθελατθή Φηινινγία    . Κσλζηαληηλίδε 

ΦΔ0874   Φηινζνθία θαη Ηαηξηθή    Μ. Ληάηζε 

ΦΔ0867 Διιεληζηηθή Πνίεζε     Γ. Κνπθνπδίθα 
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2. ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 
Δμάκ.  Κσδ.   Μάζεκα     Γηδάζθσλ 

Η ΦΤ1302 Λαηηληθή Γιψζζα    Φ. Πνιπκεξάθεο 

       

   Αζθήζεηο     Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο 

Γηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο 

 

ΗΗΗ ΦΤ 5330 Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα    Β. Παππάο 

 

V ΦΤ5626 Δπηθή Πνίεζε: Βηξγηιίνπ Αηλεηάδα  Φ. Πνιπκεξάθεο 

            

 ΦΤ 5330  Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα (ΜΝΔΦ –  

Παιαηνχ Πξνγξάκκαηνο)1   Β. Παππάο  
 

  
ΚΑΣ’ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 
VII  ΦΔ0373 Λαηηληθή Λπξηθή Πνίεζε   Β. Παπππάο 

 ΦΔ0713 Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Γιψζζαο   Π. Φίινο 

 ΦΔ0369 Λαηηληθή Παιαηνγξαθία    Ζ. Υξπζνζηνκίδεο 

 
ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 
ΗΗ ΦΤ2314 Ρσκατθή Ηζηνξηνγξαθία    Φ. Πνιπκεξάθεο 

 

IV ΦY4939 Κηθέξσλ: Ρεηνξεία    Π. Κνληνλάζηνο 

 

VI ΦΤ4938 Ρσκατθή Σξαγσδία: ελέθαο Φαίδξα  Δ. Υνπιηαξά 

 
ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 
VIII ΦΔ0860 Ρσκατθή Βηνγξαθία    Β. Παππάο 

ΦΔ0875 Λαηηληθή Κσκσδία: Πιαχηνπ Μέλαηρκνη  Δ. Καξαθάζεο 

 ΦΔ0367 Ρσκατθή άηηξα    Π. Κνληνλάζηνο 

 
 

 

 

 

                         
1
 Σν κάζεκα επηιέγεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο εηδίθεπζεο ΜΝΔΦ παιαηνχ πξνγξάκκαηνο (εηζαγσγή πξηλ απφ 

ην 2010-11).  
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Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA 

1. KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA:  

A. APXAIA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA 

 

Δμάκ. Κσδ.  Μάζεκα     Γηδάζθσλ 

Η (παι. Πξνγξ.)  Ρεηνξεία (Α-Μα)    . Μεξζηληάο 

ΗΗΗ (λ. Πξνγξ.)  Ρεηνξηθή Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ (Με-Χ) Δ. Καξαθάζεο 

 

ΗΗΗ (παι. Πξφγξ.)    Ηζηνξηνγξαθία: Ζξφδνηνο   Γ. Κνπθνπδίθα 

V (λ. Πξφγξ.)      

                

 VI (λ. Πξφγξ.)  Οκήξνπ Ιιηάο (Α-Μα)    . Κσλζηαληηλίδε  

     (Με-Χ)    Υ. Απγεξηλφο 

     

B. ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA 
 

TMHMA ITOPIA – APXAIOΛOΓIA 

ΗΗ (παι. Πξφγξ.)    Αλζνινγία Ρσκατθήο Ηζηνξηνγξαθίαο (Α-Μα) Φ. Πνιπκεξάθεο 

IV (λ. Πξφγξ.)  

ΗΗ (παι. Πξφγξ.)    Ρσκατθή Βηνγξαθία (Με-Χ)   Β. Παππάο 

IV (λ. Πξφγξ.)  

       

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο επηιέγνπλ σο ΔΤ ηα καζήκαηα Αξραίσλ 

Διιεληθψλ ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο (50 ζε θάζε κάζεκα), πιελ ησλ ζεκηλαξίσλ θαη 

ησλ θάησζη καζεκάησλ: 

 Ρεηνξηθή Απηνθξαηνξηθώλ Υξόλσλ  

 Ρεηνξεία  

 Ιζηνξηνγξαθία: Θνπθπδίδεο  

 Οκήξνπ Ιιηάο  

Μπνξνχλ επίζεο λα επηιέμνπλ σο ΔΤ ηα καζήκαηα Λαηηληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σνκέα 

Κιαζηθήο Φηινινγίαο (50 ζε θάζε κάζεκα), πιελ ησλ καζεκάησλ: 

  

 Ρσκατθή Ιζηνξηνγξαθία  

 Ρσκατθή Βηνγξαθία  

Μπνξνχλ, ηέινο, ρσξίο αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ λα επηιέμνπλ σο ΔΤ ηα θάησζη καζήκαηα 

Λαηηληθήο Φηινινγίαο: 

 

 Λαηηληθή Λπξηθή Πνίεζε    

 Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Γιψζζαο  

 Λαηηληθή Παιαηνγξαθία   

 Λαηηληθή Κσκσδία: Πιαχηνπ Μέλαηρκνη  

 Ρσκατθή άηηξα    
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ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ – ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΦΠΦ) 

50 θνηηεηέο ζε φια ηα καζήκαηα Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη Λαηηληθψλ ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο 

Φηινινγίαο (πιελ ησλ ζεκηλαξίσλ). 
 

 

 

ΠAPATHPHEI 

Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 
 

1. Γηα ηνπο θνηηεηέο εηζάγνληαη ζην Σκήκα Φηινινγίαο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 

ηα καζήκαηα ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο θαη Λαηηληθήο Γιψζζαο θαη ηεο αληίζηνηρεο 

Θεκαηνγξαθίαο γίλνληαη ζε νιηγνκειή ηκήκαηα κε ηε κνξθή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Eξγαζηεξίνπ Kιαζηθήο Φηινινγίαο κε ηελ επνπηεία ηνπ 

εθάζηνηε Γηεπζπληή ηνπ. θνπφο απηψλ ησλ καζεκάησλ είλαη αθελφο κελ ε εκπέδσζε 

ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ηε NE 

απφδνζε AE θαη Λαηηληθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, θαη αθεηέξνπ ε 

πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ Kιαζηθήο Eηδίθεπζεο A΄ θαη B΄ 

θχθινπ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο καζεκάησλ ηεο Kιαζηθήο Φηινινγίαο. O αξηζκφο ησλ 

θνηηεηηθψλ ηκεκάησλ, ην σξνιφγην πξφγξακκα, ε αμηνιφγεζε θαη θαηνρχξσζε ηεο 

επίδνζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ελ ιφγσ καζήκαηα 

θαζνξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 

2. ε θάζε κάζεκα αξραίαο ειιεληθήο θηινινγίαο θαη ιαηηληθήο θηινινγίαο εμεηάδεηαη 

ππνρξεσηηθά ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο 

γιψζζαο αληίζηνηρα. Δπίζεο, ζε θάζε κάζεκα αξραίαο ειιεληθήο θηινινγίαο θαη 

ιαηηληθήο θηινινγίαο πεξηιακβάλεηαη θαη εμεηάδεηαη ππνρξεσηηθά ην αληίζηνηρν 

θεθάιαην απφ ηελ αξραία ειιεληθή θαη ηε ιαηηληθή γξακκαηνινγία αληίζηνηρα. 

3. ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο ε δηαίξεζε ησλ αθξναηεξίσλ ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα γίλεηαη αιθαβεηηθά απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, σο εμήο: 

ηαλ ηα ηκήκαηα είλαη δχν, απφ A-MA θαη ME-Χ· φηαλ ηα ηκήκαηα είλαη ηξία, A-KA, 

KE-ΠA θαη ΠE-Χ· φηαλ ηα ηκήκαηα είλαη ηέζζεξα, A-Z, H-MA, ME-P θαη -Χ· φηαλ ηα 

ηκήκαηα είλαη πέληε, A-Γ, E-KO, KP-NI, NO-O θαη Π-Χ· φηαλ ηα ηκήκαηα είλαη έμη, 

A-Γ, Γ-KA, KE-MA, ME-ΠA, ΠE- θαη T-Χ. 

4. Σα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα Δηδίθεπζεο ηεο AEΦ νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο: 

i) Πνίεζε: Οδχζζεηα. Σξαγσδία. Δηζαγσγή ζην Αξραίν Γξάκα. ii) Πεδνγξαθία: 

Ηζηνξηνγξαθία: Ζξφδνηνο, Θνπθπδίδεο, Ξελνθψλ, Διιεληθή Γξακκαηεία ησλ 

Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ, Φηινζνθία: Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο. iii) Μπζνινγία, Θξεζθεία, 

Αλζξσπνινγία ηεο αξραίαο Διιάδαο, Παππξνινγία, Παιαηνγξαθία θαη Κξηηηθή ησλ 

Κεηκέλσλ, Μπθελατθή Φηινινγία. 

5. Γηα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

πξνζθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα απφ ηελ αξραία ειιεληθή θαη ιαηηληθή 

γξακκαηεία.  
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Β. TOMEA ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

1. ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

YΠOXPEΧTIKA (Y)  

Δμάκ.  Κσδ. Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

Η ΦΤ1934 Ηζηνξία θαη Ιζηνξίεο ηεο Νέαο     Γ. Παπαζηάζε (Α-Μα) 

  Διιεληθήο Λνγνηερλίαο  Γ. Παπαζηάζε (Με-Χ) 

   

ΗΗΗ ΦΤ4935 Δηζαγσγή ζηε ζπγθξηηηθή θηινινγία Γ. Καξγηψηεο (Α-Μα) 

  θαη ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο Γ. Καξγηψηεο (Με-Χ)  

 

V ΦΤ5743 Κείκελα θαη ζπγγξαθείο ηεο λενειιεληθήο  Α. Καηζηγηάλλεο 

       ινγνηερλίαο (1830-1880)      

 

 
ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

VII ΦΔ0708  Εεηήκαηα ινγνηερληθήο θξηηηθήο (1930-1960)  Α. Βνγηαηδφγινπ 

 ΦΔ0709 ςεηο ηεο αξραηφηεηαο ζηε λενειιεληθή   

       πνίεζε (20
νο

 αη.)    Σ. Καγηαιήο 

   ΦΔ0528  Ηζηνξία ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο    Γ. Παπαζενδψξνπ 

   ΦΔ0862  Ο Καβάθεο θαη ε πξφζιεςή ηνπ    Γ. Παπαζενδψξνπ 

 ΦΔ0869  Λνγνηερληθνί δηαγσληζκνί θαη βξαβεία:     

     19
νο

 θαη 20
φο

 αη.        . Νηάξνο 

       

 ΦΔ0511   Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο        Α. Καηζηγηάλλεο 
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

Δμακ. Κσδ.  Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

ΗΗ ΦΤ2935   Δηζαγσγή ζηε Νέα Διιεληθή Φηινινγία  Γ. Παπαζηάζε 

  

ΗV ΦΤ4940 Ρεχκαηα, θείκελα θαη ζπγγξαθείο (1830-1880)   . Νηάξνο    

   

VI ΦΤ6753 Κείκελα θαη ζπγγξαθείο ηεο λενειιεληθήο       

   ινγνηερλίαο (1880-1930)       Γ. Καξγηψηεο 

 

 ΦΤ6754 Κείκελα θαη ζπγγξαθείο ηεο λενειιεληθήο     

  ινγνηερλίαο (1930-1980)  Γ. Παπαζηάζε 

 

 
ΚΑΣ’ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

VIII  ΦΔ0863 Γηψξγνο εθέξεο: πνίεζε θαη πνηεηηθή     Σ. Καγηαιήο 

   ΦΔ0873   Ηζηνξηθέο πξσηνπνξίεο θαη κνληεξληζκνί  Σ. Καγηαιήο 

   ΦΔ0837 Μεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία        

  θαη ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα   Γ. Παπαζενδψξνπ 

  ΦΔ0868   Γηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο      ΔΓΗΠ 

   ΦΔ0870   Πνίεζε θαη πεδνγξαθία ηεο «Γεληάο ηνπ ‟20»    . Νηάξνο 

   ΦΔ8209   Κξεηηθή Αλαγέλλεζε           Α. Καηζηγηάλλεο 
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A. ΝΔΑ EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA 

XEIMEPINO EΞAMHNO  

 

Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA 

Δμάκ. Κσδ.  Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

  Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία 19
νο

 -20
νο

 αηψλαο      Παλεπηζηεκηαθφο Τπφηξνθνο 

        

 
ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ – ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΦΠΦ) 

 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΦ επηιέγνπλ απφ ηα θάησζη καζήκαηα Νέσλ Διιεληθψλ ηνπ 

Σνκέα ΜΝΔΦ (50 ζε θάζε κάζεκα): 

 Λνγνηερληθνί δηαγσληζκνί θαη βξαβεία: 19
νο

 θαη 20
νο

 αη.  

 Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο  

 

 

A. ΝΔΑ EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA 

ΔΑΡΗΝΟ EΞAMHNO 

 

Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA 

Δμάκ. Κσδ.  Μάζεκα        Γηδάζθσλ 

    Δηζαγσγή ζηε Νέα Διιεληθή ινγνηερλία    ΔΓΗΠ 

 

 

ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ – ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΦΠΦ) 

 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΦ επηιέγνπλ απφ ηα θάησζη καζήκαηα Νέσλ Διιεληθψλ ηνπ 

Σνκέα ΜΝΔΦ (50 ζε θάζε κάζεκα): 

 Γηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο  

 Πνίεζε θαη πεδνγξαθία ηεο «Γεληάο ηνπ ‟20» 

 Κξεηηθή Αλαγέλλεζε  
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2. ΒΤΕΑΝΣΗΝH ΦIΛOΛOΓIA 

 

XEIMEPINO EΞAMHNO  

 

YΠOXPEΧTIKA (Y)  

Δμακ.  Κσδ.  Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

ΗΗΗ ΦΤ 3926 Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Λνγνηερλία Δ. Καιηζνγηάλλε 

  

V ΦΤ 5620 Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη ΗΗ  Α. Αγγέινπ (Α-Μα) 

   Α. Αγγέινπ (Με-Χ) 

 

VII ΦΤ 7635 Γεκψδεο Βπδαληηλή Λνγνηερλία Α. Αιεμάθεο 

 

 

 

ΔΑΡΗΝΟ EΞAMHNO 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

Δμακ.  Κσδ. Μάζεκα  Γηδάζθσλ 

IV ΦΤ 4941 Βπδαληηλή Ηζηνξηνγξαθία Α. Αγγέινπ  

 

VIII ΦΤ 8206   Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή παιαηνγξαθία  Α. Αιεμάθεο 

 

 ΦΤ 8642 Γξακκαηεία Παιαηνινγείσλ Υξφλσλ  Α. Αγγέινπ 

 

 ΦΤ8646 Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία Γ. Γεσξγαθφπνπινο 
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 A. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦIΛOΛOΓIA 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Η. TMHMA ITOPIA – APXAIOΛOΓIA 

Με αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ (50 θνηηεηέο) νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ σο ΔΤ ην θάησζη κάζεκα Βπδαληηλήο Φηινινγίαο: 
     Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

      Γεκψδεο Βπδαληηλή Λνγνηερλία       Α. Αιεμάθεο 

        
ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA 

Δμάκ. Κσδ.  Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

    Σν έξγν ηνπ Αγαζία ηνπ ρνιαζηηθνχ      Α. Αιεμάθεο 

 
ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ – ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΦΠΦ) 

 

Δμάκ. Κσδ.  Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

    Σν έξγν ηνπ Αγαζία ηνπ ρνιαζηηθνχ      Α. Αιεμάθεο 
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Γ. TOMEA ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

XEIMEPINO EΞAMHNO 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

 

Δμάκ. Κσδ.  Μάζεκα      Γηδάζθσλ 

Η ΦΤ1700 Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Η (Α-Μα) M. Mαζηξνπαχινπ  

    (Με-Χ) Μ. Λεθάθνπ 

 

  

ΗΗΗ ΦΤ3720 Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο Η  Π. Φίινο   

 

VΗI ΦΤ7777 Γηδαθηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο Α. Πξέληδα 

     

 

ΔΑΡΗΝΟ EΞAMHNO 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

Δμάκ.  Κσδ.   Μάζεκα       Γηδάζθσλ 

ΗΗ ΦΤ2713 Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία ΗΗ (Α-Μα)  Μ. Λεθάθνπ  

     (Με-Χ)  Μ. Μαζηξνπαχινπ 

  

ΗV ΦΤ4937 Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ΗΗ  Π. Φίινο 

 

VΗ ΦΤ6755 Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο  Α. Πξέληδα 

 

 

 

 

 

Πξνζθεξφκελν κάζεκα πξνο ηνπο θνηηεηέο Φηινινγίαο παι.εμακ. (εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο) θαη 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ΦΠΦ:  

 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Δμάκ.  Κσδ.  Μάζεκα Γηδάζθσλ 

ΗΗ ΦΔ0401 Γεληθή Γισζζνινγία Α. Πξέληδα 
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ΗV. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ 

 

A. TOMEA KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA 

 

1. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

XEIMEPINO EΞAMHNO 
 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

ΦΤ1103 – ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ – Τ(Η) 

(Δ. Καξαθάζεο)  

 

ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ζηελ ηζηνξία ηεο Ρεηνξηθήο θαη εμνηθείσζε κε ηα 

ζπνπδαηφηεξα νλφκαηα ξεηφξσλ ηνπ Δ´ θαη Γ´ αη. π. Υ. Μχεζε θαη εμνηθείσζε κε ηνλ 

Αηηηθηζκφ θαη ηε Γεχηεξε νθηζηηθή. Δμνηθείσζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο Ρεηνξηθήο ζηα 

ξσκατθά ρξφληα ζηα πιαίζηα ηεο Γεχηεξεο νθηζηηθήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζην 

επηδεηθηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ είδνο (παλεγπξηθνί θαη εγθσκηαζηηθνί ιφγνη ηνπ 

απηνθξάηνξα, ηεο Ρψκεο θαη άιισλ πφιεσλ). Γλσξηκία κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη 

εθγχκλαζε ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο. Δθγχκλαζε ησλ θνηηεηψλ ζηε λενειιεληθή απφδνζε, ηηο 

γισζζηθέο, γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο, εηπκνινγηθέο, θξηηηθέο, πθνινγηθέο θαη 

πξαγκαηνιηθέο παξαηεξήζεηο επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ. 

A. EIAΓΧΓIKA  

Δηζαγσγή ζηε ξεηνξηθή: Οξηζκφο ηεο Ρεηνξηθήο. χληνκε ηζηνξία ηεο Ρεηνξηθήο θαη 

ζπνπδαηφηεξα νλφκαηα ξεηφξσλ ηνπ Δ´ θαη Γ´ αη. π. Υ. Αλάπηπμε ηεο Ρεηνξηθήο ζηα 

ξσκατθά ρξφληα ζηα πιαίζηα ηεο Γεχηεξεο νθηζηηθήο θαη πεξηνξηζκφο ηεο ζην επηδεηθηηθφ 

θαη ζπκβνπιεπηηθφ είδνο (παλεγπξηθνί θαη εγθσκηαζηηθνί ιφγνη ηνπ απηνθξάηνξα, ηεο Ρψκεο 

θαη άιισλ πφιεσλ).  

Αηηηθηζκφο θαη Γεχηεξε νθηζηηθή.  

B. KEIMENΑ  

1. ΛOYKIANOY Πεξὶ ηνῦ ἐλππλίνπ ἤηνη Bίνο ηνῦ Λνπθηαλνῦ: Δηζαγσγή (Βηνγξαθηθφ 

ζρεδίαζκα, ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Λνπθηαλνχ). Δξκελεπηηθή εηζαγσγή ζην Ἐλύπληνλ. 

Λνπθηαλφο – Καβάθεο. Λνπθηαλφο – νπξήο.  

Κείκελν, λενειιεληθή απφδνζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ θεθ. 1-18.  

2. AIΛIOY APITEIΓH, Eἰο Ρώκελ: Δηζαγσγή (Βηνγξαθηθά θαη εξγνγξαθηθά, εγθψκηα 

Ρψκεο, δνκή θαη αλάιπζε ηνπ ιφγνπ).  

Κείκελν: Δπηιεγκέλα απνζπάζκαηα απφ ηνλ Eἰο Ρώκελ (λενειιεληθή απφδνζε θαη 

ζρνιηαζκφο).  
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ΦΤ1100 – ΡΖΣΟΡΔΗΑ – Τ(Η) 

(. Μεξζηληάο) 

 

Γεληθά: Σν κάζεκα εληάζζεηαη ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη 

πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ.  

 

Α. Δηζαγσγή: 

Οη έλλνηεο ξήησξ, ξεηνξεία, ξεηνξηθή. Οη παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο ξεηνξείαο. 

Γηθαζηήξηα ζηελ αξραία Αζήλα. Μεραληζκνί πεηζνῦο ζηελ αξραηφηεηα. Ζ επίδξαζε ηεο 

αξραίαο ξεηνξηθήο ζηε ζχγρξνλε ζθέςε. Γηαδηθαζία ζχλζεζεο ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ, κέξε 

θαη είδε ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. 

 

Β. Κείκελα: 

α. Λπζίαο, Πεξὶ ηνῦ ζεθνῦ,  

β. Γεκνζζέλεο: Γ΄ Ὀιπλζηαθόο  

  

Γ. Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:  
 α. Αιεμίνπ, Δπ., Η Ρεηνξηθή ηνπ 4

νπ
 αη. π.Υ., Σν ειημήξην ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε αηνκηθή 

πξνζσπηθόηεηα, Gutenberg, Αζήλα 2016.  

 β. G. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton- New Jersey 1994, 

κηθξ. Ν. Νηθνινχδεο, Ιζηνξία ηεο Κιαζηθήο Ρεηνξηθήο, Αζήλα 2003
4
 (2000).  

 γ. L. Pernot, La rhétorique dans l’antiquité, Paris 2000 (κηθξ. Ξ. Σζειέληε, H Ρεηνξηθή 

ζηελ αξραηόηεηα, Αζήλα 2005). 
 
 

ΦΤ1102 – ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ Η – Τ(Η) 

(. Μεξζηληάο – Υ. Εέθαο) 

Σκήκα α: . Μεξζηληάο 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ εληαηηθή κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο,  

 ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο επαξθή γλψζε ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζηηο ελφηεηεο ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη 

ηεο απφδνζεο αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ ζηε λενειιεληθή γιψζζα.  

 Ζ κνξθή δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη θξνληηζηεξηαθή. 

Όιε ηνπ καζήκαηνο:  

 Οη φξνη ηεο απιήο πξφηαζεο θαη νη πξνζδηνξηζκνί ηνπο (Τπνθείκελν- ξήκα 

θαηεγφξεκα, νλνκαηηθνί νκνηφπησηνη-εηεξφπησηνη θαη επηξξεκαηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί).  

 Σν ξήκα: Γηαζέζεηο- εγθιίζεηο- ρξφλνη. χληαμε ηνπ ξήκαηνο. 

 Σν άξζξν.  

 λνκα: Οη πηψζεηο- ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πηψζεσλ. 

 Οη αλησλπκίεο, ηα επηξξήκαηα. 

 Καηά παξάηαμε ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ. 

Κείκελα: Δπηιεγκέλα θείκελα απφ ηελ αηηηθή πεδνγξαθία.  

Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ, ηα θείκελα θαη βαζηθή βηβιηνγξαθία δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο 

ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. 
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Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:    

Franco Montanari, ύγρξνλν ιεμηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, Αζήλα: Παπαδήκαο 

2013, ISBN 978-960-206-567-9. 

Eduard Schwyzer, Η ζύληαμε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, Αζήλα: Παπαδήκαο 2010, 

ISBN: 9789602064719. 

Jean Humbert, πληαθηηθόλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζεο, Αζήλα: Παπαδήκαο 2002 ISBN 

960-206-505-2, ISBN-13 978-960-206-505-1. 

Σκήκαηα β & γ: Υ. Εέθαο 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε εμέηαζε ησλ βαζηθψλ πιεπξψλ ηεο κνξθνινγίαο θαη 

ζχληαμεο ηεο θιαζηθήο αηηηθήο δηαιέθηνπ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε κε ηε γιψζζα 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο θαηά ηελ πξνζπέιαζε 

απζεληηθψλ θεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη:  

Χο πξνο ηε κνξθνινγία: Σφλνη θαη πλεχκαηα. Φζνγγηθά πάζε. Οη θιίζεηο νπζηαζηηθψλ θαη 

επηζέησλ. Αλησλπκίεο. Παξαζεηηθά. Αξηζκεηηθά.  

Χο πξνο ηε ζχληαμε: Τπνθείκελν. Αληηθείκελν. Καηεγνξνχκελν. Οκνηφπησηνη θαη 

εηεξφπησηνη πξνζδηνξηζκνί. Ζ κεηνρή. Ζ ρξήζε ησλ πξνζέζεσλ.  

Οη παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο ζπλδπάδνπλ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο κέζσ 

παξαδεηγκάησλ θαη αζθήζεσλ, θαζψο θαη πξνζέγγηζε θεηκέλσλ θαηά ηελ νπνία δίλεηαη 

έκθαζε ζην ιεμηιφγην, ζηε ζπληαθηηθή επεμεξγαζία θαη ζε δφθηκεο κεηαθξαζηηθέο ηερληθέο. 

Δπηπιένλ, ε δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ζηνηρεηψδε εμάζθεζε ζε αληίζηξνθν θείκελν (κέζσ 

ζχληνκσλ εθθξάζεσλ θαη πξνηάζεσλ), θαζψο θαη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη 

έληππσλ ιεμηθψλ. 
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ΦΤ3132 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: EYPIΠIΓOY BAKXAI – Τ(ΗΗΗ) 

(E. Γθαζηή)  

 

Όιε εμεηάζεσλ: 

1.  Oη παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ (κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ δηδάζθνπζα ζηα e 

courses). 

2. A. Lesky, H ηξαγηθή πνίεζε ησλ αξραίσλ ειιήλσλ, Tφκνο B΄, O Eπξηπίδεο θαη ην ηέινο 

ηνπ είδνπο κηθξ. N.X. Xνπξκνπδηάδε, MIET Aζήλα 1993, ζζ. 9-31, 358-382, 394-418. 

3. E.R. Dodds, Δπξηπίδνπ Βάθραη. Κξηηηθή θαη εξκελεπηηθή έθδνζε, κηθξ. Γ. Πεηξίδνπ θαη 

Γ. παζάξαο, εθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα 2004. 

 

 ηηο εμεηάζεηο ζα δεηεζνχλ: 

1. Κξηηηθή κεηάθξαζεο ελφο ρσξίνπ. 

2. ρνιηαζκφο πνπ ζα αθνξά ηα ηακβηθά θαη ηα ιπξηθά κέξε (δνκή, ιεηηνπξγία,  έληαμε ηνπ 

ρνξηθνχ, ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρνξηθφ). 

3. Mεηξηθή αλάιπζε 2-3 ζηίρσλ (ηακβηθφ ηξίκεηξν).  

4. Aλάιπζε θξηηηθνχ ππνκλήκαηνο, γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο. 

5. Γξακκαηνινγηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ην έξγν Bάθραη (ε παξάδνζε ηνπ 

κχζνπ θαη νη θαηλνηνκίεο πνπ πηνζεηεί ν Eπξηπίδεο, ζθεληθά πξνβιήκαηα ηνπ έξγνπ, 

δνκή ηνπ έξγνπ θ.ι.π.) θαη ηνλ Eπξηπίδε γεληθφηεξα (βηνγξαθηθά ζε  ζρέζε κε ηα 

testimonia, χθνο θαη γιψζζα, ν Eπξηπίδεο σο ζηνραζηήο, νη ζενινγηθέο απφςεηο ηνπ 

Eπξηπίδε θ.ι.π.). 

 

 
 

ΦΤ3134 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: EYPIΠIΓOY ΙΠΠΟΛΤΣΟ – Τ(ΗΗΗ) 

(. Υξπζαθνπνχινπ)  

 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ Ιππόιπην ηεθαλνθόξν πνπ ράξηζε ηνλ ζηέθαλν ηεο λίθεο ζηνλ Δπξηπίδε 

ην 428 π.Υ. Ζ Αθξνδίηε πξναλαγγέιιεη εμ αξρήο ηελ εθδίθεζή ηεο ελαληίνλ ηνπ Ηππνιχηνπ 

πνπ ηελ αγλνεί ελ νλφκαηη ηεο αγλφηεηνο, πνπ αθηεξψλεη ζηελ παξζέλν ζεά Άξηεκη. Ζ ζεά 

ηνπ θπλεγηνχ δέρεηαη παζεηηθά ηελ ιαηξεία ηνπ γηνχ ηεο Ακαδφλαο, κέρξη ηνλ ηξαγηθφ ηνπ 

ζάλαην, ζηνλ νπνίν ηνλ θαηαδηθάδεη ν παηήξ ηνπ, Θεζεχο. Μφλνλ φηαλ ν Ηππφιπηνο 

ςπρνξξαγεί ε ζεά Άξηεκηο απνθαιχπηεη ζηνλ βαζηιηά ησλ Αζελψλ ηελ πιεθηάλε ηεο 

Αθξνδίηεο: φηη ε λεθξή ζχδπγφο ηνπ θαη απηφρεηξ Φαίδξα δελ απηνθηφλεζε επεηδή ηελ βίαζε 

ν Ηππφιπηνο, ζχκθσλα κε ην γξάκκα πνπ άθεζε πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηεο, αιιά επεηδή δελ βξήθε 

αληαπφθξηζε ζηνλ παξάλνκν έξσηά πνπ ηελ ελέπλεπζε ε Αθξνδίηε γηα ηνλ γην ηεο 

Ακαδφλαο.  

 

Ζ αληίζεζε κεηαμχ Αθξνδίηεο θαη Αξηέκηδνο δελ επζπγξακκίδνληαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε επγελήο Φαίδξα ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ αγλφ πξφγνλφ ηεο. Ζ ηξαγσδία 

απνηειεί εμαηξεηηθφ πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ έλλνηα ηεο επζέβεηαο πξνο ηνπο ζενχο θαη 

ηεο ζρέζεο ηνπ αλδξφγπλνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ κνίξα ηεο γπλαίθαο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ κεηαβνιή σο κεηαζηξνθή ζπκπεξηθνξάο θαη 

σο ηξαγηθή θαηάιεμε ησλ πξνζψπσλ εμαηηίαο ησλ αληηιήςεψλ ηνπο πεξί επζεβείαο θαη 

πίζηεσο πξνο ηελ νηθνγέλεηα.  
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ΦΤ3934 – ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΗΘΙΚΑ  

ΝΙΚΟΜΑΥΔΙΑ – Τ(ΗΗΗ) 

(Μ. Ληάηζε) 

 

Σα Ηζηθά Νηθνκάρεηα απνηεινχλ έλα απφ ηα πην βαζηθά θαη πινχζηα ζε επηδξάζεηο θείκελα 

ηεο δπηηθήο ζθέςεο θαη θηινζνθίαο. Γηα πξψηε θνξά αλαπηχζζεη εδψ ν Αξηζηνηέιεο έλα 

αλαιπηηθφ ζεσξεηηθφ εζηθφ κνληέιν πεξί ηνπ αγαζνύ βίνπ θαη πξαγκαηεχεηαη φια ηα 

θεληξηθά ζέκαηα ηεο εζηθήο θηινζνθίαο, φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξηλ ε επδαηκνλία, νη 

αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα, ε αλζξψπηλε πξάμε θαη επζχλε, ε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο, επηινγήο 

θαη απφθαζεο, ε δχλακε θαη αδπλακία ηεο ζέιεζεο, ε εδνλή, ε θηιία, ε δηθαηνζχλε.  

 

Σν ελδηαθέξνλ καο ζα εζηηαζηεί ζηα δχν πξψηα απφ ηα ζπλνιηθά δέθα βηβιία, ζηα νπνία 

δηαηξνχληαη ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα, πνπ είλαη θαη απφ ηα πην ζεκαληηθά. Δθεί ζα καο 

απαζρνιήζνπλ εξσηήκαηα, φπσο: Πνηνο ν ηειηθφο ζηφρνο, πξνο ηνλ νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη 

ε αλζξψπηλε πξάμε θαη ε αλζξψπηλε δσή γεληθφηεξα; Πνην είλαη ην χςηζην αγαζφ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο; Ζ επδαηκνλία, θαηαιήγεη ν Αξηζηνηέιεο. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα ηη είλαη 

επδαηκνλία θαη πνην είλαη ην κέζν γηα ηελ επίηεπμή ηεο, θαζνξίδεη εληέιεη φιν ην πεξηερφκελν 

ησλ Ηζηθώλ Νηθνκαρείσλ. ε ζπλάξηεζε κε απηφ ην εξψηεκα ζα εμεηάζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο 

αξεηήο θαη ην ξφιν ηεο ζηηο ελέξγεηεο ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ην πψο πεηπραίλνληαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, νη επηκέξνπο αξεηέο.  

 

Κείκελν:  

L. Bywater (ed.), Aristotelis Ethica Nikomachea, Oxford Classical Texts, Oxford 1894 

(έθηνηε πνιιαπιέο επαλεθδφζεηο)  

Δγρεηξίδην:  

Ingemar Düring, Αξηζηνηέιεο. Παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηεο ζθέςεο ηνπ. ΜΗΔΣ, Αζήλα 

1991 (Σφκνο Α‟ ), Αζήλα 1994 (Σφκνο Β‟).  

 

 

ΦΤ5164 – ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΠΛΑΣΧΝΟ ΤΜΠΟΙΟΝ – Τ(ΗΗΗ) 

(. Υξπζαθνπνχινπ) 

 

Ο δηάινγνο δηαδξακαηίδεηαη ην 416 π.Υ. ζηελ Αζήλα ζηελ νηθία ηνπ Αγάζσλνο, λεαξνχ 

ληθεηή ηνπ βξαβείνπ πνηήζεσο ζηα Λήλαηα. ην ζπκπφζην πνπ παξαζέηεη ν νηθνδεζπφηεο ηελ 

επαχξην ηεο ενξηήο, ιακβάλνπλ κέξνο ν Αξηζηφδεκνο, ν Φαίδξνο, ν ηαηξφο Δξπμίκαρνο, ν 

Παπζαλίαο θη ν Αξηζηνθάλεο. Ο σθξάηεο πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλνο, ελψ ν Αιθηβηάδεο 

θαηαθζάλεη ηειεπηαίνο θαη κεζπζκέλνο. Πιέθεη ην εγθψκην ηνπ σθξάηε, ν νπνίνο εληνχηνηο 

κέλεη αζπγθίλεηνο απφ ηελ εθδήισζε ηνπ έξσηα ηνπ σξαηφηεξνπ θη επηθαλέζηεξνπ λένπ ησλ 

Αζελψλ, ελψ φινη νη πξνεγνχκελνη ζπλδαηηπκφλεο έρνπλ πιέμεη ην εγθψκην ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Έξσηα σο ζενχ, ζηνλ νπνίν θαη είλαη αθηεξσκέλνο ν δηάινγνο. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 

θνξπθαία δείγκαηα ηεο παγθνζκίνπ ινγνηερλίαο θαη ηνλ πην απνιαπζηηθφ πιαησληθφ 

δηάινγν.  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ πιαησληθή θηινζνθία θαη 

γιψζζα εληφο ηεο πεξηζηάζεσο ηνπ ζπκπνζίνπ, πνπ απνηεινχζε ζεκειηψδε ζεζκφ ηεο 

πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δσήο ζηελ θιαζζηθή Αζήλα. Αθηεξσκέλν ζηνλ έξσηα, ηνλ 

πξσηόγνλν ζεφ ζχκθσλα κε ηελ Ζζίνδεηα Θενγνλία, αιιά θαη κε ηνλ Διεάηε Παξκελίδε 

θαηά Πιάησλα, ην πκπφζην κεηαηξέπεηαη ζε ινγόδεηπλνλ. Κάζε ιφγνο εμεηάδεηαη ρσξηζηά, 

αιιά θαη ζε ζπλάθεηα κε ηνπο άιινπο ιφγνπο, θαζψο αιιεινδηαπιέθνληαη ζηνλ δηάινγν 
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κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ εθπξνζψπσλ ηεο θιαζηθήο Αζήλαο φρη κφλνλ ζηελ πνίεζε, αιιά θαη 

ζηελ ηαηξηθή. Ο σθξάηεο παξνπζηάδεη σο ζπλήζσο εαπηφλ ελ αγλνία, ψζηε λα κεηαθέξεη 

ηνλ ιφγν ηεο Γηνηίκαο, ηέξεηαο απφ ηελ Μαληίλεηα, πνπ ηνλ κχεζε ζηα κπζηήξηα ηνπ έξσηα. 

Ζ έιεπζε ηνπ Αιθηβηάδε ζην ηέινο ηνπ ζπκπνζίνπ επηηξέπεη λα ηρλνγξαθήζνπκε ην 

πνξηξέην ηνπ σθξάηε θαη δε ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν κέζα απφ ηελ πνιπζπδεηεκέλε 

έλλνηα ηνπ πιαησληθνχ έξσηα.  

 

 

ΦΤ5150 – OMHPOY IΛIA – Τ(V)  

(Γ. Κνπθνπδίθα - ΔΓΒΜ82)  

 

Η. Δηζαγσγή ζηελ νκεξηθή πνίεζε:  

- Υαξαθηεξηζηηθά ηεο αξρατθήο επνρήο 

- Πξνθνξηθή θαη γξαπηή πνίεζε 

- Σν έπνο σο γξακκαηεηαθφ είδνο, νκεξηθή δηάιεθηνο, δαθηπιηθφ εμάκεηξν 

- Οη βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΄Οκεξν: κχζνο θαη ηζηνξία 

- O επηθφο θχθινο 

- To νκεξηθφ θείκελν (ζχλζεζε, κεηάδνζε), νη αιεμαλδξηλνί θαη νη λεφηεξεο ζρνιέο 

- Σν νκεξηθφ δήηεκα 

- Ο πνιηηηζκφο ησλ νκεξηθψλ επψλ 

- Θενί θαη άλζξσπνη ζηα νκεξηθά έπε  

 

II. Κείκελν: ξαςσδίεο  θαη Χ  

Μεηάθξαζε, γισζζηθή επεμεξγαζία, κεηξηθή αλάιπζε θαη εξκελεία. 

Ηδηαίηεξα ζα εμεηαζηνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

- Θξήλνη θαη γφνη 

- Θάλαηνο θαη επηθήδεηεο ηειεηέο 

- Ζ «Αζπίδα ηνπ Αρηιιέα »  

- Σν ηαμίδη ηνπ Πξηάκνπ θαη ε ζπλάληεζε Πξηάκνπ-Αρηιιέα 

 

Θα δηαλεκεζνχλ: 

D. B. Monro, T. W. Allen, Homeri Opera II, Il. XIII-XXIV, Oxford, 1920
3 

N. J. Richardson, Oκήξνπ Ηιηάδα. Κείκελν θαη εξκελεπηηθό ππόκλεκα, Σ‟, Θεζζαινλίθε, 

2005 

Αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία θαη βνεζεηηθφ πιηθφ ζα δνζεί θαηά ηηο παξαδφζεηο. 

 

 

ΦΤ5628 – ΛYPIKH ΠOIHH – Τ(V) 

ΦΤ7180 – ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ (ΑΝΘΟΛΟΓΗΑ) – Τ(VΗΗ) ΠΑΛ. ΔΞ. 

(. Κσλζηαληηλίδε, Υ. Απγεξηλφο)  

 

Σκήκα α: . Κσλζηαληηλίδε 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ: 

Aιθκάλ: απ. 1, 3, 14(a) (b), 26, 55, 58, 59, 89. 

ηεζίρνξνο: απ. 185, 187, 192, 193, 209, 210, 223. 

απθψ: απ. 1,2, 16, 31, 44, 47, 49, 96, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. 

Aιθαίνο: απ. 42, 308(b), 332, 357, 366, 374. 
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Ίβπθνο: απ. 282(a) , 286, 287, 288, 310. 

Aλαθξέσλ: απ. 348, 357, 360, 361, 378, 395, 396. 

ηκσλίδεο: απ. 520, 521, 527, 531, 541. 

Kφξηλλα: απ. 654, 655. 

Oη παξαπνκπέο ηεο απθψο θαη ηνπ Aιθαίνπ γίλνληαη ζηελ έθδνζε E. Lobel and D.L. Page, 

Poetarum Lesbiorum Fragmenta, Oxford 1955, θαη ησλ ππνινίπσλ ζηελ έθδνζε D.L. Page, 

Poetae Melici Graeci, Oxford 1962. 

ηελ εξκελεία ησλ πην πάλσ πνηεκάησλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπο κε ην 

κχζν θαη ηε ιαηξεία, ζην βαζκφ έθθξαζεο ζ‟ απηά ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ αηνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ βίνπ, θαζψο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη. 

 

Σκήκα β: Υ. Απγεξηλφο 

 

1. Γεληθά:  
Σὸ κάζεκα ἀλήθεη ζηὰ ὑπνρξεσηηθὰ ἀληηθείκελα ηνῦ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαὶ πξνζθέξεηαη 

ζηὸ 5ν ἑμάκελν ζπνπδῶλ. Γηδάζθεηαη κηὰ κᾶιινλ ζπλνπηηθὴ ἀλζνινγία ἀπνζπαζκάησλ, κὲ 

βαζηθὸ ζηφρν ηὴλ εὐξεία παξνπζίαζε βαζηθῶλ ἐθπξνζψπσλ ηνῦ εἴδνπο.  

 

2. Ὕιε ηνῦ καζήκαηνο:  
Δἰζαγσγὴ ζηὸ γξακκαηεηαθὸ εἶδνο ηῆο Ἀξρατθῆο Λπξηθῆο πνίεζεο θαὶ ζηὶο ἐπηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ηνπ. Πξνβιήκαηα κεζφδνπ θαὶ ἑξκελείαο ηῶλ παξαδνκέλσλ ἀπνζπαζκάησλ θαὶ 

δεηήκαηα παηξφηεηαο. Ἡ ἀλάδπζε ηῆο πξνζσπηθφηεηαο, ηὸ πνηεηηθφ «ἐγψ» θαὶ ἡ πνηεηηθὴ 

persona. Σὸ θνηλσληθφ, ηὸ πνιηηηζκηθὸ θαὶ ηὸ πνιηηηθὸ πιαίζην. Εεηήκαηα ἐπηβίσζεο θαὶ 

παξάδνζεο ηῶλ θεηκέλσλ. Ἡ ἐιεγεία θαὶ νἱ θαηαβνιέο ηεο – θπξηφηεξνη ἐθπξφζσπνη 

(Θένγληο, φισλ). Οἱ ἀξρατθὲο ἠζηθὲο ἀμίεο ζηὸ ἔξγν ηνῦ Πηλδάξνπ. Ὁ ἴακβνο θαὶ ἡ 

θαηαγσγή ηνπ. ρέζε κὲ ιαηξεπηηθὲο θαὶ ηειεηνπξγηθὲο παξαδφζεηο. Σὸ ἔξγν ηνῦ Ἀξρηιφρνπ 

θαὶ ηνῦ εκσλίδε. Ἡ «πξνζσπηθὴ πνίεζε» – ἡ θαζαπηὸ κειηθὴ ιπξηθὴ πνίεζε θαὶ νἱ 

ἐθπξφζσπνί ηεο. Ἐπηκέξνπο θαηεγνξίεο. Ὁ Ἀλαθξέσλ θαὶ ηὰ Ἀλαθξεφληεηα. Ἡ ιεζβηαθὴ 

ιπξηθὴ πνίεζε ηνῦ Ἀιθαίνπ θαὶ ηῆο απθνῦο. Ἰδηαίηεξε ἔκθαζε ζα δνζεῖ ζηὸ θείκελν ηῶλ 

ἀπνζπαζκάησλ θαὶ ηὴ γιῶζζα ηνπο. Μεηξηθὰ δεηήκαηα (ἐιεγεηαθὸ δίζηηρν, ἰακβηθὸ θαὶ 

ηξνρατθὸ κέηξν, πνηθίια ιπξηθὰ κέηξα). ρεηηθὴ βηβιηνγξαθία δηαλέκεηαη κὲ ηὴλ ἔλαξμε ηῶλ 

καζεκάησλ.  

 

Ἀξραῖα θείκελα:  
Θένγληο : ζη. 1-18, 19-38, 53-68, 145-158, 183-192, 667-682 W. 

φισλ : ἀπ. 4, 4a-c, 6, 12, 13, 36 W. 

Πίλδαξνο : Ἰζζκ. Η θαὶ ΗΗ.  

Ἀξρίινρνο  : ἀπ. 1, 2, 3, 5, 13, 19, 122, 114, 128, 191, 193 W.  

εκσλίδεο : ἀπ. 7 W.  

Ἀλαθξέσλ : 13, 14, 43, 50, 68, 72 P.  

Ἀιθαῖνο  : 326, 346, 347a, 357 L.-P. 

απθψ : ἀπ. 1 P., 31 L.-P. + 137, 94 L.-P.  

Σὰ παξαπάλσ θείκελα ἀληινῦληαη ἀπὸ ηὶο ἀθφινπζεο θξηηηθὲο ἐθδφζεηο:  

Lobel, E. – Page, D.L., Poetarum Lesbiorum Fragmenta, Oxford 1955. 

Page, D.L., Poetae Melici Graeci, Oxford 1962. 

______ , Lyrica Graeca Selecta, Oxford 1968.  

______ , Supplementum Lyricis Graecis. Poetarum Lyricorum Graecorum Fragmenta quae 

recens innotuerunt, Oxford 1974.  
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Voigt, E.-M., Sappho et Alcaeus, Amsterdam 1971.  

West, M.L., Delectus ex Iambis et Elegis Graecis, Oxford 1980. 

 

Λνηπὴ Ἐμεηαζηέα ὕιε – Βνεζήκαηα  

Bowra, C.M., Ἀξραία ἑιιεληθὴ ιπξηθὴ πνίεζε, ηφκ. Α-Β (ζρεηηθὲο ἑλφηεηεο θαὶ εἰζαγσγηθὰ 

ζηὸλ ηφκ. 1, ζζ. 17-37). 

Easterling, P.E. – Knox, B.M.W., Ἱζηνξία ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο ινγνηερλίαο (ηὰ ζρεηηθὰ 

θεθάιαηα). 

Πεξπζηλάθεο, Η.Ν., Ἀξρατθὴ ιπξηθὴ πνίεζε, ζζ. 19-46, 257-412, 417-472, 595-679. 

θηαδᾶο, Α., Ἀξρατθὸο ιπξηζκόο, ηφκ. 1-2 (ζρεηηθὲο ἑλφηεηεο θαὶ Δἰζαγσγή, ζζ. 11-17).  

Snell, B., Ἡ ἀλαθάιπςε ηνῦ πλεύκαηνο. Ἑιιεληθὲο ξίδεο ηῆο εὐξσπατθῆο ζθέςεο (κηθξ. Γ. 

Ἰαθψβ), Ἀζήλα 1981, ζζ. 81-114. 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:  

1. Bowra, C.M., Ἀξραία ἑιιεληθὴ ιπξηθὴ πνίεζε, ηφκ. Α΄ (κηθξ. Η.Ν. Καδάδε), Ἀζήλα 1983.  

2. Πεξπζηλάθεο, Η.Ν., Ἀξρατθὴ ιπξηθὴ πνίεζε. Ἠζηθὲο ἀμίεο θαὶ πνιηηηθὴ ζπκπεξηθνξὰ ζηὴλ 

ἀξραία ἑιιεληθὴ ινγνηερλία: πξνβιήκαηα ἑξκελείαο θαὶ κεηάθξαζεο ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο 

ινγνηερλίαο: κηὰ ἑξκελεπηηθὴ πξνζέγγηζε. Ἀλζνινγία ἀξρατθῆο ιπξηθῆο πνίεζεο κὲ βάζε ηὴλ 

ἀξεηὴ θαὶ ηὸλ ἀγαζόλ, Ἀζήλα 2012.  

3. θηαδᾶο, Α., Ἀξρατθὸο ιπξηζκόο, ηφκ. 2, Ἀζήλα 1981.  

 

 

 

KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA (EY) 

 

ΦΔ0213 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ – ΔΤ(VΗΗ, εκηλάξην Δηδίθεπζεο) 

(Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ)  

 

ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ επηζηήκε ηεο Παππξνινγίαο. 

Δμνηθείσζε κε ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην ηεο πηνιεκατθήο, ξσκατθήο θαη βπδαληηλήο 

Αηγχπηνπ, ηελ ειιεληθή κεγαινγξάκκαηε θηινινγηθή θαη κε θηινινγηθή γξαθή θαη ηε 

κέζνδν ηεο θξηηηθήο έθδνζεο ησλ ειιεληθψλ παπχξσλ. Δθγχκλαζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε ειιεληθψλ θηινινγηθψλ παπχξσλ θαη παππξηθψλ εγγξάθσλ, ζηελ ρξνλνιφγεζε 

ειιεληθψλ θηινινγηθψλ παπχξσλ θαη παππξηθψλ εγγξάθσλ, ηε ζχληαμε, ηε γξακκαηηθή 

θαη ην ιεμηιφγην ηεο Διιεληθήο Κνηλήο γιψζζαο. 

Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Oξηζκφο, ραξαθηήξαο, απηνλνκία θαη αληηθείκελν ηεο Παππξνινγίαο. 

Υξνληθφο θαη εηδνινγηθφο ρσξηζκφο ηεο Παππξνινγίαο.  

Ζ Αίγππηνο θαη νη άιινη ηφπνη αλεχξεζεο παπχξσλ (Παιαηζηίλε, Μεζνπνηακία, ειιαδηθφο 

ρψξνο, Herculaneum θ. ά.). 

Καηαζθεπή ηνπ παπχξηλνπ ράξηνπ.  

Μεηαγξαθηθφ ζχζηεκα ησλ παππξηθψλ θεηκέλσλ.  

Γηάθξηζε ησλ παπχξσλ ζε θηινινγηθνχο θαη κε θηινγηθνχο παπχξνπο (ή έγγξαθα). 

Γξαθή (θηινινγηθή γξαθή ή βηβιηαθή ή γξαθή ησλ αληηγξαθέσλ – γξαθή ησλ γξαθέσλ ή 

επηζεζπξκέλε γξαθή – scriptura cursiva). Γιψζζα ησλ παπχξσλ. 

πκβνιή ηεο Παππξνινγίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ αξραηνγλσζηηθψλ επηζηεκψλ (π.ρ. 

Κιαζηθή Φηινινγία, Αξραία Ηζηνξία, κειέηε πηπρψλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ 

ειιελνξσκατθή θαη βπδαληηλή Αίγππην θ. ά.). 
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Β. ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ αλάγλσζε εγγξάθσλ θαη θηινινγηθψλ παπχξσλ. 

ΠΑΠΤΡΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ  

I. ΈΓΓΡΑΦΑ:  

SB XIV 11942 (331[;] π. Υ. – αθθάξα· Μεκθίηεο λνκφο)· πξβι. R. Seider, Pa-lδographie 

der griechischen Papyri III1, II θση. 4. 

P. Eleph. I (311-310 π. Υ. – Διεθαληίλε)· πξβι. Chrest. Mitt. 283. P. Gr. Berol. 2. Hunt – 

Edgar, Sel. Pap. I 1. R. Seider, Palδographie der griechischen Papyri I, 1. G. Milligan, 

Selections from the Greek Papyri, Chicago 1980, αξηζκ. 1. O. Montevecchi, La 

Papirologia, αξηζκ. 10. Μαλδειαξά, Πάππξνη, αξηζκ. 45.  

P. Eleph. III (284-283 π. Υ. – Διεθαληίλε)· πξβι. P. Gr. Berol. 4a = R. Seider, Palδographie 

der griechischen Papyri I, 2. 

P. Petrie II 10 [25] (ca 240 π. Υ. – απφ ηνλ Αξζηλνΐηε λνκφ· ζεκ. Φαγηνχκ).  

SB Η 4639 (209 κ. Υ. – Θεαδέιθεηα· Φαγηνχκ)· πξβι. P. Gr. Berol. 35. R. Seider, 

Palδographie der griechischen Papyri I, 42. O. Montevecchi, La Papirologia, αξηζκ. 72.  

BGU I 321 (216 κ. Υ. – Φαγηνχκ)· πξβι. P. Gr. Berol. 34b. Chrest. Mitt. II2 114· 

Μαλδειαξά, Πάππξνη, αξηζκ. 63.  

P. Herm. Rees 5 (Γ΄ αη. κ. Υ. – Δξκνχπνιε [;])· πξβι. E. G. Turner (– P. J. Parsons), Greek 

Manuscripts of the Ancient World (Bulletin, Supp. 46), London 
2
1987, αξηζκ. 70. O. 

Montevecchi, La Papirologia, αξηζκ. 10. Μαλδειαξά, Πάππξνη, αξηζκ. 71. 

II. ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΠΤΡΟΗ: 

P. Gr. Berol. 1 = U. von Wilamowitz-Mθllendorf, Der Timotheos-Papyrus: gefunden bei 

Abusir am 1. Februar 1902 (Wissenschaftliche Verθffentlichungen der Deutschen Orient-

Gesellschaft, 3), Leipzig 1903· πξβι. C. H. Roberts, Greek Literary Hands, 350 B. C. – A. 

D. 400, Oxford 1951, θση. 1. D. L. Page, Poetae Melici Graeci, Oxford 1962. Ν. Υ. 

Κνλνκή, Ἕιιελεο Λπξηθνί (Ἐθιoγή θεηκέλσλ) Α΄, Θεζζαινλίθε, ζζ. 102 θ. εμ. T. H. 

Janssen, Timotheus Persae (G. Giangrande – H. White [εθδ.], Classical and Byzantine 

Monographs), Amsterdam 1984, ζη. 187-247). O. Montevecchi, La Papirologia, αξηζκ. 8. 

Μαλδειαξά, Πάππξνη, αξηζκ. 15.  

P. Gr. Berol. 85 = P. Lond. III 733 (ηέινο Β΄ αη. κ. Υ.)· πξβι. H. J. M. Milne, P. Lond. Lit. 

46. R. Seider, Palδographie der griechischen Papyri II, 37.  

III. ΆΛΛΑ ΠΑΠΤΡΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ:  

P. Magd. (ή P. Lille II) 33 = P. Ent. 82 (221 π. Υ. – Μαγδῶια, Μέζε Αίγππηνο)· πξβι. 

Chrest. Mitt. 39. Sel. Pap.II 269.  

BGU III 975 (45 κ. Υ. – νθλνπαίνπ Νήζνο· Φαγηνχκ)· πξβι. G. Milligan, Selections from 

the Greek Papyri, αξηζκ. 16.  

P. Fay. I 28 (150-151 κ. Υ. – Φαγηνχκ)· πξβι. Sel. Pap. II 309. C. Pap. Hengstl 25. 

P. Oxy. VΗ 905 (170 κ. Υ. – Ομχξπγρνο).  

P. Oxy. I 79 (επνρήο Κφκκνδνπ: 180-192 κ. Υ. – Ομχξπγρνο)· πξβι. G. Milligan, Selections 

from the Greek Papyri, αξηζκ. 35).  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Μειέηεο γηα ηε γιψζζα ησλ Παπχξσλ (E. Mayser, S. G. Kapsomenakis, L. R. Palmer, F. 

Gignac, B. G. Mandilaras). 

Bataille, A., Les Papyrus (Traitη d‟Ηtudes Byzantines II), Paris 1955. 
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Bataille, A., Papyrologie (Encyclopηdie de la Plηiade, 11, 1961: κεηαθξ. E. ηεθαλάθε, 

Iζηνξία θαη κέζνδνί ηεο, B2, Aζήλα 1981, MIET, ζει. 67-102). 

Blanchard, Α., Sigles et abreviations dans les papyrus documentaires grecs: Recherches 

de Paleographie, Λνλδίλν 1974. 

Calderini, A., Papiri, I: Guida allo studio della Papirologia antica greca e romana, 

Mηιάλν 1962. 

David, M. – B. A. v. Groningen, Papyrological Primer, Λέηληελ 41965. 

Gallo, I., Greek and Latin Papyrology (κεηάθξ. απφ ηα Ηηαιηθά), London 1986. 

Gradenwitz, O., Einfόhrung in die Papyruskunde, Λεηςία 1900 (αλαη. 1970). 

Groningen D. M. ( – Pestman, P. W.), The New Papyrological Primer, Leiden New York – 

Koln 1990.  

Hagedorn, D., «Παππξνινγία», in H.-G. Nesselrath, Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία 

(κεηάθξ. Η. Αλαζηαζίνπ et alii. Δπηκ.: Γ. Ηαθψβ – Α. Ρεγθάθνο), Αζήλα 2001, ζζ. 61-

73. 

Johnson, A. Ch., Roman Egypt to the Reign of Diocletian, New Jersey 1936 (αλαη. 1959). 

Mitteis, L. – Wilcken, U, Grundzόge und Chrestomathie der Papyrusurkunde (4 ηφκνη), 

Λεηςία 1912.  

Montevecchi, O., La Papirologia (Ristampa riveduta e corretta con Addenda), Brescia 

1991.  

Mπακπηληψηεο, Γ., πλνπηηθή ηζηνξία ηεο Eιιεληθήο Γιώζζαο, Aζήλα 1985, ζει. 107-144 

(Aιεμαλδξηλή Kνηλή). 

Naldini, Μ., Il Cristianesimo in Egitto. Lettere private nei papiri dei secoli II-IV, 

Φισξεληία 1968. 

Oikonomides, Α. Ν. – Avi-Yonah, Μ. – Kenyon, F. G. – Allen, T. W. et alii, 

Abbreviations in Greek Inscriptions, Papyri, Manuscripts and Early Printed Books, 

ηθάγν 1974. 

Rupprecht, H.-A., Kleine Einfόhrung in die Papyruskunde, Darmstadt 1994.  

Schubart, W., Einfuhrung in die Papyruskunde, Bεξνιίλν 1918 (αλαη. 1980). 

Schwartz, J., Une dηclaration de sacrifice du temps de Dece, Revue Biblique 54 (1947), 

ζει. 365-369. 

Schwartz, J., Les archives de Sarapion et de ses fils. Une exploitation agricole aux 

environs d’Hermoupolis Magna (de 90 a-133 p. C.), Kάηξν, IFAO XXIX, 1961. 

Youtie, H. C., The Textual Criticism of Documentary Papyri. Prolegomena, Λνλδίλν 

21974. 

Wallace, Sh. LeRoy, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Nέα Yφξθε 1938 

(αλαη. 1969).  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Turner, E. G., Greek Papyri. An Introduction (ειιελ. κεηάθξ. Γ. M. Παξάζνγινπ: 

Eιιεληθνί Πάππξνη. Eηζαγσγή ζηε κειέηε θαη ηε ρξήζε ησλ παππξηθώλ θεηκέλσλ, MIET, 

Aζήλα 1981). 

Μαλδειαξάο, Β., Πάππξνη θαη Παππξνινγία. Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Παππξνινγίαο, 

Αζήλα 
4
2014. 
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ΦΔ0710 – ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΖΡΟΓΟΣΟ – ΔΤ(VΗΗ) 

(Γ. Κνπθνπδίθα - ΔΓΒΜ82)  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ opus ηνπ Ζξνδφηνπ θαη ε έληαμή 

ηνπ ζην επξχηεξν πνιηηηθφ, ηζηνξηθφ θαη γξακκαηεηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλήθεη. 

Δξκελεχνληαη επηιεγκέλα ρσξία απφ ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε επίζεο 

ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο κεζφδνπ φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ηεο 

αθεγεκαηηθήο ηερληθήο, ηεο ζέζεο ηνπ κχζνπ, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο θηινζνθίαο ζην 

εξνδφηεην έξγν, δεηεκάησλ χθνπο θαη γιψζζαο. 

 

 

ΦΔ0706 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: AIXYΛOY ΥΟΗΦΟΡΟΙ – ΔΤ(VII)  

(E. Γθαζηή)  

 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αξραίεο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Αηζρχιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ έξγνπ ηνπ, παξάδνζε ηνπ κχζνπ, αλαιπηηθή εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζχγθξηζε κε ηα 

νκφζεκα έξγα ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Δπξηπίδε, ζπγθξηηηθή εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ 

κεηαθξαζηηθψλ εθδνρψλ ζε επηιεγκέλα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ. Ζ εμέηαζε ζα είλαη πξνθνξηθή. 

 

 

ΦΔ0664 – ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΔΤ(VII) 

(Ζ. Υξπζνζηνκίδεο - ΔΓΒΜ82 ) 

  

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

Α΄. Δηζαγσγή ζηελ Παιαηνγξαθία (Οξηζκφο, είδε, ηζηνξία θαη έθηαζε ηεο Παιαηνγξαθίαο, 

ζπγγελείο θιάδνη). 

Β΄. Ηζηνξία ηεο γξαθήο κε έκθαζε ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γξαθήο. 

Γ΄. Τιηθά γξαθήο θαη κνξθέο ρεηξφγξαθσλ βηβιίσλ. Βξαρπγξαθίεο, αησξήζεηο, ζπκπιέγκαηα 

θαη ηαρπγξαθηθά ζχκβνια. Βηβιηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, κνλνθνλδπιηέο, θξππηνγξαθηθά θαη 

ρξνλνινγηθά ζπζηήκαηα. 

Γ΄. Μεγαινγξάκκαηνη θαη κηθξνγξάκκαηνη θψδηθεο. Ζ πξάμε ηεο αληηγξαθήο θαη ηα 

ζθάικαηά ηεο. Μηθξνγξαθίεο θαη πδαηφζεκα. Πεξηγξαθή ησλ ρεηξνγξάθσλ. 

Δ΄. πνπδαηφηεξνη θαηάινγνη ρεηξνγξάθσλ θαη βηβιηνζήθεο κε ζεκαληηθέο ζπιινγέο 

ρεηξνγξάθσλ. Φσηνγξαθίεο, κηθξνηαηλίεο, κηθξνδειηία, ςεθηαθέο ζπιινγέο θαη ειεθηξνληθέο 

ηξάπεδεο θαηαιφγσλ ρεηξνγξάθσλ θαηά ζπγγξαθέα. 

Σ΄. Αλάγλσζε θσηνγξαθηψλ ρεηξνγξάθσλ. 

 

 

ΦΔ0711– ΝΔΑ ΚΧΜΧΓΗΑ: ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ ΓΤΚΟΛΟ – ΔΤ(VII) 

(Π. Κνληνλάζηνο - ΔΓΒΜ82 ) 

  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη, θαη' αξράο, ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο 

θσκσδίαο απφ ηελ Παιαηά έσο ηε Μέζε θαη ηε Νέα Κσκσδία. 

Σα εηζαγσγηθά καζήκαηα, πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνπλ: εηζαγσγή ζηε Νέα Κσκσδία - 

βαζηθή ζεκαηηθή θαη ραξαθηήξεο ηνπ είδνπο - δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηελ πξνγελέζηεξε 

θσκηθή παξάδνζε, έληαμε ηνπ είδνπο ζηα ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά ζπκθξαδφκελα, ηελ 

αηζζεηηθή θαη ηελ ηδενινγία ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλήθεη, βαζηθνί εθπξφζσπνη ηεο Νέαο 

Κσκσδίαο θαη ην έξγν ηνπο, εηζαγσγή ζηνλ βίν θαη ην θσκηθφ opus ηνπ Μελάλδξνπ, ε 
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ρεηξφγξαθε παξάδνζε ησλ θεηκέλσλ, εηζαγσγή ζηνλ Γύζθνιν, πξφζιεςε ηεο Νέαο 

Κσκσδίαο θαη ηνπ Γπζθόινπ εηδηθφηεξα απφ ηε ξσκατθή θσκσδία. 

Οη παξαδφζεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο εξκελεία ηνπ Γπζθόινπ ηνπ Μελάλδξνπ. Μειεηάηαη ε 

γιψζζα, ην χθνο, ην κέηξν, δεηήκαηα θξηηηθήο ηνπ θεηκέλνπ, ε ζεκαηηθή, ε πινθή θαη ε 

δξακαηηθή ηερληθή ηεο θσκσδίαο, θαη επηρεηξείηαη ζπκθξαζηηθνπνίεζή ηεο ζηελ επξχηεξε 

ηζηνξηθή θαη γξακκαηεηαθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλήθεη. 

 

 

 

 

 

ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ 

(Δ. Καξαθάζεο)  

Βι. αλση. 

 
 

ΡΖΣΟΡΔΗΑ 

(. Μεξζηληάο) 

Βι. αλση. 

 

 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΖΡΟΓΟΣΟ 

(Γ. Κνπθνπδίθα - ΔΓΒΜ82)  

Βι. αλση. 
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EAPINO EΞAMHNO 

 

YΠOXPEΧTIKA (Y) 

 

ΦΤ2121 – ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – Τ(ΗΗ) 

(. Μεξζηληάο – Υ. Απγεξηλφο) 

Σκήκα α: . Μεξζηληάο  

Όιε ηνπ καζήκαηνο: 

Α. Δηζαγσγή: 

Δηζαγσγή ζηελ αξραία ηζηνξηνγξαθία. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε. Θνπθπδίδεο θαη 

«Ηζηνξία». Οη πεγέο θαη ε ηζηνξηθή κέζνδνο. Σα αθεγεκαηηθά κέζα. Γιψζζα θαη χθνο. Οη 

δεκεγνξίεο.  

 

Β. Κείκελα: 

Θνπθπδίδεο Ιζηνξηώλ Β 34-46 (Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή), Δ 84-116 ( Γηάινγνο ησλ Μειίσλ) 

θαη επηιεγκέλα ρσξία απφ ην βηβιίν Ε (ηθειηθά). 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:  

Hornblower S., Θνπθπδίδεο, Ο ηζηνξηθόο θαη ην έξγν ηνπ, Αζήλα: Σππσζήησ 2003.  

Romilly, J. de., Ιζηνξία θαη Λόγνο ζηνλ Θνπθπδίδε, Αζήλα: ΜΗΔΣ 1988.  

Ρεγθάθνο, Α. Β. Δπηλνώληαο ην παξειζόλ. Γέλλεζε θαη αθκή ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο αθήγεζεο 

ζηελ θιαζηθή αξραηόηεηα. Αζήλα: Gutenberg 2009.  

 

Σκήκα β: Υ. Απγεξηλφο  

1. Γεληθά:  
Σν κάζεκα αλήθεη ζηα ππνρξεσηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη πξνζθέξεηαη 

ζην 2ν εμάκελν ζπνπδψλ. 

 

2. Όιε ηνπ καζήκαηνο:  
Δηζαγσγή ζηελ αξραία ηζηνξηνγξαθία. Ο βίνο θαη ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ-θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο ηνπ. Οη βαζηθέο αξρέο 

ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ ηνπ Θνπθπδίδε. Σν ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ 

ζνπθπδίδεηα θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, φπσο απηή αλαδεηθλχεηαη ζηελ Αξραηνινγία (Α 2-19). 

Δθινγίθεπζε απέλαληη ζηε ζξεζθεία θαη ην κχζν. Ζ αθεγεκαηηθή ηνπ ηερληθή θαη νη 

δεκεγνξίεο ηνπ. Δηδηθή έκθαζε ζην ζνπθπδίδεην χθνο.  

ρεηηθή βηβιηνγξαθία ζα δηαλεκεζεί κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.  

 

Γηδαθηέα θαη εμεηαζηέα χιε:  

Απφ ηα δχν πξψηα Βηβιία ηεο ζνπθπδίδεηαο Ηζηνξίαο (Κείκελν ΟCT: H. S. Jones - J. E. 

Powell, Thucydidis Historiae) ζα δηδαρηνχλ ηα αθφινπζα: Α 1-19 (πξννίκην, αξραηνινγία), Α 

20-22 (κέζνδνο), Β 24-54 (έλαξμε ερζξνπξαμηψλ, Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή, πεξηγξαθή ηνπ 

ινηκνχ), Β 55-65 (άιια γεγνλφηα, ηξίηε δεκεγνξία, ηνπ Πεξηθιή, απνηίκεζή ηνπ απφ ηνλ 

ηζηνξηθφ). 

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=XURBtVsaiGxVO2nGKHiOp-Ei.node5?Ntt=Hornblower+Simon&Nr=AND(book.writer%3AHornblower+Simon%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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3. πγγξάκκαηα:  
α. E. Greenwood, Ο Θνπθπδίδεο θαη ε δηακόξθσζε ηεο ηζηνξίαο, κηθξ. Π. Υησηέιιεο, Αζήλα 

2011.  

β. S. Hornblower, Commentary on Thucydides, vol. I, κηθξ. Φ. Πεηίθα, επηκ. Α. Ρεγθάθνο, 

Θνπθπδίδνπ Ιζηνξίαη 1-3, Θεζζαινλίθε 2006.  

γ. S. Hornblower, Θνπθπδίδεο. Ο ηζηνξηθόο θαη ην έξγν ηνπ, κεη. Α. Μαληάηε - επηκ. Α. 

Μαξθαλησλάηνο 2003 

δ. Α. Ρεγθάθνο, Δπηλνώληαο ην παξειζόλ. Γέλλεζε θαη αθκή ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο αθήγεζεο 

ζηελ θιαζηθή αξραηόηεηα, Αζήλα 2009.  

 

 

ΦΤ2123 – ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΉ ΓΛΧΑ ΗΗ – Τ(ΗΗ) 

(. Μεξζηληάο – Υ. Εέθαο) 

Σκήκα α: . Μεξζηληάο  

Σν κάζεκα, σο ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο πνπ δηδάρζεθε ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, 

πεξηιακβάλεη ηελ εληαηηθή κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο,  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζε ησλ 

αξραίσλ θεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ησλ ιεμηθψλ, θαζψο 

θαη ε απφδνζε ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ ζηε λενειιεληθή γιψζζα.  

 Ζ κνξθή δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη θξνληηζηεξηαθή. 

Όιε ηνπ καζήκαηνο:  

Γεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, απαξέκθαην, κεηνρή, πιάγηνο ιφγνο. 

Σξφπνο ζχλδεζεο ησλ πξνηάζεσλ (εηξνκέλε ιέμηο θαη θαηεζηξακκέλε εξκελεία). 

 

Κείκελα: Δπηιεγκέλα θείκελα απφ ηελ αηηηθή ηζηνξηνγξαθία (Θνπθπδίδεο- Ξελνθψληαο).  

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:  
Franco Montanari, χγρξνλν ιεμηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο, Αζήλα: Παπαδήκαο 

2013. 

Eduard Schwyzer, Ζ ζχληαμε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο, Αζήλα: Παπαδήκαο 2010. 

Jean Humbert, πληαθηηθφλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζεο, Αζήλα: Παπαδήκαο 2002 ISBN 

960-206-505-2. 

ηακαηάθνο Η. Γ., Ιζηνξηθή Γξακκαηηθή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο, Αζήλα: Γεδεκάδεο 2006. 

Σδνπγαλάηνο, Ν.Γ., χληαμε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο. Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο 

Δζηίαο, 2009. 

 

Σκήκαηα β & γ: Υ. Εέθαο 

Σν κάζεκα ζπλερίδεη θαη νινθιεξψλεη ηελ εμέηαζε ησλ βαζηθψλ πιεπξψλ ηεο κνξθνινγίαο 

θαη ζχληαμεο ηεο θιαζηθήο αηηηθήο δηαιέθηνπ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε κε ηε 

γιψζζα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο θαηά ηελ 

πξνζπέιαζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη:  

Χο πξνο ηε κνξθνινγία: Σν ξήκα (ζπδπγίεο, θσλέο, ρξφλνη, εγθιίζεηο).  

Χο πξνο ηε ζχληαμε: Ζ ζεσξία ησλ πξνηάζεσλ (ε ρξήζε ησλ εγθιίζεσλ, ηα είδε ηνπ «ἄλ», 

θχξηεο πξνηάζεηο, δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, απαξέκθαην, πιάγηνο ιφγνο, ξεκαηηθά επίζεηα). 

http://www.biblionet.gr/author/76945/Franco_Montanari
http://www.biblionet.gr/author/44217/Jean_Humbert
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=nY4e6uA9b2qibknPwFXpnXa5.node3?Ntt=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CE%94.&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp;jsessionid=nY4e6uA9b2qibknPwFXpnXa5.node3?Ntt=%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.publisherName
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Οη παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο ζπλδπάδνπλ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο κέζσ 

παξαδεηγκάησλ θαη αζθήζεσλ, θαζψο θαη πξνζέγγηζε θεηκέλσλ θαηά ηελ νπνία δίλεηαη 

έκθαζε ζην ιεμηιφγην θαη ηε ζπληαθηηθή επεμεξγαζία. Δπηπιένλ, γίλεηαη εμάζθεζε ζε 

δφθηκεο κεηαθξαζηηθέο πξαθηηθέο, ζε ηερληθέο αληίζηξνθνπ θεηκέλνπ (κέζσ πξνηάζεσλ θαη 

ζχληνκσλ πεξηφδσλ), θαζψο θαη πεξαηηέξσ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη 

έληππσλ ιεμηθψλ. 

 

Βηβιηνγξαθία 

Αλαγλσζηφπνπινο, Β. Γ. 2009. πληαθηηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο. Σόκνο 1: Θεσξία 

θαη αζθήζεηο, Αζήλα. 

Humbert, J. 1957. πληαθηηθὸλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζεο, κηθ. Γ.Η. Κνπξκνχιεο, 

Αζήλα. 

Liddell, H. & Scott, R. 2007. Δπηηνκή ηνπ κεγάινπ ιεμηθνύ ηεο ειιεληθήο γιώζζεο, Αζήλα: 

Πειεθάλνο.  

Montanari, F. 2013. ύγρξνλν ιεμηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, κηθ. Μ. Αλδξνλίθνπ 

θ.ά., Αζήλα: Παπαδήκαο.  

Μπίιια, Π. 2007. πληαθηηθό αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, Αζήλα. 

Οηθνλφκνπ, Μ. Υ. 2006. Γξακκαηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο, 2ε εθδ., Θεζζαινλίθε. 

Smyth, H. W. 1920. Greek Grammar, Κέηκπξηηδ, Μαζαρ. 

Σδνπγαλάηνο Γ. Ν. 2009. ύληαμε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο. Ο ππνηαθηηθόο ιόγνο, 

Αζήλα: Δζηία. 

Φξαγθνχιεο, Α. 2012. Λεμηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο, Αζήλα. 

 

 

ΦΤ2315 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ 

(Δ. Υνπιηαξά, Μ. Ληάηζε, . Κσλζηαληηλίδε, Δ. Καξαθάζεο, A. Zσγξάθνπ, Δ. Γθαζηή, 

Υ. Απγεξηλφο, Υ. Εέθαο) – Τ(ΗΗ) 

 

Πεξηερφκελν 

- Αξραηνγλσζία θαη αξραηνγλσζηηθέο επηζηήκεο (Κιαζηθή θηινινγία, Αξραία ειιεληθή θαη 

ξσκατθή ηζηνξία, Πξντζηνξηθή θαη θιαζηθή αξραηνινγία). 

- Κιαζηθή θηινινγία: Τπνθείκελν θιαζηθήο θηινινγίαο. Μεζνδνινγία ηεο θιαζηθήο 

θηινινγίαο. Ζ θηινινγηθή εξκελεία. Θεσξία ηεο θηινινγηθήο εξκελείαο. 

- Ηζηνξία ησλ θεηκέλσλ. Κξηηηθή ησλ θεηκέλσλ. Παιαηνγξαθία. Παππξνινγία. Δπηγξαθηθή. 

- Ηζηνξία ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο: α) Οη Αξρέο. Διιεληζηηθνί ρξφλνη. Διιελνξσκατθνί 

ρξφλνη. Σα αξραία ζρφιηα. Υξφλνη ειεχζεξεο πνιηηείαο. Υξφλνη ηεο απηνθξαηνξίαο. β) 

Μεζαίσλαο. Αλαγέλλεζε- Αλζξσπηζκφο. γ) Νεφηεξνη Υξφλνη. δ) Βηβιηνγξαθηθά έξγα. 

- Ηζηνξία αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο 

- Ηζηνξία ιαηηληθήο ινγνηερλίαο 

- Διιεληθή ζξεζθεία 

- Γηδαθηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηείαο.  

Βηβιηνγξαθία 

- Heinz-Günther Nesserlrath, Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία ηφκ. Α΄, Αξραία Διιάδα 

(εθδφζεηο Παπαδήκα, Αζήλα 2001). 

- Fritz Graf, Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία ηφκ. Β΄, Ρψκε (κεηάθξαζε, επηκέιεηα  

Γ. Νηθήηαο, εθδφζεηο Παπαδήκα, Αζήλα 2001). 
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ΦΤ4143 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: OΦOKΛEOY ΑΙΑ – Τ(IV) 

(Μ. Ληάηζε) 

 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Αρηιιέα ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν νη εγέηεο παξαδίδνπλ ηα φπια ηνπ ζηνλ 

Οδπζζέα, θαη φρη ζηνλ δεχηεξν γελλαηφηεξν, δει. ζηνλ Αίαληα. Ο Αίαο ζέιεη λα πάξεη 

εθδίθεζε θαη λα ζθνηψζεη ηνπο Έιιελεο αξρεγνχο. Ζ ζεά Αζελά, φκσο, ηνλ ξίρλεη ζε καλία, 

θαη, έηζη, απηφο ζθάδεη κεξηθά δψα απφ ην θνπάδη, αληί γηα ηνπο κηζεηνχο αξρεγνχο. ηαλ ε 

καλία ηνπ θαηαιαγηάδεη, ν Αίαο αλαγλσξίδεη ην ληξνπηαζηηθφ ηνπ έξγν θαη πέθηνληαο ζην 

ζπαζί ηνπ, απηνθηνλεί. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκάηεπζεο ηνπ θεηκέλνπ ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο, πέξα απφ 

ην γισζζηθφ–ινγνηερληθφ επίπεδν, ζηελ εμέηαζε ηνπ εξσηθνχ εζηθνχ θψδηθα θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο επνρήο, ζηηο έλλνηεο ηνπ ἂξηζηνπ θαη ηνπ ἀγαζνῠ, ηνπ εὐγελνῠο, ηεο 

ηηκῆο, ηεο ὒβξεσο, ηεο ζσθξνζύλεο, ηνπ κέηξνπ, θιπ. 

 

Κείκελν 

Sophocles, Fabulae, ed. by H. Lloyd-Jones/N. G. Wilson, Oxford Classical Texts 1990 
 
 

ΦΤ4141 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: OΦOKΛEOY ΗΛΔΚΣΡΑ – Τ(IV) 

(Δ. Γθαζηή) 

 

1. Δηζαγσγηθά γηα ηελ παξάδνζε ηνπ κχζνπ ηεο Ζιέθηξαο θαη ηε δξακαηνπνίεζή ηνπ απφ 

ηνπο ηξεηο ηξαγηθνχο πνηεηέο θαζψο θαη ηελ επηβίσζή ηνπ. 

2. Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή κε έκθαζε ζηε δηαθεηκεληθή ηεο 

ζρέζε κε ηα νκφζεκα έξγα. 

ηα e-course ππάξρνπλ ζεκεηψζεηο, πιηθφ απφ ηηο παξαδφζεηο θαη βηληενζθνπεκέλεο 

δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ. 
 
 

ΦΤ6170 – ΚΧΜΧΓΗΑ: APITOΦANOY BATPAXOI – Τ(VI) 

(Α. Εσγξάθνπ) 

 

Πεξηερφκελν θαη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 

Α. 

Δηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο θσκσδίαο κέζσ αξηζηνηειηθψλ θεηκέλσλ θαη άιισλ πεγψλ: 

- δηνλπζηαθέο θαηαβνιέο, ηα δσξηθά δξακαηηθά είδε, ν ηειεηνπξγηθφο θαη θνηλσληθφο 

ξφινο ηνπ ςφγνπ θαη ηεο αηζρξνινγίαο, 

- δνκή θαη ηξηρνηφκεζε ηεο θσκσδίαο (ραξαθηεξηζηηθά, εθπξφζσπνη θαη πξφζιεςε ηεο 

Αξραίαο ηεο Μέζεο θαη ηεο Νέαο θσκσδίαο αληίζηνηρα), 

- Θεαηξηθνί αγψλεο. 

Β. 

Βάηξαρνη: γισζζηθή επεμεξγαζία θαη εξκελεπηηθή αλάγλσζε κε βάζε ηξεηο θπξίσο άμνλεο: 

α) κεηαζεαηξηθφηεηα θαη παξαηξαγσδία (νη αξηζηνθάλεηνη Αηζρχινο θαη Δπξηπίδεο θαη ν 

ξφινο ηεο πνίεζεο), β) ην ζέκα ηεο θαηάβαζεο ζηνλ Κάησ Κφζκν θαη ηα κπζνινγηθά θαη 

ηειεηνπξγηθά ζπκθξαδφκελά ηνπ θαη γ) παηρλίδηα κεηακθηέζεσλ θαη πξνβιήκαηα 

ηαπηφηεηαο: ζεφο-ζλεηφο, κπεκέλνο-ακχεηνο, ειεχζεξνο πνιίηεο-δνχινο, μέλνο. Ζ κνξθή ηνπ 

Γηνλχζνπ θαζψο θαη ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο παξάζηαζεο ησλ Βαηξάρσλ 

ζπλέρνπλ φια ηα επίπεδα εξκελείαο. 



 54 

πγγξάκκαηα 

- F. W. Hall et W. M. Geldart, Aristophanis Comoediae II, Ομθφξδε, 1978 (1901). 

- M. Bowie, Αξηζηνθάλεο. Μύζνο, Σειεηνπξγία θαη Κσκσδία, Αζήλα, 1999 (1993). 

- K. J. Dover, Η θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε, Αζήλα, 1981 (1972). 

- W.B. Stanford, Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη, Αζήλα, 1993 (1958). 

 

 

KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA (EY) 

 

ΦΔ0705 – ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  

ΣΧΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ – ΔΤ(VΗΗΗ) 

(Δ. Καξαθάζεο)  

 

ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζε βαζηθά εξκελεπηηθά δεηήκαηα ηεο Β´ 

νθηζηηθήο θαη ηνπ Aηηηθηζκνχ. Δμνηθείσζε κε ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην ηεο 

ξσκατθήο επνρήο, ηελ εξκελεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ πεδνχ ιφγνπ θαη ησλ εηδψλ 

ηνπ. Γλσξηκία κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Διιεληθήο Γξακκαηείαο ησλ απηνθξαηνξηθψλ 

ρξφλσλ. Μχεζε ζηε ζρέζε ηνπ Kαβάθε θαη ηεο Γεχηεξεο νθηζηηθήο. Δθγχκλαζε ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ εξκελεία αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ ηεο ξσκατθήο 

επνρήο, ζηε λεν-ειιεληθή απφδνζε επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ, θαη ζηηο γισζζηθέο, 

ζπληαθηηθέο, γξακκαηηθέο, θξηηηθέο, πθνινγηθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 

A. EIAΓΧΓIKA  

α. Iζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην – Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά. O Aηηηθηζκφο. H Γεχηεξε 

νθηζηηθή. O Kαβάθεο θαη ε Γεχηεξε νθηζηηθή.  

β. χληνκε επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο Γξακκαηείαο ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ.  

B. KEIMENΑ  

1. ΠΛOYTAPXO, Πεξὶ ηῶλ ὑπὸ ηνῦ ζείνπ βξαδέσο ηηκσξνπκέλσλ (εηζαγσγή – επηιεγκέλα 

απνζπάζκαηα: λενειιεληθή απφδνζε, ζρφιηα).  

2. ΓIΧN XPYOTOMO, Πεξὶ Eὐδαηκνλίαο – Ληβπθὸο Mῦζνο (εηζαγσγή – επηιεγκέλα 

απνζπάζκαηα: λενειιεληθή απφδνζε, ζρφιηα).  

3. ΑΛΚΗΦΡΧΝ, Ἐπηζηνιαί (εηζαγσγή, λενειιεληθή απφδνζε, ζρφιηα). 

4. ΦIΛOTPATO B΄, Tὰ ἐο ηὸλ Tπαλέα Ἀπνιιώληνλ (επηιεγκέλα απνζπάζκαηα: 

λενειιεληθή απφδνζε, ζρφιηα).  

5. ΦIΛOTPATO B΄, Ἐπηζηνιαί (εηζαγσγή, αλζνινγία, λενειιεληθή απφδνζε, ζρφιηα).  

6. ΦIΛOTPATO B΄, Δἰθόλεο, βηβι. Β´, δ´: Ἱππόιπηνο (εηζαγσγή, λενειιεληθή απφδνζε, 

ζρφιηα).  

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ 

1. W. KRANZ, Iζηνξία ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο (κεηάθξ. Θ. ΣΑΤΡΟΤ), II, Aζήλα 

1953, ζει. 89 θεμ.  

2. A. LESKY, Iζηνξία ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο (κεηάθξ. A. Γ. TΟΠΑΝΑΚΖ), 

Θεζζαινλίθε 1964, ζει. 1095-1208 (“H απηνθξαθξαηνξηθή επνρή”).  
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3. A. ΓΔΧΡΓΟΠΑΠΑΓΑΚΟΤ, Eιιεληθή Γξακκαηνινγία: Aπό ηηο αξρέο σο ην ηέινο ηνπ 6. κ. X. 

αηώλα, Θεζζαινλίθε 
2
1970, ζει. 243 θεμ (“Aπφ ηελ ίδξπζε ηεο Pσκατθήο Aπηνθξαηνξίαο 

σο ην ηέινο ηνπ 6. κ. X. αηψλα: 27 π. X.-599 κ. X.”).  

4. B. P. REARDON, Courants Littéraires grecs des IIe et IIIe siècles après J.-C., Paris 1971, 

ζει. 3 θεμ et passim.  

5. P. GUILLON, “La Littérature Grecque païenne dans l‟Empire Romain”, in R. QUENAU 

(δηεπζ.), Histoire des Littératures, I: Littératures anciennes, orientales et orales, Paris 

1977 (“Encyclopédie de la Pléiade”), ζει. 342 θεμ (“De la conquête romaine à Justinien”).  

6. P. E. EASTERLING – B. M. W. KNOX, Iζηνξία ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο (κεηάθξ. 

N. KΟΝΟΜΖ – X. ΓΡΗΜΠΑ – M. KΟΝΟΜΖ), Aζήλα 1990, ζει. 839-931 (“H Λνγνηερλία ηεο 

Aπηνθξαηνξίαο”).  

7. J.-C. CARRIERE – J. GAILLARD – R. MARTIN – O. MORTIER-WALDSCHMIDT, Littérature 

gréco-romaine. Anthologie historique, Tours 1994, ζει. 551 θεμ.  

8. H.-G. NESSELRATH, “Iζηνξία ηεο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο. H απηνθξαηνξηθή επνρή”, in 

Eηζαγσγή ζηελ Aξραηνγλσζία, η. A΄: Aξραία Eιιάδα (κεηάθξ. Θ. KΟΤΡΔΜΔΝΟΤ – Π. 

KΤΡΗΑΚΟΤ), Aζήλα 2001, ζει. 272-297.  

9. J. HAMMERSTAEDT, “Iζηνξία ηεο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο. Όζηεξε αξραηφηεηα”, ό. π., ζει. 

298-320.  

10. S. SAID, “H Pσκατθή Aπηνθξαηνξία. Aπφ ην Άθηην έσο ηελ ίδξπζε ηεο 

Kσλζηαληηλνππφιεσο. H επνρή ησλ ζπκβηβαζκψλ” θαη “H χζηεξε αξραηφηεηα: Aπφ ηνλ 

Kσλζηαληίλν ζηνλ Iνπζηηληαλφ. H επνρή ησλ κεηαβνιψλ”, in S. SAID – M. TRAIDE – A. DE 

BOLLUEC, Iζηνξία ηεο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο (κεηάθξ. Γ. ΞΑΝΘΑΚΖ-KΑΡΑΜΑΝΟΤ θιπ), II, 

Aζήλα 2004, ζει. 161-322 θαη 323-362 αληίζηνηρα.  

11. A. DE BOLLUEC, “H Xξηζηηαληθή Eιιεληθή Γξακκαηεία”, ό. π., ζει. 365-452.  

12. F. MONTANARI – F. MONTANA, Ιζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο από ηνλ 8ν αη. 

π. Υ. έσο ηνλ 6ν αη. κ. Υ. (κεηάθξ. . ΚΟΤΣΡΑΚΖ …), Θεζζαινλίθε 2008, ζει 917-1165 

(“Ζ απηνθξαηνξηθή πεξίνδνο”). 

Πξνηεηλφκελα βνεζήκαηα  

1. Γ. Ράηνο, Διιεληθή Γξακκαηεία ησλ απηνθξαηνξηθώλ ρξόλσλ, Ησάλληλα 2012.  

2. J. de Romilly, Précis de Littérature grecque, ειιεληθή κεηάθξαζε Θ. Υξηζηνπνχινπ-

Μηθξνγηαλλάθε Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία, Αζήλα (“Καξδακίηζα”) 
3
2014.  

 

 

ΦΔ0712 – ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΣΧΝ ΚΛΑΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ – ΔΤ(VΗΗΗ) 

(Ζ. Υξπζνζηνκίδεο - ΔΓΒΜ82) 

 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

Α΄. ΔΗΑΓΧΓΖ (Ηζηνξία, νξνινγία, κεζνδνινγία, ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ). 

Β΄ Αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ πεγψλ. Αληηβνιή ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. Καηαξηηζκφο ηνπ 

ζηέκκαηνο ρεηξνγξάθσλ. Contaminatio θαη αληηκεηψπηζή ηεο. Καηαξηηζκφο θαη βειηίσζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο έθδνζεο. Σερληθή ησλ εθδφζεσλ. 

Γ΄. Αλάγλσζε θξηηηθνχ ππνκλήκαηνο. Παξαδείγκαηα θαηαξηηζκνχ ζηέκκαηνο ρθθ. 
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ΦΔ0225 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ – ΔΤ(VΗΗI) 

(. Κσλζηαληηλίδε) 

 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη: 

- χληνκε εηζαγσγή ζηε Μπθελατθή Φηινινγία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

γεληθά γηα ηε θηινινγηθή έξεπλα θαη ηδηαίηεξα γηα ηε κειέηε ησλ νκεξηθψλ επψλ. 

- Δξκελεία κπθελατθψλ θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α. κε 

ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν: θαηαγξαθέο πξνζθνξψλ ζε ζεφηεηεο (PY Tn, Fr, Kn Fp, 

V, Gg), β. Cn ηεο Πχινπ θαη D ηεο Κλσζζνχ, γ. L ηεο Κλσζζνχ, δ. Α ηεο Πχινπ, ε. 

Jn ηεο Πχινπ, ζη. Ta ηεο Πχινπ, δ. Δ ηεο Πχινπ, ε. S ηεο Κλσζζνχ, ζ. Ra ηεο 

Κλσζζνχ. 

Οη παξαπνκπέο ζηα κπθελατθά θείκελα γίλνληαη ζηηο εμήο εθδφζεηο: 

1. Γηα ηα θείκελα ηεο Πχινπ: E. L. Bennett & J.-P. Olivier, The Pylos tablets 

transcribed I-II, Rome 1973, 1976. 

2. Γηα ηα θείκελα ηεο Κλσζζνχ: J. Chadwick, J.T. Killen, J.-P. Olivier, The Knossos 

tablets, Cambridge 1971. 

3. Γηα ηα θείκελα ησλ Θεβψλ: T.G. Spyropoulos & J. Chadwick, The Thebes tablets II, 

Salamanca 1975. 

 

 

ΦΔ0874 – ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ – ΔΤ(VΗΗΗ) 

(Μ. Ληάηζε) 

 

Ζ ηαηξηθή επηζηήκε νθείιεη ηηο απαξρέο ηεο ζηνπο πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο, θαζψο νη 

πξψηεο ηαηξηθέο ζρνιέο ηδξχζεθαλ απφ απηνχο. Ζ ζρνιή ηνπ Κξφησλα απφ ηνλ Ππζαγφξεην 

Αιθκαίσλα ηνλ Κξνησληάηε, ε ζρνιή ηνπ Αθξάγαληα απφ ηνλ Δκπεδνθιή. Ζ επίδξαζε ηνπ 

Ππζαγφξα ππήξμε θαζνξηζηηθή, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηηεηηθήο. Αιιά 

θαη άιισλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ (π.ρ. ηνπ Γηνγέλε ηνπ Απνιισληάηε, ηνπ Γεκφθξηηνπ, 

ηνπ Αλαμαγφξα) ππήξμε κεγάιε ε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ θαη 

ζεσξηψλ. Σα ηαηξηθά ζέκαηα αληηκεησπίζηεθαλ κε θηινζνθηθέο έλλνηεο. Θα εμεηάζνπκε, 

ινηπφλ, κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζρεηηθά απνζπάζκαηα ησλ πξνζσθξαηηθψλ 

θηινζφθσλ. Δπίζεο, γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ, ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αηηηψλ ηνπο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηέο, αιιά θαη γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηεο 

θχζεο ζηελ χπαξμε, ηε δηαηάξαμε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο, ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο, βξίζθνπκε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο ζεσξίεο ζηνλ Πιάησλα (Σίκαηνο, Πνιηηεία, 

Νόκνη) θαη ζηνλ Αξηζηνηέιε (Πεξὶ ηὰ δῶηα ἱζηνξίαη, Πεξὶ δώησλ κνξίσλ, Πεξὶ δώησλ 

γελέζεσο), απνζπάζκαηα ησλ νπνίσλ ζα κειεηήζνπκε, επίζεο, δηεμνδηθά. 

Κείκελν: 

Ioannes Burnet (ed.), Res Publica, Timaeus (Platonis Opera, Vol. IV), Oxford Classical 

Texts, Oxford 1902 (έθηνηε πνιιαπιέο επαλεθδφζεηο). 

Δγρεηξίδην: 

Αλδξέαο Καηζνχξεο, Η Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή. Θεσξία θαη πξαθηηθή κέζα από ηηο πεγέο, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2017. 
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ΦΔ0867 – ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ – ΔΤ(VΗΗΗ) 

(Γ. Κνπθνπδίθα - ΔΓΒΜ82) 

 

Σν κάζεκα εληάζζεηαη ζηα θαη‟ επηινγή καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, θαη 

πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ πνπ αθνινπζνχλ ηελ θιαζηθή θαηεχζπλζε. 

 

1. Όιε ηνπ καζήκαηνο: 

Α. Δηζαγσγή: 

Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ ειιεληζκφο, ειιεληζηηθφο. Ο J.G. Droysen θαη ε “αλαθάιπςε” ηνπ 

ειιεληζηηθνχ θφζκνπ. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ζηε κειέηε ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. Σα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ινγνηερλίαο ηελ επνρή απηή. Ζ γέλεζε ηεο θηινινγίαο ζηελ 

Αιεμάλδξεηα, ην Μνπζεῖνλ, νη βηβιηνζήθεο. 

 

Β. Κείκελα: 

α. Καιιίκαρνο, Ὕκλνο εἰο Ἀπόιισλα 

β. Απνιιψληνο Ρφδηνο, Ἀξγνλαπηηθά Γ΄ 912 -1145 

γ. Θεφθξηηνο, Δηδχιιην ΗΗ (Φαξκαθεύηξηα) 

δ. Ζξψ(λ)δαο, 4
νο

 κίκνο (Ἀζθιεπηῷ ἀλαηηζεῖζαη θαὶ ζπζηάδνπζαη). 

 

2.  Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:  

 (i) G. O. Hutchinson, Η Διιεληζηηθή Πνίεζε, Oxford 1988 (κηθξ. Λ. Υαηδεθψζηα) 

Αζήλα (Ηλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ-Α.Καξδακίηζα) 2007.  

 (ii) Αιεμαλδξηλή Μνύζα. πλέρεηα θαη λεσηεξηζκόο ζηελ Διιεληζηηθή πνίεζε, επηκέιεηα 

Φ. Π. Μαλαθίδνπ - Κ. παλνπδάθεο, Αζήλα (GUTENBERG) 2008. 
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ΟΜΖΡΟΤ ΙΛΙΑ Τ(VI) 

(. Κσλζηαληηλίδε - Υ. Απγεξηλφο)  

 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη: 

 

Η. Δηζαγσγή ζηελ επηθή πνίεζε: 

Ο επηθφο θχθινο. Σα νκεξηθά έπε. Ζ δεκηνπξγία θαη κεηάδνζή ηνπο. Υεηξφγξαθα θαη 

εθδφζεηο ησλ νκεξηθψλ επψλ. Ο πνηεηήο ηεο Ἰιηάδαο θαη ηεο Ὀδύζζεηαο. Σν νκεξηθφ δήηεκα. 

Ζ νκεξηθή γιψζζα θαη νη πξντζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο. Ζ ρξνλνιφγεζε θαη ην ηζηνξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Οκήξνπ. Ο πνιηηηζκφο ησλ επψλ. Οκεξηθή ζξεζθεία. 

 

ΗΗ. Δηζαγσγή ζηελ Ἰλιάδα: 

Σν θείκελν θαη ε παξάδνζε ηεο Ἰιηάδαο. Οη Αιεμαλδξηλνί θηιφινγνη. Σν ζρέδην θαη ε ηερληθή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έπνπο. Ηζηνξία, κχζνο θαη έπνο. Θενί θαη άλζξσπνη ζηελ Ἰιηάδα. 

 

ΗΗΗ. Ραςσδίεο  θαη Χ:  

Γισζζηθή επεμεξγαζία ηνπ νκεξηθνχ θεηκέλνπ, κεηξηθή αλάιπζε, εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

θαη απφδνζε ζηε Νενειιεληθή (D. B. Monro θαη T.W. Allen, eds, Homeri Opera, II, Oxford 
3
1920 (OCT). 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 

R. Janko, M.W. Edwards, N. Richardson, Οκήξνπ Ἰιηάδα. Κείκελν θαη εξκελεπηηθό ππόκλεκα, 

ηφκνο Β´, 2018 (University Studio Press). 

M. Edwards, Ὅκεξνο. Ὁ πνηεηὴο ηῆο Ἰιηάδνο, ειι.κεηάθξ. Ν. Μπεδαληάθνο, Β. Ληαπήο, 2001 

(Δθδφζεηο Καξδακίηζα).  

Υ.Κ. Σζαγγάιεο, Σέρλε ξαςσδηθή. Η απαγγειία ηεο επηθήο πνίεζεο, 2018 (Δθδφζεηο 

University Studio Press). 
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2. ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA 

 

XEIMEPINO EΞAMHNO 

 

YΠOXPEΧTIKA (Y) 

 

ΦΤ1302 – ΛATINIKH ΓΛΧΑ – Τ(Η) 

(Φ. Πνιπκεξάθεο) 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε κεηάθξαζε ιαηηληθψλ θεηκέλσλ 

απφ ην ρψξν ηεο πεδνγξαθίαο (ξεηνξεία, ηζηνξηνγξαθία, βηνγξαθία), ηε γξακκαηηθή θαη ην 

ζπληαθηηθφ. Θεσξείηαη δεδνκέλε ε θαιή γλψζε ηνπ ηππνινγηθνχ κέξνπο ηεο γξακκαηηθήο. 

Απφ ηελ χιε ηνπ ζπληαθηηθνχ δηδάζθνληαη αλαιπηηθά νη νλνκαηηθνί ηχπνη ηνπ ξήκαηνο 

(απαξέκθαην, κεηνρή, ζνππίλν, γεξνχλδην, γεξνπλδηαθφ), ε ρξήζε ησλ εγθιίζεσλ ζηηο θχξηεο 

πξνηάζεηο, ν ππνηεηαγκέλνο θαη ν πιάγηνο ιφγνο. Αλαθνξέο ζε θεθάιαηα ηνπ ζπληαθηηθνχ 

πνπ δελ ζα δηδαρηνχλ γίλνληαη θαηά ηελ ιεπηνκεξή ζπληαθηηθή αλάιπζε ησλ επηιεγκέλσλ 

θεηκέλσλ πνπ πξνζεγγίδνπκε. 

Βηβιηνγξαθία ζρεηηθή θαη έληππν πιηθφ γηα ηα ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ ζα κειεηεζνχλ 

ζα δηαλεκεζνχλ κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 

ηηο εμεηάζεηο ζα δεηεζνχλ: 

1. Μεηάθξαζε αδίδαθηνπ θεηκέλνπ απφ ην 3
ν
 βηβιίν ηνπ De bello Gallico ηνπ Ηνχιηνπ 

Καίζαξα θαη, ελδερνκέλσο, θαη απφ ηα θείκελα πνπ ζα δηδαρζνχλ. 

2. Γξακκαηηθέο παξαηεξήζεηο. 

3. πληαθηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην αδίδαθην θείκελν θαη, 

ελδερνκέλσο, θαη απφ ηα παξαδείγκαηα ζπληαθηηθνχ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηα καζήκαηα. 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 

1. M. von Albrecht, Ιζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο (Geschichte der Römischen Literatur, 

München 
2
1994, κεηάθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθήηαο), Π.Δ.Κ., η. Α΄, Ζξάθιεην 1997

.
 η. 

Β΄(κεηάθξ. – επηκ. Γ. Ε. Νηθήηαο), Ζξάθιεην 2002 (νη πξφζθαηεο αλαηππψζεηο 

θπθινθνξνχλ ζε έλαλ ηφκν). 

2. E. J. Kenney – W. V. Clausen, Ιζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο (The Cambridge History 

of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge 1982, κεηάθξ. Θ. Πίθνπιαο – Α. 

ηδέξε-Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλήο), εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα 1998. 

3. Α. Ernout – F. Thomas, πληαθηηθό ηεο Λαηηληθήο (Syntaxe Latine, Paris 
2
1972, κεηάθξαζε 

Θ. Πίθνπιαο – επηκ. Α. Μηραιφπνπινο), εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα 2012. 

4. R. Maltby – K. Belcher, Σα Λαηηληθά: Μαζαίλνληαο ηε γιώζζα από ηηο πεγέο (κεηάθξαζε 

Δ. Πεξάθε Κπξηαθίδνπ – Δ. Καξαθάζεο), εθδ. κίιε, Αζήλα 2017. 

 

 

ΦΤ5330 – ΛATINIKO MYΘITOPHMA – Τ(ΗΗΗ) 

(Β. Παππάο - ΔΓΒΜ82) 

 

1.  Γεληθή εηζαγσγή ζην αξραίν κπζηζηόξεκα (γέλεζε θαη ραξαθηήξαο, παιαηφηεξεο  θαη 

ζχγρξνλεο απφςεηο: E. Rohde, B.E. Perry, B.P. Reardon, T. Hägg, G. Anderson θιπ., 

ζχληνκε επηζθφπεζε ηνπ είδνπο). 

2.  Tν ιαηηληθφ κπζηζηφξεκα (γέλεζε, ραξαθηήξαο θαη ζρέζε ηνπ ιαηηληθνχ κπζηζηνξήκαηνο 

πξνο ην αξραίν ειιεληθφ κπζηζηφξεκα. Tν ιαηηληθφ κπζηζηφξεκα θαη ε ζεσξία ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο ησλ G. Lukacs θαη L. Goldmann). 
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3. Κείκελα: Πεηξψληνο. 

 α)  Eηζαγσγή (βηνγξαθηθά· ην έξγν ηνπ: ραξαθηήξαο, πεγέο, επηβίσζε,  

 ηδηνκνξθία· γιψζζα θαη ηζηνξία ηνπ θεηκέλνπ· βηβιηνγξαθία).  

  β)  Aλζνινγεκέλα θείκελα απφ ην Satyricon (Cena Trimalchionis): θεθ.26,7-34,10· 37-

38· 51· 61, 5-63,10· 71 (θείκελν, κεηάθξαζε, ζρφιηα). 

  γ)  Aλζνινγεκέλα θείκελα απφ κεηάθξαζε: Satyricon θεθ. 1-4 (“Eθπαηδεπηηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ επνρή ηνπ Πεηξψληνπ”)· 12-15  (“Kξηηηθή ηεο δηθαηνζχλεο”)· 42-

45 (“Λατθνί ζπκπνηηθνί ιφγνη”) · 26,7-78,8 (“Tν ηζηκπνχζη ηνπ Tξηκαιρίσλα”)· 111-

113 (“H ηζηνξία ηεο ρήξαο απφ ηελ Έθεζν”: έληαμή ηεο ζην είδνο ησλ κηιεζηαθώλ 

ηζηνξηώλ, παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο παξαιιαγέο, δηαζθεπέο θαη κηκήζεηο, γεσγξαθηθή 

εμάπισζε θιπ.)· 140-141 (“Φηινρξήκαηνο θαληβαιηζκφο”). 

  δ)  Θέκαηα γηα κειέηε: H θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Pψκε (εθπαίδεπζε, ζεάκαηα θαη 

παηρλίδηα, ινπηξά θαη ζπκπφζηα, ιατθέο πνιπθαηνηθίεο θαη αξηζηνθξαηηθέο βίιεο, ξσκατθφ 

εκεξνιφγην θιπ.), Πεηξψληνο θαη αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηελ Kακπαλία, Πεηξψληνο θαη 

ηζηνξία, Πεηξψληνο θαη ιανγξαθία, ην Satyricon ηνπ Πεηξψληνπ ζηε λεφηεξε ηέρλε θαη 

ινγνηερλία (H. Sienkiewitcz, Quo vadis? F. Fellini, Satiricon). 

 

 

ΦΤ5330 – ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ: BIPΓIΛIOY AINEIAΓA – Τ(V) 

(Φ. Πνιπκεξάθεο) 

 

1) ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε εμέηαζε δχν ζεκάησλ πνπ δηαδξακάηηζαλ 

ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ζχλζεζε ηεο Αηλεηάδαο θαη απνηεινχλ θιεηδί γηα ηελ εξκελεία θαη ην 

κήλπκα ηνπ έπνπο. πγθεθξηκέλα εμεηάδνπκε α) ηα ηζηνξηθά ρσξία, ηηο ιεγφκελεο ηζηνξηθέο 

“ζθήλεο” ηεο Αηλεηάδαο, θαη β) ηελ εξσηηθή ηζηνξία Γηδψο-Αηλεία· κε γλψκνλα απηά ηα δχν 

ζέκαηα επηιέρζεθαλ νη παξαθάησ ελφηεηεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα βηβιία ηεο Αηλεηάδαο. 

 

2) Όιε ηνπ καζήκαηνο: 

1. α. χληνκε εηζαγσγή ζην ξσκατθφ έπνο, ειιεληθφ ππφβαζξν, ξσκατθή εμέιημε. 

  β. Eηζαγσγηθά ζηνλ Bηξγίιην: εξγνβηνγξαθηθά, πνιηηηθφ θαη ινγνηερληθφ πιαίζην, δνκή - 

πεξηερφκελν θαη ινγνηερληθέο πεγέο ηεο Aηλεηάδαο, γιψζζα-χθνο θαη επηδξάζεηο (ζπλνπηηθά) 

ηεο Aηλεηάδαο. 

2.  Mεηάθξαζε, ζρνιηαζκφο θαη εξκελεία επηιεγκέλσλ ελνηήησλ απφ ηα εμήο βηβιία: 

  1ν βηβιίν, ζη. 1-33, 254-296, 613-632, 657-722. 

 4ν βηβιίν, ζη. 1-30, 129-197, 296-330, 595-629. 

  6ν βηβιίν, ζη. 264-294, 426-476, 752-807, 841-853, 893-901. 

  8ν βηβιίν, ζη. 625-731. 

  12ν βηβιίν, ζη. 791-842, 919-952. 

3. Mεηξηθή (πξνζσδία - δαθηπιηθφ εμάκεηξν). 

3) Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 

Γηαλέκεηαη ην θείκελν ηεο έθδνζεο ηνπ R. A. B. Mynors, OCT – Καξδακίηζα.  

i) Δ. Γθαζηή, Βηξγηιίνπ Αηλεηάδα, Βηβιίν II. Δηζαγσγή – Μεηάθξαζε – Δξκελεπηηθφ Γνθίκην, 

(Σππσζήησ- Γ. Γαξδαλφο), Αζήλα 2005.  

ii) Ph. Hardie, Βηξγίιηνο (κεηάθξ. Δηξ. Μεηνχζε-επηκ. Β. Φπληίθνγινπ), Univ. Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2005. 

4) ηηο εμεηάζεηο ζα δεηεζνχλ: 

1.  Mεηάθξαζε ελφο ρσξίνπ (10-15 ζηίρσλ). Έληαμε θαη ζρνιηαζκφο ηνπ θεηκέλνπ ή 

ζχγθξηζε θαη εξκελεία ρσξίσλ. 

2.  Mία γξακκαηηθή θαη κία ζπληαθηηθή παξαηήξεζε.  
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3.  Mεηξηθή αλάιπζε 2-3 ζηίρσλ. 

4.  Παξαηεξήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνλ Bηξγίιην γεληθφηεξα (εηζαγσγηθά γηα ηνλ Bηξγίιην).  

Kαηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζα δηαλεκεζεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

 

 

ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

ΦΔ0373 – ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ – ΔΤ(VΗΗ) 

(Β. Παππάο - ΔΓΒΜ82) 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ιαηηληθήο ιπξηθήο πνίεζεο 

απφ ηελ χζηεξε δεκνθξαηία έσο θαη ηνλ principatus ησλ Φιαβίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

παξαδφζεηο πεξηιακβάλνπλ εξκελεία ηκήκαηνο ησλ Carmina ηνπ Καηνχιινπ θαη ηνπ 

Οξαηίνπ, ηεο ειεγεηαθήο πνίεζεο ησλ Σηβνχιινπ, Πξνπεξηίνπ, Οβηδίνπ, θαη ηεο επθαηξηαθήο 

πνίεζεο (Silvae) ηνπ ηαηίνπ. Μειεηάηαη ε γιψζζα, ην χθνο, ην κέηξν, δεηήκαηα θξηηηθήο 

ηνπ θεηκέλνπ, ε ζεκαηηθή θαη ε πνηεηηθή ησλ πνηεκάησλ, θαη επηρεηξείηαη έληαμή ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηδενινγία ηεο επξχηεξεο ηζηνξηθήο θαη γξακκαηεηαθήο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλήθνπλ.  

 

 

ΦΔ0713 – ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ – ΔΤ(VΗΗ) 

(Π. Φίινο) 

 

ην κάζεκα απηφ εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο, απφ ηηο 

πξσηντλδνεπξσπατθέο θαηαβνιέο ηεο έσο ηελ χζηεξε αξραηφηεηα/πξψηκν κεζαίσλα (4
νο

 - 8
νο

 

αη. κ.Υ.), νπφηε θαη νη επηκέξνπο γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο ηεο δεκψδνπο ιαηηληθήο 

κεηεμειίζζνληαη ζηαδηαθά ζηηο κεηαγελέζηεξεο ξνκαληθέο (λενιαηηληθέο) 

δηαιέθηνπο/γιψζζεο (ηηαιηθή, ηζπαληθή, γαιιηθή θηι). Θα εμεηαζηνχλ δεηήκαηα, φπσο ν 

γισζζηθφο ράξηεο ηεο Ηηαιίαο ηελ 1
ε
 ρηιηεηία π.Υ. (ηλδνεπξσπατθέο θαη κε ηλδνεπξσπατθέο 

γιψζζεο), ε εκθάληζε θαη ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηεο ιαηηληθήο έλαληη ησλ άιισλ γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ ηεο αξραίαο Ηηαιίαο, θαζψο θαη ε δηαρξνληθή επαθή ηεο ιαηηληθήο κε άιιεο, κε 

ηηαιηθέο γιψζζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξραία ειιεληθή. Δπηπιένλ, ζα αλαιπζεί 

ζπλνπηηθά ε εμέιημε ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο, ηφζν ζε επίπεδν γξακκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ιεμηθφ) φζν θαη απφ πιεπξάο δηαδηθαζίαο 

πξνηππνπνίεζεο (standardization), επηπέδσλ χθνπο (registers), γεσγξαθηθήο θαη 

θνηλσληνγισζζηθήο πνηθηιφηεηαο (variation) θηι. Θα εμεηαζηνχλ επίζεο ζεκαληηθέο 

εμσγισζζηθέο παξάκεηξνη (ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θηι), φπσο ε επίδξαζε ηεο (κεηα)θιαζηθήο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξφηππεο ιαηηληθήο, νη γισζζηθέο επηπηψζεηο 

απφ ηε ζηαδηαθή εμάπισζε ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο, ν αληίθηππνο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θηι. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε γισζζηθή αλάιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ θεηκέλσλ 

(ινγνηερληθψλ, επηγξαθηθψλ, παππξηθψλ) απφ φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θείκελα γξακκέλα ζε „αλεπίζεκε‟ / κε πξφηππε (informal) γιψζζα. 

 

Πξνηεηλφκελα πγγξάκκαηα 

(1) J. Clackson & G. Horrocks, Ιζηνξία ηεο ιαηηληθήο γιώζζαο, κηθξ. Γ. Κ. Γηαλλάθεο, Αζήλα 

2014 (εθδ. Γ. Ν. Παπαδήκαο).  

(2) Ν. Κνλνκήο, Από ηελ ηζηνξία ηεο ιαηηληθήο γιώζζαο, 5ε έθδνζε, Αζήλα 2012 (εθδ. 

χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ) 
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ΦΔ0369 – ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΔΤ(VΗΗ) 

(Β. Παππάο - ΔΓΒΜ82) 

 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

Α΄. Γεληθή εηζαγσγή ζηελ Παιαηνγξαθία (Οξηζκφο, είδε, ηζηνξία θαη έθηαζε ηεο 

Παιαηνγξαθίαο). 

Β΄. Ηζηνξία θαη πεξηερφκελν ηεο Λαηηληθήο Παιαηνγξαθίαο. 

Γ΄. Λαηηληθφ Αιθάβεην. Ηζηνξία, εμέιημε θαη είδε ηεο Λαηηληθήο Γξαθήο. 

Γ΄. Λαηηληθέο βξαρπγξαθίεο. 

Δ´. Ζ πξάμε ηεο αληηγξαθήο θαη ηα ζθάικαηά ηεο. 

Σ´. Μηθξνγξαθίεο θαη πδαηφζεκα. Πεξηγξαθή ησλ ρεηξνγξάθσλ. 

Ε΄. πνπδαηφηεξνη θαηάινγνη ρεηξνγξάθσλ θαη βηβιηνζήθεο κε ζεκαληηθέο 

ζπιινγέο ρεηξνγξάθσλ. Φσηνγξαθίεο, κηθξνηαηλίεο, κηθξνδειηία, ςεθηαθέο 

ζπιινγέο θαη ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο θαηαιφγσλ ρεηξνγξάθσλ θαηά ζπγγξαθέα. 

Ζ΄. Αλάγλσζε θσηνγξαθηψλ ρεηξνγξάθσλ. 
 

 

EAPINO EΞAMHNO 

 

YΠOXPEΧTIKA (Y) 

 

ΦΤ2314 – PΧMAΨKH ITOPIOΓPAΦIA – Τ(ΗΗ) 

(Φ. Πνιπκεξάθεο) 

 

[Ζ πεξηγξαθή αθνξά θαη ζην ΦΤ2312 – Ανθολογία Ρωμαϊκήρ Ιζηοπιογπαθίαρ (γηα ηνπο θνηηεηέο 

παιαηφηεξσλ εμακήλσλ – εηζαγσγή πξηλ απφ ην 2017-8)] 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα είδε, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε 

γιψζζα θαη ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ξσκατθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη βηνγξαθίαο. 

ζνλ αθνξά ηνπο ηξεηο θνξπθαίνπο ηζηνξηθνχο (αιινχζηην, Λίβην, Σάθηην) επηρεηξείηαη κηα 

ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πξννηκίσλ ηνπο γηα λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, δει. ηεο Γεκνθξαηηθή 

επνρήο, ησλ Απγνχζηεησλ ρξφλσλ θαη ηεο πξψηκεο Απηνθξαηνξηθήο πεξηφδνπ. 

  

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη: 

Η) χληνκε αλαθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ Λαηηληθψλ ζπνπδψλ, ζηελ εκθάληζε θαη ηηο 

πεξηφδνπο ηεο Λαηηληθήο Γξακκαηείαο, κε έκθαζε ζηηο πεξηφδνπο ηεο γξακκαηείαο ηεο 

Αξραηφηεηαο θαη ζηνλ φξν «θιαζηθφο». 

ΗΗ) Δηζαγσγή ζηε ξσκατθή ηζηνξηνγξαθία απφ ηηο απαξρέο (ρξνληθά ησλ αξρηεξέσλ), ηελ 

ειιελφγισζζε ξσκατθή ηζηνξηνγξαθία, ηελ θαζηέξσζε ηεο ιαηηλφγισζζεο απφ ηνλ Κάησλα 

κέρξη ηνλ Ακκηαλφ Μαξθειιίλν, ηνλ ηειεπηαίν κεγάιν ηζηνξηθφ ηεο ξσκατθήο αξραηφηεηαο. 

ΗΗΗ) Αλζνινγεκέλα θείκελα γηα κειέηε απφ ην πξσηφηππν: 

α) Κείκελα ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ 

Κηθέξσλ: De oratore II, 12-13, 51-56· II, 13-14, 57-61 θαη II, 15, 62-64. Κντληηιηαλφο: 

Institutio Oratoria X 1, 31-34 θαη X 1, 97-104. 

Πιίληνο ν Νεφηεξνο: Epist. 5, 8 (ad T. Capitonem). 

β) Κείκελα ηζηνξηθψλ θαη βηνγξάθσλ 

Kνξλήιηνο Νέπσηαο: praefatio, Pelopidas 1, Themistocles 7, Aristides 1, De regibus 2, 
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Hannibal 1-2, Cato 1 θαη 3, Atticus 1 θαη 13. 

Ηνχιηνο Καίζαξαο: De bello Gallico 1, 1· 3, 18-19· De bello civili 1, 32. 

αιινχζηηνο Κξίζπνο: De conjuratione Catilinae 1-5 & 54· De bello Jugurthino 4-5· 

Historiae I, 11-12, 16 θαη IV 69. 

Σίηνο Λίβηνο: praefatio. 

Πνκπήηνο Σξφγνο: Hist. Phil. Epit. praefatio θαη 1, 1. 

Κνξλήιηνο Σάθηηνο: German. 1-2· Agric. 3· Historiae 1, 1· Annales 1,1 & 15, 44. 

νπεηψληνο: Augustus 14, 17, 18. 

Ακκηαλφο Μαξθειιίλνο: XXI 4, 5 θαη XXV 3, 21. 

ΗV) Ζ εμέηαζε πεξηιακβάλεη:  

1. Μεηάθξαζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζχληνκσλ θεηκέλσλ. 

2. Γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο.  

3. ρφιηα, πξαγκαηνινγηθέο ή εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο ζηα εμεηαδφκελα θείκελα. 

4. Γξακκαηνινγηθέο εξσηήζεηο απφ ηελ εηζαγσγή, νη νπνίεο πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο  

παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ (εθηελήο εηζαγσγή είλαη αλαξηεκέλε ζην e-course) θαη απφ ηηο 

παξαθάησ ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Fr. Graf (επηκ. έθδ.), Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία: ηόκνο 

Β΄ Ρώκε, Αζήλα 2001, ζζ. 195 - 196, 202 - 205, 212, 244 - 248, 281- 286, 307-310, 322-323. 

V) Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 

1. Fr. Graf (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία: ηόκνο Β΄ Ρώκε (Einleitung
.
 in die 

Lateinische Philologie, Stuttgart & Leipzig 1997, κεηάθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθήηαο), εθδ. Γεκ. Ν. 

Παπαδήκα, Αζήλα 2001. 

Δλαιιαθηηθά πξνηείλνληαη ηα βηβιία: 

2. M. von Albrecht, Ιζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο (Geschichte der Römischen 

Literatur, München 
2
1994, κεηάθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθήηαο), Π.Δ.Κ., η. Α΄, Ζξάθιεην 1997

.
 η. 

Β΄(κεηάθξ. – επηκ. Γ. Ε. Νηθήηαο), Ζξάθιεην 2002 (νη πξφζθαηεο αλαηππψ-ζεηο 

θπθινθνξνχλ ζε έλαλ ηφκν). 

3. E. J. Kenney – W. V. Clausen, Ιζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο (The Cambridge 

History of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge 1982, κεηάθξ. Θ. Πίθνπιαο – 

Α. ηδέξε-Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλήο), εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα 1998. 

 

 

ΦY4939 – ΚΗΚΔΡΧΝ: ΡΖΣΟΡΔΗΑ – Τ(ΗV) 

(Π. Κνληνλάζηνο - ΔΓΒΜ82) 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηαρξνληθή κειέηε ηεο Ρσκατθήο Ρεηνξείαο / Ρεηνξηθήο (είδε, 

ραξαθηεξηζηηθά, εθπξφζσπνη) απφ ηα ρξφληα ηεο δεκνθξαηίαο έσο ηεο χζηεξεο ππαηείαο, θαη 

ηδηαίηεξα ε γλσξηκία κε ηνλ βίν θαη ην έξγν ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ Ρσκαίνπ ξήηνξα, ηνπ 

Κηθέξσλα. 

Δξκελεχεηαη έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο δηθαληθφο ιφγνο ηνπ Κηθέξσλα: πην ζπγθεθξηκέλα 

κειεηψληαη ε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπ ιφγνπ, πξνβιήκαηα θξηηηθήο ηνπ θεηκέλνπ, δεηήκαηα 

ξσκατθήο ηζηνξίαο θαη ηζηνξίαο ησλ ξσκατθψλ ζεζκψλ, ην επξχηεξν ηζηνξηθν-πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη, νη βαζηθέο αξρέο ηεο ξεηνξηθήο δηάξζξσζεο ηνπ 

ιφγνπ θαη ε ζρέζε ηνπο πξνο ηελ ειιεληθή θαη ηε ξσκατθή ξεηνξηθή ζεσξία θαη πξάμε. 
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ΦΤ4938 – ΡΧΜΑΨΚΖ TPAΓΧΓIA: ΔΝΔΚΑ ΦΑΙΓΡΑ – Τ(VΗ) 

(Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ) 

 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

I.  Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΔΝΔΚΑ  

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελέθα  

2. Σν έξγν ηνπ ελέθα  

Α. ΣΑ ΠΔΕΑ  

Consolatio ad Marciam· De ira· Consolatio ad matrem Heluiam· Consolatio ad 

Polybium· De breuitate uitae· De tranquillitate animi· De constantia sapientis· De 

uita beata· De otio· De prouidentia· De beneficiis· De clementia· Naturales 

quaestiones· Epistulae morales· Apocolocynthosis diui Claudi. Ζ θηινζνθία ηνπ 

ελέθα. Ζ ηέρλε ηνπ πεδνγξάθνπ ελέθα. Ζ επηβίσζε.  

Β. ΟΗ ΣΡΑΓΧΓΗΔ  

Hercules furens· Troades· Phoenissae· Medea· Phaedra· Oedipus· Agamemnon· 

Thyestes· Hercules Oetaeus. Πξνβιήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαγσδηψλ: 

Παηξφηεηα· Υξνλνιφγεζε· ηφρνο ή ζηφρνη ησλ ηξαγσδηψλ· Σν Corpus ησλ 

ηξαγσδηψλ· Πεγέο· Γνκή· Ρεηνξηθή θαη αηζζεηηθή δηάζηαζε· Σν πξφβιεκα ηεο 

παξάζηαζεο· Γξακαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Θέαηξν θαη θηινζνθία. Γιψζζα, χθνο θαη 

ινγνηερληθή απνηίκεζε. Δπηβίσζε. Ζ Octauia.  

ΗΗ. Ζ ΦΑΗΓΡΑ  

Α. ΔΗΑΓΧΓΖ  

1. Ο κχζνο ηνπ Ηππφιπηνπ θαη ηεο Φαίδξαο. 2. Γξακαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κχζνπ. 3. Ζ 

πξσηνηππία ηεο Φαίδξαο. 4. Πεξηερφκελν θαη δνκή ηεο Φαίδξαο. 5. Οη ραξαθηήξεο: 

Ηππφιπηνο· Φαίδξα· Σξνθφο· Θεζέαο. 6. Ζ εηθνλνπνηία ηεο Φαίδξαο. 7. Ζ θηινζνθία 

ηεο ηξαγσδίαο. 8. Ο ξφινο ηεο θχζεο (natura) ζηε Φαίδξα. 9. H ακαδφληα θαηαγσγή 

ηνπ Iππφιπηνπ, ε „γεσγξαθία‟ θαη ν αληηθπιεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Φαίδξα.  10. 

Κπλεγνί θαη ζεξάκαηα ζηε Φαίδξα. 11. Υξνλνιφγεζε θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο 

Φαίδξαο. 12. H επίδξαζε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ κχζνπ ηεο Φαίδξαο: Αξραηφηεηα· 

Αλαγέλλεζε: ΗΔ-Ηϛ΄ αη.· Γαιιία (Robert Garnier)· ΗΕ΄ αη. Γαιιία (La Pinelière, 202, 

Gabriel Gilbert, Mathieu Bidar, Nicolas Pradon, Tristan l‟Hermite)· ΗΘ΄ αη. Αγγιία 

(A. Ch. Swinburn,)· Κ΄ αη. Ηηαιία (Gabriele D‟Annunzio)· πεξα, λεφηεξν ζέαηξν, 

θηλεκαηνγξάθνο θιπ.. 13. Xεηξφγξαθε παξάδνζε θαη ηζηνξία ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

Φαίδξαο. 14. Πξνζσδία θαη κεηξηθή. 15. H „θαηαξακέλε‟ γεληά ηεο Φαίδξαο. 16. Ζ 

γεληά ηνπ Ηππφιπηνπ. 17. Ο Ιππόιπηνο ζηεθαλεθόξνο ηνπ Δπξηπίδε. 18. Ζ Γ΄ Ηξσίδα 

ηνπ Οβηδίνπ θαη ε κεηάθξαζε ηνπ Mάμηκνπ Πιαλνχδε. 19. Φιαβίνπ Φηινζηξάηνπ 

Δἰθόλεο:Ἱππόιπηνο. 20. Ζ Φαίδξα ηνπ Ραθίλα. 21. Ζ Φαίδξα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ  

 

IΗΗ  KEIMENO, METAΦPAH KAI XOΛIAMO TH ΦAIΓPA. (ηίρνη γηα 

 κειέηε απφ ην πξσηφηππν: 85-273· 423-588· 959-990· 1123-1155. Oη ππφινηπνη 

ζηίρνη απφ κεηάθξαζε).  

 

Βηβιηνγξαθία. Γηαλέκεηαη ην βηβιίν ηνπ Γ. Ράηνπ, ελέθα ‘Φαίδξα’: Δηζαγσγή – Κξηηηθή 

έθδνζε – Μεηάθξαζε – Δξκελεπηηθή αλάιπζε, Γηάλλελα 2011 (φπνπ ππάξρεη πινχζηα 

βηβιηνγξαθία). 
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ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

ΦΔ0860 – ΡΧΜΑΨΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΔΤ(VIII) 

(Β. Παππάο - ΔΓΒΜ82) 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ην έξγν βαζηθψλ εθπξνζψπσλ 

ηεο ξσκατθήο βηνγξαθίαο. Σα καζήκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγή ζηε γέλεζε θαη ηελ 

εμέιημε ηεο βηνγξαθίαο θαη ηεο απηνβηνγξαθίαο ζηε Ρψκε απφ ηα ρξφληα ησλ Γξάθρσλ σο 

θαη ηε Historia Augusta, ηε ινγνηερλία ησλ απνκλεκνλεπκάησλ, ηηο επηδξάζεηο ηεο ειιεληθήο 

βηνγξαθηθήο γξακκαηείαο, ηηο γξακκαηεηαθέο ζπγγέλεηεο ηνπ βηνγξαθηθνχ είδνπο κε ηε 

ξσκατθή ηζηνξηνγξαθία, ηε δηάθξηζε κεηαμχ πνηεηηθήο θαη πεδνγξαθηθήο βηνγξαθίαο, ηνλ βίν 

θαη ην βηνγξαθηθφ έξγν ησλ Κνξλήιηνπ Νέπσηα, Σάθηηνπ, νπεηψληνπ, Απξειίνπ Βίθησξνο 

θαη ηε Historia Augusta. Θα δηδαρζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ βηνγξάθσλ κε έκθαζε ζε δεηήκαηα γιψζζαο, χθνπο, θξηηηθήο ηνπ 

θεηκέλνπ, δνκήο ηεο αθήγεζεο θαη αθεγεκαηνινγίαο, ξσκατθήο ηζηνξίαο, εηδνινγηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε γξακκαηεηαθή 

εμέιημε ηνπ είδνπο. 

 

 

ΦΔ0875 – ΛATINIKH KΧMΧΓIA: ΠΛΑΤΣΟΤ ΜΔΝΑΙΥΜΟΙ – ΔΤ(VIII) 

(Δ. Καξαθάζεο) 

Tν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:  

I. ΓENIKH EIAΓΧΓH TO PΧMAΨKO ΘEATPO  

1. TO ΘEATPO TA ΠΛAIIA TOY PΧMAΨKOY ΠOΛITIMOY (Xαξα-θηήξαο θαη 

πξσηνηππία ηνπ Λαηηληθνχ Θεάηξνπ. Pψκε: Έλαο πνιηηηζκφο ζεακάησλ. H ζέζε ησλ αγψλσλ 

ζην ξσκατθφ πνιηηηζκφ. H πιηθή "πξαγκάησζε" ησλ ζθεληθψλ ζεακάησλ. O εζνπνηφο: Γφμα 

θαη "αηηκία". O δξακαηηθφο πνηεηήο). 

2. ITOPIA TOY PΧMAΨKOY ΘEATPOY (Tα ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ ξσκατθνχ 

ζεάηξνπ. Aπφ ηνλ Λίβην Aλδξφληθν σο ηνλ Έλλην: ε επνρή ησλ "γξαθέσλ". Aπφ ηνλ Έλλην σο 

ηνλ Άθθην: ε επνρή ησλ πνηεηψλ. Aπφ ηνλ Άθθην σο ηνλ Bάξην: ε επνρή ησλ ξεηφξσλ. O 

Oξάηηνο. Tα απηνθξαηνξηθά ζεάκαηα).  

II. H PΧMAΨKH KΧMΧΓIA. EIAΓΧΓH.  

A. ITOPIKH EΠIKOΠHH TH EΛΛHNIKH KΧMΧΓIA (H Aξραία Kσκσδία H 

Mέζε Kσκσδία. H Nέα Kσκσδία).  

B. H PALLIATA. (Γεληθφο ραξαθηήξαο, ην θιίκα θαη ν θφζκνο ηεο, θαηαγσγή, πιηθή 

εκθάληζε, κνπζηθή δηάζηαζε, ε ζθελή, ε εζηθή θαη ν ξφινο ηνπ ζείνπ ζηελ Palliata).  

III. O ΠΛAYTO (T. MACCIUS PLAUTUS):  

H δσή θαη ην έξγν ηνπ, ειιεληθά πξφηππα θαη κέζνδνο εξγαζίαο, έκπλεπζε θαη θσκηθή 

δχλακε· ε κνπζηθή θαη ε γιψζζα ηνπ Πιαχηνπ. Oη πξφινγνη: ραξαθηήξαο θαη γλεζηφηεηα. H 

δφμα θαη ε κεηαγελέζηεξε επίδξαζε ηνπ Πιαχηνπ. Iζηνξία ηνπ θεηκέλνπ θαη ρεηξφγξαθε 

παξάδνζε ησλ έξγσλ ηνπ. H δσή θαη ην έξγν ηνπ Tεξέληηνπ· Πιαχηνο θαη Tεξέληηνο  

IV. OI MENAIXMOI (MENAECHMI):  

Yπφζεζε θαη ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ· ην πξφβιεκα ηεο ρξνλνινγίαο· ε γλεζηφηεηα ηνπ 

πξνιφγνπ· ην πξφβιεκα ηνπ ρσξηζκνχ ηεο θσκσδίαο ζε Πξάμεηο· λεφηεξεο δηαζθεπέο θαη 

κηκήζεηο· ε Γιψζζα ησλ Mελαίρκσλ· ηα κέηξα θαη ε πξνζσδία.  
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V. KEIMENO, METAΦPAH KAI XOΛIAMO TΧN MENAI-XMΧN (ηίρνη γηα 

κειέηε απφ ην πξσηφηππν: 1- 16· 77-126· 226-296· 351-377· 405-415· 446-465· 571-615· 

701-775· 835-888· 899-913· 1155-1162. Oη ππφινηπνη ζηίρνη απφ κεηάθξαζε)  

Γηαλέκεηαη βηβιίν κε αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία θαη αλάπηπμε φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζεκάησλ.  

 

 

ΦΔ0367 – ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ – ΔΤ(VIII) 

(Π. Κνληνλάζηνο - ΔΓΒΜ82) 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη, θαη' αξράο, ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ξσκατθήο 

ζάηηξαο απφ ηε respublica έσο θαη ηελ απηνθξαηνξηθή πεξίνδν (βαζηθνί εθπξφζσπνη θαη 

έξγα, είδε ζαηηξηθνχ ιφγνπ, βαζηθή ζεκαηηθή, κνηίβα θαη ραξαθηήξεο, πξφζιεςε ηεο 

ζάηηξαο απφ ηε κεηαγελέζηεξε ιαηηληθή θαη επξσπατθή ινγνηερλία, ζρέζε ηεο ζάηηξαο κε 

άιια ξσκατθά γξακκαηεηαθά είδε (θσκσδία, κίκνο, θηι.)). Οη παξαδφζεηο πεξηιακβάλνπλ 

επίζεο εξκελεία ηκήκαηνο ησλ Saturae ηνπ Λνπθηιίνπ, ηνπ Βάξξσλα, ηνπ Οξαηίνπ, ηνπ 

Πεξζίνπ, ηνπ Γηνπβελάιε, θαη ησλ ζαηηξηθψλ επηγξακκάησλ ηνπ Μαξηηάιε. Μειεηάηαη ε 

γιψζζα, ην χθνο, ην κέηξν, δεηήκαηα θξηηηθήο ηνπ θεηκέλνπ, ε ζεκαηηθή θαη ε ζαηηξηθή 

πνηεηηθή ησλ πνηεκάησλ, θαη επηρεηξείηαη έληαμή ηνπο ζηελ πνιηηηθή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ 

ηδενινγία ηεο επξχηεξεο ηζηνξηθήο θαη γξακκαηεηαθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΘΟΛΟΓΗΑ PΧMAΨKH ITOPIOΓPAΦIA  

(Φ. Πνιπκεξάθεο) 

 

Βι. αλση., ΦΤ2314 – ΡΧΜΑΨΚΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ.  

 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ  

(Β. Παππάο - ΔΓΒΜ82) 

 

Βι. αλση. 
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B. TOMEA MEAIΧNIKH KAI NEA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA 

 

1. NEA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA 

 

XEIMEPINO EΞAMHNO 
 

YΠOXPEΧTIKA (Y) 

 

 

ΦΤ1934 – ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΙΣΟΡΙΔ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(Η) 

(Γ. Παπαζηάζε) 

 

ην κάζεκα νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε έλλνηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο 

(πεξηνδνιφγεζε, πεγέο), ηε ζεκαζία ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα. Θα απνθηήζνπλ κηα γεληθή 

επνπηεία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηελ εμέιημή ηεο (βαζηθνί ζηαζκνί, ξεχκαηα, 

πξφζσπα θαη έξγα). ηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ Ηζηνξία ζηηο Ιζηνξίεο 

ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ζην πιαίζην ηεο ζχζηαζεο κηαο «εζληθήο» γξακκαηείαο. Θα 

αθνινπζήζεη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξία ησλ ΙΝΔΛ απφ ηηο πξψηεο ζπλαγσγέο βηνγξαθηθψλ θαη 

εξγνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ έσο ηηο πην ζχλζεηεο ζχγρξνλεο ζπλζέζεηο. 

 

Πεξηερφκελα καζήκαηνο 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: 

1. Λνγνηερλία: δεηήκαηα νξηζκνχ, νξνινγίαο, ηζηνξίαο θαη πξφζιεςεο 

2-5. Γηα κηα ζπλνπηηθή πεξηνδνιφγεζε ηεο ινγνηερλίαο: Απφ ηηο απαξρέο έσο ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ κεζνπνιέκνπ: θείκελα, πξφζσπα, ξεχκαηα 

6-8. Απφ ηε «γεληά ηνπ ‟30» έσο ηε «γεληά ηνπ ‟70»: θείκελα, πξφζσπα, ξεχκαηα 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ: 

9. Απφ ηελ Ηζηνξία ζηηο ηζηνξίεο: ε πξφθιεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο 

10. Λνγνηερληθφο θαλφλαο θαη ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο 

11. 19
νο

 αη. θαη ΙΝΔΛ 

12. 20
νο

 αη. θαη ΙΝΔΛ 

13. Φεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ΙΝΔΛ 

 

πληζηψκελε Βηβιηνγξαθία: 

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ 

 

Αξγπξίνπ Αιέμαλδξνο, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ 1918-1940, η. Α΄-Β΄, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2001. 

-, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηνπο δύζηελνπο θαηξνύο 1941-1944, 

η. Γ΄, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2003. 

-, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηνπ εηεξνθαζνξηζκέλνπ 

εκθύιηνπ πνιέκνπ 1945-1949, η. Γ΄, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2003. 

-, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηεο επηζθαινύο 

δεκνθξαηίαο 1950-1956, η. Δ΄, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2005. 

-, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηεο απηνζρέδηαο 

αλάπηπμεο 1957-1963, η. η΄, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2005. 

-, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο όηαλ ε δεκνθξαηία δνθηκάδεηαη, 

ππνλνκεύεηαη θαη θαηαιύεηαη 1964-1974 θαη κέρξη ηηο κέξεο καο, η. Ε΄-Ζ΄, Καζηαληψηεο, 

Αζήλα 2003. 
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Vitti Mario, Ιζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Οδπζζέαο, Αζήλα 2003. 

Beaton Roderick, Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε ειιεληθή ινγνηερλία. Πνίεζε θαη πεδνγξαθία 1821-

1992, Νεθέιε, Αζήλα 1996. 

Γεκαξάο Κ. Θ., Ιζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Γλψζε, Αζήλα 2000. 

Κεραγηφιγνπ Γ., «Οη Ηζηνξίεο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο», Μαληαηνθόξνο, ηρ. 15, ζ. 5-

66. 

Περιηβάλνο Μίιηνο, «Ηζηνξία (θαη ηζηνξίεο) ηεο ινγνηερλίαο», Μνιπβδνθνλδπινπειεθεηήο, η. 

6, ζ. 169-186. 

Πνιίηεο Λίλνο, Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1985. 

 

Β. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ 

Abrams M. H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ, κηθξ. Γηάλλα Γειεβνξηά θαη νθία 

Υαηδεησαλλίδνπ, Παηάθεο, Αζήλα 2005. 

 

Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο, Παξνπζίαζε Γξακκαηνινγηώλ ΝΔΛ. Μηα πεξηδηάβαζε ζην ρώξν ηεο 

Γξακκαηνινγίαο θαη Ιζηνξηνγξαθίαο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 19
νο

-20
όο

 αηώλαο, ζην: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html#toc003  

Παππάο Φίιηππνο θ.ά., «Ηζηνξία θαη Ηζηνξίεο Λνγνηερλίαο» ζην: Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή 

Φηινινγία, ζην: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα 

Λίλνο Πνιίηεο, Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1985. 

 

 

ΦΤ5743 – ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ  

ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ (1830-1880) – Τ(V) 

(Α. Καηζηγηάλλεο - ΔΓΒΜ82) 

 

ην κάζεκα επηρεηξείηαη ε ηζηνξηθή θαη γξακκαηνινγηθή πεξηδηάβαζε ηνπ ειιεληθνχ 

ξνκαληηζκνχ, κε αλαθνξά ζε αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα θαη ζπγγξαθείο «ξνκαληηθψλ 

ρξφλσλ» (1830-1880). Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ «εζληθνχ πνηεηή», ε αλάδπζε ηνπ 

λενειιεληθνχ κπζηζηνξήκαηνο, ε ηδενινγηθή ρξήζε ηνπ Δηθνζηέλα ζηε ινγνηερλία, θαζψο ε 

επξχηεξε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηε δεκφζηα ζθαίξα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Δηδηθή έκθαζε ζα δνζεί ζε επηκέξνπο ινγνηερληθά είδε, πνπ αλαπηχζζνληαη εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Οη ζπλερείο απφπεηξεο ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «λενειιεληθνχ 

κπζηζηνξήκαηνο», γηα παξάδεηγκα, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή πχθλσζε ηεο δηεγεκαηηθήο 

παξαγσγήο ζην «καθξχ 19ν αηψλα», απνηεινχλ ελδηαθέξνπζεο ελδείμεηο γηα ηνπο 

παξάιιεινπο δξφκνπο πνπ βάδηζε ε κπζνπιαζηηθή πεδνγξαθία κε ην λενζχζηαην έζλνο 

θξάηνο. ην κάζεκα απηφ εμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη επίζεο παξαδεηγκαηηθά θείκελα πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο ινγνηερληθήο αθήγεζεο κε ηελ εζληθή ηδενινγία. 

 

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html#toc003
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html#toc003
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
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ΦΤ4935 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  

ΚΑΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(ΗΗΗ) 

(Γ. Καξγηψηεο) 

 

Απφ ηηο απαξρέο ηεο ηνλ δέθαην έλαην αηψλα κέρξη ηηο κέξεο καο, ε ζπγθξηηηθή 

γξακκαηνινγία απνηειεί έλαλ θιάδν ηεο επηζηήκεο ηεο θηινινγίαο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

δηαξθή επαλαπξνζδηνξηζκφ, αθνχ επαλαδηακνξθψλεηαη ππφ ην θσο ηφζν ησλ εμειίμεσλ ηεο 

κειέηεο ηεο ινγνηερλίαο –ηεο ηζηνξίαο, ηεο θξηηηθήο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο, φζν θαη ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη κεζνδνινγηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ επηηξέπνπλ, αλ φρη 

επηβάιινπλ, θαη νη εμειίμεηο ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Σν κάζεκα έρεη 

ζηφρν λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο ζπγθξηηνινγηθέο ζπνπδέο. Θα εμεηαζηνχλ δεηήκαηα 

ηζηνξηθά (φπσο ε γέλεζε θαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επηζηήκεο), κεζνδνινγηθά (φπσο 

δεηήκαηα νξνινγίαο, κεζνδνινγίαο θαη πξαθηηθψλ) θαη ζεσξεηηθά (φπσο δεηήκαηα 

επηζηεκνινγίαο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο), έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ ην 

απαξαίηεην θξηηηθφ ιεμηιφγην θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απαξαίηεηα γηα ηηο ινγνηερληθέο 

ζπνπδέο. Παξάιιεια, ην κάζεκα πξνζθέξεη κηα εηζαγσγηθή πεξηδηάβαζε ησλ θπξηφηεξσλ 

ζρνιψλ ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηε λεψηεξε επνρή. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΔΧΝ: 

Εεηήκαηα ηζηνξίαο: απφ πφηε ζπγθξίλνπκε; 

Δηζαγσγή. Παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο. Απνζαθήληζε φξσλ. Ζ πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία 

σο θηινινγηθφο θιάδνο. Γέλεζε θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηνπ 

θιάδνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Οη δηαθνξεηηθέο ζρνιέο. 

Εεηήκαηα Θεσξίαο: ηη θαη γηαηί ζπγθξίλνπκε; 

Δπηζηεκνινγία ηνπ ζπγθξηηηζκνχ. Ο ζπγθξηηηζκφο σο αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία. Ση είλαη ε 

«ζεσξία»; Πεξηδηάβαζε ζε κείδνλεο ζρνιέο ηεο λεψηεξεο επνρήο: Φνξκαιηζκφο, Νέα 

Κξηηηθή, Γνκηζκφο, Θεσξία ηεο πξφζιεςεο, Απνδφκεζε, Πνιηηηζκηθέο πνπδέο.  

Εεηήκαηα Μεζφδνπ: πψο ζπγθξίλνπκε; 

Ζ πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία σο γξακκαηνινγηθή πξαθηηθή. Ηζηνξία θαη ηζηνξηθφηεηα ησλ 

κεζφδσλ ηεο. Αλάκεζα ζηελ Δζληθή θαη ηελ Παγθφζκηα Λνγνηερλία. Σν εχξνο ηεο 

ζχγθξηζεο. 

  

Όιε ηνπ καζήκαηνο: 

χγγξακκα: Γεκήηξεο Καξγηψηεο, Γεσγξαθίεο ηεο κεηάθξαζεο: Υώξνη, θαλόλεο, ηδενινγίεο, 

Αζήλα, Κάπα Δθδνηηθή, 2017. 

Κείκελα ζην e-course. 
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ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

ΦΔ0708 – ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ (1930-1960) – ΔΤ(VII) 

(Α. Βνγηαηδφγινπ) 

 

ην κάζεκα απηφ εμεηάδεηαη ε ινγνηερληθή θξηηηθή ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ηεο ηαξαρψδνπο 

δεθαεηίαο ηνπ '40 θαη ησλ πξψησλ κεηεκθπιηαθψλ ρξφλσλ. Μειεηψληαη ην ηδενινγηθφ 

πξνθίι, ε κεζνδνινγία θαη νη αηζζεηηθέο αξρέο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θξηηηθψλ (ηνπ Σέιινπ 

Άγξα, ηνπ Κιέσλνο Παξάζρνπ, ηνπ Νηθφια Κάιαο, ηνπ Αλδξέα Καξαληψλε θηι.), 

ραξηνγξαθείηαη ν ινγνηερληθφο πεξηνδηθφο ηχπνο θαη ζπδεηνχληαη δεηήκαηα αηρκήο ηεο 

θηινινγηθήο δσήο, φπσο ήηαλ ε θξηηηθή αληίζηαζε απέλαληη ζηνλ κνληεξληζκφ, ν δηάινγνο 

γηα ηελ πνίεζε αλάκεζα ζηνλ Γηψξγν εθέξε θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Σζάηζν, ε θξηηηθή 

πξφζιεςε ηνπ Καξπσηάθε θαη ηνπ Καβάθε, νη ζπδεηήζεηο γηα ηε «ζηξαηεπκέλε ηέρλε» θηι. 

 

 

ΦΔ0709 – ΟΦΔΗ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΗΖΖ (20
νο

 αη.) – 

ΔΤ(VII) 

(Σ. Καγηαιήο) 

 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ρξήζεσλ ζηνηρείσλ, ραξαθηήξσλ θαη 

κνηίβσλ απφ ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία θαη ηζηνξία, ην αξραίν δξάκα θαη ηελ πιηθή 

αξραηφηεηα ζε ειιεληθά πνηήκαηα ηνπ 20νχ αηψλα. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα 

εμεηάζνπκε ηζηνξηθά, αξραηφκπζα θαη αξραηνινγηθά θείκελα κηαο πιεηάδαο πνηεηψλ, ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη: Κ. Π. Καβάθεο, Κ. Παιακάο, Ν. Λαπαζηψηεο, Ά. 

ηθειηαλφο, Σ. Άγξαο, Γ. εθέξεο, Α. Δκπεηξίθνο, Γ. Ρίηζνο, Μ. αρηνχξεο, Μ. Καηζαξφο, 

Νη. Υξηζηηαλφπνπινο, Κ. Γεκνπιά θ.ά. Αλάκεζα ζηα δεηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ 

ζην πιαίζην ηεο εξκελεπηηθήο ζπδήηεζεο ησλ πνηεκάησλ είλαη: ε αλαδήηεζε ησλ θεηκεληθψλ 

θαη νπηηθψλ πεγψλ θαη ε εμέηαζε ησλ αλαζεσξεηηθψλ πνηεηηθψλ ηνπο αλαγλψζεσλ· ε 

ζχλδεζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ κε ηε ιανγξαθία θαη ην έζλνο· νη πξνζαξκνγέο ηεο 

αξραηφζεκεο πνηεηηθήο ζηα θπξίαξρα ινγνηερληθά ξεχκαηα ηνπ 20νχ αη.· νη εξσηηθέο, 

ππαξμηαθέο θαη πνιηηηθέο ρξήζεηο ηεο αξραηφηεηαο· νη αιιεγνξηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

αξραηνειιεληθψλ αλαθνξψλ θ.ά 

 

 

 
 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ ινγνηερληθνχ πεδίνπ κέζα απφ δηαγσληζκνχο, ινγνηερληθά βξαβεία θαη 

ζπκβνιηθέο δηαθξίζεηο. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηνπο θνηλσληνινγηθνχο φξνπο παξαγσγήο θαη 

πξφζιεςεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Δηδηθφηεξα, ζην κάζεκα κειεηψληαη νη 

ινγνηερληθνί δηαγσληζκνί θαη ηα βξαβεία σο ζεζκνί παξαγσγήο πνιηηηζκηθήο ηεξαξρίαο θαη 

ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ, ελψ παξάιιεια εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πεδίνπ ηεο ινγνηερλίαο 

ζηε δεκφζηα ζθαίξα, κέζα 

ΦΔ0869 – ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΑ: 19
νο

 θαη 20
νο

 αη. – 

ΔΤ(VII) 

(. Νηάξνο - ΔΓΒΜ82) 
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απφ ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο επηδηψμεηο αιιά θαη ηελ «επαγγεικαηνπνίεζε» ησλ ζπγγξαθέσλ, 

ησλ θξηηηθψλ θαη ησλ εθδνηψλ. ην κάζεκα ζα πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο ζηε ζρέζε ηεο 

Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο κε ηνλ Σχπν, ελψ ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Ηζηνξία ηεο 

Νενειιεληθήο Κξηηηθήο. 

 

 

 
 

Σα κάζεκα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1714 έσο 1821, δειαδή απφ ηελ άλνδν ησλ Φαλαξησηψλ 

ζηνπο ζξφλνπο ησλ Παξίζηξησλ Ζγεκνληψλ θαη ηε ζηαδηαθή άλζηζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο 

έσο ην μέζπαζκα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ ΄21. Ο Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο ζα εμεηαζηεί σο 

έλα απηάξθεο πνιηηηζκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, ζε επίπεδν επξσπατθφ, ην 

νπνίν ιεηηνχξγεζε πξνπαξαζθεπαζηηθά σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. 

Απφ ηνπο Φαλαξηψηεο θαη ηηο παξνηθηαθέο ειιεληθέο θνηλφηεηεο, έσο ηνλ Αδακάληην Κνξαή 

θαη ηα θξίζηκα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα, ην κάζεκα ζα επηθεληξσζεί ζε θεληξηθά πξφζσπα, 

ζε ινγνηερληθά θείκελα θαη έξγα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, ζην πιαίζην ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο ησλ Ηδεψλ. 

 

 

ΦΔ0528 – ITOPIA TH ΛOΓOTEXNIKH KPITIKH – ΔΤ(VII) 

(Γ. Παπαζενδψξνπ) 

 

Σν κάζεκα έρεη σο αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ησλ θξηηηθψλ θαη ησλ γξακκαηνινγηθψλ 

ζρεκάησλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία, θαηά ηνλ 19
ν
 θαη ηνλ 20φ 

αηψλα. Με θεληξηθφ άμνλα ηελ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Κξηηηθήο επηρεηξείηαη ε αλάδεημε 

ησλ ζπζηεκάησλ ζθέςεο θαη ησλ δηαλνεηηθψλ ξεπκάησλ κέζα απφ ηα νπνία νξγαλψζεθε ν 

εζληθφο ινγνηερληθφο θαλφλαο. Σν κάζεκα επηρεηξεί λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηα 

πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο, αμηνιφγεζεο θαη πιαηζίσζεο ηεο ΝΔΛ, ζηνρεχνληαο παξάιιεια 

ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε κεζνδνινγηθά ζεσξεηηθά εξγαιεία πξνζέγγηζεο γχξσ απφ 

δεηήκαηα Θεσξίαο θαη Κξηηηθήο ηεο Λνγνηερλίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο κείδνλεο 

θξηηηθέο δηακάρεο γχξσ απφ ην ινγνηερληθφ θαλφλα. Ζ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη 

πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο.   

 

 

ΦΔ0862 – Ο ΚΑΒΑΦΖ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ – ΔΤ(VII) 

(Γ. Παπαζενδψξνπ) 

 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμέιημε ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ Καβάθε θαζψο 

θαη νη ηξφπνη αλαλέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο πνηεηηθήο παξάδνζεο, ηφζν ζην επίπεδν ηεο 

ηερλνηξνπίαο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο αηζζεηηθήο. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε πξφζιεςε ηεο 

πνίεζεο ηνπ Καβάθε απφ ηελ θξηηηθή, θαζψο θαη ηα βαζηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα πνπ 

πξνηάζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

εξκελείεο ηεο «ηζηνξηθήο αίζζεζεο» ηνπ Καβάθε.  

 

 

ΦΔ0511 – ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΑΦΧΣΗΜΟ – ΔΤ(VII) 

(Α. Καηζηγηάλλεο - ΔΓΒΜ82) 
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Δγρεηξίδην 

Μηρ. Πηεξήο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Κ. Π. Καβάθε, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 

Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2016 (α‟ εθδ. 1994). 

 

 

 
 

 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 19
νο

 -20
νο

 ΑΗΧΝΑ    

(Αηθαηεξίλε Μνπζηαθάηνπ – Παλεπηζηεκηαθφο Τπφηξνθνο) 

 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ηζηνξηθή θαη γξακκαηνινγηθή εμέηαζε ηεο λέαο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αη. ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά, 

αηζζεηηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο νξγαλψλεηαη γχξσ 

απφ κείδνλα ζέκαηα ηεο λέαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλερνχο 

δηαιφγνπ ηεο κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηδενινγία. Δπηιέγνληαη δειαδή ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη 

θείκελα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ηνπο, αιιά θαη ζπγγξαθείο 

πνπ ην έξγν ηνπο ππέζηε ηδενινγηθέο ρξήζεηο θαη πξνθάιεζε αηζζεηηθέο θαη γεληθφηεξεο 

δηακάρεο, δηεπξχλνληαο ηελ εκβέιεηα ηεο επηξξνήο ηεο ινγνηερλίαο ζην πεδίν ηεο 

θνπιηνχξαο. 
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EAPINO EΞAMHNO 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

ΦΤ2935 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ – Τ(ΗΗ) 

(Γ. Παπαζηάζε) 

 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη κηα γεληθή εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία ηεο 

Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο. Οη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνπο (ηη 

είλαη ινγνηερλία, γξακκαηεία, θηινινγία, γξακκαηνινγία, θείκελν/έξγν, ζεσξίεο αλάιπζεο 

θαη εξκελείαο θεηκέλσλ, θ.α.), θαζψο θαη κε κεζφδνπο θαη εξγαιεία ηεο θηινινγηθήο έξεπλαο 

(βηβιηνγξαθία, εθδνηηθή, έξεπλα ησλ πεξηνδηθψλ, ζρέζε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο κε ηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο). 

 

ΠΔΡΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. Λνγνηερλία - Γξακκαηεία - Φηινινγία – Γξακκαηνινγία 

2. Κείκελν - έξγν 

3. Λνγνηερληθά γέλε θαη είδε 

4. Πνίεζε 

5. Αθήγεζε 

6. Γξάκα 

7. Υξεζηηθά ή «εμσινγνηερληθά» θείκελα 

8-9. Αλάιπζε θαη εξκελεία θεηκέλνπ 

10. Δζληθή, γεληθή θαη ζπγθξηηηθή γξακκαηνινγία 

11. Μέζνδνη θαη εξγαιεία: βηβιηνγξαθία, εθδνηηθή, αλζνινγίεο, κεηξηθή, έξεπλα ησλ 

πεξηνδηθψλ 

12. Νενειιεληθή θηινινγία θαη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

13. Ζ λενειιεληθή ινγνηερλία ζηελ εθπαίδεπζε. Ηζηνξηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία: 

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ 

Αγγειάηνο Γεκήηξεο, Η άιθα βήηα ηνπ λενειιεληζηή, Gutenberg, Αζήλα 2011. 

Βεινπδήο Γηψξγνο, Γξακκαηνινγία. Θεσξία Λνγνηερλίαο, Παηάθεο, Αζήλα 2001. 

Μαζηξνδεκήηξεο Π. Γ., Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή θηινινγία, Γφκνο, Αζήλα 2005. 

Πνιίηεο Αιέμεο, Δγρεηξίδην ηνπ Νενειιεληζηή. Βηβιηνγξαθίεο - Λεμηθά - εγρεηξίδηα - θαηάινγνη 

- επξεηήξηα - ρξνλνιόγηα θ.ά., Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2005. 

 

Β. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ 

Abrams M. H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ, κηθξ. Γηάλλα Γειεβνξηά θαη νθία 

Υαηδεησαλλίδνπ, Παηάθεο, Αζήλα 2005. 

 

Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
Παππάο Φίιηππνο θ.ά., Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία, ζην: 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432 

 

Πξνηεηλφκελν ζχγγξακκα: 

Γεκήηξεο Αγγειάηνο, Η άιθα βήηα ηνπ λενειιεληζηή, Gutenberg, Αζήλα 2011. 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
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ΦΤ6753 – ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(1880-1930) – Τ(VI)  

(Γ. Καξγηψηεο) 

 

Σν κάζεκα αθνινπζεί ηα αηζζεηηθά ξεχκαηα θαη ηηο ηδενινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο πεξηφδνπ 

1880-1930, κηαο πεξηφδνπ εκβιεκαηηθήο γηα ηελ λενειιεληθή ινγνηερλία. Πξνζεγγίδνληαο 

ζεκαληηθά θείκελα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο πεξηφδνπ, ζα κειεηήζνπκε ηελ 

ειιεληθή δεμίσζε ησλ θχξησλ επξσπατθψλ ξεπκάησλ (φπσο απηά κεηαιακπαδεχηεθαλ ζηα 

θαζ‟ εκάο: ηηο εθδνρέο ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, ηηο εθθάλζεηο ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ, ην πέξαζκα απφ ηνλ αηζζεηηζκφ ζην κνληέξλν) θαη ζα ζπδεηήζνπκε ηελ 

ζεκαζία ηνπο ηφζν γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο φζν θαη γηα ηηο 

επξχηεξεο ηδενινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηακάρεο πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή πλεπκαηηθή 

δσή ηα θξίζηκα απηά ρξφληα. 

Όιε ηνπ καζήκαηνο: 

χγγξακκα: Γεκήηξεο Καξγηψηεο, Κξηηηθά δνθίκηα: γηα ηελ λενειιεληθή ινγνηερλία, Πάηξα, 

Opportuna, 2017. 

Κείκελα ζην e-course. 

 

 

ΦΤ6754 – ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(1930-1980) – Τ(VΗ) 

(Γ. Παπαζηάζε) 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην κάζεκα νη θνηηεηέο ζα κειεηήζνπλ αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα θαη ζπγγξαθείο ηεο 

πεξηφδνπ 1930-1980. Ζ εκθάληζε ηεο γεληάο ηνπ Σξηάληα, ν κνληεξληζκφο, ν ειιεληθφο 

ππεξξεαιηζκφο ζπληζηνχλ ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. 

Δπίζεο, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ινγνηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο 

(δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο, θαηνρή, εκθχιηνο ζπαξαγκφο, δηθηαηνξία) κέζα απφ θείκελα 

εθπξνζψπσλ ηεο κεηαπνιεκηθήο ινγνηερλίαο. Σέινο, ηδηαίηεξα ζα καο απαζρνιήζεη ε 

πνηεηηθή ηνπ πέλζνπο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε γξαθή ησλ δεκηνπξγψλ πνπ ζα κειεηήζνπκε 

θπξίσο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. 

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

1.Ζ επηζπκία γηα ην κνληέξλν: ε εκθάληζε ηεο γεληάο ηνπ Σξηάληα 

2. Γ. εθέξε Μπζηζηόξεκα 

3.Οδ. Διχηε Άμηνλ Δζηί 

4. Γ. Ρίηζνπ Δπηηάθηνο 

5. Ν. Δγγνλφπνπινπ Μπνιηβάξ 

6. Πνηεηηθή ηνπ πέλζνπο θαη κνληεξληζκφο 

7-9. Πξψηε κεηαπνιεκηθή πνηεηηθή γεληά: Μ. Καηζαξφο, Μ. Αλαγλσζηάθεο, Αξ. 

Αιεμάλδξνπ, Κι. Κχξνπ, Μίιηνο αρηνχξεο. 

10-13. Γεχηεξε κεηαπνιεκηθή πνηεηηθή γεληά: Β. Λενληάξεο, Πξ. Μάξθνγινπ, π. Σζαθληάο, 

Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο, Κηθή Γεκνπιά 
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Α. ΜΔΛΔΣΔ 

Αζαλαζφπνπινο Βαγγέιεο, Σν πνηεηηθό ηνπίν ηνπ ειιεληθνύ 19
νπ

 θαη 20
νύ

αη., η. Γ΄, 

Καζηαληψηεο, Αζήλα 2007. 

Αξγπξίνπ Αιέμαλδξνο, «ρέδην γηα κηα ζπγθξηηηθή ηεο κνληέξλαο ειιεληθήο πνίεζεο», 

Γηαβάδσ, ηρ. 22, Ηνχιηνο 1979, ζζ. 28-52. 

-, «Δηζαγσγή», ζηνλ ηφκν: Η ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκέιεηα: 

Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ, νθφιεο, Αζήλα 2000, ζ. 7-29. 

-, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο. ηα ρξόληα ηεο απηνζρέδηαο 

αλάπηπμεο (1957-1963), η. η΄, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2005. 

Γαξαληνχδεο Δπξηπίδεο, Μέληε Γψξα (επηκ.), «Καη κε ηνλ ήρνλ ησλ γηα κηα ζηηγκή 

επηζηξέθνπλ» Η ειιεληθή πνίεζε ζηνλ εηθνζηό αηώλα: Δπίηνκε Αλζνινγία, Gutenberg, 

Αζήλα 2016. 

Καγηαιήο Σάθεο, «Πνίεζε, ηδενινγία θαη ινγνηερληθή θξηηηθή ζηελ Δπηζεώξεζε Σέρλεο», 

ζηνλ ηόκν: Δπηζεώξεζε Σέρλεο: Μηα θξίζηκε δσδεθαεηία, Δηαηξεία πνπδώλ 

Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα 1997, ζζ. 47-67. 

-, Η επηζπκία γηα ην κνληέξλν. Γεζκεύζεηο θαη αμηώζεηο ηεο ινγνηερληθήο δηαλόεζεο ζηελ 

Διιάδα ηνπ 1930, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2007. 

Καζηξηλάθε Αγγέια, Η ινγνηερλία ζηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία 1940-1950, Πφιηο, Αζήλα 2003. 

Μαξσλίηεο Γ.Ν., Πνηεηηθή θαη Πνιηηηθή Ηζηθή. Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Γεληά. Αιεμάλδξνπ-

Αλαγλσζηάθεο-Παηξίθηνο, Κέδξνο, Αζήλα 1984.  

Μηθέ Μαίξε, Μεηακθηέζεηο ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία. 19
νο

-20
νο

 αη., Κέδξνο, Αζήλα 2001. 

Παπαγεσξγίνπ Κψζηαο Γ., «Δηζαγσγή. Ζ ινγνηερληθή δεθαεηία ηνπ 1960», ζηνλ ηφκν: Η 

ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκέιεηα: Κψζηαο Γ. Παπαγεσξγίνπ, 

νθφιεο, Αζήλα 2002, ζ. 11-104. 

Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο, «Λνγνηερλία θαη ηδενινγία», Σν Γέληξν, ηρ. 117-118, Απξίιηνο-

Ηνχληνο 2002, ζ. 26-31. 

Παπαζηάζε Γέζπνηλα, «Πνηεηηθή ηνπ πέλζνπο ζηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθή γεληά», Φηιόινγνο, 

ηρ. 163, Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο 2016, ζ. 54-71. 

αββίδεο Γ.Π., «Σν ζηίγκα ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο πνηεηηθήο γεληάο», ζηνλ ηφκν: Η 

ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκέιεηα: Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ, 

νθφιεο, Αζήλα 2000, ζ. 624-627. 

 

B. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ 

Abrams M. H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ, κηθξ. Γηάλλα Γειεβνξηά θαη νθία 

Υαηδεησαλλίδνπ, Παηάθεο, Αζήλα 2005. 

 

Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Γηα ηνλ Γηψξγν εθέξε: 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=1  

Γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν: 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=14  

Γηα ηνλ Νίθν Δγγνλφπνπιν: 

http://www.engonopoulos.gr/  

Γηα ηνλ Οδπζζέα Διχηε: 

http://xoomer.virgilio.it/gkouts/  

Ηζηνζειίδα κε θξηηηθέο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε: 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=1
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=1
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=14
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=14
http://www.engonopoulos.gr/
http://xoomer.virgilio.it/gkouts/
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http://www.greek-

language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=105  

Ηζηνζειίδεο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε: πξψηε θαη δεχηεξε γεληά: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%C

E%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%

CE%B7%CF%83%CE%B7  

http://www.potheg.gr/PeriodDetails.aspx?INDEX=5&lan=1  

Ηζηνζειίδεο κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία πνηεηψλ: 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=138  

http://www.potheg.gr/Writers.aspx?lan=1  

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑ: 

1. Αλέζηεο Δπαγγέινπ, Γηψξγνο Αξάγεο, Γεύηεξε Μεηαπνιεκηθή πνηεηηθή γεληά (1950-

2012), Gutenberg, Αζήλα 2017 

2. Γέζπνηλα Παπαζηάζε, Κηθή Γεκνπιά «αρζνθόξνο κειαγρνιίαο». Πνίεζε θαη πνηεηηθή ηνπ 

πέλζνπο, Gutenberg, Αζήλα 2018. 

 

 

 

ΚΑΣ’ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

ΦΔ0863 – ΓΗΧΡΓΟ ΔΦΔΡΖ: ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΖΣΗΚΖ – ΔΤ(VIIΗ) 

(Σ. Καγηαιήο) 

 

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΔΧΝ 

 

1. Γεληθή εηζαγσγή: Ο Γ. εθέξεο θαη ε ειιεληθή κνληέξλα πνίεζε 

2-3. Σν πξψηκν έξγν: ηξνθή, «ηέξλα» 

4-6. Ο πξνπνιεκηθφο εθέξεο: Μπζηζηόξεκα, Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ 

7-9. Ο εθέξεο ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ: Ηκεξνιόγηα Καηαζηξώκαηνο (Α’-Β’), «Κίριε» 

10-11. Ο κεηαπνιεκηθφο εθέξεο: Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο, Γ’, Σξία θξπθά πνηήκαηα 

12. Ο «αλεπίζεκνο» εθέξεο (Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ, Β’) 

13. Ο Γ. εθέξεο σο κεηαθξαζηήο: ζεσξία θαη πξαθηηθή 

 

χγγξακκα: Δ. Γαξαληνχδεο, Σ. Καγηαιήο (επηκ.), Ο εθέξεο γηα λένπο αλαγλώζηεο, Αζήλα, 

Ίθαξνο, 2008. 

πκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία (e-course). 

 

 

 
 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) ε δηεξεχλεζε ησλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πξσηνπνξηαθψλ ξεπκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επξσπατθή ινγνηερλία ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα (ηηαιηθφο θαη ξψζηθνο θνπηνπξηζκφο, εμπξεζηνληζκφο, dada, 

ππεξξεαιηζκφο θ.ά., β) ν εληνπηζκφο ησλ ζπγθιίζεσλ θαη απνθιίζεσλ πνπ ηα ξεχκαηα απηά 

ΦΔ0873 – ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ – ΔΤ(VIIΗ) 

(Σ. Καγηαιήο) 

 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=105
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=105
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.potheg.gr/PeriodDetails.aspx?INDEX=5&lan=1
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=138
http://www.potheg.gr/Writers.aspx?lan=1
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παξνπζηάδνπλ ζπγθξηλφκελα κε ηηο πνηθίιεο ζχγρξνλέο ηνπο κνληεξληζηηθέο ηάζεηο, θαη γ) ε 

θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ αλαθιάζεσλ θαη σζκψζεσλ απηψλ ησλ ινγνηερληθψλ εμειίμεσλ ζην 

πεδίν ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο, απφ ηνλ κεζνπφιεκν σο ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο 

δεθαεηίεο.  

 

χγγξακκα: Matei Calinescu, Πέληε όςεηο ηεο λεσηεξηθόηεηαο, πξφινγνο Νίθε Λντδίδε, 

κεηάθξαζε Αλδξέαο Παππάο, Αζήλα: Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, 2011. 

 

 

ΦΔ8209 – ΚΡΖΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ – ΔΤ(VIIΗ)  

(Α. Καηζηγηάλλεο - ΔΓΒΜ82) 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ 

θαηλφκελν ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο, θαη θπξίσο κε ηε ινγνηερλία ηνπ. Μέζα απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εθθάλζεσλ ηεο Κξεηηθήο 

Αλαγέλλεζεο ην κάζεκα ζα επηθεληξσζεί ζηα πέληε βαζηθφηεξα ινγνηερληθά έξγα ηεο 

επνρήο: Απόθνπνο (παξ‟ φιε ηελ πξσηκφηεηά ηνπ, είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζπλνιηθφηεξα), Θπζία ηνπ Αβξαάκ, Δξσθίιε, Δξσηόθξηηνο θαη Βνζθνπνύια, 

ρσξίο λα παξακειεζεί θαη ν ρψξνο ηεο θσκσδίαο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε: 

- Να θαηαλνήζνπλ ηελ Κξεηηθή Αλαγέλλεζε σο πνιηηηθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

θαηλφκελν. 

- Να θαηαλνήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο γλψζεο (θαη 

ινγνηερλίαο) ζηελ Κξήηε ηνπ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηψλα.  

- Να γλσξίδνπλ βηνγξαθηθά θαη εξγνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο 

ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο 

- Να δηαζέηνπλ ζηνηρεηψδε βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε. 

- Να θαηαλνήζνπλ ηηο ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ. 

- Να θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ησλ θξεηηθψλ έξγσλ κεο ζην επξχηεξν θαηλφκελν ηεο 

Δπξσπατθήο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Μπαξφθ.  

- Να απνθηήζνπλ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ. 

 

χγγξακκα: D. Holton, Λνγνηερλία θαη Κνηλσλία ζηελ Κξήηε ηεο Αλαγέλλεζεο, κηθξ. Ν. 

Γειεγηαλλάθε, Ζξάθιεην 1997 

 

 

ΦΔ0837 – ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ  

ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΔΤ(VII) 

(Γ. Παπαζενδψξνπ) 

 

Ζ λενειιεληθή κεηαπνιεκηθή ινγνηερλία, φπσο, άιισζηε, θαη ε αληίζηνηρε επξσπατθή, 

απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ έξγσλ ηα νπνία αληινχλ ηε ζεκαηνινγία ηνπο απφ ηα 

γεγνλφηα ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, απφ ηελ θαηεμνρήλ, δειαδή, νξηαθή ηζηνξηθή 

εκπεηξία πνπ ζθξάγηζε ηνλ εηθνζηφ αηψλα. πκκεηέρνληαο ζην ζπλνιηθφ πνιηηηζκηθφ ζρέδην 

ζπγθξφηεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, ε κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία 
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αλαδήηεζε ζηελ ηζηνξία κηα έγθπξε αθεγεκαηηθή ζχκβαζε πνπ ηεο επέηξεπε λα νδεγεζεί ζε 

επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαγσγέο. ην κάζεκα απηφ εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξφζθαηνπ ηζηνξηθνχ (θαηνρή, αληίζηαζε, 

εκθχιηνο) παξειζφληνο εγγξάθεηαη ζηα ηδενινγηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα 

ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ηηο “εθ ησλ πζηέξσλ” αλαθαηαζθεπέο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, 

ηνλ ηξφπν πνπ βίσζε ε κεηαπνιεκηθή θνηλσλία ηε ζρέζε ηεο κε ην παξειζφλ θαη ην παξφλ 

ηεο. Χο παξαδεηγκαηηθφ θείκελν ζπδήηεζεο γηα ηηο ζρέζεηο Ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο 

πξνηείλεηαη ε πνιπθσληθή ηξηινγία ηνπ ηξαηή Σζίξθα Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο, θαζψο θαη ηα 

θξηηηθά θείκελα πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ εκθάληζή ηεο, δεκηνπξγψληαο κία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο θξηηηθέο δηακάρεο ζηε κεηαπνιεκηθή ινγνηερλία.  

 

 

ΦΔ0868 – ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – ΔΤ(VIIΗ) 

(ΔΓΗΠ) 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα εθνδηάζεη ηνπο 

θνηηεηέο κε έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, ην νπνίν ζα ηνπο 

επηηξέςεη, ζηε ζπλέρεηα, λα νξγαλψζνπλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Μέζα απφ ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζρεηηθά κε ηε ζηνρνζεζία, ηε 

κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην αίηεκα γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ζα 

νδεγεζνχκε ζηελ αλάιπζε θαη απνηίκεζε ππαξρφλησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ην κάζεκα 

ηεο ινγνηερλίαο θαη ηε ζχληαμε λέσλ. 

 

 

ΦΔ0870 – ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ «ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ’20» – ΔΤ(VIIΗ) 

(. Νηάξνο - ΔΓΒΜ82) 

 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηελ «αλαλεσκέλε παξάδνζε» θαη ηνπο «πνιιαπινχο κνληεξληζκνχο» 

ηνπ κεζνπνιέκνπ, κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο (ηεξαξρίεο, απνζησπήζεηο, 

ξήμεηο θαη ζπλέρεηεο) ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα. ηε «γεληά ηνπ „20» παξαηεξείηαη κηα 

αιιαγή «γιψζζαο», χθνπο θαη ινγνηερληθνχ θιίκαηνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ην αίηεκα γηα ηελ 

αλαλέσζε ηφζν ζηελ πνίεζε φζν θαη ζηελ πεδνγξαθία. Ζ ηέρλε ηεο «γεληάο ηνπ 20» 

εθθξάδεη κηα γεληθή θφπσζε θαη απαηζηνδνμία, ζπλδπαζκέλε κε ηελ αίζζεζε ηνπ 

αληθαλνπνίεηνπ θαη ηνπ αδηέμνδνπ. ηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο ησλ λέσλ ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟20 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30, δειψλεηαη έληνλα ε δπζπηζηία 

απέλαληη ζην ξεηνξηθφ ζηφκθν ηεο πξνεγνχκελεο παξάδνζεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη 

ε αμία ηνπ βηψκαηνο ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Μεηά ην λαπάγην ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, νη 

λένη ινγνηέρλεο ηεο «γεληάο ηνπ „20», είηε ηαπηίδνπλ ηε δσή ηνπο κε ηελ ηέρλε είηε 

ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο θαη ηα αληηπνιεκηθά θεξχγκαηα. ην 

κάζεκα κειεηψληαη ηα βξαρχβηα ινγνηερληθά«πεξηνδηθά ησλ λέσλ», ν ιπξηζκφο ηεο ειεγείαο 

θαη ν ξεαιηζκφο ηεο ζάηηξαο, θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο «παξαθκήο» σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

λεσηεξηθήο αηζζεηηθήο ηνπ κεζνπνιέκνπ. 
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Γεληθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ηζηνξηθή θαη γξακκαηνινγηθή εμέηαζε ηεο λέαο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αη. ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά, 

αηζζεηηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο νξγαλψλεηαη γχξσ 

απφ κείδνλα ζέκαηα ηεο λέαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλερνχο 

δηαιφγνπ ηεο κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηδενινγία. Δπηιέγνληαη δειαδή ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη 

θείκελα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ηνπο, αιιά θαη ζπγγξαθείο 

πνπ ην έξγν ηνπο ππέζηε ηδενινγηθέο ρξήζεηο θαη πξνθάιεζε αηζζεηηθέο θαη γεληθφηεξεο 

δηακάρεο, δηεπξχλνληαο ηελ εκβέιεηα ηεο επηξξνήο ηεο ινγνηερλίαο ζην πεδίν ηεο 

θνπιηνχξαο. 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(ΔΓΗΠ) 
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2. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

 

ΦΤ3926 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ BYZANTINH ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(ΗΗΗ) 

(Δ. Καιηζνγηάλλε) 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σν κάζεκα πξνζθέξεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο 

απφ ηνλ 4ν αηψλα σο ην ηέινο ηνπ Βπδαληίνπ. Γηαβάδνληαη ζην πξσηφηππν θαη 

αλαιχνληαη ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ινγνηερλίαο θάζε πεξηφδνπ, ψζηε λα θσηηζζεί ε αηζζεηηθή αιιά θαη ε 

επξχηεξε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ θεηκέλσλ. Δπίζεο, νη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζε 

βαζηθέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο ηεο επηζηήκεο ηεο Βπδαληηλνινγίαο. 

 

 

ΦΤ5620 – ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ ΗΗ – Τ(V) 

(Α. Αγγέινπ) 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σν κάζεκα θαιχπηεη ηελ κέζε θαη χζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν θαη πξνζθέξεη κηα 

επηζθφπεζε ηφζν ησλ ακηγψο ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ, φζν θαη, γεληθφηεξα, εθείλσλ πνπ 

δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ ηζηνξηθέο πεγέο.  

 

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΔΧΝ  
1ε – 2ε εβδνκάδα:  Δηζαγσγηθά. 

3ε – 5ε εβδνκάδα: Ηζηνξηθνί 9νπ θαη 10νπ αηψλα.  

6ε – 7ε εβδνκάδα: Μηραήι Φειιφο. 

8ε – 10ε εβδνκάδα: Ηζηνξηθά θείκελα 12νπ αηψλα.  

11ε – 13ε εβδνκάδα: Ηζηνξηθά θείκελα ηεο χζηεξεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ. 

 

Δμεηαζηέα χιε: 

-Καξπφδεινο Α., Βπδαληηλνί Ιζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, ηφκ. Β‟, Αζήλα, Καλάθεο, 1997. 

-Γηαλνκή ζεκεηψζεσλ. 

 

 

ΦΤ7774 – ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(VII) 

(Α. Αιεμάθεο) 

 

1. Δηζαγσγή: Ζ ειιεληθή γιψζζα ζην Βπδάληην θαη ζηε Βπδαληηλή Λνγνηερλία. Λφγηα θαη 

Γεκψδεο Βπδαληηλή Λνγνηερλία. Βπδαληηλή ή Νενειιεληθή. Σν πεξηερφκελν. 

Λνγνηερληθέο επηδξάζεηο θαη πξφηππα. Ζ παξάδνζε ησλ θεηκέλσλ. Ο Γεθαπεληαζχιιαβνο 

ζηίρνο. Δπηδξάζεηο ζηε Λνγνηερλία ησλ ιαβηθψλ ιαψλ, ηελ επξσπατθή ινγνηερλία θαη 
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ηελ κεηαβπδαληηλή - λενειιεληθή ινγνηερλία. Αμηνιφγεζε. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Γεληθή Βηβιηνγξαθία. 

2. Ο θχθινο ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Σν Άζκα ηνπ Αξκνχξε (έθδ. η. Αιεμίνπ 1985). 

Δηζαγσγή, ιεμηιφγην, εξκελεπηηθφο ζρνιηαζκφο. 

3. Σν Έπνο ηνπ Βαζηιείνπ Γηγελή Αθξίηε. Ζ παξαιιαγή ηνπ Escorial (ζηηρ. 1-1786), (έθδ. 

η. Αιεμίνπ 1985). Δηζαγσγή, ιεμηιφγην, εξκελεπηηθφο ζρνιηαζκφο. 

4. Πησρνπξνδξνκηθά. Δηζαγσγή 

 Πησρνπξνδξνκηθά Η (έθδ. H. Eideneier, 2012). Λεμηιφγην, εξκελεπηηθφο ζρνιηαζκφο. 

 

ΔΚΓΟΔΗ  

η. Αιεμίνπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (Καηά ην Υεηξόγξαθν ηνπ Escorial) θαη ην Άζκα 

ηνπ Αξκνύξε, Αζήλα 1985. 

H. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο. Κξηηηθή έθδνζε, Ζξάθιεην 2012. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

H.-G. Beck, Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο. Μηθξ. Ν. Eideneier. Αζήλα 

2007, 9-13, 97-107, 119-177. 

R. Beaton, Η ηδέα ηνπ Έζλνπο ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία από ην Βπδάληην ζηε ζύγρξνλε 

Διιάδα, Ζξάθιεην 2015, 67-80. 

 

 

 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

 

ΦΤ8206 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ– Τ(VΗΗΗ) 

(Α. Αιεμάθεο) 

 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο παιαηνγξαθίαο: Σν ρεηξφγξαθν, είδε ρεηξνγξάθσλ, νξνινγία ζρεηηθή κε 

ηα ρεηξφγξαθα. Γξαθείο θαη γξαθέο, ηα ζθάικαηα ησλ αληηγξαθέσλ. Δμέιημε ησλ 

ρεηξνγξάθσλ θαη ηεο γξαθήο απφ ηελ πξψηκε Βπδαληηλή πεξίνδν κέρξη θαη ηνπο 

κεηαβπδαληηλνχο ρξφλνπο.  

 

Δγρεηξίδην: Δ.Mioni, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Παιαηνγξαθία. Μεηαθξ. Μ. Παλαγησηάθε, 

Αζήλα 1988 

 

 

ΦΤ8642 – ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΔΗΧΝ ΥΡΟΝΧΝ– Τ(VΗΗΗ) 

(Α. Αγγέινπ) 

 

ην ζεκηλάξην επηρεηξείηαη, κε βάζε ηνλ ζρνιηαζκφ θαη ηελ κειέηε αληηπξνζσπεπηηθψλ 

θεηκέλσλ ηεο Παιαηνιφγεηαο επνρήο, κηα δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα ιφγηα θείκελα ηεο επνρήο (ζέζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζε έλαλ 

κεηαβαιιφκελν θφζκν, ε Οξζνδνμία έλαληη ηνπ Ηζιάκ, αιιαγή ηνπ Κσλζηαληίλεηνπ 

πξνηχπνπ δηαθπβέξλεζεο, πθνινγηθφο θαη γισζζηθφο αξρατζκφο θ.α.). 
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Σν κάζεκα θαιχπηεη ηελ φιε ηελ βπδαληηλή πεξίνδν θαη απνηειεί εηζαγσγή ζε φιεο ηηο 

κνξθέο ηεο βπδαληηλήο ηζηνξηνγξαθίαο (θνζκηθή, εθθιεζηαζηηθή, ρξνλνγξαθηθή). Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ηζηνξηθνχο Πξνθφπην (αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα, πξφηππα θαη 

θιαζηθηζκφο, δνκή, γιψζζα θαη χθνο), Αγαζία ρνιαζηηθφ (πεγέο, ηξφπνη εμηζηφξεζεο, 

πθνινγηθή δηακφξθσζε), Νηθήηα Υσληάηε (ξεηνξηθή θαη ηζηνξία) θαη Ησάλλε Καληαθνπδελφ 

(ζχλδεζε ιφγσλ θαη πξάμεσλ). 

 

 

 

 

 

 

Η. Δηζαγσγή:   

A΄ Ζ επηζηνιή σο ινγνηερληθφ είδνο απφ ηελ ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα ζην Βπδάληην. 

Β΄ Ζ κειέηε ηεο Βπδαληηλήο Δπηζηνινγξαθίαο απφ ηνλ Ησ. πθνπηξή ζηε ζχγρξνλε 

θηινινγηθή έξεπλα. 

Γ΄ Θεσξία ηεο επηζηνιήο. 

Γ΄ Σχπνη ηεο επηζηνιήο. 

Δ΄ Ζ επηζηνινγξαθηθή παξάδνζε- ξεηνξηθή θαη κίκεζε. 

η΄ Ζ ρεηξφγξαθε παξάδνζε ησλ επηζηνιψλ- ε ζπγθξφηεζε ησλ επηζηνιαξίσλ. 

ΗΗ. Δπηζθφπεζε ηεο Βπδαληηλήο Δπηζηνινγξαθίαο (4
νο

 -15
νο

 αηψλαο). Φηινινγηθή εξκελεία 

επηιεγκέλσλ επηζηνιψλ πλεζίνπ Κπξήλεο, Πξνθνπίνπ Γάδεο, Θενδψξνπ ηνπδίηε, 

Παηξηάξρε Φσηίνπ, Αλσλχκνπ Καζεγεηή, Θενθπιάθηνπ Αρξίδνο, Ησάλλε Απνθαχθνπ, 

Γεσξγίνπ Κππξίνπ, Μαμίκνπ Πιαλνχδε, Θενδψξνπ Τξηαθελνχ, Μηραήι Απνζηφιε.  

 

 

 

 

 

 

Ο Αγαζίαο ν ρνιαζηηθφο (=δηθεγφξνο) ππήξμε ν δεχηεξνο ζεµαληηθφηεξνο ηζηνξηθφο ηεο 

επνρήο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ. Σν έξγν ηνπ φµσο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ζπγγξαθή ησλ Ηζηνξηψλ. 

ην µάζεµα απηφ ζα εμεηαζηνχλ ε δσή θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ θπξίσο πεξί ηζηνξίαο θαη 

άιισλ ζπγρξφλσλ ηνπ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ φρη µφλν φπσο απνθαιχπηνληαη µέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη απφ κέξνο ηνπ πνηεηηθνχ ηνπ έξγν πνπ ζψδεηαη ζε 

κενξθή επηγξαµµάησλ. ηα πξψηα µαζήµαηα ζα επηθεληξσζνχµε ζηε βηνγξαθία θαη ζηα 

πηζαλφλ (απην)βηνγξαθηθά θαη ηζηνξηθά επηγξάµµαηα ηνπ Αγαζία θαη ηα ππφινηπα µαζήµαηα 

ζα αθηεξσζνχλ ζε απνζπάζµαηα απφ ην έξγν ηνπ «Ηζηνξίαη».» 

 

ΦΤ4941 – ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ– Τ(ΗV) 

(Α. Αγγέινπ) 

ΦΤ8646 – ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΗΣΟΛΟΓΡΑΦΗΑ– Τ(VΗΗΗ) 

(Γ. Γεσξγαθφπνπινο) 

ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΑΓΑΘΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΑΣΗΚΟΤ 

(Α. Αιεμάθεο) 



 83 

Γ. ΣΟΜΔΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

 

XEIMEPINO EΞAMHNO 
 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

ΦΤ1700 – EIAΓΧΓH TH ΓΛΧOΛOΓIA Η – Τ(Η) 

(Μ. Λεθάθνπ - Μ. Μαζηξνπαχινπ) 

 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο 
Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ηηο δηδαζθφκελεο ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία 

κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο 

ηεο γιψζζαο. Μεηά ηε ζχληνκε επηζθφζπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ελαζρφιεζεο κε ηε γιψζζα, 

γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηα θεληξηθά δηδάγκαηα ηεο ζχγρξνλεο Γισζζνινγίαο. Σέινο, ην 

κάζεκα πεξηιακβάλεη εηζαγσγή ζηα επηκέξνπο επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο: Φσλεηηθή-

Φσλνινγία, Μνξθνινγία, χληαμε θαη εκαζηνινγία.  

 

Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα 
Δβδ.1-3: Δηζαγσγηθά: ηη είλαη γιψζζα, ηη είλαη Γισζζνινγία  

- Δηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο γισζζνινγίαο: ην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο θαη ε 

επηζηεκνληθή ηνπ πξνζέγγηζε.  

- χληνκε ηζηνξία ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο 

- Βαζηθέο αξρέο ηεο Γισζζνινγίαο: θχζε ηνπ γισζζηθνχ ζεκείνπ· ε γιψζζα σο ζχζηεκα· 

γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη γισζζηθή επηηέιεζε· ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ· 

ζπγρξνλία θαη δηαρξνλία· ηζνηηκία ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ. 

- Ζ γιψζζα σο γλψζε θαη ε αλεπάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο: ην βηνινγηθφ κνληέιν.  

- Ζ έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο: κνλάδεο θαη επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο.  

 

Δβδ.4-5: Φσλεηηθή 

- Αξζξσηηθή, αθνπζηηθή θαη αληηιεπηηθή θσλεηηθή. Ο κεραληζκφο θαη ε θπζηνινγία ηεο 

παξαγσγήο ηεο αλζξψπηλεο θσλήο. 

- Αξζξσηηθνί κεραληζκνί, ηα θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θζφγγσλ: ηφπνο θαη ηξφπνο 

άξζξσζεο, ερεξφηεηα. 

 

Δβδ.5-6: Φσλνινγία 

- Φψλεκα θαη αιιφθσλα. ρέζεηο αληίζεζεο, ειεχζεξεο ελαιιαγήο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο 

θαηαλνκήο. 

- Πάζε θσλεκάησλ. 

 

Δβδ.7-8: Μνξθνινγία 

- Ζ δνκή θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ ιέμεσλ. Κιηηηθή θαη παξαγσγηθή κνξθνινγία. 

Μνξθήκαηα, αιιφκνξθα. Σχπνη κνξθεκάησλ. 

- Σα κέξε ηνπ ιφγνπ θαη ε κνξθνινγία ηνπο: ε κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο, ηνπ νπζηαζηηθνχ, 

ηνπ επηζέηνπ. 

 

Δβδ.9-10: χληαμε 

- Πξφηαζε: απφ ηε ιέμε ζηε θξάζε. Κξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζε ζε κνξθνζπληαθηηθέο 

θαηεγνξίεο. Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε ζε άκεζα ζπζηαηηθά.  
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- Καλφλεο θξαζηηθήο δνκήο θαη δέληξα-δηαγξάκκαηα. 

- Γνκηθή ακθηζεκία θαη ηεξαξρηθή νξγάλσζε. 

 

Δβδ.11-12: εκαζηνινγία 

- Λεμηθή θαη Φξαζηηθή ζεκαζία. Ζ Αξρή ηεο πλζεηηθφηεηαο. 

- Λεμηθή ζεκαζία: ζρέζεηο κεηαμχ ιεμεκάησλ (νκσλπκία, ζπλσλπκία, αλησλπκία, 

πνιπζεκία).  

- Φξαζηηθή ζεκαζία: ζεκαζία νλνκαηηθψλ θξάζεσλ (ζεκαζία/έλλνηα θαη αλαθνξά· 

αλεμάξηεηε θαη κε-αλεμάξηεηε αλαθνξά). 

- Πξνηαζηαθή ζεκαζία: ζεκαζηνινγία ησλ ζπλζεθψλ αιεζείαο. Αλαιπηηθέο θαη 

ζπλζεηηθέο πξνηάζεηο. 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 

Φηιηππάθε-Warburton, Δηξήλε (2010). Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία. Αζήλα: 

Νεθέιε.  

Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2008). Δηζαγσγή ζηε Μειέηε ηεο Γιώζζαο. 

Μεηάθξαζε Βάδνπ, Δ., Ξπδφπνπινο, Γ.Η., Παπαδνπνχινπ, Φ. & Σζαγγαιίδεο, Α. 

Αζήλα: Παηάθεο.  

 

 

ΦΤ3720 – ITOPIA TH EΛΛHNIKH ΓΛΧA Η – Τ(ΗΗΗ) 

(Π. Φίινο) 

 

Δμεηάδεηαη ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο (αξρέο 2
εο

 

ρηιηεηίαο π.Υ.) έσο θαη ηελ φςηκε κεηαθιαζηθή πεξίνδν (πξψηνη 4-5 αηψλεο κ.Υ.). Σν κάζεκα 

εζηηάδεη θπξίσο ζηελ εμέηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμειίμεσλ ζηα βαζηθά γισζζηθά επίπεδα 

(θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ιεμηθφ) ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαηά ηελ 

„πξντζηνξηθή‟ (2
ε
 ρηιεηία π.Υ.) θαη ηελ ηζηνξηθή (αιθαβεηηθή) πεξίνδν (1

ε
 ρηιεηία π.Υ.), κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεχηεξε. Βαζηθά ζηάδηα – ππνπεξίνδνη πξνο εμέηαζε: (i) 

πξσηνειιεληθή (πεξ. 2000-1700 π.Υ.) (ii) πξσηνδηαιεθηηθή ειιεληθή, κε έκθαζε ζηε 

κπθελατθή (πεξ. 1450-1200 π.Υ.) (iii) αξραίεο ειιεληθέο δηάιεθηνη ηεο 1
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. (iv) 

ειιεληζηηθή (θαη ειιελνξσκατθή) Κνηλή (πεξ. 3
νο

 αη. π.Υ. – 5
νο

 αη. κ.Υ.). Δπηπιένλ, ε 

ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ζα ζπλνδεπηεί απφ ηε γισζζηθή αλάιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ 

θεηκέλσλ (ινγνηερληθψλ, επηγξαθηθψλ, παππξηθψλ) απφ φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο. 

 

Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα 

 

Δηζαγσγή 

Βαζηθή νξνινγία καζήκαηνο. Πεγέο. Θεκειηψδεηο αξρέο θαη κέζνδνη ηεο 

ηζηνξηθνζπγθξηηηθήο γισζζνινγίαο. Πεξηνδνιφγεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (1
ε
-2

ε
 

εβδνκάδα). 

 

Πξντζηνξηθή πεξίνδνο 

Πξσηντλδνεπξσπατθή γισζζηθή νηθνγέλεηα. Πξσηντλδνεπξσπατθή θνηηίδα θαη πνιηηηζκφο. 

Βαζηθά γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξσηντλδνεπξσπατθήο. Πξσηνειιεληθή. Βαζηθά 

γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξσηνειιεληθήο. Πξνειιεληθή. πζηήκαηα γξαθήο ηεο 2
εο

 

ρηιηεηίαο π.Υ. (3
ε
-7

ε
 εβδνκάδα).  
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Πξσηνδηαιεθηηθή πεξίνδνο 

Πξσηνδηάιεθηνη ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. Μπθελατθή (πεξ. 1450 - 1200 π.Υ.). Βαζηθά γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Γξακκηθή Β γξαθή (8
ε
 εβδνκάδα). 

 

Κπξίσο δηαιεθηηθή πεξίνδνο 

Αξραίεο ειιεληθέο δηάιεθηνη ηεο 1
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. Γηαιεθηηθέο νκάδεο, δηάιεθηνη, επηρψξηεο 

δηαιεθηηθέο ππνδηαηξέζεηο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δκθάληζε ηνπ αιθαβήηνπ. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, εμέιημε θαη γεσγξαθηθέο παξαιιαγέο ηνπ (9
ε
-11

ε
 εβδνκάδα). 

 

Μεηαθιαζηθή Κνηλή 

Διιεληζηηθή (θαη ειιελνξσκατθή) Κνηλή (πεξ. 3
νο

 αη. π.Υ. - 5
νο

 αη. κ.Υ.). Σξφπνο θαη ρξφλνο 

ζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληζηηθήο Κνηλήο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κνηλήο. Δμαθάληζε ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ δηαιέθησλ (12
ε
-13

ε
 εβδνκάδα). 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα  

(1) Horrocks, G. Διιεληθά. Ιζηνξία ηεο γιώζζαο θαη ησλ νκηιεηώλ ηεο, κηθξ. Μ. ηαχξνπ – 

Μ. Σδεβειέθνπ, Αζήλα 2006 (εθδ. Δζηία).  

(2) Palmer, L. R. H αξραία ειιεληθή γιώζζα, κηθξ. Γ. Κ. Γηαλλάθεο, Αζήλα 2015 (εθδ. 

Παπαδήκαο). 
 

 

ΦΤ7777 – ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ – Τ(VII) 

(Α. Πξέληδα) 

 

Πεξίιεςε 

Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο δηδαθηηθήο ηεο Νέαο 

Διιεληθήο γιψζζαο επηρεηξψληαο κηα πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζχγρξνλεο 

γισζζνινγίαο κε ζθνπφ ηελ (επαλ)εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ γισζζνινγίαο θαη γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο. Δμεηάδνληαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία 

ηεο Νέαο Διιεληθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο αιιά θαη σο δεχηεξεο γιψζζαο. Σα βαζηθά 

ζεκεία ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα αθνινχζα: 

  

i. χγρξνλε γισζζνινγία θαη δηδαθηηθή γισζζηθνχ καζήκαηνο. Γξακκαηηθή θαη 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο – δεηήκαηα γξακκαηηθήο πεξηγξαθήο. Γξακκαηηθέο ηεο 

Νέαο Διιεληθήο.  

ii. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο θαη βαζηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο  

iii. Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε δηδαθηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο  

 Γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο –θεκεληθά είδε 

 Πνηθηιφηεηα (πθνινγηθή & δηαιεθηηθή) 

 Λεμηιφγην 

 Σν γισζζηθφ ιάζνο 

 Ζ έλλνηα ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ 

iv. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο  

v. Ζ Νέα Διιεληθή σο Γεχηεξε/Ξέλε γιψζζα: δεηήκαηα ζεσξίαο, κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθή: 

 Νέα Διιεληθή σο Γ2/ΞΓ: ε γιψζζα ησλ καζεηψλ.  

 Σα ιάζε ζηε Νέα Διιεληθή σο Γ2/ΞΓ  
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 Νέεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓ: δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα  

 

Πξνηεηλνκελα ζπγγξάκκαηα 

Υαηδεζαββίδεο, Υ. (2012). Νενειιεληθή γξακκαηηθή: ζεσξεηηθέο βάζεηο θαη πεξηγξαθή. 

Αζήλα: Βάληαο.  

Μπέιια, . (2011). Η Γεύηεξε Γιώζζα. Αζήλα: Παηάθεο 

 

 

EAPINO EΞAMHNO 
 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

ΦΤ2713 – EIAΓΧΓH TH ΓΛΧOΛOΓIA ΗΗ – Τ(ΗΗ) 

(Μ. Λεθάθνπ - Μ. Μαζηξνπαχινπ) 

 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο 
ε ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Ι, ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

επεθηείλεη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γιψζζαο, κε 

ζθνπφ ηελ επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο Γισζζνινγίαο. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ. Σν κάζεκα θαιχπηεη ηηο εμήο 

ζεκαηηθέο: Πξαγκαηνινγία, Κνηλσληνγισζζνινγία θαη Γηαιεθηνινγία, Φπρνγισζζνινγία 

θαη Νεπξνινγισζζνινγία, Καηάθηεζε γιψζζαο, Γηαηαξαρέο ιφγνπ, Σππνινγία γισζζψλ, 

Γιψζζα θαη γξαθή. 

 

Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα: 

Δβδ. 1-2: Πξαγκαηνινγία 

- Σν εθθψλεκα. Σν γισζζηθφ θαη εμσγισζζηθφ πεξηθείκελν ζηε γισζζηθή ρξήζε. 

Φαηλφκελα δείμεο.  

- Ζ ζεσξία ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ.  

- Ζ ζεσξία ησλ ππνλνεκάησλ. 

 

Δβδ. 3-4: Κνηλσληνγισζζνινγία & Γηαιεθηνινγία 

- Ζ γισζζηθή πνηθηιφηεηα ζε επίπεδν αηφκνπ (ηδηφιεθηνο, χθνο) θαη νκάδαο. 

- Πξφηππε ή θνηλή γιψζζα.  

- Γιψζζα θαη θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε (θχιν, ειηθία, θ.ά.) 

- Γιψζζα θαη γεσγξαθηθή δηαθξνπνίεζε: δηάιεθηνη ηεο λέαο ειιεληθήο 

- Γιψζζεο δηακεζνιάβεζεο (lingua franca), γιψζζεο pidgin θαη θξενιέο 

 

Δβδ. 5:  Σππνινγία γισζζψλ 

- Οη γιψζζεο ηνπ θφζκνπο: ηλδνεπξσπατθή θαη άιιεο νηθνγέλεηεο γισζζψλ.  

- Μνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή ηππνινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ γισζζψλ.  

- Ννεκαηηθέο γιψζζεο. 

Δβδ. 6-7: Γιψζζα θαη Γξαθή 

- Γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο 

- Ηζηνξία γξαθήο 

- πζηήκαηα γξαθήο 
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Δβδ. 8-9: Φπρνγισζζνινγία 

- Δπεμεξγαζία ηεο γιψζζαο απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ 

- Γισζζηθή παξαγσγή 

- Αληίιεςε νκηιίαο  

- πληαθηηθή επεμεξγαζία 

- Μνξθνινγηθή επεμεξγαζία θαη λνεηηθφ ιεμηθφ 

 

Δβδ. 9-10: Νεπξνγισζζνινγία 

- ηνηρεία αλαηνκίαο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ: γισζζηθέο πεξηνρέο θαη εκηζθαηξηθή 

εμεηδίθεπζε γηα ηε γιψζζα 

- Τπνζπζηεκηθφηεηα (ηνκεαθφηεηα) ηνπ εγθεθάινπ 

- Αζπκκεηξία ηθαλνηήησλ 

- Νεπξνγισζζνινγηθά πεηξάκαηα 

- Αθαζίεο 

 

Δβδ. 11-12: Καηάθηεζε ηεο γιψζζαο 

- Μεραληζκνί θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο 

- Θεσξεηηθά κνληέια γισζζηθήο θαηάθηεζεο 

- Ζ αλεπάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ε ππφζεζε ηεο εκθπηφηεηαο 

- Καζνιηθή γξακκαηηθή 

- ηάδηα γισζζηθήο αλάπηπμεο 

- Κξίζηκε πεξίνδνο γηα ηε γισζζηθή θαηάθηεζε  

- Γίγισζζε αλάπηπμε θαη θαηάθηεζε δεχηεξεο γιψζζαο 

- Με ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε 

 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 
Φηιηππάθε-Warburton, Δηξήλε (2010). Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία. Αζήλα: 

Νεθέιε.  

Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2008). Δηζαγσγή ζηε Μειέηε ηεο Γιώζζαο. 

  Μηθξ. Βάδνπ, Δ., Ξπδφπνπινο, Γ.Η., Παπαδνπνχινπ, Φ. & Σζαγγαιίδεο, Α. 

 Αζήλα: Παηάθεο.  

 

 

ΦΤ4937 – ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗ – Τ(IV) 

(Π. Φίινο) 

 

Πεξίιεςε – ζηφρνη:  
Δμεηάδεηαη ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαηά ηε κεζαησληθή θαη ηε λενειιεληθή 

πεξίνδν. πλνπηηθή αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμειίμεσλ ζηα βαζηθά γισζζηθά επίπεδα 

(θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ιεμηθφ) ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαηά ηε κεζαησληθή (πεξ. 

6
νο

-15
νο

 αη.) θαη ηε λενειιεληθή πεξίνδν (16
νο

 αη. θεμ.). Bαζηθά ζηάδηα - ππνπεξίνδνη: (i) 

Πξψηκε κεζαησληθή ειιεληθή (πεξ. 6
νο

-11
νο

 αη.) (ii) ςηκε κεζαησληθή ειιεληθή (πεξ. 11
νο

-

15
νο

 αη.) (iii) Πξψηκε λέα ειιεληθή (πεξ. 16
νο

-17
νο

 αη.) (iv) Κπξίσο λέα ειιεληθή (πεξ. 18
νο

 αη. 

θεμ.). Δπηπιένλ, ε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ζα ζπλνδεπηεί απφ ηε γισζζηθή αλάιπζε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ θεηκέλσλ (ινγνηερληθψλ, επηγξαθηθψλ, παππξηθψλ) ηεο κεζαησληθήο θαη 

ηεο λενειιεληθήο πεξηφδνπ. 
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Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα 

 

Δηζαγσγή 

Βαζηθή νξνινγία. Πεγέο. Θεκειηψδεηο κεραληζκνί γισζζηθήο αιιαγήο (αλαινγία, 

γξακκαηηθνπνίεζε) θαη γισζζηθήο επαθήο (δαλεηζκφο). Πεξηνδνιφγεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο (1
ε
-2

ε
 εβδνκάδα). 

 

Πξψηκε κεζαησληθή πεξίνδνο 

Υξνληθά φξηα ηεο κεζαησληθήο πεξηφδνπ (πεξ. 6
νο

-15
νο

 αη.) θαη ππνδηαηξέζεηο ηεο. Βαζηθά 

εμσγισζζηθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο πξψηκεο 

κεζαησληθήο ειιεληθήο (πεξ. 6
νο

-11
νο

 αη.). Πεγέο. πλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εμειίμεσλ ζηα βαζηθά γισζζηθά επίπεδα (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, 

ιεμηθφ) ηεο πξψηκεο κεζαησληθήο ειιεληθήο (3
ε
-4

ε
 εβδνκάδα). 

ςηκε κεζαησληθή πεξίνδνο 

Υξνληθά φξηα. Βαζηθά εμσγισζζηθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε 

ηεο φςηκεο κεζαησληθήο ειιεληθήο (πεξ. 11
νο

-15
νο

 αη.). Πεγέο. πλνπηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ κεηαβνιψλ ζηα βαζηθά γισζζηθά επίπεδα (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, 

ιεμηθφ) ηεο φςηκεο κεζαησληθήο ειιεληθήο (5
ε
-7

ε
 εβδνκάδα). 

Πξψηκε λενειιεληθή πεξίνδνο 

Υξνληθά φξηα. Βαζηθά εμσγισζζηθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε 

ηεο πξψηκεο λέαο ειιεληθήο (πεξ. 16
νο

-17
νο

 αη.). Πεγέο. χληνκε παξνπζίαζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αιιαγψλ ζηα βαζηθά γισζζηθά επίπεδα (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, 

ιεμηθφ) ηεο πξψηκεο λέαο ειιεληθήο (8
ε
 εβδνκάδα). 

Κπξίσο λενειιεληθή πεξίνδνο 

Υξνληθά φξηα. Βαζηθά εμσγισζζηθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε 

ηεο θπξίσο λέαο ειιεληθήο (πεξ. 18
νο

 αη. θεμ.). Πεγέο. πλνπηηθή αλάιπζε ηεο νινθιήξσζεο 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμειίμεσλ ζηα βαζηθά γισζζηθά επίπεδα (θσλνινγία, κνξθνινγία, 

ζχληαμε, ιεμηθφ) ηεο θπξίσο λέαο ειιεληθήο. Νενειιεληθέο δηάιεθηνη. ρεκαηηζκφο, 

ππνδηαηξέζεηο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γεκνηηθή. Γισζζηθφ δήηεκα Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δεκνηηθήο θαη θαζαξεχζνπζαο. Πξφηππε / Κνηλή λέα ειιεληθή (ΚΝΔ). πγρξνληθή 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξφηππεο λέαο ειιεληθήο (9
ε
-13

ε
 εβδνκάδα). 

 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα  

(1) Horrocks, G. Διιεληθά. Ιζηνξία ηεο γιώζζαο θαη ησλ νκηιεηώλ ηεο, κηθξ. Μ. ηαχξνπ – 

Μ. Σδεβειέθνπ, Αζήλα 2006 (εθδ. Δζηία).  

(2) Browning, R. H ειιεληθή γιώζζα, κεζαησληθή θαη λέα, κηθξ. Μ. Κνλνκή, Αζήλα 1991 

(εθδ. Παπαδήκαο). 
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ΦΤ6755 – ΓPAMMATIKH TH NEA EΛΛHNIKH – Τ(VI) 

(Α. Πξέληδα) 

 

Πεξηιεςε: 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο γξακκαηηθήο ηεο Νέαο Διιεληθήο απφ ην 

πξίζκα ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγηθήο επηζηήκεο. Καιχπηνληαη ηα βαζηθά επίπεδα 

γξακκαηηθήο – θσλνινγία, κνξθνινγία θαη ζχληαμε – θαζψο θαη ηα δηεπίπεδα, φπσο ε 

κνξθνθσλνινγία θαη νη ζρέζεηο ζχληαμεο, ζεκαζηνινγίαο θαη πξαγκαηνινγίαο. 

 

Όιε – Θεκαηνινγία:  
Α. Φσλνινγία ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Β. Μνξθν(θσλν)ινγία ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Γ. (Μνξθν)ζχληαμε ηεο Νέαο Διιεληθήο.  

Γ. χληαμε-εκαζηνινγία-Πξαγκαηνινγία. 

 

Γηδαθηηθέο ελφηεηεο: 
1. Δηζαγσγηθά. 

- Ζ Νέα Διιεληθή γιψζζα. Ηζηνξηθά θαη θνηλσληνγισζζηθά ζηνηρεία. Γεκνηηθή θαη 

θαζαξεχνπζα. 

- Σν ζχζηεκα γξαθήο ηεο Νέαο Διιεληθήο. 
2. Φσλνινγία Η & ΗΗ 

- Δπαλάιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ: θψλεκα, αιιφθσλν, ειάρηζηα δεχγε 
- Καηεγνξηνπνίεζε θσλεέλησλ / ζπκθψλσλ  
- Σα θσλήκαηα ηεο Νέαο Διιεληθήο.  

3. Μνξθνθσλνινγία 
- Φσλνινγηθά θαζνξηζκέλε αιινκνξθία 
- Φσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ (αθνκνίσζε, αλνκνίσζε, 

επέλζεζε, ζπλαίξεζε θιπ). 
- Τπεξηεκαρηαθά ραξαθηεξηζηηθά: ν ηφλνο. 

4. Μνξθνινγία Η 
- Δπαλάιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ:  
- Μφξθεκα – αλαγλψξηζε κνξθεκάησλ 
- Καηεγνξίεο κνξθεκάησλ: πξνζήκαηα, επηζήκαηα, δεζκεπκέλα θαη ειεχζεξα 

κνξθήκαηα  
- Δηδηθέο θαηεγνξίεο κνξθεκάησλ: ελζήκαηα, δηελζήκαηα, αζπλερή κνξθήκαηα  

5. Μνξθνινγία ΗΗ 
- Κιίζε: 
- Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
- Ρεκαηηθφ πεδίν: ν ρξφλνο, ην πνηφλ ελέξγεηαο, θσλή/δηάζεζε, εγθιίζεηο θαη 

ηξνπηθφηεηα 
- Ολνκαηηθφ πεδίν: ην γέλνο 

6. Μνξθνινγία ΗΗΗ 
- Παξαγσγή 
- χλζεζε 

7. χληαμε Η: Σν ξήκα θαη ε ξεκαηηθή θξάζε. 
- Μεηαβαηηθά/ακεηάβαηα ξήκαηα 
- Φσλή/Γηάζεζε 
- Έγθιηζε θαη ηξνπηθφηεηα 
- Πνηφλ ελεξγείαο 
- Υξφλνο 
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- Ρεκαηηθή ζπκθσλία: πξνζσπηθά θαη απξφζσπα (ηξνπηθά) ξήκαηα.  
8. χληαμε ΗΗ: Σν νπζηαζηηθφ θαη ε νλνκαηηθή θξάζε 

- Σα ζπζηαηηθά ηεο νλνκαηηθήο θξάζεο. 
- Γέλνο, αξηζκφο, πηψζε. 
- Σα άξζξα. 
- Σν επίζεην. πκθσλία κέζα ζηελ νλνκαηηθή θξάζε. 
- Αλησλπκίεο θαη πξνζδηνξηζηέο.  

9. χληαμε ΗΗΗ: Ζ πξφηαζε. 
- Δίδε θχξησλ πξνηάζεσλ (αλά έγθιηζε). 
- Γεπηεξένπζεο (εμαξηεκέλεο) πξνηάζεηο.  

10. χληαμε – εκαζηνινγία – Πξαγκαηνινγία.  
- Ζ ζεηξά ησλ φξσλ ζηελ πξφηαζε. Θεκαηνπνίεζε, εζηίαζε. Απαινηθή ππνθεηκέλνπ. 

ρεκαηηζκφο εξσηήζεσλ. Ο ξφινο ηνπ επηηνληζκνχ.  
 

Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 
Holton, D., Mackridge, P. & Philippaki-Warburton, I. (1999). Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο. Μηθξ. Β. ππξφπνπινο. Αζήλα: Παηάθεο. 
Υαηδεζαββίδεο, . (2012). Νενειιεληθή Γξακκαηηθή: Θεσξεηηθέο βαζεηο θαη Πεξηγξαθή. 

Αζήλα: Βάληαο. 
 
 

ΦΔ0401 – ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ – ΔΤ(ΗI) 

(Α. Πξέληδα) 

 
Πεξίιεςε: 
Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο δηδαζθφκελνπο ζηελ επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο. ηφρνο 
ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηηο γεληθέο ηεο αξρέο ηεο 
γισζζνινγίαο, λα εηζαρζνχλ ζηε κειέηε ηεο γιψζζαο σο ζχζηεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 
βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Κεληξηθέο είλαη νη έλλνηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ιφγνο) θαη ηεο 
πξαγκάησζήο ηνπ (νκηιία), ηεο ζπγρξνλίαο θαη ηεο δηαρξνλίαο, ηνπ γισζζηθνχ ζεκείνπ, ησλ 
ζπληαγκαηηθψλ θαη ησλ παξαδεηγκαηηθψλ ζρέζεσλ. Γίλεηαη επίζεο εηζαγσγή ζε έλλνηεο θαη 
ζηνηρεία ηεο γελεηηθήο γξακκαηηθήο φπσο γισζζηθή ηθαλφηεηα-γισζζηθή πιήξσζε θαη 
θαζνιηθή γξακκαηηθή. Οη έλλνηεο απηέο δηδάζθνληαη κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο επίπεδα 
γισζζηθήο αλάιπζεο: θσλεηηθή, θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία, 
πξαγκαηνινγία. 
 
Θεκαηνινγία: 
 
Ση είλαη γιψζζα. Ση είλαη Γισζζνινγία.  

- Βηνινγηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πηπρέο ηεο γιψζζαο.  
- Ζ αλζξψπηλε γιψζζα θαη άιια ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. Ζ αλζξψπηλε γιψζζα θαη ε 

γιψζζα ησλ δψσλ.  
 
Ζ γιψζζα σο ζχζηεκα. Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο. Ηζηνξία ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο  

- Γιψζζα, Λφγνο θαη Οκηιία 
- πγρξνλία/ Γηαρξνλία.  
- Σν γισζζηθφ ζεκείν.  
- Δίδε ζρέζεσλ ζην Γισζζηθφ χζηεκα: πληαγκαηηθέο θαη Παξαδεηγκαηηθέο ρέζεηο 

 
Γελεηηθή Γξακκαηηθή: Μηα εηζαγσγή.  

- H ππφζεζε ηεο εκθπηφηεηαο. 
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- Γισζζηθή Ηθαλφηεηα – Γισζζηθή Πιήξσζε 
- Καζνιηθή Γξακκαηηθή 

 
Φσλεηηθή – νη θζφγγνη ηεο γιψζζαο 
 
Φσλνινγία: ηα ζρήκαηα θζφγγσλ 

- Φσλήκαηα: νη θσλνινγηθέο κνλάδεο ηεο γιψζζαο.  

- Αιιφθσλα. 
 
Μνξθνινγία: νη ιέμεηο ηεο γιψζζαο 

- Μνξθήκαηα: νη ειάρηζηεο κνλάδεο ζεκαζίαο. Σχπνη κνξθεκάησλ. Αιιφκνξθα.  
- Καλφλεο ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ. Κιηηηθή θαη παξαγσγηθή κνξθνινγία. 

 
χληαμε: νη πξνηάζεηο ηεο γιψζζαο 

- Γξακκαηηθφηεηα θαη αληηγξακκαηηθφηεηα 
- Ζ δνκή ηεο πξφηαζεο 
- πληαθηηθέο θαηεγνξίεο 
- Γέλδξα θξαζηηθήο δνκήο 
- Κεθαιέο θαη πκπιεξψκαηα.  
- Καλφλεο θξαζηηθήο δνκήο.  
- Γνκηθή ακθηζεκία θαη ηεξαξρηθή νξγάλσζε 

 
εκαζηνινγία: Οη ζεκαζίεο ηεο γιψζζαο 

- Γξακκαηηθή θαη Λνγηθή πξφηαζε. Ζ αξρή ηεο ζπλζεηηθφηεηαο  
- Ζ ζεκαζία ησλ ιέμεσλ – ιεμήκαηα θαη νη ζρέζεηο ηνπο 
- Ζ ζεκαζία ησλ θξάζεσλ  
- Ζ ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ – ε αιήζεηα ησλ πξνηάζεσλ.  

 
Πξαγκαηνινγία: Ζ γιψζζα ζε ρξήζε 

- Δθθσλήκαηα. Γισζζηθφ θαη πεξηζηαζηαθφ πεξηθείκελν. Γείμε 

- Θεσξία ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ 

- Θεσξία ησλ ππνλνεκάησλ  
 
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα: 
Fromkin, V., R. Rodman, & N. Hyams. (2008). Δηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο γιώζζαο. 

(Μεηάθξαζε: Γ. Ξπδφπνπινο, Φ. Παπαδνπνχινπ, Δ. Βάδνπ θαη Α. Σζαγγαιίδεο). Αζήλα: 
Δθδφζεηο Παηάθε. 

Φηιηππάθε – Warburton, E. (1992). Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία. Αζήλα: Νεθέιε. 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ: 

ΟΔΗΓΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

 
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..): 

ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (.Δ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

Γηεπζπληήο:  

Δ. Καξαθάζεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

 

Αλαπι. Γηεπζπληή:  

Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ, Καζεγήηξηα 

 

Μέιε:  
Μ. Ληάηζε, Καζεγήηξηα 

Δ. Γθαζηή, Αλαπι. Καζεγήηξηα 

Φ. Πνιπκεξάθεο, Δπηθ. Καζεγεηήο 

 

Γξακκαηεία: 

Ησάλλα Μαηζνχιε  

 

 
ΚΑΝΟΝΗΜΟ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Κ.Μ..) 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..) 

 ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ  

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.) 

(ΦΔΚ η.Β 2571/3 Ηνπιίνπ 2018) 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2018-9 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.M.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N. 4485/2017 θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., σο απηνδχλακνπ Σκήκαηνο πνπ παξέρεη ζπνπδέο 

πξψηνπ θχθινπ, πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» 

θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) 

ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία. ην πιαίζην απηφ ηνπ δεπηέξνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εληάζζεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. κε 

ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία». Σν Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. απνλέκεη Γ.Μ.. δχν εηδηθεχζεσλ: 1) Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 

κε εηδίθεπζε ηελ Αξραία Διιεληθή Φηινινγία θαη 2) Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία κε 

εηδίθεπζε ηε Λαηηληθή Φηινινγία. 

 Ο παξψλ Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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Κεθαιαίνπ Σ΄ [Γεχηεξνο θαη Σξίηνο Κχθινο πνπδψλ] ηνπ Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΔΚ 

114/η.Α΄/4-8-2017): «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα 

ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». O παξψλ Κ.Μ. ηνπ Π.M.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. ζπληάρζεθε απφ 

εηδηθή Δπηηξνπή κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη 

εγθξίζεθε απφ ηελ ηειεπηαία ζηελ ππ‟ αξηζκ. 570 /12.12.2017 ηαθηηθή ζπλεδξία ηεο. Θα 

ηζρχζεη δε απαξέγθιηηα γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ. Οπνηαδήπνηε κεξηθή 

ή νιηθή ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Ο Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο (www.philology.uoi.gr) θαη 

θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

Άξζξν 1 

ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ Π.Μ.  

ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

 

Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. είλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, ζηα 

εμήο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. πην ζπγθεθξηκέλα (Απφθαζε Β1/145/8.3.2001, ΦΔΚ 277/16.3.2001): α) Αξραία 

Διιεληθή Φηινινγία, β) Λαηηληθή Φηινινγία, γ) πλαθείο αλαγλσξηζκέλεο εηδηθεχζεηο 

(Παιαηνγξαθία - Ηζηνξία θαη Κξηηηθή - Δθδνηηθή ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ή/θαη Λαηηληθψλ 

θεηκέλσλ, Παππξνινγία, Μπθελατθή Φηινινγία, Δηδηθή θαη Γεληθή Γηδαθηηθή καζεκάησλ 

Κιαζηθήο Φηινινγίαο, Αξραίν Διιεληθφ θαη Ρσκατθφ Θέαηξν). 

 

θνπφο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

είλαη ε πξναγσγή θαη εμεηδίθεπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηηο αλσηέξσ γλσζηηθέο 

πεξηνρέο, ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ γηα γλψζε θαη ζπλζεηηθή 

έξεπλα θαη ε αλάπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ 

βαζκφ. Γεληθφηεξα, ην Π.Μ.. απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε θαη δηάδνζε ησλ θιαζηθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελ γέλεη θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζε εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εληφο θαη εθηφο 

ηεο Διιάδαο.  

  

 

Άξζξν 2 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

(άξζξα 31, 44 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

  Αξκφδηα ξγαλα γηα ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη:  

I. Ζ χγθιεηνο ηνπ Π.Η. είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζέκαηα αθαδεκατθνχ, δηνηθεηηθνχ, 

νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.. Δπίζεο ε χγθιεηνο ηνπ Π.Η. αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ην Π.Μ.. δελ αλαηίζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε άιια φξγαλα. 

II. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ή ε επηακειήο Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή 

http://www.philology.uoi.gr/
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Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.. ή ε ελλεακειήο Δηδηθή Γηηδξπκαηηθή 

Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε Γηηδξπκαηηθνχ Π.Μ.. θαη έρεη ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 31 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017. Σν Π.M.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία θαη ην έιεγρν ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε νπνία έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην σο άλσ 

άξζξν ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ν παξψλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

α) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δηα ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 32, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε ην άξζξν 32, β) νξίδεη 

ηα κέιε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η., γ) θαηαλέκεη ην δηδαθηηθφ έξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., δ) ζπγθξνηεί επηηξνπέο επηινγήο ή 

εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε) δηαπηζηψλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

θνίηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί ην Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζη) αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Νφκνπ. Δπηιχεη επίζεο νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Π.M.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην 

νπνίν δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Κ.Μ.. Δίλαη ηέινο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηείλεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Κ.Μ.. 

III. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» απαξηίδεηαη 

απφ πέληε (5) κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη 

κεηαπηπρηαθφ έξγν. Δθιέγνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γηα 

δηεηή ζεηεία. Δίλαη δε αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Απφ ηα 

εθιεγκέλα απηά κέιε ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξίδεη ηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία», ν νπνίνο πξνεδξεχεη ζηε .Δ., θαζψο θαη ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ (ζπλδπαζκφο ησλ παξ. 5 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4485/2017). Ζ ζεηεία 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο .Δ. κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Σα κέιε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο δελ 

δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβήο ή απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή. Οη 

εθπξφζσπνη ζηε .Δ. θάζε εηδίθεπζεο είλαη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηεο εηδίθεπζήο ηνπο. Οη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ 

ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

γηα ηπρφλ ζπλερείο απνπζίεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 

αθαδεκατθφ ζχκβνπιφ ηνπο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νκαιή πνξεία 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο Μεηαπηπρηαθήο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ). Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο .Δ. θαη κε επζχλε ηνπ 

απεξρφκελνπ Γηεπζπληή ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη 

ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία». 

IV. Ζ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπζηήλεηαη ζην Π.Η., απνηειείηαη απφ ηνλ 

Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε 

Πξνέδξνπ, θαη ηνπο Κνζκήηνξεο ηνπ Π.Η. σο κέιε θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Ν. 4485/2017. Σα κέιε ηεο σο άλσ 

Δπηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβήο ή απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή.  
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V. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» είλαη κέινο ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η, νξίδεηαη καδί κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., γηα 

δηεηή ζεηεία θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηεο παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017. 

Πξνεδξεχεη ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., είλαη κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ αλαπιεξσηή, είλαη ηνπ 

ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., αζθεί δε ηα θαζήθνληα πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ σο άλσ λφκν (άξζξν 31 παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017), ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) θαη φπνηα άιια νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 45, παξ. 1γ). Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Π.Η. γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο 

Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η 

δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη 

επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν σο Γηεπζπληήο.  

VI. Ζ εμακειήο Δπηζηεκνληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Δ..Δ.), κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

εμσηεξηθήο αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017). 

  

Άξζξν 3 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΖ  

ΣΟ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.  

(άξζξν 34 παξ. 1, 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

ην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γίλνληαη 

δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Φηινινγίαο (ή ηνπ εληαίνπ Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο) ησλ 

Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη άιισλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Γ.Μ.. 

δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα 

ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 

Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 

3328/2005 (Α' 80). 
 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Σνκέα θαη 

ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

γίλνληαη δεθηέο θαη ππνςεθηφηεηεο πηπρηνχρσλ άιισλ Σκεκάησλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη ΣΔΗ 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εμεηάζεσλ γη‟ απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαζνξίδεη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ηηο δηελεξγεί εηδηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. 

 Μέιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., θαζψο θαη Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34, κπνξνχλ, κεηά απφ αίηεζή 

ηνπο, λα εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη θαη κφλν έλαο θαη΄ έηνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία» πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. φπνπ ππεξεηνχλ, θαη ην 

νπνίν είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ έξγν πνπ επηηεινχλ ζην 

νηθείν Ίδξπκα. 

 

Άξζξν 4 
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ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ, ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

(άξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

O αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη‟ έηνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη αλάινγνο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαζέζηκσλ δηδαζθφλησλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θαη‟ έηνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξίδεηαη θαη‟ αλψηαην φξην ζε 

δψδεθα (12) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο (νθηψ (8) θνηηεηέο ζηελ εηδίθεπζε ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη ηέζζεξηο (4) θνηηεηέο ζηελ εηδίθεπζε ηεο Λαηηληθήο Φηινινγίαο). 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ν δε κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. 

κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζε ζρέζε θαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, νξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36), κε 

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ θχθισλ ζπνπδψλ (άξζξν 45 παξ. 1β ηνπ Ν. 

4485/2017). 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ  

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο ή ηελ Δ.Γ.Δ. πξνθεξχζζνπλ ζέζεηο κε αλνηρηή δηαδηθαζία (πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο) γηα ηελ εηζαγσγή πηπρηνχρσλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία». H 

πξνθήξπμε ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γίλεηαη θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. H ζρεηηθή πξνθήξπμε 

δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν, ην δηαδίθηπν θαη πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο, ηηο θαηεγνξίεο πηπρηνχρσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εηζαθηέσλ, ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ησλ 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζην δηάζηεκα 5-15 επηεκβξίνπ, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ: α) ζχληνκν Βηνγξαθηθφ Τπφκλεκα, β) αληίγξαθν Πηπρίνπ κε αλαιπηηθή 

βαζκνινγία, γ) ηίηινπο μέλσλ γισζζψλ, δ) δχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (δελ απαηηνχληαη 

ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο θιαζηθήο εηδίθεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.). Σίηινη ζπνπδψλ απφ μέλα AEI πξέπεη λα έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

ηζνηηκίαο, φπσο νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. H Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ χιε ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΟΡΟΗ / ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ  

Οη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα πνιχ θαιά κία 

ηνπιάρηζηνλ δηεζλή μέλε γιψζζα (αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή). H γλψζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο πηζηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Β2 πνπ ρνξεγείηαη 

απφ αξκφδηνπο θνξείο (Αγγιηθά: επίπεδν Lower ή TOEFL [500+]· Γαιιηθά: Delf 2· 

Γεξκαληθά: Mittelstuffe θιπ.) ή, αλ δελ ππάξρεη, κε γξαπηή εμέηαζε (κεηάθξαζε 

μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκέλνπ, γηα λα δηαπηζησζεί ν επρεξήο ρεηξηζκφο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο), ηελ νπνία δηελεξγεί Δπηηξνπή νξηδφκελε θαηά γιψζζα απφ ηε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. H επάξθεηα ηεο ειιελνκάζεηαο πηζηνπνηείηαη φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο (π.ρ. κε θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Διιεληθνχ Λπθείνπ, Πηπρίνπ Διιεληθήο 
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Φηινινγίαο ή Πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ).  

 

ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. γίλεηαη 

χζηεξα απφ γξαπηέο εμεηάζεηο θαη πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα δχν (2) 

καζήκαηα εηδίθεπζεο (Αξραία Διιεληθή Φηινινγία, Λαηηληθή Φηινινγία) θαη ζηελ μέλε 

γιψζζα δηελεξγνχληαη θαηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ απφ ηξηκειείο 

Δπηηξνπέο ησλ νηθείσλ Σνκέσλ, ππφ ηελ επνπηεία ηεο .Δ. ηνπ Π.M.. Πξνεγείηαη ε εμέηαζε 

ζηελ μέλε γιψζζα, ε επηηπρία ζηελ νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία. Δίλαη δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμέηαζε ζηελ μέλε γιψζζα θαηά ηνλ Ηνχλην, 

χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

 

Όιε ησλ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ:  

α) APXAIA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA 

Οκήξνπ Iιηάδνο Χ 

νθνθιένπο Hιέθηξα·, Eπξηπίδνπ Bάθραη 

Θνπθπδίδνπ Ξπγγξαθήο Bηβι. 1ν 

Άγλσζην θείκελν 

Ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο απφ ηηο αξρέο έσο θαη ηνλ 5ν αηψλα. 

β) ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA 

Βηξγηιίνπ Aηλεηάδνο VI. 

Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα: 

α) Γ. Πεηξψληνπ Satyricon θεθθ. 1-4· 26, 7-34, 10· 37-38· 51· 61, 5-63, 10· 71· 110,6- 

113. Καη απφ κεηάθξαζε νιφθιεξε ε Cena Trimalchionis (= Satyr. θεθ. 26, 7-78,8) 

β) Aπνπιήηνπ Mεηακνξθ. I, 1.IV, 28· V, 22-23. 

Άγλσζην θείκελν: Γ. Iνπι. Kαίζαξνο (& A.Hirti), De bello Gallico I-III 

Ηζηνξία ηεο ιαηηληθήο ινγνηερλίαο ηεο ρξπζήο θαη αξγπξήο επνρήο. 

 

Ζ χιε ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη αλά δηεηία απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η., πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν. H εμέηαζε ηνπ 

γλσζηνχ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη κεηάθξαζε, θξηηηθέο, 

εξκελεπηηθέο-πξαγκαηνινγηθέο θαη γξακκαηνινγηθέο παξαηεξήζεηο, ελψ ε εμέηαζε ηνπ 

άγλσζηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη κεηάθξαζε, γξακκαηηθέο 

θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο. 

 

Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα κε 

βάζε ηελ χιε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ ζηελ αίηεζή ηνπο λα 

δειψζνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (1 = εηδίθεπζε Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, 2 = 

Δηδίθεπζε Λαηηληθήο Φηινινγίαο ή αληηζηξφθσο) ηελ εηδίθεπζε ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα 

εληαρζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη επηιαρφληεο ζηελ εηδίθεπζε ηεο πξψηεο πξνηίκεζήο ηνπο 

είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ δεθηνί ζηελ εηδίθεπζε ηεο δεχηεξεο πξνηίκεζήο ηνπο, εάλ ππάξρνπλ 

θελέο ζέζεηο.  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 
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«Κιαζηθή Φηινινγία», γίλεηαη απφ αξκφδηα Σξηκειή Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Δμέηαζεο αλά 

εηδίθεπζε, απαξηηδφκελε απφ κέιε ΓΔΠ πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν. 

Ζ Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πιήξε θαηάινγν κε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη, χζηεξα απφ ηνλ 

ζρεηηθφ έιεγρν, απνξξίπηεη φζνπο δελ πιεξνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνπο πξνθξηλφκελνπο 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηα πξναπαηηνχκελα.  

Οη εηδηθέο απηέο επηηξνπέο επηινγήο θαη εμέηαζεο θαηά εηδίθεπζε (Αξραία Διιεληθή 

Φηινινγία, Λαηηληθή Φηινινγία), πνπ νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. κε πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία», θαινχλ ηνλ 

ππνςήθην ζε ζπλέληεπμε, αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπ θαη εηζεγνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπ 

ζην Π.M.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η., ε νπνία απνθαζίδεη. Καηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θξίλεηαη ε θηινινγηθή ππνδνκή 

ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ εηδίθεπζε.  

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα δχν (2) καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη ηελ μέλε γιψζζα θαη ε 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ νινθιεξψλεηαη έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ, νπφηε κε επζχλε ηεο .E. 

ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε 

ηειηθή έγθξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

ζηελ πξψηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο. Ακέζσο κεηά νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη 

ζην Π.Μ. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία». Αλαζηνιή εγγξαθήο είλαη δπλαηή, φκσο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν έηε. 

Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

Γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

ζπλεθηηκψληαη ηα εμήο ζηνηρεία: α) ε γξαπηή εμέηαζε ησλ καζεκάησλ εηδίθεπζεο (40%)· β) 

ν γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ (20%), ν νπνίνο δελ κπνξεί λα κηθξφηεξνο ηνπ έμη θαη κηζφ (6,5 – 

ιίαλ θαιψο). ε πεξίπησζε Πηπρίνπ πνπ δελ αθνινπζεί ηε δεθαδηθή θιίκαθα, ε Σξηκειήο 

Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Δμέηαζεο πξνβαίλεη ζηε ζρεηηθή αληηζηνίρηζε, κε αηηηνινγεκέλε 

έθζεζή ηεο πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ζηε βάζε ηνπ Οδεγνχ 

πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ απέλεηκε ηνλ ζρεηηθφ πξνπηπρηαθφ ηίηιν. · γ) ν ΜΟ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ εηδίθεπζεο (20%). ε πεξίπησζε αιιαγήο εηδίθεπζεο σο ΜΟ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ εηδίθεπζεο λνείηαη ν ΜΟ ησλ καζεκάησλ θιαζηθήο θηινινγίαο ζην 

πξφγξακκα θνξκνχ. · δ) ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, ε επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία 

ζρεηηθή κε ηηο εηδηθεχζεηο ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η., φπνπ απηή 

πξνβιέπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, νη δχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη ηπρφλ 

εξεπλεηηθή, επαγγεικαηηθή θαη/ή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα (20%). πζηαηηθέο επηζηνιέο 

δελ απαηηνχληαη γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο θιαζηθήο εηδίθεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. (βι. αλση.).  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππεξέρεη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξν κέζν φξν 

βαζκνινγίαο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» 

ηνπ Π.Η. Αλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχςεη ηζνβαζκία, ηφηε γηα ηελ ηειηθή ηνπο 

θαηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο πηπρίνπ. H επηηπρήο γξαπηή εμέηαζε ζηα καζήκαηα 

εηδίθεπζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία· πξνβηβάζηκνο βαζκφο 

νξίδεηαη ην έμη (6) ηεο δεθαδηθήο θιίκαθαο θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ.  

Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο (κνξηνδφηεζε) ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαξηίδεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ. 

Ο ηειηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ, αθνχ επηθπξσζεί απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηελ Δ.Γ.Δ,. αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

(www.philology.uoi.gr). 

 

Άξζξν 5  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΦΟΗΣΖΖ 

(άξζξα 33, 34 θαη 35 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία, 

νξίδεηαη θαη΄ ειάρηζην ζηα ηέζζεξα (4) εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο 

εθπφλεζεο θαη θξίζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (Μ.Γ.Δ). Ο αλψηαηνο 

επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη δελ ππεξβαίλεη ηα 6 (έμη) εμάκελα ζπνπδψλ.  

 ην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4485/2017 (114 Α΄), ε 

δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηέο (γηα θνηηεηέο δειαδή πνπ 

απνδεδεηγκέλα εξγάδνληαη είθνζη (20) ψξεο ηελ εβδνκάδα κε πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ εξγνδνηηθφ θνξέα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η.). Ζ δηάξθεηα ηεο κεξηθήο απηήο θνίηεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο 

θαλνληθήο θνίηεζεο. Ζ κεξηθή θνίηεζε πξνβιέπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «πιήξνπο» θνίηεζεο θαη γηα ηδηαίηεξεο, εμαηξεηηθά ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 

(αζζέλεηα, θφξηνο εξγαζίαο, ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη, ζηξάηεπζε, ιφγνη αλσηέξαο βίαο, 

θ.ά.), γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Δπίζεο 

ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο 

αίηεζεο, πξνζσξηλή αλαζηνιή ζπνπδψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν (2) 

ζπλερφκελα εμάκελα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ράλεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή. Σα εμάκελα αλαζηνιήο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο δελ πξνζκεηξψληαη 

ζηελ πξνβιεπφκελε αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο. Γχλαηαη θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο λα ρνξεγείηαη παξάηαζε ζπνπδψλ θαη κέρξη έλα έηνο, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο 

απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. 

 Γηα ζέκαηα επαλεμέηαζεο καζεκάησλ ζε νθεηιφκελα καζήκαηα ή δηαγξαθήο απνθαίλεηαη 

ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ε Δ.Γ.Δ. κεηά απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία», ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηνπο φξνπο ηεο 

επαλεμέηαζεο θαη ηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνηχρεη ζηελ 

εμέηαζε καζήκαηνο ή καζεκάησλ θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Κ.Μ.. φηη δελ έρεη νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ην πξφγξακκα, εμεηάδεηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, απφ ηξηκειή επηηξνπή κειψλ 

Γ.Δ.Π. ηεο ρνιήο, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ην 

εμεηαδφκελν κάζεκα θαη νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο δηδάζθσλ. Μεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., φηαλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζνη ιφγνη: α) ε κε επαξθήο πξφνδνο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη κε κε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

http://www.philology.uoi.gr/
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δηαδηθαζία: παξαθνινπζήζεηο, εμεηάζεηο), β) ε πιεκκειήο εθπιήξσζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ νξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζηα νπνία εγγξάθεηαη, γ) 

ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζβάιιεη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία, φπσο π.ρ. ε ινγνθινπή (βι. 

θαηση.) θαη δ) αίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. 

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Μ.. Οη εγγξαθέο ησλ εηζαγνκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

αξρίδνπλ κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δχλαληαη λα αηηεζνχλ αλαζηνιήο 

εγγξαθήο γηα δχν (2) ζπλερφκελα εμάκελα θαη‟ αλψηαην φξην γηα ζνβαξνχο ιφγνπο (πγείαο, 

νηθνλνκηθνχο, ζηξάηεπζεο, θ.ά.) κε αίηεζή ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., ε νπνία δηαβηβάδεη ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ 

ζηελ .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία». Ζ .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία», κε αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηεο, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε νπνία απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ην αίηεκα αλαζηνιήο 

εγγξαθήο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρέο θαη ηηο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πιελ 

ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ. Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

νθείιεη λα εμαζθαιίδεη δηεπθνιχλζεηο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (πξνθνξηθή εμέηαζε, δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο 

εμέηαζεο, πξνζβαζηκφηεηα ζηα πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα θ.η.ι.).  

 

ΣΔΛΖ ΦΟΗΣΖΖ 

Γηα ηελ εγγξαθή ζην θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δελ πξνβιέπνληαη ηέιε θνίηεζεο,  

  

Άξζξν 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ-ΔΛΔΓΥΟ ΓΝΧΔΧΝ 

(άξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

  

Σν Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. πεξηιακβάλεη δχν (2) εηδηθεχζεηο: α) 

εηδίθεπζε Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη β) εηδίθεπζε Λαηηληθήο Φηινινγίαο.  

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» 

ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ Γ.Μ.. ΣΖΝ ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, o νπνίνο παξαθνινπζεί ην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ην νπνίν νδεγεί ζηε ρνξήγεζε Γ.Μ.. ζηελ 

Κιαζηθή Φηινινγία, νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία», σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. κεηαμχ εθείλσλ ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί 

κεηαπηπρηαθφ έξγν ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδίθεπζεο ηνπ Π.Μ.. Ο επηβιέπσλ θαη ε 

.Δ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Σα καζήκαηα θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» είλαη ππνρξεσηηθά θαη θαηαλέκνληαη ζηα ηξία πξψηα εμάκελα 

ζπνπδψλ, ελψ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο εθπνλεί κεηαπηπρηαθή 

δηπισκαηηθή εξγαζία (Μ.Γ.Δ.) ππφ ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο ΓΔΠ ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο 

Φηινινγίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» θαη 

έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ  

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί κε επηηπρία ζε έμη (6) εμακεληαία κεηαπηπρηαθά καζήκαηα 

/ ζεκηλάξηα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν (15 ECTS ην θαζέλα), δει. δχν (2) ζε θάζε εμάκελν 

(30 ECTS), θαη λα ζπγγξάςεη δηπισκαηηθή επηζηεκνληθή εξγαζία 30 ECTS θαηά ην 

ηειεπηαίν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, αθνχ έρεη αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο.  

 

ΑΝΣΗΚΔΊΜΔΝΑ – ΜΑΘΖΜΑΣΑ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» 

Ο Σνκέαο Κιαζηθήο Φηινινγίαο πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά ζηα δχν πξψηα εμάκελα ηνπ Π.Μ. 

κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθά καζήκαηα, θνηλά γηα ηηο 

δχν εηδηθεχζεηο (δχν (2) καζήκαηα Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην α΄ εμάκελν, έλα δε 

(1) κάζεκα Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη έλα (1) Λαηηληθήο Φηινινγίαο ζην β 

εμάκελν), ελψ θαηά ην ηξίην εμάκελν ζπνπδψλ πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

καζήκαηα ζε θάζε εηδίθεπζε (δχν (2) καζήκαηα Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο γηα ηελ 

εηδίθεπζε Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη δχν (2) καζήκαηα Λαηηληθήο Φηινινγίαο γηα 

ηελ εηδίθεπζε Λαηηληθήο Φηινινγίαο). Σα καζήκαηα αλαζέηεη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οξηζκέλα ζεκηλάξηα κπνξεί λα είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οη θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κε 

ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» κπνξνχλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηελ 

άδεηα ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» θαη ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., λα παξαθνινπζήζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ κάζεκα Π.Μ.. 

δηαθνξεηηθνχ απφ εθείλν ζην νπνίν αλήθνπλ (ην Π.Μ.. απηφ κπνξεί λα αλήθεη ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ζε νκνηαγέο αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο). Κάζε κεηαπηπρηαθφ κάζεκα / ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη ηξεηο 

εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο.  

 

ΔΝΑΡΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ - ΦΟΗΣΖΖ 
Σα καζήκαηα ηνπ Π.M.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. αξρίδνπλ ηελ πξψηε 

εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ. Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

είλαη δπλαηή ε δηαθνπή θνίηεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 

αίηεζή ηνπ, γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. χκθσλα κε ηνλ λφκν ε παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Γηα λα έρεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηθαίσκα λα 

θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κάζεκα, πξέπεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα 3/4 ησλ 

ζεκηλαξίσλ θαη πξνθαλψο λα έρεη εθπιεξψζεη ζην αθέξαην θαη κέζα ζηα πξνβιεπφκελα 

ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδεη ν παξψλ Κ.Μ.. ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα πξνζθεξφκελα 

καζήκαηα (ηνπιάρηζηνλ δχν αλά εμάκελν ζε θάζε εηδίθεπζε) πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο απηφο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» θαηαξηίδεηαη απφ ηε .Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο 

Φηινινγίαο, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, εγθξίλεηαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζηελ ηειεπηαία ηεο ηαθηηθή ζπλεδξία, 

δεκνζηεχεηαη, κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζηνλ εληαίν 

Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ 

(www.philology.uoi.gr). ε πεξίπησζε αλάγθεο αλαπιήξσζεο καζεκάησλ, ηα καζήκαηα 

αλαπιεξψλνληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηδάζθνληνο ζηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ 

ηειεπηαία. Γχλαηαη λα πξνβιεθζεί ε δηδαζθαιία κε κέζα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε 

νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηεο ζπλνιηθήο δηδαζθαιίαο. 

http://www.philology.uoi.gr/
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Ζ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (skype, e-

presence, θ.η.ι.).  

 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζε καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 30 ECTS 

ζε θάζε έλα απφ ηα πξψηα ηξία εμάκελα (δειαδή 30 + 30 + 30 ECTS). Δπνκέλσο ην ζχλνιν 

ησλ ECTS απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη έλαο κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο νξίδεηαη ζε 90. Οη ECTS ηεο Μ.Γ.Δ είλαη 30. πλνιηθά δειαδή έλαο κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 90 + 30 = ECTS = 120 ECTS ζην ζχλνιν ησλ δχν εηψλ.  

 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά ηνπ Ηδξχκαηνο θαη 

ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο. Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηδάζθνληνο, 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» θαη απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο 

αθξναηέο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαζψο 

θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ Ηδξπκάησλ. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

δηδάζθνληνο είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο αθξναηέο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα.  

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε εμεηάζεηο ή κε εξγαζία(-εο), γξαπηέο ή/θαη 

πξνθνξηθέο, ή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, κε απφθαζε ηνπ δηδάζθνληνο. Δίλαη δπλαηφ λα 

πξνζθέξνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εμέηαζεο, πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή θάζε 

εμακήλνπ. Ζ εμεηαζηηθή πεξίνδνο δηαξθεί κία εβδνκάδα θαη ζπκπίπηεη κε ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ εμακήλνπ (ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη ηέινο Ηνπλίνπ).  

β. Θέκαηα γηα γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ 

απφ ηνλ δηδάζθνληα. Δίλαη επζχλε ηνπ δηδάζθνληνο λα εμαζθαιίζεη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ 

ζέκα πνπ αλαθνηλψλεηαη, ηελ χπαξμε επαξθνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα είλαη πξνζπειάζηκε 

ζηνπο θνηηεηέο.  

γ. Σα ζέκαηα γξαπηψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηα ζέκαηα ησλ πξνθνξηθψλ 

εξγαζηψλ, φκσο ε γξαπηή εξγαζία ζα πξέπεη λα πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα πιεξέζηεξα θαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο.  

δ. Φνηηεηέο πνπ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε ή πνπ δελ παξαδίδνπλ 

εγθαίξσο ηηο θαζνξηζκέλεο γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο βαζκνινγνχληαη κε κεδέλ (0).  

ε. Γελ ππάξρεη επαλαιεπηηθή εμέηαζε. ε πεξίπησζε απνηπρίαο, κεηά απφ εμέηαζή ηνπ απφ 

ηε Σξηκειή Δπηηξνπή Μειψλ Γ.Δ.Π. ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4485/2017, ν θνηηεηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη ην ίδην ή άιιν κάζεκα ζε επφκελν εμάκελν. Ο αλψηαηνο 

αξηζκφο καζεκάησλ ζηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί λα απνηχρεη είλαη δχν. ε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζε πεξηζζφηεξα ησλ δχν καζεκάησλ ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ. κε 

πξφηαζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

ζη.  Οη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ παξαδίδνληαη ζηνλ 

δηδάζθνληα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ (20 Φεβξνπαξίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ αληίζηνηρα).  

δ.  Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξά. Γηα ζνβαξνχο θαη 

ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηά απφ ξεηή αηνκηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα, 

επηηξέπεηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα εκεξψλ. ε 

πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαηάζεζεο, ε εξγαζία δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

θνηηεηή.  
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ε. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαίηεηα σο ηηο 15 Μαξηίνπ γηα ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιίνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν.  

ζ.  Πξνβηβάζηκνο βαζκφο γηα θάζε κάζεκα είλαη νη αξηζκνί απφ ην 6 κέρξη ην 10. Κάζε 

κάζεκα βαζκνινγείηαη απηνηειψο ζε αθέξαηεο ή θαη κηζέο κνλάδεο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο 

είλαη: 6 έσο 6,49 “θαιψο”, 6,5 έσο 8,49 “ιίαλ θαιψο” θαη 8,5 έσο 10 “άξηζηα”.  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μ.Γ.Δ.) 

α. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ην κέινο Γ.E.Π. πνπ ζα επηβιέςεη ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ην νπνίν 

δηδάζθεη ή έρεη δηδάμεη ζην παξειζφλ ζην Π.Μ., πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα δειψζεη ζέκα γηα 

Μ.Γ.Δ. Γηα ηελ εθπφλεζε Μ.Γ.Δ (άξζξν 34, παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017), ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε 

ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο Μ.Γ.Δ., ν πξνηεηλφκελνο 

επηβιέπσλ θαη επηζπλάπηεηαη πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο, νξίδεη ηνλ επηβιέπνληα 

απηήο θαη ζπγθξνηεί Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο, έλα κέινο 

ηεο νπνίαο είλαη ν επηβιέπσλ. Σα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. 

Μέιε ηεο ηξηκεινχο απηήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο είλαη δπλαηφ λα είλαη κέιε ΓΔΠ άιισλ 

Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπήο κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζπγγελέο πξνο ηε Μ.Γ.Δ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ πθίζηαηαη 

αληηθεηκεληθή αδπλακία ή ζπνπδαίνο ιφγνο, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ επηβιέπνληνο 

ή κέινπο ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (παξαίηεζε, αζζέλεηα, ζάλαηνο ηνπ 

επηβιέπνληνο ή κέινπο, θ.ά.) κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. 

β. Ζ έθηαζε ηεο Μ.Γ.Δ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 60 θαη κεγαιχηεξε ησλ 100 

ζειίδσλ H/Y, γξακκέλε ζην δηάζηεκα 1.5 (Times New Roman Greek), ζπλππνινγηδνκέλσλ 

ησλ ζεκεηψζεσλ (Times New Roman Greek, δηάζηεκα κνλφ), φρη φκσο ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

ησλ επξεηεξίσλ, ησλ πηλάθσλ θηι. Σν φξην απηφ κπνξεί λα δηεπξπλζεί (κέρξη ηηο 130 ζειίδεο) 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηελ έγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία».  

γ. Ζ ρξήζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ ήζνο. 

Έηζη, αλ ζε εξγαζία καζήκαηνο/ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεηαη απνδεδεηγκέλα ηκήκα 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ άιινπ ζπγγξαθέα ρσξίο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξά, ε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα ζεσξείηαη ινγνθινπή. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» λα επηηξαπεί ζην θνηηεηή λα ππνβάιεη λέα εξγαζία 

κε άιιν ζέκα εληφο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. Αλ ε πξάμε ηεο ινγνθινπήο δηαπηζησζεί ζε 

Μ.Γ.Δ., ε εξγαζία κεδελίδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη.  

δ. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνβάιιεηαη ζε πέληε αληίηππα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η.: έλα γηα θάζε κέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα γηα ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη 

έλα γηα ην Αξρείν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία». Ζ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 30ε επηεκβξίνπ. Παξέρεηαη ζεζκηθά ζε φινπο 

ηνπο θνηηεηέο παξάηαζε ελφο εμακήλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Μ.Γ.Δ. 

ε. Ζ παξνπζίαζε ηεο Μ.Γ.Δ. ππνζηεξίδεηαη ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, 

ζε εκεξνκελία θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην έθηαθηνπ αλνηθηνχ ζεκηλαξίνπ δηάξθεηαο δχν (2) σξψλ θαη‟ 

αλψηαην φξην θαη βαζκνινγείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα δχν άιια κέιε Γ.E.Π. ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.  

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ζεηηθή ςήθνο ηνπιάρηζηνλ δχν κειψλ ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. O βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΜΟ ησλ πξνβηβάζηκσλ 
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βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ 0-10· πξνβηβάζηκνο βαζκφο 

νξίδεηαη ην έμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ. Καηφπηλ ηεο έγθξηζήο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή ε 

Μ.Γ.Δ. αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθείαο ρνιήο. 

Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηαζκηθφ κέζν φξν ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» θαη ηεο Μ.Γ.Δ. (ε ζηάζκηζε γίλεηαη 

απφ ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ησλ καζεκάησλ θαη ηεο Μ.Γ.Δ.) θαη ππνινγίδεηαη, κε αθξίβεηα 

δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ, κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 O βαζκφο θάζε καζήκαηνο θαη ηεο Μ.Γ.Δ. πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ηνλ ειάρηζην 

αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ Γ.Μ.. 

βαζκφο Μ.Γ.Δ. = άζξνηζκα γηλνκέλσλ (βαζκνχ θάζε καζήκαηνο x αληίζηνηρα ECTS 

θάζε καζήκαηνο) + (βαζκφο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο x ECTS) 

 (ζχλνιν ECTS) 

ζη. Δάλ κεηά ηελ παξάηαζε ε Μ.Γ.Δ. δελ θαηαηεζεί έγθαηξα ή εάλ νη βαζκνινγεηέο δεηνχλ 

δηνξζψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί έσο ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο (δει. εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εμέηαζε θαη‟ 

αλψηαην φξην), ηφηε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα θάλεη εγγξαθή γηα έλα 

επηπιένλ εμάκελν, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη ηε δηνξζσκέλε εξγαζία έσο ην ηέινο 

ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. Καζπζηέξεζε ππνβνιήο πέξαλ ησλ δχν εμακήλσλ ζπλεπάγεηαη 

δηαγξαθή απφ ην πξφγξακκα.  

δ. Φνηηεηήο ν νπνίνο δελ έρεη απνθηήζεη Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία κεηά ηελ πάξνδν 

έμη (6) εμακήλσλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ δηαγξάθεηαη απφ ην Π.M.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην ρξφλν ησλ έμη εμακήλσλ δελ 

ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν θνηηεηήο έρεη δηαθφςεη λφκηκα, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ηηο ζπνπδέο ηνπ (ζηξάηεπζε, 

ιφγνη πγείαο, εγθπκνζχλε θιπ.).  

 

ΑΡΥΔΗΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ηεξείηαη αξρείν κε αηνκηθή κεξίδα γηα 

θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία», ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί θαη νη βαζκνινγίεο πνπ επηηπγράλεη θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδέο ηνπ.  

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ Π.Μ..  

ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»  

Σα Πξφγξακκα Μαζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» νξίδεηαη απφ ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

1. Αξραία ειιεληθή ή/θαη ιαηηληθή επηθή πνίεζε. 2. Αξραία ειιεληθή ή/θαη ιαηηληθή ιπξηθή 

πνίεζε. 3. Αξραία ειιεληθή ή/θαη ιαηηληθή δξακαηηθή πνίεζε (ηξαγσδία, θσκσδία, ζαηπξηθφ 

δξάκα). 4. Αξραία ειιεληθή ή/θαη ιαηηληθή ηζηνξηνγξαθία. 5. Αξραία ειιεληθή ή/θαη 

ιαηηληθή ξεηνξηθή. 6. Αξραία ειιεληθή ή/θαη ιαηηληθή θηινζνθία. 7. Αξραίν ειιεληθφ ή/θαη 

ιαηηληθφ κπζηζηφξεκα. 8. Διιεληζηηθή πνίεζε. 9. Όζηεξε αξραηφηεηα. 10. Ρσκατθή ζάηηξα. 

11. Γηδαθηηθή ινγνηερλία. 12. Μπθελατθή θηινινγία. 13. Αξραία Θξεζθεία – Μπζνινγία. 

14. Δπηζηήκε θαη ηερλνινγία ηνπ αξραίνπ θφζκνπ (ηαηξηθή, καζεκαηηθά, γεσκεηξία, 

κεραληθή θιπ.). 15. Λνγνηερληθή θξηηηθή ζηελ αξραηφηεηα θαη ζχγρξνλεο ινγνηερληθέο 

ζεσξίεο. 16. Ηζηνξία ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο. 17. Δπηζηνινγξαθία. 18. Γξακκαηηθή ηεο 

αξραίαο Διιεληθήο ή/θαη ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο. 19. Αξραία ειιεληθή ή/θαη ιαηηληθή 

κεηξηθή. 20. Αξραία ειιεληθή κνπζηθή. 21. Δπηβίσζε ηεο αξραηφηεηαο ζηε κεζαησληθή θαη 

λέα ειιεληθή ινγνηερλία. 22. Πξνβιήκαηα κεηάθξαζεο ζηε λέα ειιεληθή αξραίσλ 
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ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ θεηκέλσλ. 23. Παππξνινγία. 24. Παιαηνγξαθία. 25. Ηζηνξία θαη 

θξηηηθή αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ θεηκέλσλ. 26. Γηδαθηηθή καζεκάησλ θιαζηθήο 

θηινινγίαο. 27. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηελ θιαζηθή θηινινγία.  

 

ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» 

Γιψζζα Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. είλαη ε Διιεληθή. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» θαη έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

επηηξέπεηαη δηεμαγσγή κέξνπο ηεο δηδαζθαιίαο (2 ηξίσξα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη‟ 

αλψηαην φξην) ζε γιψζζα δηάθνξε ηεο Διιεληθήο. Ζ γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.), κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή, 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» θαη έγθξηζε 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., επηηξέπεηαη λα είλαη δηάθνξε ηεο Διιεληθήο.  

 

Άξζξν 7 

ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ 

(άξζξν 35 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

  

Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ή βξαβείσλ αξηζηείαο ζε κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, ζχκθσλα κε 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Οη ππνηξνθίεο 

ρνξεγνχληαη κε βάζε αθαδεκατθά, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (κέζνο φξνο βαζκνινγίαο 

πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ γηα θνηηεηέο θαλνληθήο θνίηεζεο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο) 

ή/θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη εγγξάθνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ.. 

κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οη φξνη ρνξήγεζεο, νη 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνηξφθσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. 

 

Άξζξν 8 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

(άξζξα 36 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαληαη λα αλαιακβάλνπλ:  

I. Μέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή, 

κεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο, θαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα 

Κιαζηθήο Φηινινγίαο.  

II. Μέιε ηεο θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην 

αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνίν δελ είλαη 

δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Μεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε 

έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη κέιε ηεο 

θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηα νπνία δελ αλήθνπλ 

ζηνλ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο. 

III. Γηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ή ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011 ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Μεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε 



 107 

ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη δηδάζθνληεο ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο. 

IV. Οκφηηκα θαη Αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Μεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα 

απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη Οκφηηκα θαη Αθππεξεηήζαληα
 
κέιε Γ.Δ.Π. 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο. Ζ 

αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε Οκφηηκα θαη Αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π γίλεηαη κε απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κεηά απφ ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη αθνχ ζπλππνινγηζηνχλ νη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ ελ 

ελεξγεία κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο (βι. άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο ηζρχεη, θαη 

άξζξν 45 παξ.1θ ηνπ 4485/2017). Οη ζπληαμηνχρνη θαζεγεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζην 

Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ακείβνληαη κφλν 

απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο (άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011). Σα Οκφηηκα κέιε 

δχλαληαη λα δηδάμνπλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. ρσξίο ακνηβή (βι. άξζξν 69 ηνπ Ν. 4386/2016).  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, δχλαηαη λα αλαζέζεη, ζην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία», 

δηδαθηηθφ έξγν ζε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Π.Η. ή λα πξνζθαιέζεη κέιε Γ.Δ.Π. 

άιισλ Α.Δ.Η. ή εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13
 
Α ηνπ Ν. 4310/2014 (Α΄ 

258), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ 

Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ.  

Δπηπιένλ ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κε απφθαζή ηεο θαη έπεηηα 

απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία», κπνξεί λα θαιέζεη, 

σο επηζθέπηεο, θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή 

εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, θαιιηηέρλεο ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4485/2017. Ζ πξφζθιεζε επηζθέπηε απφ ηελ αιινδαπή 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηίζεηαη δηδαζθαιία, κε ηε δηαδηθαζία θαη φζα 

εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θαηά ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν θαινχκελνο δηδάζθεη εζεινληηθά, 

ρσξίο ακνηβή, απνδεκίσζε ή άιιε νηθνλνκηθή απνιαβή πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

4336/2015. ε θάζε πεξίπησζε ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη 

αζθήζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

απνθαζίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή ηελ αληίζηνηρε Δ.Γ.Δ., χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία».  
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ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ  

ΣΟ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο ή ησλ δηαιέμεσλ, ε παξάζεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, 

ε επηθνηλσλία κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ, κέζσ εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο θαη θάζε δηδάζθνληνο απφ 

ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κέζσ ζπκπιήξσζεο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη είθνζη πέληε (25) εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ: 

α) ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή (ειηθία, πξνπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ δηαζέηεη, ηηο 

εβδνκαδηαίεο ψξεο κειέηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο 

γξαπηέο εξγαζίεο/αζθήζεηο),  

β) ζηνλ δηδάζθνληα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο (νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηεο χιεο ησλ 

δηαιέμεσλ/ζεκηλαξίσλ, ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ δηδάζθνληνο λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην αληηθείκελν, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο πνπ εγείξεη ν δηδάζθσλ 

ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ε ζπλέπεηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (παξνπζία ηνπ 

ζηα καζήκαηα θαη ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο), ην αλ είλαη πξνζηηφο 

θαη δηαζέζηκνο γηα εξσηήζεηο/ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο, αθφκε θαη εθηφο ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο, ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δηδάζθνληνο),  

γ) ζην πεξηερφκελν θαη ηε νξγάλσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο (ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ 

ηνπ καζήκαηνο, ε χιε πνπ θαιχθζεθε θαη ε αληαπφθξηζή ηεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, 

ε νξγάλσζε ηεο δηδαρζείζαο χιεο σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ην ξπζκφ θάιπςήο ηεο, ην πφζν 

απαξαίηεηα είλαη ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο (εάλ ππάξρνπλ), νη ηπρφλ Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) θαηά ηελ δηδαζθαιία, ε επθαηξία αμηνπνίεζεο 

γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ άιια καζήκαηα, ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο, ν 

ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο, ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο ζηηο Πηζησηηθέο Μνλάδεο, ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ καζήκαηνο),  

δ) ζηηο γξαπηέο ἠ/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο, φπνπ ππήξμαλ (επάξθεηα ρξφλνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, χπαξμε ζρεηηθνχ δηδαθηηθνχ/εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Π.Η., ν βαζκφο θαζνδήγεζεο απφ ην δηδάζθνληα, ν βαζκφο ηνπ 

επνηθνδνκεηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρνιίσλ ηνπ δηδάζθνληνο, ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίνλ ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία βνήζεζε ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή λα θαηαλνήζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο). Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αμηνινγνχλ 

ην κεηαπηπρηαθφ κάζεκα θαη ηνλ δηδάζθνληα κε βάζε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 1-5, 

ζεκεηψλνληαο κε καχξε βνχια (ζσζηή επηινγή απάληεζεο) ην αληίζηνηρν θπθιάθη , φπνπ 1 = 

θαζφινπ, απαξάδεθηε, 2 = ιίγν, κε ηθαλνπνηεηηθή, 3 = κέηξηα, κέηξηα, 4 = πνιχ, 

ηθαλνπνηεηηθή, 5 = πάξα πνιχ, άξηζηε. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα επηινγήο ρ, φπνπ ρ = δε 

γλσξίδσ, δελ απαληψ.  

 

Αθνινπζνχλ παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή γηα βειηίσζε α) ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, β) ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, γ) ζρεηηθά κε ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Π.Μ.. κε 

ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.).  

 

Σν θάζε εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ζεηξηαθφ αξηζκφ κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Σκήκαηνο 
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Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ νλνκαζία θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ δηδάζθνληνο, ην επηθνπξηθφ 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (φπνπ ππάξρεη), ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ απηνχ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. πγθεληξψλνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

κειινληηθψλ καζεκάησλ.  

 

Άξζξν 9 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

(άξζξν 37 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σα έζνδα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

πξνέξρνληαη απφ:  

α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ θνξέσλ, 

β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

γ) δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4270/2014 (Α΄ 

143) ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

ε) πφξνπο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

ζη) κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ 

Π.Η., 

δ) θάζε άιιε λφκηκε αηηία. 

χκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017 ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ.. 

κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.1. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ (βι. 

εξκελεπηηθή εγθχθιην Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε αξηζκφ 

164530/Ε1/3-10-2017 (ΑΓΑ: 3ΔΜ04653Π-ΤΑ4) θαη θαηαλέκεηαη θαηά 70% ζε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηά 30% ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ην Π.Η., -αληηζηνίρσο ην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η., ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία»- νθείιεη εηεζίσο λα δεκνζηεχεη, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

(www.philology.uoi.gr), απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ, κε αλαγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δαπαλψλ αλά θαηεγνξία.  

 

Άξζξν 10 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 

Ζ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» 

απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Σν Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο δηαζέηεη επαξθέο πξνζσπηθφ, θηεξηαθή θαη ινηπή πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. Με βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

(άξζξν 32 παξ. 3γ) θαζνξίδνληαη νη ρψξνη δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία», ε επάξθεηα θαη πνηφηεηα ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο απηψλ. 

 

 

http://www.philology.uoi.gr/
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Άξζξν 11 

ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΚΟ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ 

(άξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σν ηειεηνπξγηθφ απνθνίηεζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ηαθηηθέο νξθσκνζίεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη θαζνκνινγνχλ ηνλ θάησζη φξθν: 

 

Σνῦ κεηαπηπρηαθνῦ δηπιψκαηνο ηνῦ Tκήκαηνο Φηινινγίαο ηῆο Φηινζνθηθῆο ρνιῆο ἀμησζεὶο 

(ἀμησζεῖζα), ὅξθνλ ὀκλχσ πξὸ ηνῦ Πξπηάλεσο, ηῆο Κνζκήηνξνο θαὶ ηνῦ Πξνέδξνπ ηνῦ Σκ-

ήκαηνο θαὶ πίζηηλ θαζνκνινγῶ ηήλδε:  

 «Ἀπὸ ηνῦ ἱεξνῦ πεξηβφινπ ηνῦ ζεπηνῦ ηνχηνπ ηεκέλνπο ηῶλ Μνπζῶλ ἐμεξρφκελνο (ἐμεξρν-

κέλε) θαη‟ ἐπηζηήκελ βηψζνκαη, ἀζθῶλ (ἀζθνῦζα) ηαχηελ δίθελ ζξεζθείαο ἐλ πλεχκαηη θαὶ 

ἀιεζείᾳ. Οὕησ ρξήζηκνλ (ρξεζίκελ) ἐκαπηὸλ (ἐκαπηὴλ) θαηαζηήζσ πξὸο ἅπαληαο ηνὺο δεν-

κέλνπο ηῆο ἐκῆο ἀξσγῆο θαί ἐλ πάζῃ ἀλζξψπσλ θνηλσλίᾳ ἀεὶ πξὸο εἰξήλελ θαὶ ρξεζηφηεηα 

ἠζῶλ ζπληειέζσ, βαίλσλ (βαίλνπζα) ἐλ εὐζείᾳ ηνῦ βίνπ ὁδῷ πξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ θαὶ ηὸ 

δίθαηνλ ἀπνβιέπσλ (ἀπνβιέπνπζα) θαὶ ηὸλ βίνλ ἀλπςῶλ (ἀλπςνῦζα) εἰο ηχπνλ ἀξεηῆο ὑπὸ 

ηὴλ ζθέπελ ηῆο ζνθίαο. Σαχηελ ηὴλ ἐπαγγειίαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ) εἴε κνη, ζὺλ ηῇ 

εὐινγίᾳ ηῶλ ἐκῶλ θαζεγεηῶλ θαὶ πεθηιεκέλσλ δηδαζθάισλ, ὁ Θεὸο ἐλ ηῷ βίῳ βνεζφο».  

 

Άξζξν 12 

ΣΤΠΟ ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Μ..) 

(άξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Ο ηίηινο ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία είλαη δεκφζην έγγξαθν θαη απνλέκεηαη απφ ην 

Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

Σν Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία εθδίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: 

«Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην Γίπισκα αλαγξάθνληαη ην 

Σκήκα ή ηα Σκήκαηα ή θαη ηα Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ Π.Μ.., ηα 

ηπρφλ εκβιήκαηα ησλ ηδξπκάησλ, ε ρξνλνινγία πεξάησζεο ησλ ζπνπδψλ, ε ρξνλνινγία 

έθδνζεο ηνπ Γ.Μ.., ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ απνθνίηεζεο, ν ηίηινο ηνπ Π.Μ.., ηα ζηνηρεία 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, ν γεληθφο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. (αξηζκεηηθή έλδεημε) θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο αμηνιφγεζεο Καιψο, Λίαλ Καιψο, Άξηζηα. 

ηνλ απφθνηην ηνπ Γ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ρνξεγεζεί, πξηλ απφ ηελ απνλνκή, βεβαίσζε επηηπρνχο 

παξαθνινχζεζεο θαη πεξάησζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπηπιένλ ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία ρνξεγείηαη Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο 

[άξζξν 15 ηνπ Ν. 3374/2005 θαη ηεο Τ.Α. Φ5/89656/ΒΔ/13-8-2007 (ΦΔΚ 1466 η.Β΄)], ην 

νπνίν είλαη επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε, ην 

επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, 

νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία, θαη δελ ππνθαζηζηά ηνλ επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ ή ηελ 

αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ πνπ ρνξεγεί ην Π.Η. 

 

Άξζξν 13 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ 

 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο 

απφςεηο άιισλ ηφζν θαηά ηε ζπγγξαθή κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ 
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καζεκάησλ φζν θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΓ.Δ. Ζ ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξφ 

αθαδεκατθφ παξάπησκα.  

ηηο πεξηπηψζεηο ινγνθινπήο -θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο 

θαζεγεηή θαη ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η., ε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

θνηηεηή (βι. αλση.). 

ε θάζε πεξίπησζε, βάζεη ησλ Ν. 5343/1932 (άξζξα 120 έσο 123), θαη ηνπ Π.Γ. 

160/2008 (23 έσο 25), θάζε παξάπησκα ή παξάβαζε αθαδεκατθήο δενληνινγίαο 

παξαπέκπεηαη ζηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. γηα θξίζε θαη εηζήγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

 

Άξζξν 14 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ Ζ ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» 

(άξζξν 43 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. είλαη δπλαηφ λα ζπλεξγάδεηαη γηα 

ηελ νξγάλσζε Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 43 παξ.1 ηνπ Ν. 4485/2017: 

α) κε Σκήκαηα ηνπ Π.Η. ή άιινπ ΑΔΗ, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα ηνπ άξζξνπ 13
Α
 

ηνπ Ν. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 

θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα λα είλαη απηνδχλακν. Σα 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε πξνβιέπνληαη ζην νηθείν Δηδηθφ Πξσηφθνιιν 

πλεξγαζίαο πνπ θαηαξηίδεηαη.  

Σα δηαηκεκαηηθά ή δηηδξπκαηηθά Π.Μ.. ηδξχνληαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο πγθιήηνπ ή 

ησλ νηθείσλ πγθιήησλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 32 θαη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ πλειεχζεσλ ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ. 

β) κε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή Ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα ηεο 

αιινδαπήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνηλψλ Π.Μ.. Σα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

θνηλνχ Π.Μ.. θαη ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο νξίδεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

Άξζξν 15 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

 

Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε Π.Μ.. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 

4485/2017, θαζψο θαη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη θαη αξρίδνπλ ηε θνίηεζε ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζε Π.Μ.. ηδξπζέλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4485/2017, 

ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, έσο ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4485/2017, δηαηάμεηο (άξζξν 85 παξ.2 ηνπ Ν. 4485/2017). Οη 

θνηηεηέο θιαζηθήο εηδίθεπζεο ηνπ εληαίνπ Π.Μ.. Φηινινγίαο πνπ δελ ζα έρνπλ πεξαηψζεη 

ηηο ζπνπδέο ηνπο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληάζζνληαη δηνηθεηηθά, 

κε ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-9, ζην Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία».  

  Οπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζην κέιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία ή ηνλ νηθείν Κ.Μ.., ζα αληηκεησπηζηεί κε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ηεο πγθιήηνπ ηνπ Π.Η. κε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

θαη δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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ΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..): 

ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (.Δ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

Γηεπζπληήο:  

Α. Αιεμάθεο, Καζεγεηήο 

 

Αλαπι. Γηεπζπληήο:  

Π. Καγηαιήο, Καζεγεηήο 

 

Μέιε:  

Α. Βνγηαηδφγινπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα 

Γ. Καξγηψηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

Δ. Καιηζνγηάλλε, Δπηθ. Καζεγήηξηα 

 

Γξακκαηεία: 

Ησάλλα Μαηζνχιε  

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ) 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ  

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.) 

(ΦΔΚ η.Β 2619/5 Ηνπιίνπ 2018) 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2017-8 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.M.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 

4485/2017 θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., σο απηνδχλακνπ Σκήκαηνο πνπ παξέρεη ζπνπδέο πξψηνπ θχθινπ, 

πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(Γ.Μ..) ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία. ην πιαίζην απηφ ηνπ δεπηέξνπ 

θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εληάζζεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία». Σν Π.Μ.. 

κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

απνλέκεη Γ.Μ.. δχν εηδηθεχζεσλ: 1) Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία κε εηδίθεπζε ζηε Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία θαη 2) Γ.Μ.. ζηε 

Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία κε εηδίθεπζε ζηε Νέα Διιεληθή Φηινινγία. 

 Ο παξψλ Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Σ΄ [Γεχηεξνο θαη Σξίηνο Κχθινο πνπδψλ] ηνπ Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΔΚ 

114/η.Α΄/4-8-2017): «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα 

ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». O παξψλ Κ.Μ. ηνπ Π.M.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη 

Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. 

ζπληάρζεθε απφ εηδηθή Δπηηξνπή κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 
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Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη εγθξίζεθε απφ ηελ ηειεπηαία ζηελ ππ‟ αξ. 570 /12.12.2017 ηαθηηθή 

ζπλεδξία ηεο. Θα ηζρχζεη δε απαξέγθιηηα γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ. 

Οπνηαδήπνηε κεξηθή ή νιηθή ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Ο Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο (www.philology.uoi.gr) θαη θνηλνπνηείηαη 

ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

Άξζξν 1 

ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ Π.Μ.  

ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΉ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

 

Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο 

Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο. θνπφο ηνπ Π.Μ.. είλαη ε πξναγσγή θαη 

εμεηδίθεπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηηο αληίζηνηρεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, ε δηεχξπλζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ γηα γλψζε θαη ζπλζεηηθή έξεπλα θαη ε αλάπηπμε 

επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ.  

  

Άξζξν 2 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

 (άξζξα 31, 44 θαη 45 ηνπ Ν.4485/2017) 

   

Αξκφδηα ξγαλα γηα ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη:  

I. Ζ χγθιεηνο ηνπ Π.Η. είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζέκαηα αθαδεκατθνχ, 

δηνηθεηηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή 

θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. θαη αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην Π.Μ.. 

δελ αλαηίζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε άιια φξγαλα. 

II. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ή ε επηακειήο Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή 

Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.. ή ε ελλεακειήο Δηδηθή Γηηδξπκαηηθή 

Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε Γηηδξπκαηηθνχ Π.Μ.. θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 31 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017. Σν Π.M.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε νπνία έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπεη ην σο άλσ άξζξν ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ν παξψλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. α) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δηα ηεο 

Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 32, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ζην 

Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε ην άξζξν 32, β) νξίδεη ηα κέιε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

γ) θαηαλέκεη ην δηδαθηηθφ έξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή 

θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., δ) ζπγθξνηεί επηηξνπέο 

επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

http://www.philology.uoi.gr/
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«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε) 

δηαπηζηψλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί ην Γ.Μ.. 

ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζη) 

αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ 

Νφκνπ. Δπηιχεη επίζεο νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.M.. κε 

ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην 

νπνίν δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Κ.Μ.. Δίλαη ηέινο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηείλεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Κ.Μ.. 

III. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία»απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η., νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν. Δθιέγνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γηα δηεηή ζεηεία. Δίλαη δε αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Απφ ηα εθιεγκέλα απηά κέιε ε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξίδεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή 

θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία», ν νπνίνο πξνεδξεχεη ζηε .Δ., θαζψο θαη ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ (ζπλδπαζκφο ησλ παξ. 5 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4485/2017). Ζ ζεηεία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο .Δ. κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Σα κέιε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο δελ 

δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβήο ή απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή. Οη 

εθπξφζσπνη ζηε .Δ. θάζε εηδίθεπζεο είλαη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηεο εηδίθεπζήο ηνπο. Οη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ 

ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

γηα ηπρφλ ζπλερείο απνπζίεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 

αθαδεκατθφ ζχκβνπιφ ηνπο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νκαιή πνξεία 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο Μεηαπηπρηαθήο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ). Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο .Δ. θαη κε επζχλε ηνπ 

απεξρφκελνπ Γηεπζπληή ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ 

Π.Η., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία».  

IV. Ζ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπζηήλεηαη ζην Π.Η., απνηειείηαη απφ ηνλ 

Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε 

Πξνέδξνπ, θαη ηνπο Κνζκήηνξεο ηνπ Π.Η. σο κέιε θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Ν. 4485/2017. Σα κέιε ηεο σο άλσ 

Δπηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβήο ή απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή.  

V. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία»είλαη κέινο ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η, νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., γηα δηεηή ζεηεία θαη πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηεο παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017. Πξνεδξεχεη ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. 

κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

είλαη κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ αλαπιεξσηή, είλαη ηνπ ηδίνπ ή 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., αζθεί δε 

ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζηνλ σο άλσ λφκν (άξζξν 31 παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017), ηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) θαη φπνηα άιια νξίδνληαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 45, παξ. 1γ). Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. 
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κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η 

εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Η. γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο 

απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ 

έξγν σο Γηεπζπληήο.  

VI. Ζ εμακειήο Δπηζηεκνληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Δ..Δ.), κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

εμσηεξηθήο αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Ν. 

4485/2017). 

 

Άξζξν 3 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΖ  

ΣΟ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.  

(άξζξν 34 παξ. 1, 7 θαη 8 ηνπ Ν.4485/2017) 
 

ην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Φηινινγίαο ησλ Φηινζνθηθψλ 

ρνιψλ θαη άιισλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ 

Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ζπλαθνχο ή ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γ.Μ. δελ 

απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο 

αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 

Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005 

(Α' 80), κέρξη ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Π.Μ.. Δλαπφθεηηαη ζηελ .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. λα θξίλεη εάλ δεηήζεη απφ πηπρηνχρνπο ζπγγελψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Π.Μ.. 
 Μέιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη θαη 

κφλν έλαο θαη΄ έηνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»πνπ 

νξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. φπνπ ππεξεηνχλ, θαη ην νπνίν είλαη ζπλαθέο 

κε ην αληηθείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ έξγν πνπ επηηεινχλ ζην νηθείν Ίδξπκα. 

 

Άξζξν 4 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ, ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

(άξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν.4485/2017) 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

O αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη‟ έηνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξίδεηαη 

θαη‟ αλψηαην φξην ζε δέθα πέληε(15): πέληε (5) θνηηεηέο ζηελ εηδίθεπζε ηεο Μεζαησληθήο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη δέθα (10) θνηηεηέο ζηελ εηδίθεπζε ηεο Νέαο Διιεληθήο 

Φηινινγίαο). Ο κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα νξίδεηαη ζε δέθα 

(10) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ν δε κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην 

Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., ζε ζρέζε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, 

νξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36), κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ θχθισλ 

ζπνπδψλ (άξζξν 45 παξ. 1β ηνπ Ν.4485/2017). 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ  
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Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο ή ηελ Δ.Γ.Δ. πξνθεξχζζνπλ ζέζεηο κε αλνηρηή δηαδηθαζία (πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο) γηα ηελ εηζαγσγή πηπρηνχρσλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία». H πξνθήξπμε ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γίλεηαη 

θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. H ζρεηηθή πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ 

θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν, ην δηαδίθηπν θαη πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ππνςεθηφηεηαο, ηηο θαηεγνξίεο πηπρηνχρσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ, ηνλ ηξφπν 

εηζαγσγήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ 

θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζην δηάζηεκα 1-15 επηεκβξίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ: α) χληνκν 

Βηνγξαθηθφ Τπφκλεκα, β) Αληίγξαθν Πηπρίνπ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία, γ) Σίηινπο μέλσλ 

γισζζψλ. Σίηινη ζπνπδψλ απφ μέλα AEI πξέπεη λα έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο ή 

βεβαίσζε φηη απηή έρεη δεηεζεί, φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία. H Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ χιε ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

ΟΡΟΗ / ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ  

Οη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα πνιχ θαιά κία 

ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα απφ ηηο επξέσο απνδεθηέο γιψζζεο ζηελ δηεζλή θηινινγηθή 

βηβιηνγξαθία. Δθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ κεηξηθή γιψζζα ηνπ ππνςεθίνπ, ε γλψζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο πηζηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Β2 ή, αλ δελ ππάξρεη, κε 

γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε (κεηάθξαζε μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκέλνπ, γηα λα 

δηαπηζησζεί ν επρεξήο ρεηξηζκφο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο), ηελ νπνία δηελεξγεί Δπηηξνπή 

νξηδφκελε θαηά γιψζζα απφ ηελ .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη εμ 

απνζηάζεσο (κέζσ skype θ.ν.θ). Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ επαξθψο 

ηελ ειιεληθή γιψζζα. H επάξθεηα ηεο ειιελνκάζεηαο πηζηνπνηείηαη φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο (π.ρ. κε θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Διιεληθνχ Λπθείνπ, Πηπρίνπ Διιεληθήο 

Φηινινγίαο ή Πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

ηνπ ΤπΔΠΘ) ή κέζσ γξαπηήο ή πξνθνξηθήο εμέηαζεο πνπ δηελεξγεί Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ 

ηελ .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» ηνπ Π.Η. γίλεηαη χζηεξα απφ γξαπηέο εμεηάζεηο θαη πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Οη 

γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα δχν (2) καζήκαηα εηδίθεπζεο (Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία, Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία) θαη ζηελ μέλε γιψζζα δηελεξγνχληαη θαηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν 

ηνπ επηεκβξίνπ απφ ηξηκειείο Δπηηξνπέο ησλ νηθείσλ εηδηθεχζεσλ, ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

.Δ. ηνπ Π.M.. Δίλαη δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμέηαζε ζηελ μέλε γιψζζα θαηά ηνλ 

Ηνχλην, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  

Ζ χιε ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη αλά δηεηία απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία», πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν.  

Μεηά ην πέξαο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, νη επηηξνπέο επηινγήο θαη εμέηαζεο θαηά 

εηδίθεπζε (Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία, Νέα Διιεληθή Φηινινγία) θαινχλ ηνλ 

ππνςήθην ζε ζπλέληεπμε θαη αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπ. Καηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 
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θξίλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ειέγρεηαη ε θηινινγηθή ππνδνκή θαη ε θξηηηθή 

ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ εηδίθεπζε. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα δχν (2) καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη ηελ μέλε γιψζζα, ε πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε θαη ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ νινθιεξψλνληαη έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ, νπφηε 

κε επζχλε ηεο .E. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» 

θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε ηειηθή έγθξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζηελ πξψηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο. Ακέζσο 

κεηά νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζην Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία». Αλαζηνιή εγγξαθήο είλαη δπλαηή, φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

δχν έηε. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

Γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζπλεθηηκψληαη ηα εμήο ζηνηρεία: α) ε γξαπηή εμέηαζε ησλ καζεκάησλ 

εηδίθεπζεο (50%)· β) ν γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ (10%)· γ) ν ΜΟ ησλ πξνπηπρηαθψλ 

βαζκψλ/εηδίθεπζεο (10%)· δ) ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, ε επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία 

ζρεηηθή κε ηηο εηδηθεχζεηο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» ηνπ Π.Η., φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, θαη ηπρφλ 

εξεπλεηηθή, επαγγεικαηηθή θαη/ή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα (30%).  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππεξέρεη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξν κέζν φξν 

βαζκνινγίαο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. Αλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχςεη ηζνβαζκία, ηφηε γηα 

ηελ ηειηθή ηνπο θαηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο πηπρίνπ. H επηηπρήο γξαπηή εμέηαζε 

ζηα καζήκαηα εηδίθεπζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία· πξνβηβάζηκνο 

βαζκφο νξίδεηαη ην έμη (6) ηεο δεθαδηθήο θιίκαθαο θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαξηίδεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ. 

Ο ηειηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ, αθνχ επηθπξσζεί απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηελ Δ.Γ.Δ,. αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

(www.philology.uoi.gr). 

 

Άξζξν 5  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΡΟΗ ΦΟΗΣΖΖ 

(άξζξα 33, 34 θαη 35 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γ.Μ.. ζηε 

Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία, νξίδεηαη θαη΄ ειάρηζην ζηα ηέζζεξα (4) 

εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο θαη θξίζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη δελ 

ππεξβαίλεη ηα 6 (έμη) εμάκελα ζπνπδψλ.  

 ην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π. Η. πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4485/2017 

(114 Α΄) ε δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηέο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
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δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο θαλνληθήο θνίηεζεο. Ζ κεξηθή θνίηεζε 

πξνβιέπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «πιήξνπο» θνίηεζεο θαη γηα 

ηδηαίηεξεο εμαηξεηηθά ζνβαξέο πεξηπηψζεηο (αζζέλεηα, θφξηνο εξγαζίαο, ζνβαξνί 

νηθνγελεηαθνί ιφγνη, ζηξάηεπζε, ιφγνη αλσηέξαο βίαο), γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Δπίζεο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο είλαη 

δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, πξνζσξηλή αλαζηνιή ζπνπδψλ, 

πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ζπλερφκελα εμάκελα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αλαζηνιήο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή. Ο ρξφλνο ηεο 

αλαζηνιήο δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο. Γχλαηαη θαη κφλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα ρνξεγείηαη παξάηαζε ζπνπδψλ θαη κέρξη έλα έηνο, θαηφπηλ 

αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο Δ.Γ.Δ. 

 Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη 

Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., φηαλ ζπληξέρνπλ νη 

αθφινπζνη ιφγνη: α) ε κε επαξθήο πξφνδνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (ε νπνία 

ηεθκεξηψλεηαη κε κε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: παξαθνινπζήζεηο, 

εμεηάζεηο), β) ε πιεκκειήο εθπιήξσζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν 

Καλνληζκφ, γ) ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζβάιιεη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία φπσο π.ρ. ε 

ινγνθινπή, θαη δ) αίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. 

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ππφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Μ.. Οη εγγξαθέο ησλ 

εηζαγνκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αξρίδνπλ κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 

εγγξαθψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή. Οη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρέο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη 

γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ 

δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ. Σν Σκήκα Φηινινγίαο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη δηεπθνιχλζεηο ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (πξνθνξηθή 

εμέηαζε, δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εμέηαζεο, θ.η.ι.)  

 

 ΣΔΛΖ ΦΟΗΣΖΖ 

 Σν Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. δελ έρεη ηέιε εγγξαθήο ή θνίηεζεο. Σέιε εγγξαθήο ή θνίηεζεο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ εάλ θαη εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  

  

Άξζξν 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ-ΈΛΔΓΥΟ ΓΝΧΔΧΝ 

(άξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

  

Σν Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. πεξηιακβάλεη δχν 

(2) εηδηθεχζεηο: α) εηδίθεπζε Μεζαησληθήο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη β) εηδίθεπζε Νέαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο.  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ Γ.Μ.. ΣΖ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, o νπνίνο παξαθνινπζεί ην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή 

θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ην νπνίν νδεγεί ζηε 

ρνξήγεζε Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία, νξίδεηαη απφ ηε 
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πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή 

θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ Σνκέα ΜΝΔΦ. 

Ο επηβιέπσλ θαη ε .Δ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Σα καζήκαηα θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ ηνπ Π.Μ. 

ηεο Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο είλαη ππνρξεσηηθά θαη θαηαλέκνληαη ζηα 

ηξία πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ, ελψ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

εθπνλεί κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία (Μ.Γ.Δ.) ππφ ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο ΓΔΠ 

ηνπ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» θαη έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ  

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία ν 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί κε επηηπρία ζε έμη (6) 

εμακεληαία κεηαπηπρηαθά καζήκαηα / ζεκηλάξηα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν δει. δχν (2) ζε 

θάζε εμάκελν, θαη λα ζπγγξάςεη δηπισκαηηθή επηζηεκνληθή εξγαζία θαηά ην ηειεπηαίν 

εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  

 

ΑΝΣΗΚΔΊΜΔΝΑ – ΜΑΘΖΜΑΣΑ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Σν Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ δπν 

κεηαπηπρηαθά καζήκαηα αλά εμάκελν θαη αλά θαηεχζπλζε. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε νξγάλσζε 

εμαηνκηθεπκέλνπ ζεκηλαξίνπ κειέηεο (independent study) κεηά απφ ζπλελλφεζε αλάκεζα ζε 

ελδηαθεξφκελν θνηηεηή θαη ζε δηδάζθνληα. Σν ζεκηλάξην δειψλεη ν θνηηεηήο αληί γηα έλα 

κάζεκα θη έρεη ίζν αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ κε απηφ. Σα καζήκαηα αλαζέηεη ε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οξηζκέλα ζεκηλάξηα κπνξεί λα είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο. Οη θνηηεηέο ηνπ Π.Μ. Μεζαησληθήο 

θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο κπνξνχλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηελ 

άδεηα ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» θαη ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., λα παξαθνινπζήζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ 

κάζεκα Π.Μ.. δηαθνξεηηθνχ απφ εθείλν ζην νπνίν αλήθνπλ (ην Π.Μ.. κπνξεί λα αλήθεη 

ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ζε νκνηαγέο αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

ΔΝΑΡΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ - ΦΟΗΣΖΖ 
Σα καζήκαηα ηνπ Π.M.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. αξρίδνπλ 

ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ. Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη δπλαηή ε δηαθνπή θνίηεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, χζηεξα 

απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ, γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. χκθσλα κε ηνλ λφκν ε 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Γηα λα έρεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

δηθαίσκα λα θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κάζεκα, πξέπεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ 

ηα 3/4 ησλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνθαλψο λα έρεη εθπιεξψζεη ζην αθέξαην θαη κέζα ζηα 

πξνβιεπφκελα ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδεη ν παξψλ Κ.Μ.. ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα (ηνπιάρηζηνλ δχν αλά εμάκελν ζε θάζε εηδίθεπζε) 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ηνκέα ΜΝΔΦ. Σν 

σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» θαηαξηίδεηαη απφ ηε .Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, εγθξίλεηαη 
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απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζηελ ηειεπηαία ηεο ηαθηηθή ζπλεδξία, 

δεκνζηεχεηαη, κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζηνλ εληαίν 

Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ 

(www.philology.uoi.gr). Γχλαηαη λα πξνβιεθζεί ε δηδαζθαιία κε κέζα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Ζ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ (skype, e-presence, θ.η.ι.).  

 

Σν θάζε κεηαπηπρηαθφ κάζεκα απνλέκεη 15 ECTS. Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία 

απνλέκεη 30 ECTS. Σν Π.Μ.. απνλέκεη ζπλνιηθά 120 ECTS. 

 

  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
α.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε εμεηάζεηο ή κε εξγαζία(-εο), γξαπηέο ή/θαη 

πξνθνξηθέο, ή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. Οη επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαζνξίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ. Δίλαη δπλαηφ 

λα πξνζθέξνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εμέηαζεο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο θνηηεηέο. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή θάζε 

εμακήλνπ.  

β.  Γελ ππάξρεη επαλαιεπηηθή εμέηαζε. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζήζεη άιιν κάζεκα ζε επφκελν εμάκελν. Ο αλψηαηνο αξηζκφο καζεκάησλ ζηα 

νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί λα απνηχρεη είλαη δχν. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε πεξηζζφηεξα ησλ 

δχν καζεκάησλ ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ. κε πξφηαζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

γ. Οη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ παξαδίδνληαη ζηνλ 

δηδάζθνληα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ (20 Φεβξνπαξίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ αληίζηνηρα).  

δ.  Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξά. Γηα ζνβαξνχο θαη 

ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηά απφ ξεηή αηνκηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα, 

επηηξέπεηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα εκεξψλ. ε 

πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαηάζεζεο, ε εξγαζία δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

θνηηεηή.  

ε. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαίηεηα σο ηηο 15 Μαξηίνπ γηα ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιίνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν.  

ζη. Πξνβηβάζηκνο βαζκφο γηα θάζε κάζεκα είλαη νη αξηζκνί απφ ην 6 κέρξη ην 10. Κάζε 

κάζεκα βαζκνινγείηαη απηνηειψο ζε αθέξαηεο ή θαη κηζέο κνλάδεο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο 

είλαη: 6 έσο 6,49 “θαιψο”, 6,5 έσο 8,49 “ιίαλ θαιψο” θαη 8,5 έσο 10 “άξηζηα”.  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μ.Γ.Δ.) 

α. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, (θαηά θαλφλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξίηνπ 

εμακήλνπ ζπνπδψλ), ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, ζε ζπλελλφεζε κε ην κέινο ΓEΠ πνπ ζα 

επηβιέςεη ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα δειψζεη ζέκα γηα Μ.Γ.Δ. Γηα 

ηελ εθπφλεζε Μ.Γ.Δ (άξζξν 34, παξ. 4 ηνπ Ν.4485/2017), ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ν 

πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ, νξίδεη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ 

πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία ή ζπνπδαίνο ιφγνο, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

επηβιέπνληνο ή κέινπο ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (παξαίηεζε, αζζέλεηα, 

ζάλαηνο ηνπ επηβιέπνληνο ή κέινπο) κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

β. Ζ έθηαζε ηεο Μ.Γ.Δ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 60 θαη κεγαιχηεξε ησλ 100 

http://www.philology.uoi.gr/
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ζειίδσλ H/Y, γξακκέλε ζην δηάζηεκα 1.5 (Times New Roman Greek), ζπλππνινγηδνκέλσλ 

ησλ ζεκεηψζεσλ (Times New Roman Greek, δηάζηεκα κνλφ), φρη φκσο ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

ησλ επξεηεξίσλ, ησλ πηλάθσλ θηι. Σν φξην απηφ κπνξεί λα δηεπξπλζεί (κέρξη ηηο 130 ζειίδεο) 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηβιέπνληνο θαη ηελ έγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ. Μεζαησληθήο 

θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο.  

γ. Ζ ρξήζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ ήζνο. 

Έηζη αλ ζε εξγαζία καζήκαηνο/ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεηαη απνδεδεηγκέλα ηκήκα 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ άιινπ ζπγγξαθέα ρσξίο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξά, ε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα ζεσξείηαη ινγνθινπή. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» λα επηηξαπεί ζην θνηηεηή λα 

ππνβάιεη λέα εξγαζία κε άιιν ζέκα εληφο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. Αλ ε πξάμε ηεο 

ινγνθινπήο δηαπηζησζεί ζε Μ.Γ.Δ., ε εξγαζία κεδελίδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

δηαγξάθεηαη.  

δ. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνβάιιεηαη ζε πέληε αληίηππα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο: έλα γηα θάζε 

κέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα γηα ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη έλα γηα ην Αξρείν 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο. Ζ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 30ε επηεκβξίνπ. Παξέρεηαη ζεζκηθά ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο 

παξάηαζε ελφο εμακήλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Μ.Γ.Δ. 

ε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο Μ.Γ.Δ., ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. νξίδεη Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, 

έλα κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο. Μέιε ηεο ηξηκεινχο απηήο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο είλαη δπλαηφ λα είλαη κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπγγελέο πξνο ηε 

Μ.Γ.Δ. 

ζη. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνζηεξίδεηαη ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Μεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη έγθξηζε απφ ηελ .Δ., ε εξγαζία 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεί ρσξίο δεκφζηα ππνζηήξημε· ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε Σξηκειήο 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή θαηαζέηεη γξαπηψο Τπφκλεκα Αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ζηελ . Δ.  

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ζεηηθή ςήθνο ηνπιάρηζηνλ δχν κειψλ ηεο 

Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο. O βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΜΟ ησλ πξνβηβάζηκσλ 

βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζπλάγεηαη απφ ηνλ MO ηνπ βαζκνχ ηεο 

Μ.Γ.Δ. θαη ηνπ MO ηνπ βαζκνχ ησλ καζεκάησλ. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ 0-10· 

πξνβηβάζηκνο βαζκφο νξίδεηαη ην έμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ. Καηφπηλ ηεο έγθξηζήο ηεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή ε Μ.Γ.Δ. αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθείαο 

ρνιήο. 

Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ζηαζκηθφ κέζν φξν ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» θαη ηεο Μ.Γ.Δ. (ε ζηάζκηζε γίλεηαη απφ ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ησλ καζεκάησλ 

θαη ηεο ΜΓΔ) θαη ππνινγίδεηαη, κε αθξίβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ, κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: 

 O βαζκφο θάζε καζήκαηνο θαη ηεο Μ.Γ.Δ. πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ηνλ ειάρηζην 

αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ Γ.Μ.. 

βαζκφο Γ.Μ.. = άζξνηζκα γηλνκέλσλ (βαζκνχ θάζε καζήκαηνο x αληίζηνηρα ECTS 

θάζε καζήκαηνο) + (βαζκφο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο x ECTS) 

  (ζχλνιν ECTS) 

ζη.  Δάλ κεηά ηελ ελδερφκελε παξάηαζε ε Μ.Γ.Δ. δελ θαηαηεζεί έγθαηξα ή εάλ νη 

βαζκνινγεηέο δεηνχλ δηνξζψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί έσο ηελ αλαθνίλσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο, ηφηε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

ππνρξενχηαη λα θάλεη εγγξαθή γηα έλα επηπιένλ εμάκελν, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα λα 
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ππνβάιεη ηε δηνξζσκέλε εξγαζία έσο ην ηέινο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. Καζπζηέξεζε 

ππνβνιήο πέξαλ ησλ δχν εμακήλσλ ζπλεπάγεηαη δηαγξαθή απφ ην πξφγξακκα.  

δ. Φνηηεηήο ν νπνίνο δελ έρεη απνθηήζεη Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) εμακήλσλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ, 

δηαγξάθεηαη απφ ην Π.M.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην ρξφλν ησλ έμη εμακήλσλ δελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν 

ν θνηηεηήο έρεη δηαθφςεη λφκηκα, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ηηο ζπνπδέο ηνπ (ζηξάηεπζε, ιφγνη πγείαο, εγθπκνζχλε θιπ.).  

 

ΑΡΥΔΗΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ηεξείηαη αξρείν κε αηνκηθή κεξίδα γηα 

θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, ζηελ 

νπνία θαηαγξάθνληαη ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί θαη νη βαζκνινγίεο πνπ επηηπγράλεη 

θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδέο ηνπ.  

 

ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Γιψζζα Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο είλαη ε Διιεληθή. Δπηηξέπεηαη ε δηδαζθαιία ζε γιψζζα δηάθνξε ηεο 

Διιεληθήο. Γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.) είλαη ε 

Διιεληθή. Μεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη έγθξηζε απφ 

ηελ .Δ., επηηξέπεηαη ε εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. ζε γιψζζα δηάθνξε ηεο Διιεληθήο (απφ ηηο 

επξέσο απνδεθηέο γιψζζεο ζηελ δηεζλή θηινινγηθή βηβιηνγξαθία). 

 

Άξζξν 7 

ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ 

(άξζξν 35 θαη 45 ηνπ Ν.4485/2017) 

 

 

  Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ή βξαβείσλ αξηζηείαο ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη κε βάζε αθαδεκατθά, αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα (κέζνο φξνο βαζκνινγίαο πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ γηα θνηηεηέο θαλνληθήο 

θνίηεζεο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, βξαβεχζεηο ή ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο) ή πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ θαη εγγξάθνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οη φξνη 

ρνξήγεζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνηξφθσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. 

 

Άξζξν 8 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

(άξζξα 36 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαληαη λα αλαιακβάλνπλ:  

I. Μέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή, κεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ 
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έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, ηα νπνία 

δελ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο.  

II. Μέιε ηεο θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

γηα ην νπνίν δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Μεηά απφ 

εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο, θαη κέιε ηεο θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, 

ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο 

III. Γηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ή ην άξζξν 19 ηνπ λ. 1404/1983 (Α΄ 173) ή 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011 ηνπ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο 

Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Μεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο 

.Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη δηδάζθνληεο ηεο παξαπάλσ 

θαηεγνξίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη 

Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο 

IV. Οκφηηκα θαη Αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Μεζαησληθήο θαη Νέαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Μεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε 

έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη Οκφηηκα θαη 

Αθππεξεηήζαληα
 
κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα 

Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε Οκφηηκα θαη 

Αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π γίλεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., κεηά απφ ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη αθνχ 

ζπλππνινγηζηνχλ νη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ ελ ελεξγεία κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο (βι. άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο ηζρχεη, θαη άξζξν 45 παξ.1θ ηνπ 

4485/2017). Οη ζπληαμηνχρνη θαζεγεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζην Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ακείβνληαη 

κφλν απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο (άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011). Σα Οκφηηκα 

κέιε δχλαληαη λα δηδάμνπλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ρσξίο ακνηβή (βι. άξζξν 69 ηνπ Ν. 4386/2016).  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, δχλαηαη λα αλαζέζεη, ζην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο 

Φηινινγίαο, δηδαθηηθφ έξγν ζε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ Α.Δ.Η. ή λα 

πξνζθαιέζεη κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Α.Δ.Η. ή εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13
 

Α ηνπ Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ.  

Δπηπιένλ ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. κε απφθαζή ηεο θαη έπεηηα 

απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, 

κπνξεί λα θαιέζεη, σο επηζθέπηεο, θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα 

θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, θαιιηηέρλεο ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ 

θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. 

κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36. Ζ πξφζθιεζε επηζθέπηε απφ ηελ 

αιινδαπή πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηίζεηαη δηδαζθαιία, κε ηε δηαδηθαζία θαη 

φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θαηά ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλάζεζε 

δηδαζθαιίαο ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν 

θαινχκελνο δηδάζθεη εζεινληηθά, ρσξίο ακνηβή, απνδεκίσζε ή άιιε νηθνλνκηθή απνιαβή 
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πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄ 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015. ε θάζε πεξίπησζε ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, 

ζεκηλαξίσλ θαη αζθήζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. απνθαζίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή ηελ 

αληίζηνηρε Δ.Γ.Δ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο.  

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ  

ΣΟ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ  

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο ή ησλ δηαιέμεσλ, ε παξάζεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν ηξφπνο εμέηαζεο ηνπ 

καζήκαηνο, ε επηθνηλσλία κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ, κέζσ 

εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ εηζεγείηαη ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία» θαη εγθξίλεη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο θαη θάζε δηδάζθνληνο απφ ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 

 

Άξζξν 9 

ΈΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

(άξζξν 37 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σα έζνδα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. πξνέξρνληαη απφ:  

α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ θνξέσλ, 

β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

γ) δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 

4270/2014 (Α΄ 143) ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

ε) πφξνπο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

ζη) κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ 

Π.Η., 

δ) πφξνπο απφ ηέιε εγγξαθήο ή θνίηεζεο αλ θαη εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην,  

ε) θάζε άιιε λφκηκε αηηία. 

χκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017 ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ.. κε 

ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Π.1. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

Δ.Λ.Κ.Δ (Βι. εξκελεπηηθή εγθχθιην Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε 

αξηζκφ 164530/Ε1/3-10-2017 (ΑΓΑ: 3ΔΜ04653Π-ΤΑ4) θαη θαηαλέκεηαη θαηά 70% ζε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηά 30% ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ην Π.Η., -αληηζηνίρσο ην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η., ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο- νθείιεη εηεζίσο λα δεκνζηεχεη, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

(www.philology.uoi.gr), απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ, κε αλαγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δαπαλψλ αλά θαηεγνξία.  

 

 

 

http://www.philology.uoi.gr/
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Άξζξν 10 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 

Ζ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία» απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Με βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 32 παξ. 3γ) θαζνξίδνληαη νη ρψξνη δηεμαγσγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, ε επάξθεηα θαη 

πνηφηεηα ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η., θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο απηψλ. 

 

Άξζξν 11 

Σειεηνπξγηθφ Απνθνίηεζεο 

(άξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σν ηειεηνπξγηθφ απνθνίηεζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν 

«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηηο ηαθηηθέο νξθσκνζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη θαζνκνινγνχλ ηνλ θάησζη 

φξθν: 

 

Σνῦ κεηαπηπρηαθνῦ δηπιψκαηνο ηνῦ Tκήκαηνο Φηινινγίαο ηῆο Φηινζνθηθῆο ρνιῆο ἀμησζεὶο 

(ἀμησζεῖζα), ὅξθνλ ὀκλχσ πξὸ ηνῦ Πξπηάλεσο, ηῆο Κνζκήηνξνο θαὶ ηνῦ Πξνέδξνπ ηνῦ 

Σκήκαηνο θαὶ πίζηηλ θαζνκνινγῶ ηήλδε:  

 «Ἀπὸ ηνῦ ἱεξνῦ πεξηβφινπ ηνῦ ζεπηνῦ ηνχηνπ ηεκέλνπο ηῶλ Μνπζῶλ ἐμεξρφκελνο 

(ἐμεξρνκέλε) θαη‟ ἐπηζηήκελ βηψζνκαη, ἀζθῶλ (ἀζθνῦζα) ηαχηελ δίθελ ζξεζθείαο ἐλ 

πλεχκαηη θαὶ ἀιεζείᾳ. Οὕησ ρξήζηκνλ (ρξεζίκελ) ἐκαπηὸλ (ἐκαπηὴλ) θαηαζηήζσ πξὸο 

ἅπαληαο ηνὺο δενκέλνπο ηῆο ἐκῆο ἀξσγῆο θαὶ ἐλ πάζῃ ἀλζξψπσλ θνηλσλίᾳ ἀεὶ πξὸο εἰξήλελ 

θαὶ ρξεζηφηεηα ἠζῶλ ζπληειέζσ, βαίλσλ (βαίλνπζα) ἐλ εὐζείᾳ ηνῦ βίνπ ὁδῷ πξὸο ηὴλ 

ἀιήζεηαλ θαὶ ηὸ δίθαηνλ ἀπνβιέπσλ (ἀπνβιέπνπζα) θαὶ ηὸλ βίνλ ἀλπςῶλ (ἀλπςνῦζα) εἰο 

ηχπνλ ἀξεηῆο ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ηῆο ζνθίαο. Σαχηελ ηὴλ ἐπαγγειίαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ) 

εἴε κνη, ζὺλ ηῇ εὐινγίᾳ ηῶλ ἐκῶλ θαζεγεηῶλ θαὶ πεθηιεκέλσλ δηδαζθάισλ, ὁ Θεὸο ἐλ ηῷ 

βίῳ βνεζφο».  

 

Άξζξν 12 

ΣΤΠΟ ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Μ..) 

(άξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Ο ηίηινο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία είλαη δεκφζην έγγξαθν 

θαη απνλέκεηαη απφ ην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

Σν Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία εθδίδεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία 

ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. ην Γίπισκα αλαγξάθνληαη ην Σκήκα ή ηα Σκήκαηα ή θαη ηα Ηδξχκαηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ΠΜ, ηα ηπρφλ εκβιήκαηα ησλ ηδξπκάησλ, ε ρξνλνινγία 

πεξάησζεο ησλ ζπνπδψλ, ε ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ Γ.Μ.., ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

απνθνίηεζεο, ν ηίηινο ηνπ Π.Μ.., ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, ν γεληθφο βαζκφο 

ηνπ Γ.Μ.. (αξηζκεηηθή έλδεημε) θαη ν ραξαθηεξηζκφο αμηνιφγεζεο Καιψο, Λίαλ Καιψο, 

Άξηζηα. 
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ηνλ απφθνηην ηνπ Γ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή 

Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ρνξεγεζεί, πξηλ απφ ηελ απνλνκή, 

βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο θαη πεξάησζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία ρνξεγείηαη 

Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο [άξζξν 15 ηνπ Ν. 3374/2005 θαη ηεο Τ.Α. Φ5/89656/ΒΔ/13-8-2007 

(ΦΔΚ 1466 η.Β΄)], ην νπνίν είλαη επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ θχζε, ην επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην 

θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία, θαη δελ ππνθαζηζηά ηνλ 

επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ ή ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ πνπ ρνξεγεί ην Π.Η. 

 

Άξζξν 13 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ 

 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο 

απφςεηο άιισλ ηφζν θαηά ηε ζπγγξαθή κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ φζν θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΓ.Δ. Ζ ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξφ 

αθαδεκατθφ παξάπησκα.  

ηηο πεξηπηψζεηο ινγνθινπήο -θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο 

θαζεγεηή θαη ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ 

Π.Η., ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (βι. αλση.). 

ε θάζε πεξίπησζε, βάζεη ησλ Ν.5343/1932 (άξζξα 120 έσο 123), ΠΓ 160/2008 (23 έσο 

25), θάζε παξάπησκα ή παξάβαζε αθαδεκατθήο δενληνινγίαο παξαπέκπεηαη ζηε .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. γηα θξίζε θαη εηζήγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

 

Άξζξν 14 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ Ζ ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ Π.Μ..ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(άξζξν 43 ηνπ Ν.4485/2017) 

 

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. είλαη δπλαηφ λα ζπλεξγάδεηαη γηα 

ηελ νξγάλσζε Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξ.1 ηνπ Ν.4485/2017: 

α) κε Σκήκαηα ηνπ Π.Η. ή άιινπ ΑΔΗ, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα ηνπ άξζξνπ 13
Α
 

ηνπ Ν.4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 

θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα λα είλαη απηνδχλακν. Σα 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε πξνβιέπνληαη ζην νηθείν Δηδηθφ Πξσηφθνιιν 

πλεξγαζίαο πνπ θαηαξηίδεηαη.  

Σα δηαηκεκαηηθά ή δηηδξπκαηηθά Π.Μ.. ηδξχνληαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο πγθιήηνπ ή 

ησλ νηθείσλ πγθιήησλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 32 θαη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ πλειεχζεσλ ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ. 

β) κε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή Ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα ηεο 

αιινδαπήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνηλψλ Π.Μ... Σα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

θνηλνχ Π.Μ.. θαη ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο νξίδεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
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Άξζξν 15 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε Π.Μ.. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

Ν.4485/2017, θαζψο θαη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη θαη αξρίδνπλ ηε θνίηεζε ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζε Π.Μ.. ηδξπζέλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4485/2017, 

ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, έσο ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4485/2017, δηαηάμεηο (άξζξν 85 παξ.2 ηνπ λ. 4485/2017). Οη θνηηεηέο 

κεζαησληθήο θαη λέαο ειιεληθήο εηδίθεπζεο ηνπ εληαίνπ Π.Μ.. Φηινινγίαο πνπ δελ ζα έρνπλ 

πεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληάζζνληαη 

δηνηθεηηθά, κε ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-9, ζην Π.Μ.. Μεζαησληθήο θαη 

Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο. 

  Οπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζην κέιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία 

ή ηνλ νηθείν Κ.Μ.., ζα αληηκεησπηζηεί κε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ηεο πγθιήηνπ ηνπ Π.Η. κε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..): 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (.Δ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» 

 

Γηεπζπληήο:  

Γ. Καξγηψηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

 

Αλαπι. Γηεπζπληή:  

Δ. Καξαθάζεο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

 

Μέιε:  

Μ. Λεθάθνπ, Δπηθ.Καζεγήηξηα 

Μ. Μαζηξνπαχινπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα 

Π. Φίινο, Δπηθ. Καζεγεηήο 

 

Γξακκαηεία: 

Αλζνχια Λέθθνπ 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Κ.Μ..) 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..) 

«ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ  

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.) 

(ΦΔΚ η.Β 2618/5 Ηνπιίνπ 2018) 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2018-9 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.M.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 

4485/2017 θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., σο απηνδχλακνπ Σκήκαηνο πνπ παξέρεη ζπνπδέο πξψηνπ θχθινπ, 

πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» (ηίηινο 

Π.Μ..), θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(Γ.Μ..) ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα. ην πιαίζην απηφ ηνπ δεπηέξνπ 

θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εληάζζεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα». Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. απνλέκεη Γ.Μ.. εληαίαο εηδίθεπζεο. 

 Ο παξψλ Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Σ΄ [Γεχηεξνο θαη Σξίηνο Κχθινο πνπδψλ] ηνπ Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΔΚ 

114/η.Α΄/4-8-2017): «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα 

ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». O παξψλ Κ.Μ. ηνπ Π.M.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. ζπληάρζεθε απφ εηδηθή 

Δπηηξνπή κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη 

εγθξίζεθε απφ ηελ ηειεπηαία ζηελ ππ‟ αξηζκ. 570 /12.12.2017 ηαθηηθή ζπλεδξία ηεο. Θα 



 129 

ηζρχζεη δε απαξέγθιηηα γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ. Οπνηαδήπνηε κεξηθή 

ή νιηθή ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Ο Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο 

(www.philology.uoi.gr) θαη θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

  

Άξζξν 1 

ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ Π.Μ.  

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

 

Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. είλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο Γισζζνινγίαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηνκείο/άμνλεο: α) Θεσξεηηθή Γισζζνινγία, β) 

Δθαξκνζκέλε/Γηαθιαδηθή Γισζζνινγία, γ) Ηζηνξηθή Γισζζνινγία.  

θνπφο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

Γισζζνινγία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη ε πξναγσγή θαη εμεηδίθεπζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηηο αλσηέξσ γλσζηηθέο πεξηνρέο, ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

λέσλ επηζηεκφλσλ γηα γλψζε θαη ζπλζεηηθή έξεπλα θαη ε αλάπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ. Γεληθφηεξα, ην Π.Μ.. απνζθνπεί 

ζηελ ελίζρπζε θαη δηάδνζε ησλ γισζζνινγηθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελ γέλεη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζηνλ 

δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο. 

 

Άξζξν 2 

ΡΓΑΝΑ ΣΟΤ Π.Μ. ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

 (άξζξα 31, 44 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Αξκφδηα ξγαλα γηα ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη:  

I. Ζ χγθιεηνο ηνπ Π.Η. είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζέκαηα αθαδεκατθνχ, 

δηνηθεηηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία 

θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.. Δπίζεο ε χγθιεηνο ηνπ Π.Η. αζθεί φζεο 

αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην Π.Μ.. δελ αλαηίζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε άιια φξγαλα. 

II. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ή ε επηακειήο Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή 

Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.. ή ε ελλεακειήο Δηδηθή Γηηδξπκαηηθή 

Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε Γηηδξπκαηηθνχ Π.Μ.. θαη έρεη ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 31 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017. Σν Π.M.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία θαη ην έιεγρν ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε νπνία έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην σο άλσ 

άξζξν ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ν παξψλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. α) 

εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δηα ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 32, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε ην άξζξν 32, β) νξίδεη ηα 

κέιε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., γ) θαηαλέκεη ην δηδαθηηθφ έξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. 

http://www.philology.uoi.gr/
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«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., δ) ζπγθξνηεί 

επηηξνπέο επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε) δηαπηζηψλεη ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί ην Γ.Μ.. ζηε 

Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζη) αζθεί θάζε άιιε 

αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Νφκνπ. Δπηιχεη επίζεο 

νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.M.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα 

Κ.Μ.. Δίλαη ηέινο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηείλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξφληνο Κ.Μ.. 

III. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» 

απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., νη νπνίνη έρνπλ 

αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν. Δθιέγνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. γηα δηεηή ζεηεία. Δίλαη δε αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. Απφ ηα εθιεγκέλα απηά κέιε ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξίδεη ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα», ν νπνίνο πξνεδξεχεη ζηε .Δ., 

θαζψο θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ (ζπλδπαζκφο ησλ παξ. 5 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 

4485/2017). Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο .Δ. κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Σα κέιε ηεο σο 

άλσ Δπηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβήο ή απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απηή. Οη εθπξφζσπνη ζηε .Δ. θάζε εηδίθεπζεο είλαη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη γηα ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηεο εηδίθεπζήο ηνπο. Οη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ 

ηελ εμέιημε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηπρφλ ζπλερείο απνπζίεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηνλ αθαδεκατθφ ζχκβνπιφ ηνπο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ νκαιή πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ). Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο .Δ. θαη κε 

επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληή ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η., θαζψο 

θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη 

ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία 

θαη Έξεπλα». 

IV. Ζ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπζηήλεηαη ζην Π.Η., απνηειείηαη απφ ηνλ 

Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε 

Πξνέδξνπ, θαη ηνπο Κνζκήηνξεο ηνπ Π.Η. σο κέιε θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Ν. 4485/2017. Σα κέιε ηεο σο άλσ 

Δπηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβήο ή απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή.  

V. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» είλαη κέινο ηεο .Δ. 

ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η, 

νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., γηα δηεηή ζεηεία θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηεο παξ. 8 

ηνπ Ν. 4485/2017. Πξνεδξεχεη ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., είλαη κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ 

αλαπιεξσηή, είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η., αζθεί δε ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζηνλ σο άλσ λφκν (άξζξν 31 παξ. 8 ηνπ Ν. 

4485/2017), ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) θαη φπνηα άιια 

νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 45, παξ. 1γ). Ο 
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Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Η. γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) 

ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν σο 

Γηεπζπληήο.  

VI. Ζ εμακειήο Δπηζηεκνληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Δ..Δ.), κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

εμσηεξηθήο αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017). 

  

Άξζξν 3 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΖ  

ΣΟ Π.Μ. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.  

(άξζξν 34 παξ. 1, 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Φηινινγίαο (ή ηνπ εληαίνπ Φηινζνθηθνχ 

Σκήκαηνο) ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη άιισλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

Γ.Μ.. δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ 

ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν. 3328/2005 (Α' 80). 
 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γίλνληαη δεθηέο θαη 

ππνςεθηφηεηεο πηπρηνχρσλ άιισλ Σκεκάησλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη ΣΔΗ ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 Μέιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη, αιιά 

κφλν έλαο θαη‟ έηνο, ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» πνπ νξγαλψλεηαη απφ 

ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. φπνπ ππεξεηνχλ, θαη ην νπνίν είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ ζην νηθείν Ίδξπκα. 

 

Άξζξν 4 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ, ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

(άξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

O αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη‟ έηνο ζην Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη αλάινγνο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ δηδαζθφλησλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θαη‟ έηνο ζην 

Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξίδεηαη 

θαη‟ αλψηαην φξην ζε πέληε (5) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα νξίδεηαη ζε πέληε (5) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ν 

δε κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζε ζρέζε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15), κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο φισλ ησλ θχθισλ ζπνπδψλ (άξζξν 45 παξ. 1β ηνπ Ν. 4485/2017). 
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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ  

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο ή ηελ Δ.Γ.Δ. πξνθεξχζζνπλ ζέζεηο κε αλνηρηή δηαδηθαζία (πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο) γηα ηελ εηζαγσγή πηπρηνχρσλ ζην Π.Μ. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» H πξνθήξπμε ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γίλεηαη θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. H ζρεηηθή 

πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν, ην δηαδίθηπν θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο, ηηο θαηεγνξίεο πηπρηνχρσλ θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ εηζαθηέσλ, ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ρψξν 

δηεμαγσγήο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε 

πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζην δηάζηεκα 5-15 επηεκβξίνπ, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ: α) ζχληνκν Βηνγξαθηθφ Τπφκλεκα, β) αληίγξαθν Πηπρίνπ κε 

αλαιπηηθή βαζκνινγία, γ) ηίηινπο μέλσλ γισζζψλ θαη δ) έσο δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

Σίηινη ζπνπδψλ απφ μέλα AEI πξέπεη λα έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο, φπσο νξίδεη ε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. H Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ χιε 

ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΟΡΟΗ / ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ  

Οη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα πνιχ θαιά κία 

ηνπιάρηζηνλ δηεζλή μέλε γιψζζα (αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή). H γλψζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο πηζηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Β2 πνπ ρνξεγείηαη 

απφ αξκφδηνπο θνξείο (Αγγιηθά: επίπεδν First Certificate in English ή TOEFL [500+]· 

Γαιιηθά: DELF 2· Γεξκαληθά: Mittelstuffe θιπ.) ή, αλ δελ ππάξρεη, κε γξαπηή εμέηαζε 

(κεηάθξαζε μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκέλνπ, γηα λα δηαπηζησζεί ν επρεξήο ρεηξηζκφο 

ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο), ηελ νπνία δηελεξγεί Δπηηξνπή νξηδφκελε θαηά γιψζζα απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία 

θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα. H επάξθεηα ηεο ειιελνκάζεηαο πηζηνπνηείηαη 

φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. κε θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Διιεληθνχ Λπθείνπ, 

Πηπρίνπ Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ ηνπ Κέληξνπ 

Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ).  

 

ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η. γίλεηαη 

χζηεξα απφ γξαπηέο εμεηάζεηο θαη πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, Οη γξαπηέο εμεηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμέηαζεο ζηελ μέλε γιψζζα, δηελεξγνχληαη θαηά ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ απφ ηξηκειή Δπηηξνπή ππφ ηελ επνπηεία ηεο .Δ. ηνπ 

Π.M.. Πξνεγείηαη ε εμέηαζε ζηελ μέλε γιψζζα, ε επηηπρία ζηελ νπνία απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Δίλαη δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμέηαζε ζηελ 

μέλε γιψζζα θαηά ηνλ Ηνχλην, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

 

Όιε ησλ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ:  

 

α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

 Φσλεηηθή, Φσλνινγία, Μνξθνινγία, χληαμε, εκαζηνινγία, Πξαγκαηνινγία. 
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β) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ/ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

 Φπρνγισζζνινγία, Καηάθηεζε Πξψηεο θαη Γεχηεξεο Γιψζζαο, Κνηλσληνγισζζνινγία, 

Γηαιεθηνινγία.  

γ) ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

Iζηνξηθή γισζζνινγία, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

 

Ζ χιε ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη αλά δηεηία απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν. Οη 

ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα κε βάζε ηελ χιε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα», γίλεηαη απφ αξκφδηα Σξηκειή Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Δμέηαζεο, 

απαξηηδφκελε απφ κέιε ΓΔΠ πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν. 

Ζ Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πιήξε θαηάινγν κε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη, χζηεξα απφ ηνλ 

ζρεηηθφ έιεγρν, απνξξίπηεη φζνπο δελ πιεξνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνπο πξνθξηλφκελνπο 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηα πξναπαηηνχκελα.  

Οη εηδηθέο απηέο επηηξνπέο επηινγήο θαη εμέηαζεο, νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. κε πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία 

θαη Έξεπλα», θαινχλ ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζπλέληεπμε, αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπο θαη 

εηζεγνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Π.M.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ζηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ε νπνία απνθαζίδεη. Καηά ηελ πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε θξίλεηαη ε επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη ηα θίλεηξα ησλ ππνςεθίσλ θαη 

παξάιιεια ειέγρεηαη ε γισζζνινγηθή ηνπο ππνδνκή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ 

εηδίθεπζε.  

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ νινθιεξψλεηαη έσο ην ηέινο 

επηεκβξίνπ, νπφηε κε επζχλε ηεο .E. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» 

θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε ηειηθή έγθξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζηελ πξψηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο. Ακέζσο 

κεηά νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζην Π.Μ. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα». Αλαζηνιή εγγξαθήο είλαη δπλαηή, φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν έηε. 

Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

Γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ ζπλεθηηκψληαη ηα εμήο ζηνηρεία: α) ε γξαπηή εμέηαζε (40%)· 

β) ν γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ (20%)· γ) ν ΜΟ ησλ πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ ζε καζήκαηα 

Γισζζνινγίαο (20%)· δ) ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, ε επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία 

ζρεηηθή κε ηηο εηδηθεχζεηο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η., φπνπ 

απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θαη ηπρφλ 

εξεπλεηηθή, επαγγεικαηηθή θαη/ή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα (20%).  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππεξέρεη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξν κέζν φξν 

βαζκνινγίαο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 
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Έξεπλα» ηνπ Π.Η. Αλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχςεη ηζνβαζκία, ηφηε γηα ηελ ηειηθή 

ηνπο θαηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο πηπρίνπ. H επηηπρήο γξαπηή εμέηαζε απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία· πξνβηβάζηκνο βαζκφο νξίδεηαη ην έμη (6) ηεο 

δεθαδηθήο θιίκαθαο θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ.  

Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο (κνξηνδφηεζε) ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαξηίδεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ. 

Ο ηειηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ, αθνχ επηθπξσζεί απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηελ Δ.Γ.Δ,. αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

(www.philology.uoi.gr). 

 

Άξζξν 5  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΦΟΗΣΖΖ 

(άξζξα 33, 34 θαη 35 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γ.Μ.Δ. ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα, νξίδεηαη θαη΄ ειάρηζην ζηα ηέζζεξα (4) εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

ρξφλνο εθπφλεζεο θαη θξίζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (Μ.Γ.Δ). Ο 

αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη δελ ππεξβαίλεη ηα 6 (έμη) εμάκελα 

ζπνπδψλ.  

 ην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4485/2017 (114 Α΄), ε 

δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηέο (γηα θνηηεηέο δειαδή πνπ 

απνδεδεηγκέλα εξγάδνληαη είθνζη (20) ψξεο ηελ εβδνκάδα κε πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ εξγνδνηηθφ θνξέα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η.). Ζ δηάξθεηα ηεο κεξηθήο θνίηεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο θαλνληθήο 

θνίηεζεο. Ζ κεξηθή θνίηεζε πξνβιέπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «πιήξνπο» 

θνίηεζεο θαη γηα ηδηαίηεξεο, εμαηξεηηθά ζνβαξέο πεξηπηψζεηο (αζζέλεηα, θφξηνο εξγαζίαο, 

ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη, ζηξάηεπζε, ιφγνη αλσηέξαο βίαο, θ.ά.), γηα ηηο νπνίεο 

απνθαζίδεη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Δπίζεο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, πξνζσξηλή 

αλαζηνιή ζπνπδψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ζπλερφκελα εμάκελα. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή. Ο ρξφλνο 

ηεο αλαζηνιήο δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο. Γχλαηαη θαη 

κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα ρνξεγείηαη παξάηαζε ζπνπδψλ θαη κέρξη έλα έηνο, 

θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο 

Δ.Γ.Δ. 

 Γηα ζέκαηα επαλεμέηαζεο καζεκάησλ ζε νθεηιφκελα καζήκαηα ή δηαγξαθήο απνθαίλεηαη 

ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ε Δ.Γ.Δ. κεηά απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα», ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηνπο φξνπο ηεο 

επαλεμέηαζεο θαη ηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνηχρεη ζηελ 

εμέηαζε καζήκαηνο ή καζεκάησλ θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ νηθείν Κ.Μ.. φηη δελ έρεη 

νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα, εμεηάδεηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, απφ ηξηκειή 

επηηξνπή κειψλ Γ.Δ.Π. ηεο ρνιήο, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ 

http://www.philology.uoi.gr/
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αληηθείκελν κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα θαη νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο δηδάζθσλ. 

Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., φηαλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζνη ιφγνη: α) ε 

κε επαξθήο πξφνδνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη κε κε ζπκκεηνρή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: παξαθνινπζήζεηο, εμεηάζεηο), β) ε πιεκκειήο εθπιήξσζε 

ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζηα 

νπνία εγγξάθεηαη, γ) ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζβάιιεη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία, φπσο π.ρ. 

ε ινγνθινπή (βι. θαηση.) θαη δ) αίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. 

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Μ.. Οη εγγξαθέο ησλ εηζαγνκέλσλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αξρίδνπλ κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ 

θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ 

φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρέο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ 

ζπγγξακκάησλ. Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νθείιεη λα εμαζθαιίδεη δηεπθνιχλζεηο ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (πξνθνξηθή 

εμέηαζε, δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εμέηαζεο, θ.η.ι.).  

 

ΣΔΛΖ ΦΟΗΣΖΖ 

Γηα ηελ εγγξαθή ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ δελ πξνβιέπνληαη ηέιε θνίηεζεο. 

 

Άξζξν 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ-ΔΛΔΓΥΟ ΓΝΧΔΧΝ 

(άξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»  

ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ Γ.Μ.. ΣΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, o νπνίνο παξαθνινπζεί ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία 

θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ην νπνίν νδεγεί ζηε ρνξήγεζε Γ.Μ.. ζηε 

Γισζζνινγηθή ζεσξία θαη Έξεπλα, νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα», σο 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. κεηαμχ εθείλσλ 

ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί κεηαπηπρηαθφ έξγν ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδίθεπζεο ηνπ 

Π.Μ.. Ο επηβιέπσλ θαη ε .Δ. έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Σα καζήκαηα ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα» θαηαλέκνληαη ζηα ηξία πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ, ελψ θαηά ην 

ηειεπηαίν εμάκελν ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο εθπνλεί κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία 

(Μ.Γ.Δ.) ππφ ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο ΓΔΠ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» θαη έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ  

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα ν κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί κε επηηπρία ζε έμη (6) εμακεληαία 

κεηαπηπρηαθά καζήκαηα / ζεκηλάξηα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν (15 ECTS ην θαζέλα), δει. 

δχν (2) ζε θάζε εμάκελν (30 ECTS), θαη λα ζπγγξάςεη δηπισκαηηθή επηζηεκνληθή εξγαζία 



 136 

30 ECTS θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, αθνχ έρεη αληαπνθξηζεί κε επηηπρία 

ζηηο εμεηάζεηο.  

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ – ΜΑΘΖΜΑΣΑ Π.Μ. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΡΔΤΝΑ» 

Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» πξνζθέξεη καζήκαηα ζε θαζέλαλ απφ ηνπο 

ηξεηο άμνλεο ηεο Γισζζνινγίαο (Θεσξεηηθή Γισζζνινγία, Δθαξκνζκέλε/Γηαθιαδηθή 

Γισζζνινγία θαη Ηζηνξηθή Γισζζνινγία), ελψ θαηά ην ηξίην εμάκελν ζπνπδψλ έλα απφ ηα 

δχν πξνζθεξφκελα καζήκαηα είλαη κάζεκα Μεζνδνινγίαο ηεο Γισζζνινγηθήο Έξεπλαο, ζην 

νπνίν θαιχπηνληαη νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πνπ αμηνπνηεί ν θάζε άμνλαο. Κάζε κεηαπηπρηαθφ 

κάζεκα / ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο. Κάζε δηεηήο θχθινο 

ζπνπδψλ ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη καζήκαηα θαη απφ ηνπο ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ 

Π.Μ.. ζε κε θαζνξηζκέλε αλαινγία, αξθεί θάζε άμνλαο λα θαιχπηεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα 

κάζεκα αλά θχθιν. 

 

Σα καζήκαηα αλαζέηεη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Οξηζκέλα ζεκηλάξηα 

κπνξεί λα είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. Οη θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» κπνξνχλ, κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηελ άδεηα ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» θαη ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., λα παξαθνινπζήζνπλ έλα 

κεηαπηπρηαθφ κάζεκα Π.Μ.. δηαθνξεηηθνχ απφ εθείλν ζην νπνίν αλήθνπλ (ην Π.Μ.. απηφ 

κπνξεί λα αλήθεη ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ζε άιιν Σκήκα ηνπ Π.Η. ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ή ζε νκνηαγέο αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). Κάζε κεηαπηπρηαθφ κάζεκα / ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη ηξεηο 

εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο. 

 

ΔΝΑΡΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ - ΦΟΗΣΖΖ 
Σα καζήκαηα ηνπ Π.M.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η. αξρίδνπλ ηελ πξψηε 

εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ. Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

είλαη δπλαηή ε δηαθνπή θνίηεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 

αίηεζή ηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν ζπλερφκελα εμάκελα. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν, ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Γηα λα έρεη ν 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηθαίσκα λα θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κάζεκα, πξέπεη λα έρεη 

παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα 3/4 ησλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνθαλψο λα έρεη εθπιεξψζεη ζην 

αθέξαην θαη κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδεη ν παξψλ Κ.Μ.. ηηο 

ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα (ηνπιάρηζηνλ δχν αλά εμάκελν ζε 

θάζε εηδίθεπζε) πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο απηφο 

εκθαλίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σν σξνιφγην πξφγξακκα 

ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» θαηαξηίδεηαη απφ ηε .Δ., 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, εγθξίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ζηελ ηειεπηαία ηεο ηαθηηθή ζπλεδξία, δεκνζηεχεηαη, κε 

επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζηνλ εληαίν Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ (www.philology.uoi.gr). ε 

πεξίπησζε αλάγθεο αλαπιήξσζεο καζεκάησλ, ηα καζήκαηα αλαπιεξψλνληαη κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ δηδάζθνληνο ζηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ ηειεπηαία. Γχλαηαη λα 

πξνβιεθζεί ε δηδαζθαιία κε κέζα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε νπνία δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ην ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηεο ζπλνιηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ εμ απνζηάζεσο 

http://www.philology.uoi.gr/


 137 

δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (skype, e-presence, θ.η.ι.).  

 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζε καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 30 ECTS 

ζε θάζε έλα απφ ηα πξψηα ηξία εμάκελα (δειαδή 30 + 30 + 30 ECTS). Δπνκέλσο ην ζχλνιν 

ησλ ECTS απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη έλαο κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο νξίδεηαη ζε 90. Οη ECTS ηεο Μ.Γ.Δ είλαη 30. πλνιηθά δειαδή έλαο κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 90 + 30 = ECTS = 120 ECTS ζην ζχλνιν ησλ δχν εηψλ.  

 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά ηνπ Ηδξχκαηνο θαη 

ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο. Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηδάζθνληνο, 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» θαη απφθαζε 

ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο 

αθξναηέο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) θαζψο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ 

Ηδξπκάησλ. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηδάζθνληνο είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο 

αθξναηέο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Π.Η. πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα.  

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε εμεηάζεηο ή κε εξγαζία(-εο), γξαπηέο ή/θαη 

πξνθνξηθέο, ή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, κε απφθαζε ηνπ δηδάζθνληνο. Δίλαη επίζεο 

δπλαηφ ν δηδάζθσλ λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εμέηαζεο ζηνπο θνηηεηέο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη θνηλνί γηα φινπο πιελ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. ηεθκεξησκέλνη 

εηδηθνί ιφγνη πγείαο πνπ απαηηνχλ εηδηθφ ηξφπν εμέηαζεο). Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. Ζ εμεηαζηηθή πεξίνδνο δηαξθεί κία εβδνκάδα θαη 

ζπκπίπηεη κε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ εμακήλνπ (ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη 

ηέινο Ηνπλίνπ).  

β. Δλδεηθηηθά ζέκαηα γηα γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρή θάζε 

εμακήλνπ απφ ηνλ δηδάζθνληα. Δίλαη επζχλε ηνπ δηδάζθνληνο λα εμαζθαιίζεη, γηα θάζε 

εξεπλεηηθφ ζέκα πνπ αλαθνηλψλεηαη, ηελ χπαξμε επαξθνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα είλαη 

πξνζπειάζηκε ζηνπο θνηηεηέο.  

γ. Σα ζέκαηα γξαπηψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηα ζέκαηα ησλ πξνθνξηθψλ 

εξγαζηψλ, φκσο ε γξαπηή εξγαζία ζα πξέπεη λα πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα πιεξέζηεξα θαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο.  

δ. Φνηηεηέο πνπ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε ή πνπ δελ παξαδίδνπλ 

εγθαίξσο ηηο θαζνξηζκέλεο γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο βαζκνινγνχληαη κε κεδέλ (0).  

ε. Γελ ππάξρεη επαλαιεπηηθή εμέηαζε. ε πεξίπησζε απνηπρίαο, κεηά απφ εμέηαζή ηνπ απφ 

ηε Σξηκειή Δπηηξνπή Μειψλ Γ.Δ.Π. ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4485/2017, ν θνηηεηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη ην ίδην ή άιιν κάζεκα ζε επφκελν εμάκελν. Ο αλψηαηνο 

αξηζκφο καζεκάησλ ζηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί λα απνηχρεη είλαη δχν. ε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζε πεξηζζφηεξα ησλ δχν καζεκάησλ ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ. κε 

πξφηαζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

ζη.  Οη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ παξαδίδνληαη ζηνλ 

δηδάζθνληα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ (20 Φεβξνπαξίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ αληίζηνηρα).  

δ.  Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξά. Γηα ζνβαξνχο θαη 

ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηά απφ ξεηή αηνκηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα, 

επηηξέπεηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα εκεξψλ. ε 
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πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαηάζεζεο, ε εξγαζία δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

θνηηεηή.  

ε. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαίηεηα σο ηηο 15 Μαξηίνπ γηα ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιίνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν.  

ζ.  Πξνβηβάζηκνο βαζκφο γηα θάζε κάζεκα είλαη νη αξηζκνί απφ ην 6 κέρξη ην 10. Κάζε 

κάζεκα βαζκνινγείηαη απηνηειψο ζε αθέξαηεο ή θαη κηζέο κνλάδεο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο 

είλαη: 6 έσο 6,49 “θαιψο”, 6,5 έσο 8,49 “ιίαλ θαιψο” θαη 8,5 έσο 10 “άξηζηα”.  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μ.Γ.Δ.) 

α. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ην κέινο Γ.E.Π. πνπ ζα επηβιέςεη ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ην νπνίν 

δηδάζθεη ή έρεη δηδάμεη ζην παξειζφλ ζην Π.Μ., πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα δειψζεη ζέκα γηα 

Μ.Γ.Δ. Γηα ηελ εθπφλεζε Μ.Γ.Δ (άξζξν 34, παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017), ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ αίηεζε 

ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο Μ.Γ.Δ., ν 

πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ θαη επηζπλάπηεηαη πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο, νξίδεη 

ηνλ επηβιέπνληα απηήο θαη ζπγθξνηεί Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

εξγαζίαο, έλα κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν επηβιέπσλ. Σα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. Μέιε ηεο ηξηκεινχο απηήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο είλαη δπλαηφ λα 

είλαη κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηεο 

αιινδαπήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπγγελέο πξνο ηε Μ.Γ.Δ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ 

πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία ή ζπνπδαίνο ιφγνο, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

επηβιέπνληνο ή κέινπο ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (παξαίηεζε, αζζέλεηα, 

ζάλαηνο ηνπ επηβιέπνληνο ή κέινπο, θ.ά.) κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

β. Ζ έθηαζε ηεο Μ.Γ.Δ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 18.000 ιέμεσλ θαη κεγαιχηεξε 

ησλ 30.000 ιέμεσλ, ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ ζεκεηψζεσλ, φρη φκσο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ησλ 

επξεηεξίσλ, ησλ πηλάθσλ θηι. Σα φξηα απηά κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηελ έγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα».  

γ. Ζ ρξήζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ ήζνο. 

Έηζη, αλ ζε εξγαζία καζήκαηνο/ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεηαη απνδεδεηγκέλα ηκήκα 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ άιινπ ζπγγξαθέα ρσξίο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξά, ε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα ζεσξείηαη ινγνθινπή. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» λα επηηξαπεί ζην θνηηεηή λα ππνβάιεη λέα 

εξγαζία κε άιιν ζέκα εληφο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. Αλ ε πξάμε ηεο ινγνθινπήο 

δηαπηζησζεί ζε Μ.Γ.Δ., ε εξγαζία κεδελίδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη.  

δ. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνβάιιεηαη ζε πέληε αληίηππα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η.: έλα γηα θάζε κέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα γηα ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη 

έλα γηα ην Αξρείν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα». Ζ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 30ε επηεκβξίνπ. Παξέρεηαη ζεζκηθά ζε φινπο 

ηνπο θνηηεηέο παξάηαζε ελφο εμακήλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Μ.Γ.Δ. Ζ ππνβνιή ηεο 

Μ.Γ.Δ. πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ επηβιέπνληνο 

θαζεγεηή. 

ε. Ζ παξνπζίαζε ηεο Μ.Γ.Δ. ππνζηεξίδεηαη ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, 

ζε εκεξνκελία θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην έθηαθηνπ αλνηθηνχ ζεκηλαξίνπ δηάξθεηαο δχν (2) σξψλ θαη‟ 

αλψηαην φξην θαη βαζκνινγείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα δχν άιια κέιε Γ.E.Π. ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.  
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Γηα ηελ έγθξηζε ηεο Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ζεηηθή ςήθνο ηνπιάρηζηνλ δχν κειψλ ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. O βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΜΟ ησλ πξνβηβάζηκσλ 

βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ 0-10· πξνβηβάζηκνο βαζκφο 

νξίδεηαη ην έμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ. Καηφπηλ ηεο έγθξηζήο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή ε 

Μ.Γ.Δ. αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθείαο ρνιήο. 

Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηαζκηθφ 

κέζν φξν ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» θαη ηεο Μ.Γ.Δ. 

(ε ζηάζκηζε γίλεηαη απφ ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ησλ καζεκάησλ θαη ηεο Μ.Γ.Δ.) θαη 

ππνινγίδεηαη, κε αθξίβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ, κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 O βαζκφο θάζε καζήκαηνο θαη ηεο Μ.Γ.Δ. πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ηνλ ειάρηζην 

αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ Γ.Μ.. 

βαζκφο Μ.Γ.Δ. = άζξνηζκα γηλνκέλσλ (βαζκνχ θάζε καζήκαηνο x αληίζηνηρα ECTS 

θάζε καζήκαηνο) + (βαζκφο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο x ECTS) 

 (ζχλνιν ECTS) 

ζη. Δάλ κεηά ηελ παξάηαζε ε Μ.Γ.Δ. δελ θαηαηεζεί έγθαηξα ή εάλ νη βαζκνινγεηέο δεηνχλ 

δηνξζψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί εληφο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ εμέηαζε θαη‟ αλψηαην φξην, ηφηε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

ππνρξενχηαη λα θάλεη εγγξαθή γηα έλα επηπιένλ εμάκελν, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα λα 

ππνβάιεη ηε δηνξζσκέλε εξγαζία έσο ην ηέινο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. Μεηά ηελ θαηάζεζε 

ηεο δηνξζσκέλεο δηαηξηβήο αλαθνηλψλεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία. Καζπζηέξεζε ππνβνιήο 

πέξαλ ησλ δχν εμακήλσλ ζπλεπάγεηαη δηαγξαθή απφ ην πξφγξακκα.  

δ. Φνηηεηήο ν νπνίνο δελ έρεη απνθηήζεη Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα 

κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) εμακήλσλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ δηαγξάθεηαη απφ ην 

Π.M.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην ρξφλν 

ησλ έμη εμακήλσλ δελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν θνηηεηήο έρεη δηαθφςεη 

λφκηκα, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ηηο 

ζπνπδέο ηνπ (ζηξάηεπζε, ιφγνη πγείαο, εγθπκνζχλε θιπ.).  

 

ΑΡΥΔΗΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ηεξείηαη αξρείν κε αηνκηθή κεξίδα γηα 

θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα», ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί θαη νη βαζκνινγίεο πνπ επηηπγράλεη θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδέο ηνπ.  

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ 

ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»  

Σα Πξφγξακκα Μαζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» νξίδεηαη απφ 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ Π.Η. θαη πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:  

Α. Θεσξεηηθή Γισζζνινγία: Φσλεηηθή, Φσλνινγία, Μνξθνινγία, χληαμε, 

εκαζηνινγία, Πξαγκαηνινγία, Σν Γηεπίπεδν Φσλεηηθήο-Φσλνινγίαο, Μνξθνθσλνινγία, 

Μνξθνζχληαμε, Σν Γηεπίπεδν χληαμεο-εκαζηνινγίαο, Σν Γηεπίπεδν εκαζηνινγίαο-

Πξαγκαηνινγίαο. 

Β. Δθαξκνζκέλε/Γηαθιαδηθή Γισζζνινγία: Κνηλσληνγισζζνινγία, Γηαιεθηνινγία, 

Λεμηθνινγία-Λεμηθνγξαθία, Κεηκελνγισζζνινγία, Τθνινγία, Αλάιπζε Λφγνπ, Φηινζνθία 

ηεο Γιψζζαο, Φπρνγισζζνινγία, Νεπξνγισζζνινγία, Καηάθηεζε Γιψζζαο, Γηγισζζία, 

Δθπαηδεπηηθή Γισζζνινγία, Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο, Λεμηθνγξαθία, Κιηληθή Γισζζνινγία, 

Τπνινγηζηηθή Γισζζνινγία. 

Γ. Ηζηνξηθή Γισζζνινγία: Ηζηνξηθνζπγθξηηηθή γισζζνινγία,| Ηλδνεπξσπατθή 
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γισζζνινγία, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, Ηζηνξία ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο, Ηζηνξηθή 

θνηλσληνγισζζνινγία, Γισζζηθή Αιιαγή, Σππνινγία γισζζψλ, Γισζζηθή επαθή-

Γισζζηθέο πεξηνρέο, Βαιθαληθή γισζζνινγία, Ρνκαληθή γισζζνινγία. 

 

ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»  

 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη ε ειιεληθή. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» θαη έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., επηηξέπεηαη δηεμαγσγή κέξνπο ηεο δηδαζθαιίαο ζε γιψζζα δηάθνξε ηεο 

ειιεληθήο. Ζ γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.), κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή, αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» θαη έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., 

επηηξέπεηαη λα είλαη δηάθνξε ηεο Διιεληθήο.  

 

Άξζξν 7 

ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ 

(άξζξν 35 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

 

Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ή βξαβείσλ αξηζηείαο ζε κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Οη 

ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη κε βάζε αθαδεκατθά, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (κέζνο φξνο 

βαζκνινγίαο πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ γηα θνηηεηέο θαλνληθήο θνίηεζεο, επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο) ή/θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη εγγξάθνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. Οη φξνη ρνξήγεζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνηξφθσλ θαζνξίδνληαη 

κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. 

 

Άξζξν 8 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

(άξζξα 36 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαληαη λα αλαιακβάλνπλ:  

V. Μέιε Γ.Δ.Π. κε εηδίθεπζε (ΦΔΚ) Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή, 

κεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο, θαη κέιε Γ.Δ.Π. ρσξίο εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

κειψλ ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Η.  

VI. Μέιε ηεο θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. κε εηδίθεπζε (ΦΔΚ) Γισζζνινγίαο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην 

αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνίν δελ είλαη 

δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Μεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε 

έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη κέιε ηεο 

θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π ρσξίο εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κειψλ ηεο θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π άιισλ 

Σκεκάησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Η. 
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VII. Γηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ή ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011 ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Μεηά απφ 

εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο, θαη δηδάζθνληεο ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

VIII. Οκφηηκα θαη Αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. κε εηδίθεπζε (ΦΔΚ) Γισζζνινγίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Μεηά απφ εηδηθή, αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο .Δ. θαη έπεηηα 

απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη Οκφηηκα θαη Αθππεξεηήζαληα
 
κέιε Γ.Δ.Π. 

ρσξίο εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κειψλ ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Η. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε Οκφηηκα θαη 

Αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π γίλεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., κεηά απφ ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη αθνχ 

ζπλππνινγηζηνχλ νη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ ελ ελεξγεία κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο (βι. άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο ηζρχεη, θαη άξζξν 45 παξ.1θ ηνπ 

4485/2017). Οη ζπληαμηνχρνη θαζεγεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ακείβνληαη κφλν απφ ίδηνπο πφξνπο 

ηνπ Ηδξχκαηνο (άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011). Σα Οκφηηκα κέιε δχλαληαη λα δηδάμνπλ 

ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ρσξίο 

ακνηβή (βι. άξζξν 69 ηνπ Ν. 4386/2016).  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, δχλαηαη λα αλαζέζεη, ζην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» , δηδαθηηθφ έξγν ζε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Π.Η. ή λα πξνζθαιέζεη κέιε 

Γ.Δ.Π. άιισλ Α.Δ.Η. ή εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13
 
Α ηνπ Ν. 4310/2014 

(Α΄ 258), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ηνπ 

Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ.  

Δπηπιένλ ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κε απφθαζή ηεο θαη έπεηηα 

απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» , κπνξεί λα 

θαιέζεη, σο επηζθέπηεο, θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή 

εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία 

θαη Έξεπλα» απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4485/2017. Ζ πξφζθιεζε επηζθέπηε απφ ηελ αιινδαπή πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηίζεηαη δηδαζθαιία, κε ηε δηαδηθαζία θαη φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη 

ζηνλ Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., θαηά ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο 

αλσηέξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν θαινχκελνο δηδάζθεη εζεινληηθά, ρσξίο ακνηβή, 

απνδεκίσζε ή άιιε νηθνλνκηθή απνιαβή πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4336/2015. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη αζθήζεσλ ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. απνθαζίδεηαη απφ 

ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή ηελ αληίζηνηρε Δ.Γ.Δ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ 

Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα».  
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ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ  

ΣΟ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» ΣΟΤ  

ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η. 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο ή ησλ δηαιέμεσλ, ε παξάζεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, 

ε επηθνηλσλία κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ, κέζσ εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο θαη θάζε δηδάζθνληνο απφ 

ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κέζσ ζπκπιήξσζεο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη είθνζη πέληε (25) 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ: 

α) ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή (ειηθία, πξνπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ δηαζέηεη, ηηο 

εβδνκαδηαίεο ψξεο κειέηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο 

γξαπηέο εξγαζίεο/αζθήζεηο),  

β) ζηνλ δηδάζθνληα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο (νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηεο χιεο ησλ 

δηαιέμεσλ/ζεκηλαξίσλ, ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ δηδάζθνληνο λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην αληηθείκελν, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο πνπ εγείξεη ν δηδάζθσλ 

ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ε ζπλέπεηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (παξνπζία ηνπ 

ζηα καζήκαηα θαη ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο), ην αλ είλαη πξνζηηφο 

θαη δηαζέζηκνο γηα εξσηήζεηο/ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο, αθφκε θαη εθηφο ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο, ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δηδάζθνληνο),  

γ) ζην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο (ε ζαθήλεηα ησλ 

ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο, ε χιε πνπ θαιχθζεθε θαη ε αληαπφθξηζή ηεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο, ε νξγάλσζε ηεο δηδαρζείζαο χιεο σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ην ξπζκφ θάιπςήο 

ηεο, ην πφζν απαξαίηεηα είλαη ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο (εάλ ππάξρνπλ), νη ηπρφλ 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) θαηά ηελ δηδαζθαιία, ε επθαηξία 

αμηνπνίεζεο γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ άιια καζήκαηα, ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ 

καζήκαηνο, ν ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο, ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο 

αληηζηνίρηζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζηηο Πηζησηηθέο Μνλάδεο, ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ 

καζήκαηνο),  

δ) ζηηο γξαπηέο ἠ/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο, φπνπ ππήξμαλ (επάξθεηα ρξφλνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, χπαξμε ζρεηηθνχ δηδαθηηθνχ/εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Π.Η., ν βαζκφο θαζνδήγεζεο απφ ην δηδάζθνληα, ν βαζκφο ηνπ 

επνηθνδνκεηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρνιίσλ ηνπ δηδάζθνληνο, ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίνλ ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία βνήζεζε ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή λα θαηαλνήζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο).  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αμηνινγνχλ ην κεηαπηπρηαθφ κάζεκα θαη ηνλ δηδάζθνληα κε βάζε 

ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 1-5, ζεκεηψλνληαο κε καχξε βνχια (ζσζηή επηινγή απάληεζεο) ην 

αληίζηνηρν θπθιάθη , φπνπ 1 = θαζφινπ, απαξάδεθηε, 2 = ιίγν, κε ηθαλνπνηεηηθή, 3 = κέηξηα, 

κέηξηα, 4 = πνιχ, ηθαλνπνηεηηθή, 5 = πάξα πνιχ, άξηζηε. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ρ, φπνπ ρ = δε γλσξίδσ, δελ απαληψ.  

Αθνινπζνχλ παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή γηα βειηίσζε α) ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, β) ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, γ) ζρεηηθά κε ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.).  
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Σν θάζε εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ζεηξηαθφ αξηζκφ κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ νλνκαζία θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ δηδάζθνληνο, ην επηθνπξηθφ 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (φπνπ ππάξρεη), ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ απηνχ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. πγθεληξψλνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

κειινληηθψλ καζεκάησλ.  

 

Άξζξν 9 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

(άξζξν 37 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σα έζνδα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. πξνέξρνληαη απφ:  

α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ θνξέσλ, 

β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

γ) δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

ε) πφξνπο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

ζη) κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Π.Η., 

δ) θάζε άιιε λφκηκε αηηία. 

χκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017 ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Π.1. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ (βι. 

εξκελεπηηθή εγθχθιην Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε αξηζκφ 

164530/Ε1/3-10-2017 (ΑΓΑ: 3ΔΜ04653Π-ΤΑ4) θαη θαηαλέκεηαη θαηά 70% ζε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηά 30% ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ην Π.Η., -αληηζηνίρσο ην Σκήκα Φηινινγίαο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η., ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» - νθείιεη εηεζίσο λα δεκνζηεχεη, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

(www.philology.uoi.gr), απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ, κε αλαγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δαπαλψλ αλά θαηεγνξία.  

 

Άξζξν 10 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 

Ζ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη 

Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο δηαζέηεη επαξθέο πξνζσπηθφ, θηεξηαθή θαη ινηπή 

πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. Με βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 32 παξ. 3γ) θαζνξίδνληαη νη ρψξνη δηεμαγσγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» , ε επάξθεηα θαη πνηφηεηα ηνπ 

αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα θάιπςεο απηψλ. 

 

 

http://www.philology.uoi.gr/
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Άξζξν 11 

ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΚΟ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ 

(άξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σν ηειεηνπξγηθφ απνθνίηεζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ηαθηηθέο 

νξθσκνζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη θαζνκνινγνχλ ηνλ θάησζη φξθν: 

 

Σνῦ κεηαπηπρηαθνῦ δηπιψκαηνο ηνῦ Tκήκαηνο Φηινινγίαο ηῆο Φηινζνθηθῆο ρνιῆο ἀμησζεὶο 

(ἀμησζεῖζα), ὅξθνλ ὀκλχσ πξὸ ηνῦ Πξπηάλεσο, ηῆο Κνζκήηνξνο θαὶ ηνῦ Πξνέδξνπ ηνῦ 

Σκήκαηνο θαὶ πίζηηλ θαζνκνινγῶ ηήλδε:  

 «Ἀπὸ ηνῦ ἱεξνῦ πεξηβφινπ ηνῦ ζεπηνῦ ηνχηνπ ηεκέλνπο ηῶλ Μνπζῶλ ἐμεξρφκελνο 

(ἐμεξρνκέλε) θαη‟ ἐπηζηήκελ βηψζνκαη, ἀζθῶλ (ἀζθνῦζα) ηαχηελ δίθελ ζξεζθείαο ἐλ 

πλεχκαηη θαὶ ἀιεζείᾳ. Οὕησ ρξήζηκνλ (ρξεζίκελ) ἐκαπηὸλ (ἐκαπηὴλ) θαηαζηήζσ πξὸο 

ἅπαληαο ηνὺο δενκέλνπο ηῆο ἐκῆο ἀξσγῆο θαί ἐλ πάζῃ ἀλζξψπσλ θνηλσλίᾳ ἀεὶ πξὸο εἰξήλελ 

θαὶ ρξεζηφηεηα ἠζῶλ ζπληειέζσ, βαίλσλ (βαίλνπζα) ἐλ εὐζείᾳ ηνῦ βίνπ ὁδῷ πξὸο ηὴλ 

ἀιήζεηαλ θαὶ ηὸ δίθαηνλ ἀπνβιέπσλ (ἀπνβιέπνπζα) θαὶ ηὸλ βίνλ ἀλπςῶλ (ἀλπςνῦζα) εἰο 

ηχπνλ ἀξεηῆο ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ηῆο ζνθίαο. Σαχηελ ηὴλ ἐπαγγειίαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ) 

εἴε κνη, ζὺλ ηῇ εὐινγίᾳ ηῶλ ἐκῶλ θαζεγεηῶλ θαὶ πεθηιεκέλσλ δηδαζθάισλ, ὁ Θεὸο ἐλ ηῷ 

βίῳ βνεζφο».  

 

Άξζξν 12 

ΣΤΠΟ ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Μ..) 

(άξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

 

Ο ηίηινο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα είλαη δεκφζην έγγξαθν θαη 

απνλέκεηαη απφ ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. 

Σν Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα εθδίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην 

Γίπισκα αλαγξάθνληαη ην Σκήκα ή ηα Σκήκαηα ή θαη ηα Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ Π.Μ.., ηα ηπρφλ εκβιήκαηα ησλ ηδξπκάησλ, ε ρξνλνινγία πεξάησζεο ησλ 

ζπνπδψλ, ε ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ Γ.Μ.., ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ απνθνίηεζεο, ν ηίηινο 

ηνπ Π.Μ.., ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, ν γεληθφο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. 

(αξηζκεηηθή έλδεημε) θαη ν ραξαθηεξηζκφο αμηνιφγεζεο Καιψο, Λίαλ Καιψο, Άξηζηα. 

ηνλ απφθνηην ηνπ Γ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ρνξεγεζεί, πξηλ απφ ηελ απνλνκή, βεβαίσζε 

επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο θαη πεξάησζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα ρνξεγείηαη Παξάξηεκα 

Γηπιψκαηνο [άξζξν 15 ηνπ Ν. 3374/2005 θαη ηεο Τ.Α. Φ5/89656/ΒΔ/13-8-2007 (ΦΔΚ 1466 

η.Β΄)], ην νπνίν είλαη επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε, 

ην επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ 

ζπνπδψλ, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία, θαη δελ ππνθαζηζηά ηνλ επίζεκν ηίηιν 

ζπνπδψλ ή ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ πνπ ρνξεγεί ην Π.Η. 
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Άξζξν 13 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ 

 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο 

απφςεηο άιισλ ηφζν θαηά ηε ζπγγξαθή κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ φζν θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. Ζ ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξφ 

αθαδεκατθφ παξάπησκα.  

ηηο πεξηπηψζεηο ινγνθινπήο -θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο 

θαζεγεηή (ή ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Μ.Γ.Δ.) θαη ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

«Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η., ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (βι. αλση.). 

ε θάζε πεξίπησζε, βάζεη ησλ Ν. 5343/1932 (άξζξα 120 έσο 123), θαη ηνπ Π.Γ. 

160/2008 (23 έσο 25), θάζε παξάπησκα ή παξάβαζε αθαδεκατθήο δενληνινγίαο 

παξαπέκπεηαη ζηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. γηα θξίζε θαη εηζήγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

 

Άξζξν 14 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ Ή ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΡΔΤΝΑ» 

(άξζξν 43 ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. είλαη δπλαηφ λα ζπλεξγάδεηαη γηα 

ηελ νξγάλσζε Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή Θεσξία θαη Έξεπλα» ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 43 παξ.1 ηνπ Ν. 4485/2017: 

α) κε Σκήκαηα ηνπ Π.Η. ή άιινπ ΑΔΗ, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα ηνπ άξζξνπ 13
Α
 

ηνπ Ν. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ, ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα 

Σκήκαηα λα είλαη απηνδχλακν. Σα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε πξνβιέπνληαη ζην 

νηθείν Δηδηθφ Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο πνπ θαηαξηίδεηαη.  

Σα δηαηκεκαηηθά ή δηηδξπκαηηθά Π.Μ.. ηδξχνληαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο πγθιήηνπ ή 

ησλ νηθείσλ πγθιήησλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 32 θαη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ πλειεχζεσλ ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ. 

β) κε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή Ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα ηεο 

αιινδαπήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνηλψλ Π.Μ.. Σα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

θνηλνχ Π.Μ.. θαη ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο νξίδεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

Άξζξν 15 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

 

Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε Π.Μ.. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 

4485/2017, θαζψο θαη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη θαη αξρίδνπλ ηε θνίηεζε ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζε Π.Μ.. ηδξπζέλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4485/2017, 

ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, έσο ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4485/2017, δηαηάμεηο (άξζξν 85 παξ.2 ηνπ Ν. 4485/2017). Οη 

θνηηεηέο γισζζνινγηθήο εηδίθεπζεο ηνπ εληαίνπ Π.Μ.. Φηινινγίαο πνπ δελ ζα έρνπλ 
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πεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληάζζνληαη 

δηνηθεηηθά, κε ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-9, ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθή 

Θεσξία θαη Έξεπλα». 

  Οπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζην κέιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία ή ηνλ νηθείν Κ.Μ.., ζα αληηκεησπηζηεί κε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ηεο πγθιήηνπ ηνπ Π.Η. κε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

θαη δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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ΗV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018-19 
 

1. KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA 

 

Υεηκεξηλφ Δμάκελν 

Μαζήκαηα 1
νπ

 Έηνπο: ΠΜ: „ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ‟  

(εηδίθεπζε 1. Αξραία Διιεληθή Φηινινγία θαη 2. Λαηηληθή Φηινινγία) 

 
Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

Η  ΑΔΦ001  Ζζηθή θαη Πνιηηηθή ζθέςε ζηνλ Αξηζηνηέιε Μ. Ληάηζε 

  ΑΔΦ002  Μπθελατθά θείκελα θαη νκεξηθά έπε  . Κσλζηαληηλίδε 

 

Μαζήκαηα 2
νπ

 Έηνπο: Παιαηφ ΠΜ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(εηδίθεπζε Κιαζηθήο Φηινινγίαο) 

 

ΗΗΗ  ΚΦ039  Λνγνηερληθή θξηηηθή ζηελ Αξραία Διιάδα θαη ηε Ρψκε Δ. Καξαθάζεο 

  ΚΦ040  Δπηζηεκνληθή Γξακκαηεία: Άξαηνο Υ. Απγεξηλφο 

 

 

Δαξηλφ Δμάκελν 

Μαζήκαηα 1
νπ

 Έηνπο: ΠΜ: „ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ‟  

(εηδίθεπζε 1. Αξραία Διιεληθή Φηινινγία θαη 2. Λαηηληθή Φηινινγία) 

 
Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

ΗΗ ΑΔΦ003  Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία θαη Σειεηνπξγία Α. Εσγξάθνπ 

 ΛΑΦ001  Εεηήκαηα εζσηεξηθήο πνηεηηθήο ζηε  

    Λαηηληθή Λνγνηερλία Δ. Γθαζηή 

 

 

 

Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ 
 

XEIMEPINO EΞAMHNO  

ΔΞΑΜΖΝΟ Η  

 

ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΔΦΖ ΣΟΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ  

(Μ. Ληάηζε) 

 

Παξνπζίαζε θαη κειέηε ησλ δχν εληαίσλ φςεσλ ηεο Πξαθηηθήο Φηινζνθίαο ηνπ Αξηζηνηέιε: 

ηεο Ζζηθήο θαη ηεο Πνιηηηθήο. Εεηήκαηα θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ελλνηψλ θαη δηδαζθαιηψλ ζην εζηθφ έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε. Καηάδεημε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ηεο ζπλάξηεζήο ηνπο κε ηελ αξηζηνηειηθή πνιηηηθή ζεσξία. 

Αλάιπζε απηήο θαη δηεξεχλεζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζηαζκψλ ηεο. 

Τπνρξεσηηθή εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 
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ΜΤΚΖΝΑΨΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΟΜΖΡΗΚΑ ΔΠΖ  

(. Κσλζηαληηλίδε) 

 

Σν ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 

i. Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ησλ κπθελατθψλ 

θεηκέλσλ. 

ii. Μπθελατθή θαη νκεξηθή δηάιεθηνο: νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο.  

iii. Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο ζηελ αξραία Διιάδα. Μπθελατθή επηθή παξάδνζε θαη 

νκεξηθά έπε. 

iv. “Απφ ηηο Μπθήλεο ζηνλ κεξν”: πγθξηηηθή κειέηε ησλ νκεξηθψλ επψλ θαη ησλ 

κπθελατθψλ θεηκέλσλ γηα ηε δηαθψηηζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ φπσο: 

ν ζξεζθεπηηθφο βίνο, ε θνηλσληθή δνκή, ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε, ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

ε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε θαη άιια ζέκαηα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ. 

Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΗΗ 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΡΧΜΖ  

(Δ. Καξαθάζεο) 

 

Σν κάζεκα ζα εμεηάζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο ινγνηερληθήο θαη θηινινγηθήο θξηηηθήο ζηελ 

αξραηφηεηα. Θα δηεπθξηληζηεί θαη‟ αξράο ε ζρεηηθή νξνινγία, ζα γίλεη επηζθφπεζε ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ξσκατθψλ έξγσλ ινγνηερληθήο θξηηηθήο θαζψο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο 

ζχγρξνλεο θηινινγηθήο επηζηήκεο πνπ δηεξεπλά δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο 

θξηηηθήο.. Μεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ απαξαίηεηε είλαη ε θαηάζεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο 

πάλσ ζε ζέκα πνπ ζα απνθαζίζεη θάζε θνηηεηήο θαη θνηηήηξηα χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε 

ηνλ δηδάζθνληα. Ο ηειηθφο βαζκφο ζην κάζεκα ζα βαζηζηεί ζηε ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηελ ηάμε. Θα αμηνινγεζνχλ αζξνηζηηθά νη επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ 

ζα αλαηίζεληαη γηα έξεπλα θαη παξνπζίαζε, ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν, θαη ε ηειηθή εξγαζία 

ηνπ εμακήλνπ.  

ΚEIMENA ΠΡΟ ΜΔΛΔΣΖ 

ΓΟΡΓΗΑ, ΔΛΔΝΗ ΔΓΚΧΜΙΟΝ (8-14) 

ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ, ΒΑΣΡΑΥΟΙ (830-1481) 

ΠΛΑΣΧΝ, ΙΧΝ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ΠΟΙΗΣΙΚΗ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ΡΗΣΟΡΙΚΗ (1-3, θπξίσο 3
o 
βηβιίν) 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΠΔΡΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

ΛΟΓΓΗΝΟ, ΠΔΡΙ ΤΦΟΤ 

ΛΟΤΚΗΑΝΟ, ΠΧ ΓΔΙ ΙΣΟΡΙΑΝ ΤΓΓΡΑΦΔΙΝ 

ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ, ΠΧ ΓΔΙ ΣΟΝ ΝΔΟΝ ΠΟΙΗΜΑΣΧΝ ΑΚΟΤΔΙΝ 

[ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ], ΠΔΡΙ ΣΗ ΗΡΟΓΟΣΟΤ ΚΑΚΟΗΘΔΙΑ 

ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΠΔΡΙ ΤΝΘΔΔΧ ΟΝΟΜΑΣΧΝ 

ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΠΔΡΙ ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ 

ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΣΔΥΝΗ ΡΗΣΟΡΙΚΗ 

ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΠΔΡΙ ΣΧΝ ΑΡΥΑΙΧΝ ΡΗΣΟΡΧΝ  

ΓΗΧΝ ΥΡΤΟΣΟΜΟ, ΣΡΧΙΚΟ Ή ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΙΛΙΟΝ ΜΗ ΑΛΧΝΑΙ 
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ΚΗΚΔΡΧΝ, ORATOR, DE ORATORE 

ΟΡΑΣΗΟ, ARS POETICA 

 

 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΜΑΣΔΗΑ: ΑΡΑΣΟ 

(Υ. Απγεξηλφο) 

 

Σν ζεκηλάξην αθνξκάηαη απφ ηηο απαξρέο ηεο αξραίαο ειιεληθήο «επηζηεκνληθήο» ζθέςεο, 

πνπ αιηεχνπκε ή αλαζπλζέηνπκε απφ νξηζκέλα απνζπάζκαηα αξρατθψλ θνζκνινγηθψλ θαη 

«αζηξνλνκηθψλ» θεηκέλσλ (Φεξεθχδεο ν χξηνο, Κιεφζηξαηνο ν Σελέδηνο, Φ.- Ζζίνδνο). 

Καη εθθηλνχκε απφ ηελ αθεηεξία απηή δηφηη ν Άξαηνο πηνζέηεζε ηνλ ξφιν ηνπ θηινζφθνπ-

πνηεηή. Κη έηζη, απφ ην κεζνκεξηθφ θνζκνείδσιν, θαη δηακέζνπ ζρεηηθψλ ρσξίσλ ηνπ 

Δκπεδνθιή θαη ηνπ Παξκελίδε, νδεγνχκαζηε ζηελ παξνπζίαζε ησλ θαζαπηφ καζεκαηηθψλ 

θαη θηινζνθηθψλ πεγψλ ησλ αξάηεησλ Φαηλνκέλσλ, εζηηάδνληαο ζηελ νθεηιή ηνπ πνηεηή 

ζηνλ Δχδνμν θαη ηε καξηπξεκέλε εμάξηεζή ηνπ απφ έλα έξγν πξνγλσζηηθψλ ηνπ θαηξνχ, 

αιιά θαη απφ έξγα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Παξαπεγκάησλ. Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ε πξφνδνο 

θαη ε ζεκαζία ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηεο αζηξνκεηεσξνινγίαο ζην πεξηβάιινλ ησλ 

ειιεληζηηθψλ βαζηιείσλ. πλαθφινπζα, ην ζεκηλάξην εμεηάδεη ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο θαη ηηο 

εηδηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πνηήκαηνο, ζην νπνίν ζπλδπάδνληαη επηηπρψο ε 

ειιεληζηηθή πνηεηηθή θαη ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ 

ππήξμε ε ελαζρφιεζε κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα, ηάζε ηελ νπνία ελίζρπζε ην πνίεκα ηνπ 

Αξάηνπ αλαδσππξψλνληαο ην πάληα ππαξθηφ ελδηαθέξνλ γηα ην δηδαθηηθφ έπνο. Δηδηθά ζηα 

Φαηλόκελα, εμεηάδεηαη ν ρξήζε ηνπ κχζνπ ζηελ αζηξνλνκία (ηφζν σο ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ γξακκαηεηαθνχ είδνπο φζν θαη σο αξάηεην επηλφεκα, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαηαζηεξηζκνχ ηεο Γίθεο-Παξζέλνπ), ν ειιεληζηηθφο καληεξηζκφο ζηελ αμηνπνίεζε θαη ηε 

δηαζθεπή ησλ εζηφδεησλ Έξγσλ, θαη ηα ηδηαίηεξα ζηπιηζηηθά κέζα πνπ αμηνπνίεζε ν πνηεηήο 

ζηελ έθζεζε ηνπ θαζαξά ηερληθνχ ηνπ πιηθνχ. πκπεξηιακβάλεηαη, ηέινο, ε ζχληνκε 

εμέηαζε ηεο δηθπνχο θαη δίγισζζεο επηβίσζεο ηνπ πνηήκαηνο, κε έκθαζε ηφζν ζηνλ 

ππνκλεκαηηζκφ ηνπ θεηκέλνπ (Scholia vetera) φζν θαη ζηηο ζσδφκελεο κεηαθξάζεηο ηνπ 

(Κηθέξσλ, Γεξκαληθφο, Αβηελφο, Aratus Latinus).  

 

EAPINO EΞAMHNO 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΗ 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

(Α. Εσγξάθνπ) 

 

Απφ ηε κπζηθή θαηαγσγή ηεο έσο ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πξφζιεςή ηεο, ε ηέρλε ηνπ ιφγνπ 

θαη ηεο πνίεζεο ζηελ αξραία Διιάδα ζπκπιέθεηαη δηαξθψο κε ην ζετθφ θαη εξστθφ θφζκν. 

Αληηθείκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ απνηειεί ε δηεξεχλεζε απηήο ηεο πνιπεπίπεδεο ζρέζεο, 

ηδηαίηεξα ζην ιαηξεπηηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηφζν ηελ εκβάζπλζε ζε ινγνηερληθά είδε θαη 

ζπγθεθξηκέλα αξραία θείκελα απφ ηελ αξρατθή έσο ηε ξσκατθή επνρή, φζν θαη ηελ 

εμεξεχλεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ηειεηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ 

ηνπηθνχ ή παλειιήληνπ ραξαθηήξα. 

Σν ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

1) Τκλεηηθή ινγνηερλία 
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Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο νκεξηθψλ, θαιιηκάρεησλ θαη νξθηθψλ χκλσλ, θαζψο θαη 

ιαηξεπηηθψλ χκλσλ πνπ καξηπξνχληαη επηγξαθηθά. 

2) Λαηξεπηηθά αγάικαηα  

Αλζνιφγεζε θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ εηθνληζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε ιαηξεία.  

3) Δνξηέο 

Μειεηψληαη νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο σο πιαίζην απαγγειίαο θαη κνπζηθήο εθηέιεζεο θαζψο 

θαη ν ηξφπνο πνπ αληαλαθιάηαη ην κπζηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ν ηειεηνπξγηθφο ηνπο πινχηνο 

ζηνλ πνηεηηθφ ή πεδφ ιφγν.  

 

 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΊΑ   

(Δ. Γθαζηή) 

 

Οξηζκφο ηνπ φξνπ «εζσηεξηθή πνηεηηθή». Δμέηαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ρσξίσλ απφ φια ηα 

είδε ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο (επηθή πνίεζε, δηδαθηηθφ έπνο, ειεγεηαθή πνίεζε, ηξαγηθή 

πνίεζε, θσκσδία) φπνπ εκθαλίδνληαη ελνθζαικηζκέλεο αξρέο ελδνπνηεηηθήο ζεσξίαο. ην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο εθπνλνχλ εξγαζία κε ζρεηηθφ ζέκα. 
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2. ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΝΔΦ 

 

Α. Μαθήματα 2ου Έτους: Παλαιό ΠΜΣ 

Δηδίθεπζε ΜΝΔΦ 

Καηεχζπλζε Μεζαησληθήο Διιεληθήο Φηινινγίαο 

Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

ΗΗΗ  ΜΔΦΤ001 πλνδηθά θείκελα  Α. Αιεμάθεο 

 ΜΔΦΤ002 Βπδαληηλή αγηνινγία  Δ. Καιηζνγηάλλε 

Καηεχζπλζε Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο 

Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

ΗΗΗ ΝΔΦΤ001 Ζ ηζηνξηθή πνηεηηθή ηνπ Κ.Π. Καβάθε  Σ. Καγηαιήο 

 ΝΔΦΤ002 Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή ηελ πεξίνδν   

  ηνπ Μεζνπνιέκνπ Α. Βνγηαηδφγινπ 

 

Β. Μαζήκαηα 1
νπ

 Έηνπο: Νέα ΠΜ 

ΠΜ «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» 

Δηδίθεπζε ΜΔΦ 

Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

Η  ΜΔΦΤ001 πλνδηθά θείκελα  Α. Αιεμάθεο 

 ΜΔΦΤ002 Βπδαληηλή αγηνινγία  Δ. Καιηζνγηάλλε 

ΗΗ  ΜΔΦΤ003 Ηζηνξηνγξαθία ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Πξνθφπηνο, Αγαζίαο) Α. Αιεμάθεο 

 ΜΔΦΤ004 Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία  Γ. Γεσξγαθφπνπινο 

Δηδίθεπζε ΝΔΦ 

Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

Η  ΝΔΦΤ001 Ζ ηζηνξηθή πνηεηηθή ηνπ Κ.Π. Καβάθε  Σ. Καγηαιήο 

 ΝΔΦΤ002 Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Α. Βνγηαηδφγινπ 

ΗΗ  ΝΔΦΤ003 Νενειιεληθή Δπηζηνινγξαθία  Γ. Παπαζενδψξνπ 

 ΝΔΦΤ004 Καηαζθεπάδνληαο ην ππνθείκελν   Γ. Καξγηψηεο 

 

 

 

Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ 
 

 
 

Ζ γισζζηθή θαη, ζπλεπαθφινπζα, θεηκεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ «εγψ» ππήξμε ελζπλείδεηε θαη 

δηαξθήο ζηελ ηζηνξία ηεο δπηηθήο γξακκαηείαο. Απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα, φηαλ έλα απφ ηα 

ζεκειησηηθά θείκελα ηνπ βηνγξαθηθνχ ιφγνπ, νη Δμνκνινγήζεηο ηνπ Απγνπζηίλνπ, 

επηρεηξνχζε εμίζνπ λα πεη ηελ αιήζεηα, λα ηελ δηεγεζεί θαη λα απνινγεζεί γη‟ απηήλ, φζν θαη 

λα ηελ θαηαζθεπάζεη, λα ηε δεκηνπξγήζεη θαη λα ηελ επηηειέζεη, ζηνλ 19
ν
, φηαλ ε 

Ξεγπκλσκέλε Καξδηά ζην απηνβηνγξαθηθφ ζρέδην ηνπ Μπσληιαίξ ππνλφκεπε θαηαζηαηηθά 

ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο απηνβηνγξαθίαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ 

(Γ. Καξγηψηεο) 
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ζπζηήλεηαη ην ππνθείκελν πήξε δηάθνξεο κνξθέο.  

ην ζεκηλάξην ζα κειεηήζνπκε ηελ πνηεηηθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ππνθεηκέλνπ: ηελ ξεηνξηθή, 

ηα ζρήκαηα θαη ηελ ηξνπνινγία ηεο, ηα γξακκαηεηαθά είδε ζηα νπνία δηαθιαδψλεηαη, ηε 

ζρέζε απηήο ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ πξαγκαηνινγία θαη ηελ αλαθνξά. Θα αλαιχζνπκε 

επίζεο θαη ηα επηζηεκνινγηθά θαζεζηψηα πνπ ηελ αθνξνχλ, φπσο ιφγνπ ράξε ηελ έλλνηα ηεο 

εηιηθξίλεηαο ή ηεο αιήζεηαο. Θα πξνζεγγίζνπκε φξνπο θη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

βηνγξαθηθφ ιφγν, φπσο εκπεηξία, απνινγία, εμνκνιφγεζε, βηνγξαθία, απηνβηνγξαθία, 

ηζηνξία δσήο, ηζηνξία πεξηπηψζεσλ, πξνθνξηθή ηζηνξία, απνκλεκφλεπκα, εκεξνιφγην, 

καξηπξία θ.ά.. Σέινο, ζα κειεηήζνπκε ηηο ηδενινγηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, θαζψο έρνπλ 

δηαπνηίζεη ηελ δεκφζηα ζθαίξα θαη ηνπο κείδνλεο ζεζκνχο πνπ ηε δνκνχλ (ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ζξεζθείαο, ηεο ηαηξηθήο, ηεο δηθαηνζχλεο) θαη έρνπλ επαλαπξνζδηνξίζεη 

νιφθιεξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (ηε θηινινγία, ηελ ηζηνξία, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ 

ςπραλάιπζε ή ηε λνκηθή). 

 

 

 
 

Μειεηάηαη ε ινγνηερληθή θξηηηθή ηνπ κεζνπνιέκνπ κε εκθαζε ζηηο βηβιηνθξηζηεο πνπ 

δεκνζηεπηεθαλ ζηνλ πεξηνδηθν θαη ζηνλ εκεξήζην ηππν. Πξνθεηηαη γηα επνρε εληνλεο 

αλαπηπμεο ηνπ θξηηηθνπ ιφγνπ αιιά θαη πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ηε θχζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Πιεζψξα θξηηηθψλ αξζξνγξαθνχλ θαη ζπρλά δηαζηαπξψλνπλ ηα μίθε ηνπο, 

απφ ηνλ Ξελφπνπιν θαη ηνλ Παιακά σο ηνλ Καξαληψλε θαη ηνλ Βαξίθα. Θα κειεηεζνχλ 

παξαδεηγκαηηθά θείκελα θαη ζα εμεηαζηνχλ κηα ζεηξά απφ θξηηηθέο δηακαρεο: κεηαμχ 

ινγνηερληθψλ γελεψλ, κεηαμχ αξηζηεξψλ θαη κε αξηζηεξψλ θξηηηθψλ θιπ., θαζψο θαη 

αληεγθιήζεηο γχξσ απφ έξγα (φπσο ηα Διεγεία θαη ζάηηξεο ηνπ Καξπσηάθε, ε ηξνθή ηνπ 

εθέξε, νη πξψηεο ζπιινγέο ηνπ Ρίηζνπ θιπ.) θαη γχξσ απφ δεηήκαηα αηρκήο φπσο ην 

γισζζηθφ, ε ειιεληθφηεηα, ν ειεχζεξνο ζηίρνο, ν ππεξξεαιηζκφο θ.α. 

 

 

 
 

θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θξηηηθή επαλεμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο πνηεηηθήο ηνπ Κ. Π. 

Καβάθε ζηηο πνηθίιεο εθδνρέο θαη εθθάλζεηο ηεο. Θα κειεηήζνπκε ηζηνξηθά θαη 

«αξραηνινγηθά» πνηήκαηα απφ νιφθιεξν ην θάζκα ηνπ θαβαθηθνχ έξγνπ θαη ζα 

εμνηθεησζνχκε κε βαζηθέο φςεηο ηεο παιαηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο, ειιεληθήο θαη 

μελφγισζζεο θαβαθηθήο θξηηηθήο. Δλδεηθηηθά, αλάκεζα ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα 

καο απαζρνιήζνπλ είλαη: ε πιαηζίσζε ηνπ θαβαθηθνχ πνηεηηθνχ ηζηνξηζκνχ κε ηηο 

ζχγρξνλέο ηνπ πνηεηή ηζηνξηνγξαθηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο, ε αλαδήηεζε θαη κειέηε ησλ 

βηβιηαθψλ πεγψλ (εγρεηξηδίσλ, κειεηψλ, έξγσλ αλαθνξάο θ.ά.) πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν 

Καβάθεο, ε ζχλδεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε ην εξσηηθφ ηνπ έξγν, ε δηεξεχλεζε ησλ ελδερφκελσλ 

αιιεγνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαβαθηθήο ηζηνξηθήο πνίεζεο θ.ά. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα 

απνδνζεί ζηε κειέηε θαη ηελ εξεπλεηηθή αμηνπνίεζε πιηθνχ απφ ην Αξρείν θαη ηε 

Βηβιηνζήθε Καβάθε. 

 

 

Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΟΤ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΖ 

(Σ. Καγηαιήο) 

Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ 

(Α. Βνγηαηδφγινπ) 
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Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηνλ νξηζκφ θαη ηε γελεαινγία ηνπ είδνπο ηεο επηζηνινγξαθίαο θαζψο 

θαη ζηε ζρέζε ηεο κε άιια ξεηνξηθά είδε αιιά θαη ην «επηζηνιηθφ κπζηζηφξεκα». Με 

βαζηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ην «ιφγν ηεο απνπζίαο», εμεηάδνληαη κηα ζεηξά απφ 

αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα, ηα νπνία δειψλνπλ ηελ εμέιημε ηνπ επηζηνιηθνχ ιφγνπ θαζψο 

θαη ηε ζεκαζία ηνπ σο ηεθκεξίνπ γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Λνγνηερλίαο.  

 

 

 
 

Δηζαγσγή ζηελ θιαζηθίδνπζα ηζηνξηνγξαθία ηνπ 6
νπ

 αη. θαη ζην έξγν ησλ Πξνθνπίνπ θαη 

Αγαζία. Δπηρεηξείηαη ε θηινινγηθή εξκελεία επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ απφ ηα έξγα ησλ δχν 

ηζηνξηθψλ. 

 

 

 
 

Ζ αγηνινγία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο ζε πιηθφ θιάδνπο ηεο βπδαληηλήο 

γξακκαηείαο, κε ζπλερή παξαγσγή θεηκέλσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν γξακκαηεηαθφ είδνο θαιιηεξγήζεθε φρη κφλν απφ απινχο κνλαρνχο, αιιά θαη 

απφ θνξπθαίνπο ινγίνπο φπσο ν Μηραήι Φειιφο, ν Ησάλλεο Εσλαξάο, ν Θεφδσξνο 

Μεηνρίηεο θαη ν Νηθεθφξνο Γξεγνξάο. Έπεηηα απφ κηα γεληθή εηζαγσγή ζηηο αγηνινγηθέο 

ζπνπδέο θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο βπδαληηλήο αγηνινγηθήο γξακκαηείαο ην 

κάζεκα ζα επηθεληξσζεί ζηε κειέηε αγηνινγηθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ χζηεξε βπδαληηλή 

πεξίνδν, επνρή κεγάιεο αθκήο ηεο αγηνινγηθήο γξακκαηείαο ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηε 

ζπγγξαθή θεηκέλσλ γηα ζχγρξνλνπο αγίνπο φζν θαη γηα αγίνπο ηνπ παξειζφληνο· έκθαζε ζα 

δνζεί ζηα θείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γξαθίδα γλσζηψλ ινγίσλ ηεο πεξηφδνπ, έηζη ψζηε 

κέζα απφ απηά λα αλαδεηρζεί θαη ε ινγνηερληθή αηζζεηηθή ηεο επνρήο. 

 

 

 
 

Σν κάζεκα εμεηάδεη έλαλ αξηζκφ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο εθδφζεηο ησλ 

Πξαθηηθψλ ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ (θπξίσο απφ ηελ Σξίηε Οηθνπκεληθή χλνδν 

[Έθεζνο 431] κέρξη ηελ 7ε Οηθνπκεληθή [Νίθαηα 787]). Σα θείκελα απηά αλήθνπλ θπξίσο 

ζην είδνο ηεο νκηιεηηθήο, αιιά θαη ηεο δνγκαηηθήο πνιεκηθήο. Παξά ηνλ ζενινγηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ην κάζεκα δίλεη έκθαζε ζηελ ξεηνξηθή ηνπο δηάζηαζε θαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ινγνηερληθψλ ζηνηρείσλ ηφζν ζηε κνξθή ηνπο φζν θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγηθέο δηαιέμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ησλ 

Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ θαη πεξίγξακκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζενινγηθψλ δεηήκάησλ πνπ 

ηηο απαζρφιεζαλ θαζψο θαη κεηάθξαζε θαη ζρνιηαζκφ θεηκέλσλ, φπσο νη νκηιίεο ηνπ 

ΤΝΟΓΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ 

(Α. Αιεμάθεο) 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΓΗΟΛΟΓΗΑ 

(Δ. Καιηζνγηάλλε) 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 6
νπ

 αη.: ΠΡΟΚΟΠΗΟ – ΑΓΑΘΗΑ 

(Α. Αιεμάθεο) 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΟΓΡΑΦΗΑ 

(Γ. Παπαζενδψξνπ) 
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Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο ζην πιαίζην ηεο Σξίηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ, ε πλνδηθή 

Δπηζηνιή ηνπ σθξνλίνπ Ηεξνζνιχκσλ (6ε Οηθνπκεληθή πλνδνο), ή ηα εηθνλφθηια θείκελα 

ηεο Έβδνκεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ. 

 

 

 
 

Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία. Ζ βπδαληηλή επηζηνινγξαθηθή παξάδνζε. Οη 

ζπιινγέο ησλ επηζηνιψλ ησλ ινγίσλ ηεο κέζεο θαη ηεο χζηεξεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ: 

πεξηερφκελν, ζπγθξφηεζε, ρεηξφγξαθε παξάδνζε, εθδφζεηο. Σαμηδησηηθέο εληππψζεηο θαη 

πεξηγξαθέο ζε επηζηνινγξαθηθά θείκελα.  

 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΗΣΟΛΟΓΡΑΦΗΑ 

(Γ. Γεσξγαθφπνπινο) 
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3. ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ  

Α. Μαζήκαηα 2νπ Έηνπο: Παιαηφ ΠΜ «ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ» 

 

Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

ΗΗΗ     Εεηήκαηα Ηζηνξηθήο Φσλνινγίαο   Π. Φίινο 

  Ζ Γξακκαηηθήο ηεο Γεχηεξεο Γιψζζαο: 

  Θεσξία & Έξεπλα Α. Πξέληδα 

 

Β. Μαζήκαηα 1
νπ

 Έηνπο: Νέα ΠΜ «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΈΡΔΤΝΑ» 

 

Δμάκ. Κσδ. Μάζεκα Γηδάζθσλ 

Η      πγθξηηηθή χληαμε   Μ. Λεθάθνπ 

 ΓΛΤ002  Εεηήκαηα Φπρνγισζζνινγίαο  Μ. Μαζηξνπαχινπ 

 

ΗΗ  ΓΛΤ004  Μεζνδνινγία ηεο Γισζζνινγηθήο Έξεπλαο  Μ. Μαζηξνπαχινπ 

     Εεηήκαηα απφ ηε Γηεπαθή χληαμεο-εκαζηνινγίαο  Μ. Λεθάθνπ 

  ΓΛΤ005 Γισζζηθή Αιιαγή   Π. Φίινο 

 

 

 

Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ 

 
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Α΄ ΔΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

 
 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη δηηηφο: (α) αθελφο λα εθπαηδεπζνχλ νη θνηηεηέο θαη νη 

θνηηήηξηεο ζην ρψξν ηεο Θεσξεηηθήο χληαμεο (β) αθεηέξνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά βαζηθά ζέκαηα απφ ηε χληαμε ηεο ειιεληθήο. ην πξψην κέξνο 

ηνπ καζήκαηνο αλαθεθαιαηψλνπκε θεληξηθέο έλλνηεο ηεο ζπληαθηηθήο ζεσξίαο (ζπληαθηηθέο 

θαηεγνξίεο, αλάιπζε ζε άκεζα ζπζηαηηθά, ζεσξία Υ-ηνλνχκελνπ, ζεσξία ζεκαηηθψλ ξφισλ, 

κεηαθίλεζε, θελέο θαηεγνξίεο). ηε ζπλέρεηα, αλαθεξφκαζηε ζε βαζηθά δεηήκαηα ηεο 

χληαμεο ηεο ειιεληθήο: νη ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ξήκαηνο, ν θξαζηηθφο δείθηεο 

θχξησλ θαη δεπηεξεπνπζψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνηάζεσλ, ε ππφζηαζε ηνπ κνξίνπ λα, ε 

θχζε ηνπ (θελνχ) ππνθεηκέλνπ ζε αλέμαξηεηεο θαη ζε εμαξηεκέλεο πξνηάζεηο. Σα γισζζηθά 

δεδνκέλα ζηα νπνία ζα βαζηζηνχκε πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο γιψζζεο, θαζψο θαη απφ 

δηαηνπηθέο θαη δηαρξνληθέο πνηθηιίεο ηεο ειιεληθήο. 

 

 

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ 

(Μ. Λεθάθνπ) 
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θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ζεσξεηηθά δεηήκαηα 

ςπρνγισζζνινγίαο φπσο απηά πξνζεγγίδνληαη απφ εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ δηαηίζεληαη ζηε 

δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Οη ελφηεηεο πνπ ζα θαιπθζνχλ πεξηιακβάλνπλ: 

παξάιιειε θαη ζεηξηαθή επεμεξγαζία, ηνκεαθφηεηα, πξφζιεςε ηεο νκηιίαο θαη θσλεηηθή 

αληίιεςε, γισζζηθή παξαγσγή, ιεμηθή πξφζβαζε θαη λνεηηθφ ιεμηθφ, κνξθνινγηθή θαη 

ζπληαθηηθή επεμεξγαζία, λεπξνγισζζνινγία θαη γισζζηθέο δηαηαξαρέο, θαηάθηεζε 

κεηξηθήο θαη 2εο γιψζζαο, άηππε γισζζηθή αλάπηπμε, κνληέια αλάγλσζεο, αλάπηπμε θαη 

δηαηαξαρέο αλάγλσζεο. Γηα θάζε ελφηεηα ζα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή δηαιέμεσλ 

ζεσξεηηθά δεηήκαηα (κνληέια θαη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζηε βηβιηνγξαθία, ζρεηηθή 

νξνινγία), ελψ ζηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο ζα θαινχληαη λα κειεηήζνπλ δχν δεκνζηεπκέλεο 

πεηξακαηηθέο κειέηεο, ηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο, ελψ παξάιιεια, ζα 

γίλεηαη ζπδήηεζε κεζνδνινγηθψλ θαη εξκελεπηηθψλ δεηεκάησλ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη 

θνηηεηέο ζα θιεζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απιά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θάλνληαο έλα ζχληνκν 

πείξακα, θαζψο θαη λα θαηαζέζνπλ κηα θξηηηθή αλαθνξά (critical review) πάλσ ζε έλα 

ζεκειηψδεο άξζξν ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ην νπνίν ζα ηνπο έρεη δνζεί απφ ηελ αξρή ηνπ 

εμακήλνπ. 

 

 

Β΄ ΔΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

 
 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζε βαζηθά ζέκαηα ηζηνξηθήο θσλνινγίαο, δειαδή ζηε κειέηε 

θσλνινγηθψλ δεηεκάησλ ζε δηαρξνληθφ επίπεδν. Έπεηηα απφ κηα ζχληνκε επηζθφπεζε 

ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θσλνινγηθήο ζεσξίαο γεληθφηεξα (π.ρ. ηεκαρηαθά θαη 

ππεξηεκαρηαθά ζηνηρεία, ζχγρξνλεο θσλνινγηθέο ζεσξίεο θηι) ζα ππάξμεη πην επηζηακέλε 

κειέηε ζεκαληηθψλ ζεσξεηηθψλ φςεσλ ηεο ηζηνξηθήο θσλνινγίαο εηδηθφηεξα, ζπρλά ζε 

ζπλάξηεζε κε άιιεο γισζζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο: π.ρ. βαζηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ηεο 

ηζηνξηθήο θσλνινγίαο, ηζηνξηθή θσλνινγία θαη ζχγρξνλεο γισζζνινγηθέο ζεσξίεο, είδε 

θσλνινγηθήο αιιαγήο, ηζηνξηθή θσλνινγία θαη ηδηαίηεξεο γισζζηθέο παξάκεηξνη 

(θνηλσληνγισζζνινγία, γισζζηθή επαθή θηι). Σέινο, ζα εμεηαζηνχλ κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ 

δεηεκάησλ ηζηνξηθήο θσλνινγίαο ζε δηαγισζζηθφ επίπεδν (π.ρ. ηα ερεξά θιεηζηά ζχκθσλα 

ηεο αξραίαο καθεδνληθήο, ν λφκνο ηνπ Grassmann ζηα αξραία ειιεληθά θαη ηα ζαλζθξηηηθά, 

ν λφκνο ηνπ Lachmann ζηα ιαηηληθά, ν λφκνο ησλ Grimm & Verner ζηηο γεξκαληθέο 

γιψζζεο, εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπλίδεζεο ζηε δηαρξνλία ηεο ειιεληθήο θηι). 

 

Βαζηθή βηβιηνγξαθία 

(1) Honeybone, P. & J. Salmons (επηκ.). The Oxford Handbook of Historical Phonology, 

Oμθφξδε 2015 (εθδ. Oxford University Press). 

(2) Collinge, N. E. Σhe Laws of Indo-European, Άκζηεξληακ – Φηιαδέιθεηα 1985 (εθδ. John 

Benjamins). 

 

 

ZHTHMATA ΗΣΟΡΗΚΖ ΦΧΝΟΛΟΓΗΑ 

(Π. Φίινο) 

ZHTHMATA ΦΤΥΟΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

(Μ. Μαζηξνπαχινπ) 
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Σν κάζεκα εμεηάδεη θεληξηθά ζέκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο Καηάθηεζεο ηεο 

Γεχηεξεο Γιψζζαο (Γ2) (π.ρ.θαηάθηεζε Γ2 θαη Γ1 γιψζζαο, ε δηαγιψζζα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ν ξφινο ηεο Γ1, ν ξφινο ηνπ γισζζηθνχ εηζεξρνκέλνπ) εζηηάδνληαο ζηε 

θχζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο γξακκαηηθήο ηεο Γ2. Παξνπζηάδνληαη βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε έκθαζε ζηε γελεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεσξία ηεο 

Καζνιηθήο Γξακκαηηθήο (Καζνιηθή Γξακκαηηθή θαη πξνζβαζηκφηεηα, (επαλα)ξχζκηζε 

παξακέηξσλ, ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο θαη γξακκαηηθή ηεο Γ2). Ζ γξακκαηηθή αλάπηπμε 

εμεηάδεηαη ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην. Δπίζεο, παξνπζηαδνληαη πξφζθαηα 

ζεσξεηηθά κνληέια πνπ αθνξνχλ ηε Γ2 γξακκαηηθή αλάπηπμε (π.ρ. The Representational 

Deficit Hypothesis, The Interpretability Hypothesis, The Interface Hypothesis κεηαμχ άιισλ) 

ηα νπνία αμηνινγνχληαη ζηε βάζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε Γ2 θαηάθηεζε δηαθφξσλ 

γισζζψλ. Σν κάζεκα επηρεηξεί λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κε ηηο θχξηεο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια ζην ρψξν ηεο θαηάθηεζεο ηεο Γ2 θαζψο 

θαη κε ην πψο ειέγρνληαη απηέο νη ππνζέζεηο απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. ηφρν απνηειεί ε 

αλάδεημε αθελφο ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη έξεπλαο θαη, εθεηέξνπ, ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηδξά ε εμέιημε ηεο γισζζνινγηθήο ζεσξίαο ζηε κειέηε ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο.  

 

 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Α΄ ΔΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

 
 

ην ζεκηλάξην δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηε δνκή (χληαμε) θαη ηελ εξκελεία 

(εκαζηνινγία). Αθεηεξία καο ζα είλαη ην δηεπίπεδν χληαμεο – Λεμηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην εμήο εξψηεκα: ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο θαζνξίδεηαη ε ζπληαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ξεκάησλ απφ ηε ζεκαζία ηνπο; Δπηθεληξσλφκελεο/νη ζηηο ιεγφκελεο 

ελαιιαγέο θσλήο (παζεηηθέο δνκέο, αληηκεηαβηβαζηηθέο δνκέο, δνκέο κέζεο δηάζεζεο θαη 

απηνπαζεηηθέο δνκέο), ζα αζθεζνχκε ζηελ εμέηαζε ηεο ζπληαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ξεκάησλ ζηηο ελ ιφγσ δνκέο, θαη ζηελ αλεχξεζε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ηδηνηήησλ (φπσο είλαη, 

ιφγνπ ράξε, ε (α)ηειηθφηεηα ησλ θαηεγνξεκάησλ) πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζπληαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Σα ππφ εμέηαζε θαηλφκελα ζα καο νδεγήζνπλ λα 

ζπζρεηίζνπκε ηε ζεκαζία κνξθεκάησλ/ιέμεσλ κε ηε ζεκαζία κεγαιχηεξσλ ζπζηαηηθψλ 

(θξάζεσλ ή θαη πξνηάζεσλ), φπσο είλαη ζε νλνκαηηθφ επίπεδν ε (α)νξηζηηθφηεηα θαη ζε 

ξεκαηηθφ/πξνηαζηαθφ επίπεδν ε γξακκαηηθή φςε (ή «πνηφλ ελεξγείαο») θαη ε ηξνπηθφηεηα. 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, νη ζπκκεηέρνπζεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηα 

εξγαιεία ηεο Σππηθήο εκαζηνινγίαο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

ζεκαζηνζπληαθηηθή κειέηε ησλ παξαπάλσ εκπεηξηθψλ ηνκέσλ. 

 

 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΔΠΑΦΖ ΤΝΣΑΞΖ-ΖΜΑΗΟΛΟΓΗΑ  

(Μ. Λεθάθνπ)  

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΛΧΑ: ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ 

(Α. Πξέληδα) 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο κεζφδνπο γισζζνινγηθήο 

έξεπλαο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ζ 

ζεκαηνινγία ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ δεηήκαηα. 

Ζ επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο – θιάδνη θαη επηζηεκνληθά πεδία. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

γισζζνινγηθήο έξεπλαο: πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα, έξεπλα πεδίνπ, βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, κειέηε γισζζηθψλ δεδνκέλσλ. Πνζνηηθή έξεπλα: πεξηγξαθηθή, ζπλάθεηαο, 

αμηνιφγεζεο, πεηξακαηηθή. Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο: εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο, 

κεηαβιεηέο θαη ζηαζεξέο, είδε κεηαβιεηψλ, θιίκαθεο κέηξεζεο, δεηγκαηνιεςία. Μέζνδνη 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ (πεηξακαηηζκφο, παξαηήξεζε, επεμεξγαζία ζσκάησλ θεηκέλσλ). 

Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε γισζζηθψλ δεδνκέλσλ. Δπεμεξγαζία πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

βαζηθέο αξρέο ζηαηηζηηθήο. Δπεμεξγαζία θαη επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο. Αξρέο αθαδεκατθήο 

γξαθήο. Εεηήκαηα δενληνινγίαο. Παξνπζίαζε κειέηεο θαη εξεπλεηηθή πξφηαζε. 

 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα θιεζνχλ λα ζπληάμνπλ κηα εξεπλεηηθή πξφηαζε θαη 

λα ηελ παξνπζηάζνπλ. 

 

 

 
 

Μειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γισζζηθήο αιιαγήο ζε δηαγισζζηθφ επίπεδν, ηφζν σο έλλνηαο 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηπηψζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηα βαζηθά γισζζηθά επίπεδα 

(θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ιεμηθφ). Θα εμεηαζηνχλ αξρηθά νξηζκέλεο βαζηθέο 

έλλνηεο (π.ρ. γισζζηθή αιιαγή, γισζζηθή κεηαβνιή, γισζζηθή „παξαθκή‟, γισζζηθφο 

ζάλαηνο θηι) θαη ζα ππάξμεη ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο ηζηνξηθήο 

γισζζνινγίαο. Σν θπξίσο κέξνο απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο ζα εζηηάζεη ζηελ 

αλάιπζε βαζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη κεραληζκψλ ηεο γισζζηθήο αιιαγήο, φπσο αιιαγή 

θσλνινγηθψλ (ππεξ)ηεκαρηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ (θσλνινγία), αλαινγία 

(κνξθνινγία), γξακκαηηθνπνίεζε (κνξθνζχληαμε – ζεκαζηνινγία), ζεκαζηνινγηθή αιιαγή 

– δαλεηζκφο (ιεμηθφ) θηι. Σν κάζεκα ζα δηεμαρζεί θπξίσο κε ηε κειέηε – αλάιπζε 

ζεκαληηθψλ πξσηφηππσλ έξγσλ (άξζξσλ πεξηνδηθψλ – θεθαιαίσλ βηβιίσλ) ηεο, θαηά βάζε 

αγγιφθσλεο, επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο. 

 

Βαζηθή βηβιηνγξαθία 
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(εθδ. Blackwell). 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Κ.Γ..) 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.) 

(ΦΔΚ η. Β 787/7 Μαξηίνπ 2018) 

 

ΑΡΘΡΟ 1. 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 

Ο ηξίηνο θχθινο ζπνπδψλ νξγαλψλεηαη ζε Σκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ, απηνδχλακα ή κε, θαη 

νη δηδαθηνξηθνί ηίηινη απνλέκνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα (άξζξν 

30 παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017). Ο ηξίηνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (Γ.Γ.). Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Π.Η. απνζθνπεί ζηελ 

πξναγσγή, εμεηδίθεπζε θαη ζεκειίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, 

ηεο Μεζαησληθήο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο, ηεο Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, ηεο 

πγθξηηηθήο Φηινινγίαο θαη ηεο Γισζζνινγίαο
.
 νδεγεί δε ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο, ην νπνίν απνλέκεηαη απφ ην Π.Η. 

ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (Κ.Γ..) ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. απνηππψλνληαη ε δνκή θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., φπσο απηφο θαηαξηίζηεθε θαη 

έγηλε δεθηφο κε νκφθσλε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ππ‟ αξηζκ. 570 

/12.12.2017 ηαθηηθή ζπλεδξία ηεο, εγθξίζεθε απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχζεθε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αλαξηήζεθε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η. (www.philology.uoi.gr) θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξγαλψλεηαη, 

δνκείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο (Ν. 3685/2008 (Αξ. Φχι. 148) άξζξν 6.1.δ / άξζξν 9 παξ. 3 εδάθην ε΄ ηνπ 

Ν. 3685/2008 πνπ παξακέλεη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 4485/2017 / 

άξζξν 13
Α
 ηνπ Ν. 4310/2014, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4386/2016 (Α΄ 

83) / Ν. 4186/2013, άξζξν 39, παξ. 18 / Ν. 5343/32, άξζξν 202, παξ. 2). Σν Πξπηαληθφ 

πκβνχιην ηνπ Π.Η. έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ηνπ λφκνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εθπφλεζε 

Γ.Γ. ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 30 παξ. 5 ηνπ Ν. 4485/2017). 

 

ΑΡΘΡΟ 3. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθπφλεζε Γ.Γ. ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. έρνπλ φζνη 

πιεξνχλ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

 Δίλαη πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. (Παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΗ) ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο 

ηζφηηκνπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο. 

 Δίλαη θάηνρνη Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο 

http://www.philology.uoi.gr/
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Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ή θάηνρνη Γ.Μ.. άιινπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ειιεληθνχ ή μέλνπ AEI., 

ην νπνίν απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε Γ.Γ. Δίλαη δπλαηφ επίζεο λα 

γίλνπλ δεθηνί απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη θάηνρνη Γ.Μ.. 

άιισλ Σκεκάησλ ή ρνιψλ ἠ θάηνρνη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ θαηά ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4485/2017, χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε 

εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ. ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη 

δπλαηφ λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ 

καζεκάησλ ή/θαη εμεηάζεσλ ζε επξχηεξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο γηα ηνπο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο πνπ είλαη θάηνρνη ζπλαθνχο ή ζπγγελνχο Γ.Μ..  

 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη λα γίλνπλ δεθηνί σο Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο θαη 

κε θάηνρνη Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..), κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε 

Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

ηελ εηζήγεζε απηή ζπλεθηηκψληαη θαη αμηνινγνχληαη ε ζπλάθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

ππνςεθίνπ, ην ηπρφλ δεκνζηεπκέλν επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ, ε γισζζνκάζεηά ηνπ θαη ε 

γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηνπ. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη 

δπλαηφλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο σο άλσ Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, λα νξίζεη έλαλ αξηζκφ 

πξνπηπρηαθψλ ή/θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ηα νπνία ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζήζεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, λα 

πεξαηψζεη κε επηηπρία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη 

(6) εμάκελα απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο Γ.Γ. νξίδεηαη ζηα δψδεθα (12) εμάκελα. ε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ρνξεγείηαη παξάηαζε ηνπ κεγίζηνπ ρξφλνπ γηα 

ηέζζεξα (4) αθφκε εμάκελα, χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Eπηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η (άξζξν 45, 

παξ.2., πεξ.ζη ηνπ Ν. 4485/2017).  

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η, είλαη δπλαηφλ λα 

κελ πξνζκεηξάηαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο ζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ. (βι. Ν. 

3685/2008 (Αξ. Φχι. 148) άξζξν 6.1.δ). Ο ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο δχλαηαη λα αηηεζεί γηα 

ζνβαξνχο ιφγνπο (πγείαο, νηθνλνκηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, εγθπκνζχλε, ζηξάηεπζε θ.ά.) 

αλαζηνιήο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ γηα δχν (2) ζπλερφκελα εμάκελα θαη‟ αλψηαην φξην. Ο 

ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ζπλνδεπφκελε απφ ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ, ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ζνβαξνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αηηείηαη 

αλαζηνιήο ζπνπδψλ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, δηαβηβάδεη ηε ζρεηηθή αίηεζε κε ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία, κε αηηηνινγεκέλε έθζεζή 

ηεο, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ην νπνίν εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ 

αίηεζε. Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ αίξεηαη ε ηδηφηεηα 

ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απ‟ απηήλ, ην δε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο δελ 

πξνζκεηξάηαη ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ.  
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Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ππάξμεη 

εμεηδίθεπζε ή αιιαγή ηίηινπ ηεο Γ.Γ θαζψο θαη αιιαγή ηεο γιψζζαο εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ.. 

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ 

ηελ αιιαγή, ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ηίηινπ ή ηελ αιιαγή ηεο γιψζζαο εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ. ε 

πεξίπησζε έγθξηζεο, ν κέγηζηνο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γ.Γ. δελ κεηαβάιιεηαη θαη 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Κ.Γ.. 

Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ππάξμεη αιιαγή 

ζέκαηνο ηεο ππφ εθπφλεζε Γ.Γ. Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ηελ αιιαγή ζέκαηνο ηεο Γ.Γ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο 

αιιαγήο ηνπ ζέκαηνο, επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ.. 

(παξ. 5 θαη εμήο).  

ΑΡΘΡΟ 5. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ / ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ 

5.1. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ / ΠΑΡΟΥΔ 

Οη Γηδαθηνξηθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. πξνζθέξνληαη δσξεάλ.  

Οη ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. κέρξη πέληε (5) πιήξε 

αθαδεκατθά έηε απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο (δει. ηνλ νξηζκφ ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο) δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη 

θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ β΄ θχθινπ ζπνπδψλ: νηθνλνκηθή ζηήξημε, βξαβεία, δηαθξίζεηο θαη 

ππνηξνθίεο, θνηηεηηθή κέξηκλα, ηερλνινγηθή ππνβνήζεζε, εθπξνζψπεζε, θ.ά. Οη Γηδάθηνξεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κέρξη θαη πέληε (5) έηε κεηά ηελ απνλνκή ηνπ 

Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, δαλεηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Π.Η.  

 

5.2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Ο ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ππνρξενχηαη ζε αλαλέσζε ηεο 

εγγξαθήο ηνπ αλά αθαδεκατθφ έηνο. χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο Κ.Γ.. ν 

ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο ππνρξενχηαη ζε εηήζηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε θαη ππνβνιή 

αλαιπηηθνχ ππνκλήκαηνο ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφνδν ηεο Γηαηξηβήο ηνπ. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηειεδηάζθεςεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ  

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. (άξζξν 9 παξ. 3 εδάθην ε΄ 

ηνπ Ν. 3685/2008 πνπ παξακέλεη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 4485/2017) 

θαη θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε 

ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ε επηθνπξία κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε 

σξηαία αληηκηζζία, ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Π.Η.  
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ΑΡΘΡΟ 7. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ 

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. πξνθεξχζζεη ζέζεηο ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, ππνηξφθσλ ή 

κε, νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχληαη δηα ηνπ εκεξεζίνπ ηχπνπ θαη αλαξηψληαη ειεθηξνληθά ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο (www.philology.uoi.gr).  

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. πξνθεξχζζεη ζέζεηο ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ κέρξη ην ηέινο 

Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Ζ ζρεηηθή 

δε πξνθήξπμε ξεηψο πξνβιέπεη: α) ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ αλά έηνο, 

β) ηηο εκεξνκελίεο θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ, ζπλνδεπηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ (φπσο απηά νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ..), θαζψο 

θαη ηηο απνθιεηζηηθέο εκεξνκελίεο πεξάησζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ.., γ) ηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

μέλσλ γισζζψλ πνπ θαη‟ ειάρηζην φξην νθείιεη απνδεδεηγκέλα λα γλσξίδεη ν ππνςήθηνο, 

φπσο επίζεο θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο γλψζεο ησλ μέλσλ απηψλ γισζζψλ 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ..)  

 

Ο ΤΠΟΦΖΦΗΟ 

Ο ππνςήθηνο ππνβάιιεη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζρεηηθή αίηεζε ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

 

ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά:  

 ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο Γ.Γ.,  

 ε πξνηεηλφκελε γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ., ε νπνία δχλαηαη λα είλαη δηάθνξε ηεο 

ειιεληθήο, αλάινγα κε ην ζέκα ηεο Γ.Γ., θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη  

 ν πξνηεηλφκελνο σο επηβιέπσλ ηεο Γ.Γ., ν νπνίνο αλήθεη ζε φζνπο έρνπλ δηθαίσκα 

επίβιεςεο Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ζην 

άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Κ.Γ.. 

  

Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ:  

 αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ,  

 ππφκλεκα ηπρφλ εξεπλεηηθήο ή/θαη ζπγγξαθηθήο, επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα, βεβαηψζεηο, αλάηππα θηι., 

 αλαιπηηθφ πξνζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο Γ.Γ, φπνπ δειψλεηαη ν πξνηεηλφκελνο 

επηβιέπσλ ηεο Γ.Γ.,  

 αληίγξαθν ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ηνπ ππνςεθίνπ, 

 αληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, 

 πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο ηνπ ππνςεθίνπ ή δήισζε ησλ γισζζψλ ζηηο νπνίεο 

επηζπκεί λα εμεηαζηεί, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ππνςήθησλ 

δηδαθηφξσλ (βι. αλση.) θαη ηνλ παξφληα Κ.Γ..  

 

ΣΟ ΣΜΖΜΑ 

H πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί, ηηο θαηεγνξηνπνηεί κε βάζε ηελ ζπλάθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

νξίδεη κία Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο αλά θαηεγνξία αηηήζεσλ θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν 

http://www.philology.uoi.gr/
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ηεο Δπηηξνπήο απηήο. Δπίζεο ζηελ ίδηα πλεδξία ηεο νξίδεη επηηξνπή εμέηαζεο θαη 

βαζκνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο μέλεο γιψζζεο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηάο ηνπο, επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ απηψλ, κε 

επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ κεηά ηε ζρεηηθή εμέηαζε, απνζηέιινληαη ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ. 

 

Κάζε Σξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., αμηνινγεί ηηο ππνςεθηφηεηεο ζε ζπλεδξία ηεο ηελ νπνία ζπγθαιεί ν 

Πξφεδξφο ηεο, ην αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ κεηά ηελ απνζηνιή ζε απηήλ απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ηνπ θαθέινπ ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο μελψλ γισζζψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ηε ζπλέρεηα 

θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο ζε ζπλέληεπμε.  

 

Καηφπηλ, εληφο επηά (7) εκεξψλ, ε θάζε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. αλαιπηηθφ ππφκλεκα, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο γίλεηαη δεθηφο ή απνξξίπηεηαη ε αίηεζή ηνπ θαη ν 

πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ, εθφζνλ απηφο δελ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ ππνςήθην. ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ζπλεθηηκψληαη:  

 ν βαζκφο Πηπρίνπ. Χο ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

γίλνληαη δεθηνί φζνη έρνπλ ιάβεη ην Πηπρίν ηνπο κε βαζκφ έμη θαη κηζφ (6,5) θαη άλσ. ε 

πεξίπησζε Πηπρίνπ πνπ δελ αθνινπζεί ηε δεθαδηθή θιίκαθα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

πξνβαίλεη ζηε ζρεηηθή αληηζηνίρηζε, κε αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηεο πξνο ηε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη ζηε βάζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

πνπ απέλεηκε ηνλ ζρεηηθφ πξνπηπρηαθφ ηίηιν.  

 ν βαζκφο ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..). Χο ππνςήθηνη 

Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γίλνληαη δεθηνί φζνη έρνπλ ιάβεη 

Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) κε βαζκφ επηά (7) θαη άλσ. ε πεξίπησζε 

Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) πνπ δελ αθνινπζεί ηε δεθαδηθή 

θιίκαθα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηε ζρεηηθή αληηζηνίρηζε, κε 

αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηεο πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαη 

ζηε βάζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ απέλεηκε ηνλ ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν.  

 ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ εηδίθεπζεο  

 ην αλαιπηηθφ πξνζρέδην ηεο Γ.Γ.   

 ε γισζζνκάζεηα ηνπ ππνςεθίνπ (βι. θαηση.)  

 ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Καηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θξίλεηαη ε εμνηθείσζε ηνπ 

ππνςεθίνπ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο Γ.Γ. θαη ηε κεζνδνινγία ηεο ζρεηηθήο 

έξεπλαο, ειέγρεηαη ε επηζηεκνληθή ηνπ ππνδνκή ελ γέλεη, ε βηβιηνγξαθηθή ηνπ 

ελεκέξσζε θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηά ηνπ.  

 ηπρφλ εξεπλεηηθή θαη/ή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα  

 

 

Οη ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νθείινπλ λα γλσξίδνπλ 

ππνρξεσηηθά δχν (2) απφ ηηο παξαθάησ γιψζζεο ηεο επηινγήο ηνπο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, 

Γεξκαληθή, Ηηαιηθή, Ηζπαληθή. Ζ γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ηεθκαίξεηαη σο εμήο:  

α) κε θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο C1 γηα ηε κία απφ ηηο 2 θαη Β2 γηα ηε 

δεχηεξε. 
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β) ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο κε εμέηαζε ηελ νπνία 

δηελεξγεί ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., φπσο νξίδεηαη αλση. 

 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., αθνχ ιάβεη ηε γλψκε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

επηβιέπνληνο, ηε ζπλεθηηκά κε ην ππφκλεκα ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη εγθξίλεη ή 

απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. νξίδεηαη θαη ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο Γ.Γ, ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη δηάθνξε ηεο Διιεληθήο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηβιέπνληνο. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, 

δχλαηαη λα νξίζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ.Γ. 

ππνςεθίσλ πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο, φπσο ελδηάκεζα παξαδνηέα, ηελ παξαθνινχζεζε ή/θαη 

επηηπρή πεξάησζε καζήκαηνο ή καζεκάησλ (ζε πξνπηπρηαθφ ή/θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν) 

ή/θαη λα αλαζέζεη ζρεηηθφ κε ην ζέκα ηεο Γ.Γ. επηζηεκνληθφ έξγν θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. 

ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ (Γ.Γ.) 

1. Γηθαίσκα επίβιεςεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ έρνπλ ηα κέιε Γ.Δ.Π. α΄ βαζκίδαο, 

αλαπιεξσηή θαη επίθνπξνπ ηνπ Π.Η. ή άιινπ Α.Δ.Η. ή εξεπλεηέο Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαζκίδαο απφ 

εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ Ν. 4310/2014 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

άξζξνπ 39.1 ηνπ Ν. 4485/2017, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. 

2. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. αλαζέηεη, άκα ηε εγθξίζεη ηεο αίηεζεο 

ηνπ ππνςεθίνπ, ζηνλ πξνηεηλφκελν επηβιέπνληα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ Ν. 4485/2017, ηελ επίβιεςε ηεο Γ.Γ. θαη νξίδεη Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, κε 

αξκνδηφηεηα λα πιαηζηψλεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο.  

3. ηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηέρνπλ σο κέιε 

ν επηβιέπσλ θαη δχν αθφκε κέιε Γ.Δ.Π. α΄ βαζκίδαο, αλαπιεξσηή θαη επίθνπξνπ απφ ην Π.Η. 

ή άιιν Α.Δ.Η. ή θαζεγεηέο αλαγλσξηζκέλσλ σο νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, νη 

νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄ απφ 

εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ Ν. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ 

ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ή απφ αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα ηεο 

αιινδαπήο θαη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ηελ ππφ θξίζε Γ.Γ. Χο κέιε 

ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δπλαηφλ λα νξίδνληαη θαη κέιε Γ.Δ.Π. ηα 

νπνία είλαη ζε άδεηα. 

ηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο Γ.Δ.Π. απφ ηηο 

ηξεηο πξψηεο βαζκίδεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Χο αλψηαην φξην επίβιεςεο 

Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ νξίδνληαη νη νθηψ (8) αλά κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η.  

4. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν επηβιέπσλ εθιείςεη ή δηαπηζησκέλα αδπλαηεί λα ηειέζεη ρξέε 

επηβιέπνληνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (πέξαλ ησλ έμη (6) ζπλερφκελσλ κελψλ κεηά απφ 

ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή ή/θαη ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα), ε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, αλαζέηεη ζε άιινλ 

επηβιέπνληα ηελ επίβιεςε ηεο Γ.Γ., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

λένπ πξνηεηλφκελνπ επηβιέπνληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν λένο πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ δελ 

ζπκθσλεί λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ηεο Γ.Γ., έλα απφ ηα άιια δχν (2) κέιε ηεο Σξηκεινχο 
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πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο αλαιακβάλνπλ ηελ επίβιεςε ηεο Γ.Γ. θαη, εθφζνλ είλαη κέιε 

Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., αθφκε θαη θαζ‟ ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ 

ππνςήθησλ Γηδαθηφξσλ πνπ νξίδεηαη πσο είλαη δπλαηφ λα επηβιέπεη θάζε επηβιέπσλ, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Γ..  

5. Αλ ν αξρηθφο επηβιέπσλ κεηαθηλεζεί ζε άιιν Α.Δ.Η. ή Σκήκα ηνπ Π.Η. ή ζπληαμηνδνηεζεί, 

ζπλερίδεη λα ηειεί ρξέε επηβιέπνληνο ησλ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ζην 

Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., θαη ν ηίηινο απνλέκεηαη απφ ην Π.Η., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα 

Φηινινγίαο, φπνπ μεθίλεζε ε εθπφλεζε ηεο Γ.Γ. 

6. Με επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. αλαξηψληαη ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο (www.philology.uoi.gr), εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη‟ αλψηαην φξην, ζηελ Διιεληθή 

θαη ηελ Αγγιηθή, ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα, ην φλνκα ηνπ επηβιέπνληνο/ησλ 

επηβιεπφλησλ (ζε πεξίπησζε ζπλεπίβιεςεο) θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ν ηίηινο ηεο εθπνλνχκελεο Γ.Γ. θαη ζχληνκε πεξίιεςε απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. 

ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ (Γ.Γ.) ΜΔ ΤΝΔΠΗΒΛΔΦΖ 

Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. είλαη δπλαηφ λα ζπλεξγάδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ 

Ν. 4485/2017, κε Σκήκαηα ΑΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Ηλζηηηνχηα ηνπ άξζξνπ 13
Α
 ηνπ Ν. 

4310/2014, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο 

Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, γηα ηελ εθπφλεζε Γηαηξηβψλ κε 

ζπλεπίβιεςε. ηελ πεξίπησζε απηή, ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο αλαιακβάλεη έλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα, νξίδεηαη έλαο επηβιέπσλ απφ 

θάζε ζπλεξγαδφκελν Ίδξπκα/θνξέα θαη ε εθπφλεζε ηεο Γ.Γ. δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) 

εμάκελα απφ ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ κειψλ Γ.Δ.Π./εξεπλεηψλ. Σα ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ., απφ ηελ επηινγή ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα έσο θαη ηελ 

απνλνκή ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε εληαίνπ ή ρσξηζηνχ ηίηινπ ζε 

πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ηδξπκάησλ, πξνβιέπνληαη ζην νηθείν Δ.Π.., πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα/θνξείο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ νηθεία 

χγθιεην θαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ κε ζπλεπίβιεςε κε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή Ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθά θέληξα θαη 

ηλζηηηνχηα ηεο αιινδαπήο. 

ηελ πεξίπησζε ζπλεπίβιεςεο Γ.Γ., ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ νη 

δχν επηβιέπνληεο θαη έλα κέινο πνπ έρεη κία απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4485/2017, κε ηελ ηήξεζε ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ 

Ο ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο, θάζε έηνο απφ ηελ 1
ε
 έσο ηελ 30

ε
 Απξηιίνπ, παξνπζηάδεη 

πξνθνξηθά θαη ππνβάιιεη θαη εγγξάθσο αλαιπηηθφ ππφκλεκα ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο. 

Αληίγξαθν ηνπ ππνκλήκαηνο θαζψο θαη ζρφιηα επ‟ απηνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη/ή ηελ 
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Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, φπσο θαη εθζέζεηο πξνφδνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηνλ παξφληα Κ.Γ.. (βι. θαηση.), θαηαρσξίδνληαη, κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η, ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

i) Σνλ πξψην ρξφλν ν ππνςήθηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ηε πκβνπιεπηηθή 

Eπηηξνπή, εληνπίδεη θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηηο βαζηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο έξεπλάο ηνπ. Γηαηππψλεη πιεξέζηεξε πξφηαζε ηεο Γ.Γ., πνπ πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ ζα εξεπλεζεί (ή κηα πξψηε κνξθή ελφο θεθαιαίνπ), θαη αλαιπηηθφ 

ζρεδηάγξακκα ηεο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ηεο Γ.Γ., θαζψο θαη ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία. Ζ 

πιήξεο πξφηαζε θαηαηίζεηαη ζηνλ νηθείν Σνκέα, ν νπνίνο ηε δηαβηβάδεη ζηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η.  

ii) Ο ππνςήθηνο ζπλεξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν κε ηα κέιε ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ππνβάιιεη ζε απηήλ θάζε ρξφλν ππφκλεκα γηα ηελ πνξεία 

ηεο έξεπλάο ηνπ (βι. αλση.). Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνλ ππνςήθην 

λα παξνπζηάδεη θάζε ρξφλν ζε αλνηθηφ ζεκηλάξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ. ε ζπλελλφεζε κε 

ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ελδέρεηαη επίζεο λα θιεζεί ν ππνςήθηνο λα παξαθνινπζήζεη 

πξφζζεηα ζεκηλάξηα ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ή λα δηεμαγάγεη επηηφπηεο έξεπλεο ζε 

αξρεία, βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Ο ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο κπνξεί επίζεο 

λα παξαθνινπζήζεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκηλάξηα ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

(κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+θιπ.).  

iii) Δθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο: 

α) Οη εθζέζεηο πξνφδνπ απφ ηηο αξκφδηεο πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο γηα ηνπο ππνςήθηνπο 

Γηδάθηνξεο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαηά ην κήλα 

Μάην θαη έσο ηηο 20 Ηνπλίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο.  

β) Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζπδεηνχληαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ Σνκέα. 

γ) Οη ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο θαη νη Σξηκειείο πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ελεκεξψλνληαη απφ 

ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ακέζσο απφ ηελ αξρή γηα ηνλ ειάρηζην θαη 

κέγηζην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ. θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο σο πξνο ηε ζχληαμε 

ηεο εηήζηαο έθζεζεο πξνφδνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ (Γ.Γ.) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γ.Γ. ν ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο ππνβάιιεη αίηεζε 

ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, δηα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η., γηα δεκφζηα ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε ηεο Γηαηξηβήο.  

 

Ζ Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή αηηηνινγεκέλα εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Αλ ε 

Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απνδερζεί ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηφηε ζπληάζζεη 

αλαιπηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ.Γ. θαη αηηείηαη ηνλ νξηζκφ επηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θξίζε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή δελ εγθξίλεη ηελ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα γηα δεκφζηα ππνζηήξημε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο Γηαηξηβήο ηνπ, ππνρξενχηαη λα ηνπ παξάζρεη αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

ζρφιηα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο πνηφηεηαο ηεο Γηαηξηβήο ηνπ, θαζψο θαη 

αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ν ππνςήθηνο νθείιεη λα επεμεξγαζηεί ηε Γηαηξηβή 

ηνπ, ζηε βάζε ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ ηεο Δπηηξνπήο. 
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Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κεηά απφ ηελ θαηάζεζε ζεηηθήο Δηζήγεζεο 

ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, νξίδεη επηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο Γ.Γ. ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα. ηελ επηακειή 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, εθηφο 

απφ ηα αθππεξεηήζαληα κέιε απηήο, θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε πνπ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 39 παξ.2 β‟ εδάθην ηνπ Ν. 4485/2017 θαη έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή 

εηδηθφηεηα κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Γ.Γ. Ζ Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή έρεη 

δηθαίσκα πξφηαζεο πξνο ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. φζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηεο 

επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 

Καηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ηα αθππεξεηήζαληα κέιε ηεο 

Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο αληηθαζίζηαληαη απφ ηζάξηζκα, λέα κέιε πνπ πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 39 παξ.2 β‟ εδάθην ηνπ Ν. 4485/2017. Σα αθππεξεηήζαληα κέιε 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκά ηνπο λα είλαη παξφληα θαηά ηε δηαδηθαζία δεκφζηαο παξνπζίαζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο Γ.Γ. κε δηθαίσκα ιφγνπ. Γελ έρνπλ σζηφζν δηθαίσκα 

ςήθνπ. Μέιε Γ.Δ.Π. ζε άδεηα δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ σο κέιε ηεο επηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Μεηά ηνλ νξηζκφ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ν ππνςήθηνο θαηαζέηεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. επηά (7) αληίηππα ηεο Γ.Γ., ηα νπνία ε 

Γξακκαηεία θξνληίδεη λα παξαδνζνχλ ζηα κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

 

Ζ Γ.Γ., εληφο κελφο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη‟ αλψηαην 

φξην, ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Γηδάθηνξα δεκφζηα, επί ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά, 

ελψπηνλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ ζρεηηθή πξφζθιεζε, κε επζχλε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., γλσζηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο δνθηκαζίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο 

πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηεζζάξσλ (4) κειψλ ηεο επηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ελψ ηα ινηπά κέιε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο. Ο ππνςήθηνο απαληά ζηα εξσηήκαηα θαη αληηκεησπίδεη ηηο θξηηηθέο 

παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

ηε ζπλέρεηα ν ππνςήθηνο θαη ην αθξναηήξην απνρσξνχλ, ελψ ε επηακειήο Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ρσξίο ηελ παξνπζία ηξίησλ κε εμαίξεζε ηα ηπρφλ αθππεξεηήζαληα 

κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, κε ζθνπφ λα θξίλεη ηε Γηαηξηβή σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα, ηελ πξσηφηππε ζθέςε θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε, θαη κε 

βάζε ηα θξηηήξηα απηά δηαηππψλεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο θαη ηε βαζκνινγεί. Ζ Γ.Γ. εγθξίλεηαη 

κε πιεηνςεθία πέληε (5) κειψλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη‟ ειάρηζην θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Π.Η. Σν Πξαθηηθφ, ππνγεγξακκέλν απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο Γ.Γ. κειψλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, 

δηαβηβάδεηαη, ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία (10) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμή ηνπ ηελ εκέξα ηεο 

δνθηκαζίαο, δηά ηεο Γξακκαηείαο, πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγφξεπζεο ε πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ 

ηέζζεξα (4) κέιε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πέκπηνπ κέινπο, ν Γηδαθηνξηθφο Σίηινο ρνξεγείηαη εγθχξσο (Ν. 

4186/2013, άξζξν 39, παξ. 18). ην Πξαθηηθφ θαηαρσξίδνληαη ζπλνπηηθά νη παξαηεξήζεηο 

ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ε ηειηθή πξφηαζε κε ηνλ βαζκφ πνπ έιαβε ε 

Γ.Γ.  
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Ζ Γ.Γ. βαζκνινγείηαη κε βάζε ηελ θάησζη βαζκνινγηθή θιίκαθα:  

- Άξηζηα κε δηάθξηζε (κφλν κε νκφθσλε απφθαζε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο)  

- Άξηζηα  

- Λίαλ Καιψο  

- Καιψο 

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γ.Γ. θαη ηελ πηζηνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, κε έγγξαθφ ηεο πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., ηεο 

νινθιήξσζεο πηζαλψλ δηνξζψζεσλ, ν ππνςήθηνο θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ηα είθνζη (20) αληίηππα πνπ πξνβιέπνληαη.  

 

Αληίηππα ηεο Γ.Γ. απνζηέιινληαη ζην Κέληξν Σεθκεξίσζεο ηνπ Δ.Η.Δ., ζηελ Δζληθή 

Βηβιηνζήθε, ζην Σκήκα Γεκνζηεπκάησλ ηνπ Π.Η., ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Π.Η., ζηνλ Σνκέα 

εθπφλεζεο ηεο Γηαηξηβήο, ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ Σκεκάησλ Φηινινγίαο ηεο ρψξαο, θαη ζηα 

κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο θαη ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (απφ έλα 

αληίηππν). 

 

Γνκή Γ.Γ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή σο βηβιίν αλαγξάθνληαη: 

 

 ην εμψθπιιν: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ρνιή, Σκήκα, Σνκέαο. Σίηινο δηαηξηβήο, 

φλνκα, επψλπκν ζπγγξαθέα, ν ραξαθηεξηζκφο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ηφπνο ζπγγξαθήο 

θαη έηνο δεκνζίεπζεο. 

 Μεηά ην εμψθπιιν αθνινπζεί έλα θχιιν θελφ θαη ζην επφκελν θχιιν (εζψθπιιν) 

επαλαιακβάλεηαη ην θείκελν ηνπ εμσθχιινπ. 

 Ννκηθή θαηνρχξσζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο: «Ζ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ δελ ππνδειψλεη απνδνρή ησλ 

γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα» (Ν. 5343/32, άξζξν 202, παξ. 2). 

 λνκα θαη ηίηινο ηνπ επηβιέπνληνο θαη ησλ δχν ινηπψλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο κε ηνπο ηίηινπο ηνπο ζε ρσξηζηή ζειίδα. 

 Ολφκαηα θαη ηίηινη ησλ κειψλ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζηελ ίδηα ζειίδα. 

 Αθηέξσζε, αλ ππάξρεη, ζε ρσξηζηή ζειίδα. 

 Πξφινγνο. 

 Δπραξηζηίεο. 

 Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή (1-2 ζειίδεο). 

 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ. 

 Δηζαγσγή: ηζηνξηθή αλαδξνκή, πιήξεο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζθνπφο ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη κέζνδνη. 

 Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο. 

 πκπεξάζκαηα. 

 Πεξίιεςε κε εθηελή αλάιπζε ηεο δηαηξηβήο θαηά πξνηίκεζε ζηελ αγγιηθή, θαη 

ελαιιαθηηθά ζηε γαιιηθή ή γεξκαληθή, φπνπ δίδεηαη ν ηίηινο ηεο δηαηξηβήο θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα. 

 Βηβιηνγξαθία, θαηά ηελ Année Philologique, ην ιεμηθφ LSJ
9
 (ή ην Glare) θαη ηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Δπεηεξίδαο Γσδώλε, κε φια ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ κε ηε ζεηξά 

πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν ή βηβιίν, κε πιάγηα γξάκκαηα ν ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ ή 
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ηνπ βηβιίνπ, θαη κε εηζαγσγηθά ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ· ζηε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεηαη ε 

αξίζκεζε ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο ηνπ άξζξνπ. 

 

ρήκα Γ.Γ. 

 Σν εμψθπιιν είλαη ζθιεξφ ραξηί άξηζηεο πνηφηεηαο θπαλνχ ρξψκαηνο. 

 Σν θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζην θαη ηππσκέλν ζηελ 

κία πιεπξά ηνπ θχιινπ. 

 Σν θείκελν ηεο ηππσκέλεο ζειίδαο έρεη έθηαζε 15 εθ. επί 23 εθ., κε δηάζηηρν ζε κεζαίν 

κέγεζνο (1.5), κε γξάκκαηα 12άξηα, θαη κε ζχκβνια ηππσκέλα. 

 Ζ ζειηδαξίζκεζε κέρξη ηελ ειιελφθσλε πεξίιεςε είλαη ιαηηληθή, θαη ην ππφινηπν κέξνο 

αξαβηθή. Ο αξηζκφο ησλ ζειίδσλ επξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ άλσ πεξηζσξίνπ. 

 Οη ζεκεηψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζην ηέινο θάζε ζειίδαο, κε ζπλερφκελε αξίζκεζε θαηά 

θεθάιαην. 

 Σα ζρήκαηα είλαη θαιιηηερληθά ζρεδηαζκέλα. 

 Οη εηθφλεο είλαη επδηάθξηηεο. 

 Τπάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ζειίδαο θαη θεηκέλνπ, ζρεκάησλ, εηθφλσλ θαη πηλάθσλ. 

 Ζ εθηχπσζε είλαη ζε ραξηί θαιήο πνηφηεηαο. 

 Ζ βηβιηνδεζία έρεη γίλεη έηζη, ψζηε ε δηαηξηβή λα είλαη εχρξεζηε ζηνλ αλαγλψζηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. 

ΑΝΑΓΟΡΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. αλαγνξεχεη θαη θαζνκνινγεί ηνλ ππνςήθην 

δηδάθηνξα ζε δεκφζηα πλεδξία ηνπ Σκήκαηνο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο αλαγηγλψζθεη 

ελψπηνλ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. ην Πξαθηηθφ ηεο επηηπρνχο 

νινθιήξσζεο ηεο δεκφζηαο δνθηκαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο Γ.Γ.. Αθνινπζεί ε αλαγφξεπζε 

θαη θαζνκνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο. ηελ ελ ιφγσ πλεδξίαζε 

ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. παξίζηαηαη ν Πξχηαλεο ή ν 

Αληηπξχηαλεο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο, δπλεηηθά δε θαη ν Κνζκήηνξαο. 

 

Ζ ηειεηή δηελεξγείηαη ηξεηο (3) θνξέο αλά αθαδεκατθφ έηνο, ζε ηαθηηθέο πλεδξίεο ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. Ζ ηειεηή αλαγφξεπζεο θαη θαζνκνιφγεζεο 

θαη ην ηππηθφ ηεο, φπσο θαη ν ηχπνο ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Π.Η. 

 

Ο ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. θαζνκνινγεί ηνλ θάησζη φξθν: 

 

Ἐπεηδὴ ἡ δηάζεκνο ηῶλ Φηινζφθσλ ρνιή, ηνῦ Πξπηάλεσο ἐπηλεχνληνο, εἰο ηνὺο ἑαπηῆο 

δηδάθηνξαο ηνῦ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ἠμίσζε δνθηκάζαη κε, αὑηῇ ηε θαὶ ηῇ Πξπηαλείᾳ 

δεκνζίᾳ πίζηηλ δίδσκη ηήλδε:  

 «Σῆο κὲλ ἐπηζηήκεο ὡο νἷφλ ηε κάιηζηα ἐλ ηῷ βίῳ ἐπηκειήζεζζαη θἀπὶ ηὸ ηειεηφηεξνλ αὐηὴλ 

πξναγαγεῖλ θαἰ ἀγιαΐζαη ἀεὶ πεηξάζεζζαη κεδὲ ρξήζεζζαη ηαχηῃ ἐπὶ ρξεκαηηζκῷ ἢ θελνῦ 

θιένπο ζήξᾳ, ἀιι‟ ἐθ‟ ῷ ἂλ ηῆο ζείαο ἀιεζείαο ηὸ θῶο πξνζσηέξσ δηαρεφκελνλ ἀεὶ πιείνζηλ 

ἐπαπγάδῃ, πᾶλ δὲ πνηήζεηλ πξνζχκσο ὅ,ηη ἂλ κέιιῃ ἐο εὐζέβεηαλ νἴζεηλ θαὶ θφζκνλ ἠζῶλ θαὶ 

ζεκλφηεηα ηξφπσλ κεδὲ ηῆο ηῶλ ἂιισλ δηδαζθαιίαο ζὺλ ἀβειηεξίᾳ θαηεπηρεηξήζεηλ πνηὲ 

θελνζφθσο πεξπεξεπφκελνο (πεξπεξεπνκέλε) θαὶ ηὰ ἐθείλνηο δεδνγκέλα θαηαζνθηζηεχεηλ 

πεηξψκελνο (πεηξσκέλε) κεδ‟ ἐζειήζεηλ ηἀλαληία ὧλ αὐηὸο (αὐηὴ) γηγλψζθσ δηδάζθεηλ κεδὲ 

θαπειεχεηλ ηὴλ ἐπηζηήκελ θαὶ ηὸ ἀμίσκα ηνῦ ηῶλ Μνπζῶλ ζηαζψηνπ αἰζρχλεηλ ηῇ ηῶλ ἠζῶλ 
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ἀθνζκίᾳ.  

Σαχηελ κνη ηὴλ ἐπαγγειίαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ), εἴε κνη ηὸλ Θεὸλ ἀξσγὸλ θηήζαζζαη ἐλ 

ηῷ βίῳ».  

 

Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, πξηλ απφ ηελ αλαγφξεπζε θαη θαζνκνιφγεζή ηνπ απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., δχλαηαη λα αηηεζεί βεβαίσζεο επηηπρνχο 

Γνθηκαζίαο. ηνλ Γηδάθηνξα απνλέκεηαη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζε κεκβξάλε θαη 

απνδεηθηηθφ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Σν Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα θέξεη ηηο ππνγξαθέο ηνπ 

Πξχηαλε, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ Π.Η. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. 

ΛΟΓΟΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κεηά απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ππφ εθπφλεζε Γ.Γ., δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε 

δηαγξαθή ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα. ηε ζρεηηθή απφθαζε δηαγξαθήο εθηίζεληαη αλαιπηηθά θαη 

ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη δηαγξαθήο. Γχν (2) ζπλερφκελεο, εηήζηεο, αξλεηηθέο εθζέζεηο 

πξνφδνπ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλεπαξθή παξαγσγή έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ 

Γηδάθηνξα ηεθκεξηψλνπλ επαξθή ιφγν δηαγξαθήο. 

Ο ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο δηαγξάθεηαη επίζεο κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., έπεηηα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 14. 

ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Σν ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., κεηά απφ ηελ 

έγθξηζε ηνπ παξφληνο Κ.Γ.., ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ζηνλ παξφληα 

Κ.Γ.. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η. πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ δελ έρεη νξηζηεί, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε 

επηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4485/2017 (άξζξν 85, παξ. 5 ηνπ Ν. 

4485/2017). 

Οη ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., νη νπνίνη, θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο Κ.Γ.., έρνπλ ππεξβεί ην πξνβιεπφκελν αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 

ηελ νινθιήξσζε θαη ππνζηήξημε ηεο Γ.Γ. ηνπο, νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηε ζπγγξαθή 

ηεο Γ.Γ. εληφο δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Κ.Γ.. θαη λα αηηεζνχλ ηε 

δεκφζηα δνθηκαζία θαη αμηνιφγεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ 

παξφληνο Κ.Γ..  
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ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (ΔΚΛ) 

ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

(Ηζρχεη γηα θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζε κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ Ν. 4485/2017) 

 

 

APΘPO 1 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

ην Σκήκα Φηινινγίαο ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002 Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠM), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 2083/92, άξζξ. 10-14, 

θαη ηεο ππ‟ αξηζ. B7/246, 268, 463 ηδξπηηθήο απφθαζεο (ΦEK 1640/10-12-2001, η. Β΄).  

 

ΑPΘPO 2 

ANTIKEIMENO KAI KOΠO 

 

Αληηθείκελν ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

έξεπλαο ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία, ηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία θαη ηε 

Γισζζνινγία. θνπφο ηνπ ΠΜ είλαη ε πξναγσγή θαη εμεηδίθεπζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο ζηηο αλσηέξσ γλσζηηθέο πεξηνρέο, ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ 

επηζηεκφλσλ γηα γλψζε θαη ζπλζεηηθή έξεπλα θαη ε αλάπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ. Γεληθφηεξα, ην Πξφγξακκα 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε θαη δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελ γέλεη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο.  

 

APΘPO 3 

METAΠTYXIAKOI TITΛOI ΠOYΓΧN 

 

Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο:  

α) ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 

β) ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία (εηδίθεπζε ζηε Μεζαησληθή Διιεληθή 

Φηινινγία θαη ζηε Νέα Διιεληθή Φηινινγία) 

γ) ζηε Γισζζνινγία. 

 

APΘPO 4 

APMOΓIA OPΓANA TOY ΠM 

 

α. ξγαλα ηνπ ΠM είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (ΓE) ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (EM) θαη ν Γηεπζπληήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

β. Σν ΠM ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο (ΓE) 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, ε νπνία ζπληάζζεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΠM, νξίδεη ηα κέιε ησλ πκβνπιεπηηθψλ θαη ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ, ηελ απνλνκή 

Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ, θαη γεληθά ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
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Τπνπξγηθή Απφθαζε κέζα ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ, θαη επηιχεη νπνηνδήπνηε 

δήηεκα πξνθχπηεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠM θαη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ EKΛ. Eίλαη 

επίζεο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηείλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο 

EKΛ.  

γ. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΔΜ) απνηειείηαη απφ πέληε κέιε 

ΓΔΠ κε δηεηή ζεηεία, (έλα απφ θάζε επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε/εηδίθεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

θαζψο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ), ηα νπνία νξίδεη ε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ΔΜ 

ζπληνλίδεη ηηο εηζεγήζεηο ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα ηελ έληαμε ησλ ππνςεθίσλ ζην 

ΠΜ, πξνηείλεη ζηε ΓΔ ην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ ΠΜ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ κειψλ ηεο, θαη είλαη γεληθά αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

δ. O Γηεπζπληήο ηνπ ΠM εθιέγεηαη απφ ηε ΓE (κε απιή πιεηνςεθία) γηα δηεηή ζεηεία κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη κπνξεί λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε κεξηθή απαιιαγή απφ 

ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή έρνπλ δηθαίσκα εθινγήο κέιε 

ΓEΠ απφ ηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή.  

ε. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο κέινπο ηεο EM ή σο 

Γηεπζπληή ηνπ ΠM γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (αθππεξέηεζε, αζζέλεηα, εγθπκνζχλε θιπ.), 

ην κέινο ΓEΠ αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηεο ΓE χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

EM.  

ζη. ια ηα φξγαλα ηνπ ΠΜ θαη νη επηηξνπέο έρνπλ δηεηή ζεηεία.  

 

APΘPO 5 

EIAΓΧΓH ΦOITHTΧN TO ΠPOΓPAMMA 

1. Πξνθήξπμε θελψλ ζέζεσλ  
H πξνθήξπμε ησλ θελψλ ζέζεσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε ηνπ ΠM γίλεηαη θαηά ην πξψην 

δεθαήκεξν ηνπ Iνπλίνπ. H ζρεηηθή πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ θαη ηνλ ηνπηθφ 

ηχπν θαη ζην δηαδίθηπν θαη πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο, 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ησλ 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Oη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Tκήκαηνο Φηινινγίαο ζην δηάζηεκα 5-15 επηεκβξίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη 

απφ: α) χληνκν Bηνγξαθηθφ Yπφκλεκα β) Aληίγξαθν Πηπρίνπ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία γ) 

Tίηινπο μέλσλ γισζζψλ. Tίηινη ζπνπδψλ απφ μέλα AEI πξέπεη λα έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

ηζνηηκίαο, φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία. H Γξακκαηεία ηνπ Tκήκαηνο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ χιε ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

2. Γισζζνκάζεηα  
Oη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα πνιχ θαιά κία 

ηνπιάρηζηνλ δηεζλή μέλε γιψζζα (αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή, ξσζηθή). 

H γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο πηζηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Β2 πνπ 

ρνξεγείηαη απφ αξκφδηνπο θνξείο (Αγγιηθά: επίπεδν Lower ή TOEFL [500+]· Γαιιηθά: Delf 

2· Γεξκαληθά: Mittelstuffe θιπ.) ή, αλ δελ ππάξρεη, κε γξαπηή εμέηαζε (κεηάθξαζε 

μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκέλνπ, γηα λα δηαπηζησζεί ν επρεξήο ρεηξηζκφο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο), ηελ νπνία δηελεξγεί Δπηηξνπή νξηδφκελε θαηά γιψζζα απφ ηε ΓE ηνπ 

Σκήκαηνο. Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

H επάξθεηα ηεο ειιελνκάζεηαο πηζηνπνηείηαη φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. κε 

θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Διιεληθνχ Λπθείνπ, Πηπρίνπ Διιεληθήο Φηινινγίαο ή 

Πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ ΤπΔΠΘ).  

3. ξνη/πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο  
ην Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Φηινινγίαο (ή ηνπ εληαίνπ 

Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο) ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ και άλλων Τμημάτων Παλεπηζηεκίσλ ηεο 
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εκεδαπήο συναυούς γνωστικού αντικειμένου ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

Σνκέα θαη ηεο ΔΜ γίλνληαη δεθηέο θαη ππνςεθηφηεηεο πηπρηνχρσλ άιισλ Σκεκάησλ, 

θαζψο θαη πηπρηνχρνη ΣΔΗ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

πηζαλψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εμεηάζεσλ γη‟ απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαζνξίδεη ε ΓE 

θαη ηηο δηελεξγεί εηδηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζεκεία 5.5 θαη 5.6 ηνπ 

παξφληνο ΔΚΛ. Άλεπ εμεηάζεσλ γίλνληαη δεθηνί: α) Μεηαπηπρηαθνί ππφηξνθνη ηνπ ΗΚΤ θαη 

β) Πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Φηινινγίαο Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ κε γεληθφ κέζν φξν (ΜΟ) 

βαζκνινγίαο 8 θαη άλσ θαη ΜΟ βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα εηδίθεπζεο 7,5 θαη άλσ.  

4. Αξηζκφο εηζαθηέσλ  
O αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (MΦ) πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξψην θχθιν 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, είλαη αλάινγνο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ δηδαζθφλησλ θαη 

δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξηάληα (30): Αξραία Διιεληθή θαη Λαηηληθή Φηινινγία 10, Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία 10, Βπδαληηλή Φηινινγία 5 θαη Γισζζνινγία 5. Μεηαπηπρηαθνί 

Φνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ΠM ηνπ Σκήκαηνο σο ππεξάξηζκνη 

γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ θνηηεηψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 

1/5 ησλ ηαθηηθψλ MΦ. Οκνίσο, κε ίδην πνζνζηφ κπνξεί λα κεηέρνπλ ζην ΠM θνηηεηέο 

(ρσξίο ηελ έθδνζε ηίηινπ) ησλ Πξνγξακκάησλ Erasmus-Socrates απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζηα νπνία κεηέρεη νξγαληθά ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ην Σκήκα 

Φηινινγίαο, ή νκνγελείο.  

5. Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ γίλεηαη χζηεξα απφ εμεηάζεηο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5 § 3. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο αλά εηδίθεπζε θαη ζηελ μέλε γιψζζα 

δηελεξγνχληαη θαηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ απφ ηξηκειείο Δπηηξνπέο 

ησλ νηθείσλ Σνκέσλ, ππφ ηελ επνπηεία ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (EM) ηνπ ΠM. 

Πξνεγείηαη ε εμέηαζε ζηελ μέλε γιψζζα, ε επηηπρία ζηελ νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Δίλαη δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμέηαζε ζηελ μέλε γιψζζα θαηά 

ηνλ Ηνχλην, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ζ χιε 

ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη αλά δηεηία απφ ηε ΓE χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΔΜ, 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν. 

6. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε  
Δηδηθέο Δπηηξνπέο επηινγήο θαηά θαηεχζπλζε/εηδίθεπζε, πνπ νξίδνληαη απφ ηε ΓE κε 

πξφηαζε ηεο ΔΜ, θαινχλ ηνλ ππνςήθην ζε ζπλέληεπμε, αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπ θαη 

εηζεγνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην ΠM ζηε ΓE ηνπ Tκήκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη. 

Καηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θξίλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ειέγρεηαη ε 

θηινινγηθή ππνδνκή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε/εηδίθεπζε.  

7. Πίλαθαο επηηπρφλησλ  
Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο/εηδίθεπζεο θαη ηελ μέλε γιψζζα θαη ε 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ νινθιεξψλεηαη σο ην ηέινο επηεκβξίνπ, νπφηε κε επζχλε ηεο 

EM θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε ηειηθή έγθξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηε 

ΓE ζηελ πξψηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο. Ακέζσο κεηά νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

εγγξάθνληαη ζην ΠΜ. Αλαζηνιή εγγξαθήο είλαη δπλαηή, φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

δχν έηε. 

8. Κξηηήξηα επηινγήο  
Γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ ζπλεθηηκψληαη ηα εμήο ζηνηρεία: α) ε γξαπηή εμέηαζε ησλ 

καζεκάησλ θαηεχζπλζεο/εηδίθεπζεο (40%)· β) ν γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ (20%)· γ) ν ΜΟ 

ησλ πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ θαηεχζπλζεο /εηδίθεπζεο (20%)· δ) ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θαη 

ηπρφλ εξεπλεηηθή θαη/ή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα (20%).  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππεξέρεη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο 
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ζηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο/εηδίθεπζεο. H επηηπρήο γξαπηή εμέηαζε ζηα καζήκαηα 

θαηεχζπλζεο/εηδίθεπζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία· πξνβηβάζηκνο 

βαζκφο νξίδεηαη ην έμη (6) ηεο δεθαδηθήο θιίκαθαο θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ.  

 

APΘPO 6  

ΓIΓAKTIKO ΠPOΧΠIKO 

 

Tν δηδαθηηθφ έξγν επηηειείηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη 

ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

APΘPO 7 

KANONIMO ΠOYΓΧN ΠΜ 

 

1. Αθαδεκατθφο ζχκβνπινο  
Ο εθπξφζσπνο ζηε ΔΜ θάζε θαηεχζπλζεο/εηδίθεπζεο είλαη αθαδεκατθφο ζχκβνπινο γηα 

ηνπο ΜΦ ηεο θαηεχζπλζεο/εηδίθεπζήο ηνπ. Οη αθαδεκατθνί ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ ηελ 

εμέιημε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο γηα ηπρφλ ζπλερείο απνπζίεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηνλ αθαδεκατθφ ζχκβνπιφ ηνπο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

νκαιή πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.  

 

2. Πξφγξακκα ζπνπδψλ  
Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα/ζεκηλάξηα ζε θάζε 

έλα απφ ηα πξψηα ηξία εμάκελα. Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα/ζεκηλάξηα θαζψο θαη ε 

ζπλνιηθή αληηζηνίρηζε ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

καζεκάησλ/ζεκηλαξίσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην δηεηέο 

ΠΜ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη 

ζην ζρεηηθφ Φ.Δ.Κ.  

Σν πξφγξακκα καζεκάησλ θαηαξηίδεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο, εγθξίλεηαη απφ ηε ΓE ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξία ηνπ Mαΐνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ 

εληαίν Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο.  

 

3. Έλαξμε καζεκάησλ - Φνίηεζε  
Σα καζήκαηα ηνπ ΠM αξρίδνπλ ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ. Με απφθαζε ηεο 

ΓΔ είλαη δπλαηή ε δηαθνπή θνίηεζεο ηνπ MΦ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ, γηα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. χκθσλα κε ην λφκν ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Γηα λα έρεη ν MΦ δηθαίσκα λα θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κάζεκα, πξέπεη λα έρεη 

παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα 3/4 ησλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνθαλψο λα έρεη εθπιεξψζεη ζην 

αθέξαην θαη κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδεη ν EKΛ ηηο ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη MΦ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά θαη ηα 

θσηνηππηθά κεραλήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηδάζθνληνο θαη ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο EM θαη απφθαζε ηεο ΓΔ, είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο αθξναηέο 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαζψο θαη MΦ 

άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ Ηδξπκάησλ. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηδάζθνληνο είλαη δπλαηφ λα 

παξαθνινπζνχλ σο αθξναηέο θαη ΜΦ ηνπ ΠΜ, πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα.  

 

4. Αμηνιφγεζε  
α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε εμεηάζεηο ή κε εξγαζία(-εο), γξαπηέο ή/θαη 
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πξνθνξηθέο, ή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, κε απφθαζε ηνπ δηδάζθνληνο. Δίλαη δπλαηφ 

λα πξνζθέξνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εμέηαζεο, πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή θάζε 

εμακήλνπ.  

β. Θέκαηα γηα γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ 

απφ ηνλ δηδάζθνληα. Δίλαη επζχλε ηνπ δηδάζθνληνο λα εμαζθαιίζεη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ 

ζέκα πνπ αλαθνηλψλεηαη, ηελ χπαξμε επαξθνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα είλαη πξνζπειάζηκε 

ζηνπο θνηηεηέο.  

γ. Σα ζέκαηα γξαπηψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηα ζέκαηα ησλ πξνθνξηθψλ 

εξγαζηψλ, φκσο ε γξαπηή εξγαζία ζα πξέπεη λα πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα πιεξέζηεξα θαη 

ζε κεγαιχηεξν βάζνο.  

δ. Φνηηεηέο πνπ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε ή πνπ δελ παξαδίδνπλ 

εγθαίξσο ηηο θαζνξηζκέλεο γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο βαζκνινγνχληαη κε κεδέλ 

(0).  

ε. Γελ ππάξρεη επαλαιεπηηθή εμέηαζε. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζήζεη άιιν κάζεκα ζε επφκελν εμάκελν. Ο αλψηαηνο αξηζκφο καζεκάησλ ζηα 

νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί λα απνηχρεη είλαη δχν. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε πεξηζζφηεξα 

ησλ δχν καζεκάησλ ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ κε πξφηαζε ηεο ΔΜ θαη 

απφθαζε ηεο ΓΔ.  

ζη. Οη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ παξαδίδνληαη ζηνλ 

δηδάζθνληα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ (20 Φεβξνπαξίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ αληίζηνηρα).  

δ. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξά. Γηα ζνβαξνχο θαη 

ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηά απφ ξεηή αηνκηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα, 

επηηξέπεηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα εκεξψλ. ε 

πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαηάζεζεο, ε εξγαζία δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ θνηηεηή.  

ε. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαίηεηα σο ηηο 15 Μαξηίνπ γηα ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιίνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν.  

ζ. Πξνβηβάζηκνο βαζκφο γηα θάζε κάζεκα αιιά θαη γηα ην ΜΓE είλαη νη αξηζκνί απφ ην 6 

κέρξη ην 10. Κάζε κάζεκα βαζκνινγείηαη απηνηειψο ζε αθέξαηεο ή θαη κηζέο κνλάδεο. Ζ 

θιίκαθα βαζκνινγίαο είλαη: 6 έσο 6,49 “θαιψο”, 6,5 έσο 8,49 “ιίαλ θαιψο” θαη 8,5 έσο 

10 “άξηζηα”.  

 

5. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΓΔ)  
α. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ, ν MΦ ζε ζπλελλφεζε κε ην κέινο ΓEΠ 

πνπ ζα επηβιέςεη ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ θαη ην νπνίν δηδάζθεη ή έρεη δηδάμεη ζην παξειζφλ 

ζην ΠΜ, πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα δειψζεη ζέκα γηα ΓΔ. Ζ δήισζε γίλεηαη γξαπηψο 

πξνο ηελ ΔΜ θαη πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ Eπηβιέπνληα.  

β. Ζ έθηαζε ηεο ΓΔ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 60 θαη κεγαιχηεξε ησλ 100 ζειίδσλ 

H/Y, γξακκέλε ζην δηάζηεκα 1.5, ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ ζεκεηψζεσλ, φρη φκσο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ησλ επξεηεξίσλ, ησλ πηλάθσλ θηι. Tν φξην απηφ κπνξεί λα δηεπξπλζεί 

(κέρξη ηηο 130 ζειίδεο) κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Eπηβιέπνληνο θαη ηελ έγθξηζε ηεο 

EM.  

γ. Ζ ρξήζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ ήζνο. 

Έηζη αλ ζε εξγαζία καζήκαηνο/ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεηαη απνδεδεηγκέλα ηκήκα 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ άιινπ ζπγγξαθέα ρσξίο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξά, ε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα ζεσξείηαη ινγνθινπή. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο 

ΔΜ λα επηηξαπεί ζην θνηηεηή λα ππνβάιεη λέα εξγαζία κε άιιν ζέκα εληφο ηνπ 

επφκελνπ εμακήλνπ. Αλ ε πξάμε ηεο ινγνθινπήο δηαπηζησζεί ζε ΓΔ, ε εξγαζία 
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κεδελίδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη.  

δ. Ζ ΓΔ ππνβάιιεηαη ζε πέληε αληίηππα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο: έλα γηα θάζε κέινο 

ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο, έλα γηα ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη έλα γηα ην Αξρείν ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ. Ζ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 30ε επηεκβξίνπ. 

Παξέρεηαη ζεζκηθά ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο παξάηαζε ελφο εμακήλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (πλ. ΔΜ 13/7-2-2006).  

ε. H εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ζε έθηαθην αλνηθηφ ζεκηλάξην δηάξθεηαο κίαο (1) ψξαο θαη 

βαζκνινγείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη δχν άιια κέιε ΓEΠ ηνπ ζπγγελέζηεξνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηε ΓΔ, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε ΓΔ κε εηζήγεζε ηεο 

ΔΜ. Ζ ΔΜ ζηε πλεδξία 107/8.9.2016 απνθάζηζε νκφθσλα λα πξνηείλεη ζηε ΓΔ 

ζηηο επηηξνπέο εμέηαζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ λα κεηέρνπλ νκφηηκνη θαζεγεηέο βάζεη 

ηνπ Ν. 4386/2016, άξζ. 69. (έγθξηζε ΓΔ 664/11-10-2016). Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΓΔ 

απαηηείηαη ζεηηθή ςήθνο ηνπιάρηζηνλ δχν κειψλ ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο. O βαζκφο 

ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΜΟ ησλ πξνβηβάζηκσλ βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ο 

βαζκφο ηνπ MΓE ζπλάγεηαη απφ ηνλ MO ηνπ βαζκνχ ηεο ΓΔ θαη ηνπ MO ηνπ βαζκνχ ησλ 

καζεκάησλ. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ 0-10· πξνβηβάζηκνο βαζκφο νξίδεηαη ην 

έμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ.  

ζη. Δάλ κεηά ηελ παξάηαζε ε ΓΔ δελ θαηαηεζεί έγθαηξα ή εάλ νη βαζκνινγεηέο δεηνχλ 

δηνξζψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί έσο ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο, ηφηε ν MΦ ππνρξενχηαη λα θάλεη εγγξαθή γηα έλα 

επηπιένλ εμάκελν, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη ηε δηνξζσκέλε εξγαζία έσο ην 

ηέινο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. Καζπζηέξεζε ππνβνιήο πέξαλ ησλ δχν εμακήλσλ 

ζπλεπάγεηαη δηαγξαθή απφ ην πξφγξακκα.  

δ. Oη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε ηεο ΓΔ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

Kαλνληζκφ Eθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο.  

ε. Φνηηεηήο ν νπνίνο δελ έρεη απνθηήζεη Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ), κεηά 

ηελ πάξνδν έμη (6) εμακήλσλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ, δηαγξάθεηαη απφ ην 

ΠM. ην ρξφλν ησλ έμη εμακήλσλ δελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν θνηηεηήο 

έρεη δηαθφςεη λφκηκα, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο ΓΔ, ηηο ζπνπδέο ηνπ (ζηξάηεπζε, ιφγνη 

πγείαο, εγθπκνζχλε θιπ.).  

 

6. Αξρείν πνπδψλ  
ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηεξείηαη αξρείν κε αηνκηθή κεξίδα γηα θάζε MΦ, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί θαη νη βαζκνινγίεο πνπ επηηπγράλεη θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδέο ηνπ.  

 

APΘPO 8 

ΓIΓAKTOPIKΖ ΓIΑΣΡΗΒΖ  

 

1. Kξηηήξηα εηζαγσγήο  
α. ηνλ κεηαπηπρηαθφ θχθιν πνπ νδεγεί ζε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (ΓΓ) γίλνληαη δεθηνί 

θάηνρνη ηνπ MΓE ηνπ ΠM ηνπ Tκήκαηνο, ην νπνίν απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ή θάηνρνη MΓE άιινπ Tκήκαηνο Φηινινγίαο 

ειιεληθνχ ή μέλνπ AEI. Kαη‟ εμαίξεζε, κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί απφ ηε ΓE θαη θάηνρνη 

MΓE άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ, χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο ΔΜ. Mε 

απφθαζε ηεο ΓE ηνπ Tκήκαηνο είλαη δπλαηφ λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο 

παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ή θαη εμεηάζεσλ ζε επξχηεξεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ είλαη ήδε θάηνρνη ζπλαθνχο MΓE.  



 178 

β. H επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηε ΓE χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο EM. Γηα ηελ 

επηινγή, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ ηνπ MΓE, ζπλεθηηκψληαη ζηνηρεία αληίζηνηρα πξνο ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ζηνλ πξψην θχθιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ε γλψζε μέλσλ 

γισζζψλ. Ζ γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη δηαπηζηψλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5.2 ηνπ 

παξφληνο EKΛ. Οη εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ γηα ηε δεχηεξε μέλε γιψζζα 

γίλνληαη ηξεηο θνξέο ην ρξφλν: θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη ηνπ 

Ηνπλίνπ, θαη ηνλ Οθηψβξην θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηνλ Α΄ 

Κχθιν ηνπ ΠΜ (πλ. ΔΜ 66/30-11-2011). 

γ. O ππνςήθηνο, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε κέινο ΓEΠ ηνπ Σκήκαηνο, ππνβάιιεη αίηεζε 

ζηε Γξακκαηεία, ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ (Πηπρίνπ θαη MΓE, 

ηίηισλ γισζζνκάζεηαο)· β) ππφκλεκα εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο· γ) ηπρφλ 

επηπιένλ εξεπλεηηθφ έξγν. H ΓE απνθαζίδεη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο EM.  

δ. Aηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Tκήκαηνο Φηινινγίαο θαηά ηηο πεξηφδνπο 1-

31 Mαΐνπ θαη 1-31 Oθησβξίνπ.  

2. Δπίβιεςε θαη ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή  
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο γίλεη δεθηφο ζην Πξφγξακκα, ε EM κε βάζε ηελ αξρηθή εηζήγεζε 

πξνηείλεη εληφο έμη (6) κελψλ ζηε ΓΔ ην επηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ, ηε πκβνπιεπηηθή 

Eπηηξνπή απαξηηδφκελε απφ άιια δχν κέιε ΓΔΠ ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο θαη ην ζέκα ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.  

3. Πξφνδνο ηεο έξεπλαο  
i) Σνλ πξψην ρξφλν ν ππνςήθηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Eπηβιέπνληα θαη ηε 

πκβνπιεπηηθή Eπηηξνπή, εληνπίδεη θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηηο βαζηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλάο ηνπ. Γηαηππψλεη πιεξέζηεξε πξφηαζε ηεο Γηαηξηβήο, πνπ 

πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα εξεπλεζεί (ή κηα πξψηε κνξθή ελφο θεθαιαίνπ) 

θαη αλαιπηηθφ ζρεδηάγξακκα ηεο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ηεο δηαηξηβήο, θαζψο θαη ηε βαζηθή 

βηβιηνγξαθία. Ζ πιήξεο πξφηαζε θαηαηίζεηαη ζηνλ νηθείν Σνκέα, ν νπνίνο ηε δηαβηβάδεη ζηε 

EM.  

ii) Ο ππνςήθηνο ζπλεξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν κε ηα κέιε ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Eπηηξνπήο θαη ππνβάιιεη ζε απηήλ θάζε ρξφλν γξαπηή έθζεζε γηα ηελ 

πνξεία ηεο έξεπλάο ηνπ. Ζ πκβνπιεπηηθή Eπηηξνπή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα 

παξνπζηάδεη θάζε ρξφλν ζε αλνηθηφ ζεκηλάξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ. ε ζπλελλφεζε κε ηε 

πκβνπιεπηηθή Eπηηξνπή ελδέρεηαη επίζεο λα θιεζεί ν ππνςήθηνο λα παξαθνινπζήζεη 

πξφζζεηα ζεκηλάξηα ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ή λα δηεμαγάγεη επηηφπηεο έξεπλεο ζε 

αξρεία, βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Ο ππνςήθηνο δηδάθησξ κπνξεί επίζεο λα 

παξαθνινπζήζεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκηλάξηα ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

(κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus-Socrates θιπ.).  

iii) Eθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηνπο ππνς. δηδάθηνξεο (πλ. ΔΜ 51/24-6-2010) 

α) Οη εθζέζεηο πξνφδνπ απφ ηηο αξκφδηεο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο γηα ηνπο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην κήλα Μάην θαη έσο ηηο 

20 Ηνπλίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 

β) Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζπδεηνχληαη ζηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

ΔΜ. 

γ) Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη νη ηξηκειείο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ελεκεξψλνληαη απφ 

ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ακέζσο απφ ηελ αξρή γηα ηνλ ειάρηζην θαη κέγηζην ρξφλν 

εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο σο πξνο ηε 

ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο πξνφδνπ. 

δ) Ζ ακέιεηα ηήξεζεο φισλ ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ζεκαίλεη απηφκαηε δηαγξαθή ηνπ 

ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. 
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4. Yπνβνιή θαη ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο  
α. ηαλ φια ηα κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Eπηηξνπήο ζπκθσλνχλ φηη ε δηαηξηβή έρεη 

νινθιεξσζεί, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12, § 5β-δ ηνπ Ν. 

2083/92, δειαδή πηζηνπνηνχλ κε έγγξαθν πξνο ηε ΓΔ φηη νινθιεξψζεθε ε δηαηξηβή θαη 

δεηνχλ λα νξηζηεί Eμεηαζηηθή Eπηηξνπή. Σαπηφρξνλα θαηαηίζεηαη απφ ηελ ηξηκειή 

πκβνπιεπηηθή Eπηηξνπή εηζήγεζε, θαζψο επίζεο αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζπλνδεπφκελε απφ 

επηά αληίηππα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Μεηά ηελ έγθξηζή ηεο θαη ηηο ελδερφκελεο 

δηνξζψζεηο ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία φζα αληίηππα πξνβιέπνληαη απφ ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία.  

β. Ζ δεκφζηα ππνζηήξημε θαη εμέηαζε ηεο δηαηξηβήο, ε έγθξηζε θαη ε βαζκνινγία ηεο θαζψο 

θαη ε θαζνκνιφγεζε ηνπ δηδάθηνξα αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο.  

γ. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο είλαη έμη (6) 

δηδαθηηθά εμάκελα απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζέκαηνο. Ο κέγηζηνο ρξφλνο είλαη δψδεθα (12) 

εμάκελα. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δίδεηαη παξάηαζε ηνπ κεγίζηνπ ρξφλνπ γηα 

ηέζζεξα (4) αθφκε εμάκελα, χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Eπηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Eπηηξνπήο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΓΔ είλαη 

δπλαηφλ λα κελ πξνζκεηξάηαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο ζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

Γηαηξηβήο (βι. Ν. 3685/2008 (Αξ. Φχι. 148) άξζξν 6.1.δ).  

5. Ο Καλνληζκφο γηα ηελ Δθπφλεζε ΓΓ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ιακβάλεηαη ππφςε 

ζπκπιεξσκαηηθά ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, φπσο π.ρ. ηα θεθθ. Γ, Δ, η.  

 

APΘPO 9 

METAΠTYXIAKOI ΦOITHTE 

 

Χο Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο (MΦ) ζεσξνχληαη ηφζν εθείλνη πνπ παξαθνινπζνχλ 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία νδεγνχλ ζηε ρνξήγεζε ΜΓΔ, φζν θαη εθείλνη νη νπνίνη εθπνλνχλ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κέζα ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

εληάζζνληαη θαη φζνη εθπνλνχλ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ εγθξίλεη ην 

Σκήκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2083/1992. Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΠΜ ζην Σκήκα Φηινινγίαο, ππνςήθηνη πνπ εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηηο 

εηδηθεχζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληάζζνληαη απηνδηθαίσο ζην Πξφγξακκα κε δηαπηζησηηθή 

πξάμε, πνπ εθδίδεη ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο κε εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, θαη αθνινπζνχλ εθεμήο ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηφ. ηνπο Μ. Φ. 

είλαη δπλαηφλ λα αλαηίζεηαη επηθνπξηθφ έξγν (επηηήξεζε εμεηάζεσλ, επνπηεία Δξγαζηεξίνπ, 

θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο θιπ.) κφλν ζχκθσλα κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ. Οη MΦ έρνπλ φιεο ηηο θνηλσληθέο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/-ηξηεο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

ηνπο MΦ ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο θαη δάλεηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Oη θνηηεηέο ηνπ ΠM δελ θαηαβάιινπλ δίδαθηξα.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Οη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ νκφινγσλ Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

γίλνληαη δεθηνί ζην Σκήκα γηα ηελ εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο κε ηελ επνπηεία 

Καζεγεηψλ ή Αλαπιεξσηψλ Καζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, κε ηελ ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ*. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 
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Σκήκαηνο αίηεζε, βηνγξαθηθφ ππφκλεκα, θαζψο θαη ηεθκεξησκέλν εξεπλεηηθφ ππφκλεκα γηα 

ηελ εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο (κνλνγξαθία, κειέηεο, εξεπλεηηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ θιπ.). Ζ αίηεζε εγθξίλεηαη απφ ηελ ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηεο ΔΜ. Οη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζπλεξγάδνληαη εξεπλεηηθά κε ην Σκήκα θαη 

δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν, ιακβάλνληαο αληηκηζζία απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ππνηξνθία/ρνξεγία ή δελ ιακβάλνπλ κηζζφ απφ 

άιιε πεγή.  

 

APΘPO 11 

ΗΥΤ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

 

O παξψλ Eζσηεξηθφο Kαλνληζκφο Λεηηνπξγίαο (EKΛ) ηνπ ΠM ηνπ Tκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ ζπληάρζεθε απφ εηδηθή Eπηηξνπή 

θαη εγθξίζεθε απφ ηε ΓE ζηελ ππ‟ αξ. 625/25-11-2014 ζπλεδξία. Θα ηζρχζεη γηα δηάζηεκα 

νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ. Oπνηαδήπνηε κεξηθή ή νιηθή ηξνπνπνίεζε ή 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί απφθαζε ηεο ΓE ηνπ Tκήκαηνο Φηινινγίαο χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο ΔΜ. 

 

 Ζ ΔΜ ζηελ ππ‟ αξηζκ. 105/16-5-2016 πλεδξία απνθάζηζε νκφθσλα λα πξνηείλεη ζηε 

ΓΔ ηε αθφινπζε ζπκπιήξσζε ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο (ΔΚΛ) ηνπ ΠΜ: 

ζε πεξίπησζε ππνςεθίνπ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Σκήκα Φηινινγίαο γηα ηνλ νπνίν 

δελ ππάξρεη επηβιέπσλ ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή ή αλαπι. θαζεγεηή, λα αλαιακβάλεη ηελ 

επνπηεία κέινο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή.  
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

(ΦΔΚ 1884/24.05.2018/η. Β’) 

 
Άξζξν 1.  

Γεληθέο Γηαηάμεηο 
 
Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ελζαξξχλεη θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο 

Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο (Μ.Δ.) απφ λένπο επηζηήκνλεο ζε ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζηα 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ ρνιψλ Σκεκάησλ ηνπ, 

έρνληαο ππφςε ηα αθφινπζα: 
 
Α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ.4009/2011 (Α' 195) «Γνκή, ιεηηνπξγία, 
δηαζθάιηζε Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 
Β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4386/201β (Α' 83) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
Γ) Σν γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ εθδνζεί νη πξνβιεπφκελνη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ.4009/2011 (Α' 195) «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε αλσηάησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
Χο Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα (Μ.Δ.) ραξαθηεξίδεηαη απηή πνπ εθπνλείηαη απφ θάηνρνπο 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθπφλεζεο Μ.Δ. ζην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ είλαη νη αθφινπζνη: 

•   Ζ επέθηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ 

ζε λέεο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

•  Ζ ππνζηήξημε λέσλ επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, 
ηεο έξεπλαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο. 

•   Ζ αλάπηπμε έξεπλαο αηρκήο ζε λένπο ηνκείο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε 
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Μεηαδηδάθηνξα. 

• Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

• Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

Ζ αλάδεημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ σο Ηδξχκαηνο ππνζηήξημεο ησλ λέσλ 

επηζηεκφλσλ γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο αηρκήο θαη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ. 

 
Άξζξν 2. 

Αξκφδηα ξγαλα γηα ηελ εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο 
 
Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα είλαη νη 

πλειεχζεηο ησλ Σκεκάησλ θαη ε χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

 
Άξζξν 3. 

Γηαδηθαζία έγθξηζεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο 
 
1. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηεμαγσγή Μ.Δ. έρνπλ νη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο απφ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ 

ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο: κε απηφ ηεο πξνηεηλφκελεο 
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Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο. 
2. Σα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ δέρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ 

έηνπο αηηήζεηο απφ ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο εξεπλεηέο/ηξηεο, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη 
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (βι. ππφδεηγκα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). 

ηελ αίηεζε αλαγξάθεηαη ν/ε Καζεγεηήο/ηξηα ηνπ Σκήκαηνο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ/ηεο 

νπνίνπ/αο επηζπκεί ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε Μ.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ 

ζρεηηθή επηζηνιή απνδνρήο επίβιεςεο θαη επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά: 

• Αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ 
ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

• Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο (εθφζνλ ππάξρεη). 

• Αληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο απφ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

•  Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 

•  Καηάινγνο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί/δεκνζηεπηεί. 

• Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, είηε απφ Καζεγεηέο/ηξηεο ΑEI, είηε απφ Δξεπλεηέο ησλ 

βαζκίδσλ Α', Β' ή Γ', θαηφρνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, αλαγλσξηζκέλνπ 

Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

• Δξεπλεηηθή πξφηαζε εθπφλεζεο Μ.Δ., ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα πνπ έρεη θαζηεξψζεη ην 

Σκήκα (βι. ππφδεηγκα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β). 

3. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ζη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θάζε ππνςεθηφηεηαο, πξσηνθνιιεί ηηο αηηήζεηο, πξνβαίλεη ζηνλ 

απαξαίηεην ηππηθφ έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

πξνσζεί ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 
4. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη ηε ζπλάθεηα ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο κε ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηεη ην Σκήκα, ηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο πνπ ζεξαπεχεη ή 
επηζπκεί λα ζεξαπεχζεη θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ. 

5. Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηή ζπλνδεχεηαη απφ 
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηβιέπνληνο. 

6.  Δθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη ε ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο εγθξίλεηαη ε αίηεζε 
δηεμαγσγήο Μ.Δ. απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη πξνβαίλεη ηαπηφρξνλα θαη 
ζηελ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληνο κέινπο. 

 
Άξζξν 4. 

Δγγξαθέο Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ 
 
1.  Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ελεκεξψλεη ηνπο επηηπρφληεο γηα ηελ επηινγή ηνπο, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Μεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηνλ θαλνληζκφ 

δενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
2.  ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηεξείηαη εηδηθφ κεηξψν Μεηαδηδαθηνξηθψλ Δξεπλεηψλ 

κε ην ζέκα εθάζηνπ θαη κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. 
3.  Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο δελ θαηαβάιινπλ δίδαθηξα νχηε ιακβάλνπλ ακνηβή 

απφ ην Παλεπηζηήκην ή ην Σκήκα, κπνξνχλ φκσο λα ιακβάλνπλ ππνηξνθία/ρνξεγία απφ 
άιιε πεγή. 

 
Άξζξν 5. 

Υξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 
 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο Μ.Δ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ 
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απφ ηελ εκεξνκελία απφθαζεο απνδνρήο θαη έγθξηζεο απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη 

πάλησο φρη κεγαιχηεξε απφ 36 κήλεο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη νη Μεηαδηδάθηνξεο 

Δξεπλεηέο/ηξηεο λα αηηνχληαη παξαηάζεσο, κε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. 
 

Άξζξν 6. 

Δθπφλεζε Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 
 

1. Ζ επίβιεςε ησλ Μεηαδηδαθηνξηθψλ Δξεπλεηψλ ζα αλαηίζεηαη ζε Δπηβιέπνληα 

Καζεγεηή ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

αλήθεη ζηνλ ίδην ή ζπλαθή επηζηεκνληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο ζα δηεμάγεη ηε 

κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα. 

2. Ο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο θαηαζέηεη ζην νηθείν Σκήκα εηεζίσο, έσο ην πέξαο ηνπ 

εαξηλνχ εμακήλνπ, ελδηάκεζε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, κε βάζε ηελ νπνία αμηνινγείηαη ε 

εμέιημε θαη ε πξννπηηθή ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ηνπ εξεπλεηή. 
3. 0/Ζ Δπηβιέπσλ/νπζα Καζεγεηήο/ηξηα, έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ηνλ/ηελ 

Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή/ηξηα γηα ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ 
εξγαζηεξίσλ θαη γηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο. 

4.   Ζ Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ή φπνπ δελ ππάξρεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή 
ησλ Π.Μ.. ησλ Σκεκάησλ ιακβάλεη πξφλνηα γηα ηελ δηηεπθφιπλζε ηεο Μ.Δ. θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Δπηιακβάλεηαη ησλ πξνβιεκάησλ ζε 
πεξηπηψζεηο δηελέμεσλ θαη εάλ απηά δελ επηιχνληαη ηα παξαπέκπεη αξρηθά ζηελ 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε νξηζηηθφ βαζκφ ζηελ Δπηηξνπή Αθαδεκατθήο 
Γενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

5. ηαλ νινθιεξσζεί ε κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα, ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ππνβάιιεη 
ζηνλ νηθείν Σκήκα ηειηθή Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ. 

 
Άξζξν 7. 

Παξνρέο ζηνπο/ζηηο Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο 
 
1. Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηίηιν «Μεηαδηδάθησξ Δξεπλεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

[ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ] ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ». 
2. Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο Μ.Δ. 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηίηιν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο κε ζεβαζκφ ζηε θήκε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπο Καλφλεο Γενληνινγίαο. 

3. Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο ή 

κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε, θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θαη ζηνλ 

αληίζηνηρν εμνπιηζκφ ηνπο, ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε δηθαίσκα δαλεηζκνχ, 

θαζψο θαη ζηηο λεζίδεο Ζ/Τ. 

4.  Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο δχλαληαη λα αηηνχληαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, θάλνληαο ρξήζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, ζε ζπκθσλία ησλ 

φζσλ πξνβιέπνληαη απφ απνθάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο ή ησλ αξκνδίσλ 

Οξγάλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
5.  Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο δελ έρνπλ ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

πξνπηπρηαθνχο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, φπσο ελδεηθηηθά δσξεάλ ζπγγξάκκαηα, 
ζίηηζε, ζηέγαζε, κεηαθηλήζεηο. 
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Άξζξν 8. 

Τπνρξεψζεηο Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ 
 

1. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ Δπηβιέπνληα/νπζα, ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ηεο 

Μ.Δ. , ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, πξνο ελεκέξσζε. 
2. πκκεηέρνπλ ζηηο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζεκηλάξηα, εκεξίδεο ή 

ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην Σκήκα). 
3. Παξνπζηάδνπλ ηελ πξφνδν ηεο Μ.Δ. ηνπο ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο ή άιιεο δξάζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ ην Σκήκα. 
4. ε θάζε δεκνζίεπζή ηνπο, αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ην Σκήκα, ππφ ηελ «αθαδεκατθή 

ζηέγε» ηνπ νπνίνπ εθπνλνχλ ηελ Μ.Δ. (academic affiliation). Δπίζεο, νθείινπλ λα 
αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 
Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο επί Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο πνπ πξνθχπηνπλ. 

5. Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο αξκφδεη ζε 

κέιε ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο θαη λα ηεξνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

Άξζξν 9. 

Οη Μεηαδηδάθηνξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν Δπηζηεκνληθψο 

Τπεχζπλνο είλαη κέινο ΓΔΠ ηνπ Ηδξχκαηνο, εμαηξνχληαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ σο πξνο ηα ζεκεία πνπ ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο 

θαη αθνινπζνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο απφ ηε ζχκβαζε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη κε ηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. 

 
ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δπηζηεκνληθψο Τπεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Δπηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ (εάλ είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν) ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

 
Άξζξν 10 

Πεξάησζε Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

 

1. Οη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο, ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ πξνο ηε Γξακκαηεία, 

γηα έγθξηζε απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ηελ Έθζεζε Πεξάησζεο 

Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ έρεη ζεζπίζεη ην Σκήκα, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Δπηβιέπνληα (βι. ππφδεηγκα 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 

2. Καηφπηλ, ππνρξενχληαη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Μ.Δ. δεκνζίσο, ζε 

εκεξνκελία θαη ρψξν πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή 

 

Άξζξν 11. 

Γηαγξαθή Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή/ηξηαο 

 
Δίλαη δπλαηή ε δηαγξαθή Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο, κεηαμχ άιισλ: 

•  Με ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 
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•  Υξήζε ηδεψλ, κεζφδσλ θαη απνηειεζκάησλ ή αληηγξαθή κέξνπο εξγαζηψλ άιισλ 

επηζηεκφλσλ, ρσξίο αλαθνξά ζε απηνχο. 

•  πκπεξηθνξέο ηνπ Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή πνπ εθζέηνπλ θαη δεκηψλνπλ  

ην Παλεπηζηήκην ή ην Σκήκα ζην νπνίν θηινμελείηαη. 

•  Τπνβνιή αίηεζεο δηαγξαθήο απφ ηνλ/ηελ ίδην/ίδηα ηνλ/ηελ Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή/ηξηα. 

 

Άξζξν 12.  

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 
ζνη Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

ζπλερίδνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ππφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
Άξζξν 13.  

Έλαξμε ηζρχνο 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Α. Τπφδεηγκα Αίηεζεο Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

 

Β. Τπφδεηγκα Πξφηαζεο Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

 

Γ. Τπφδεηγκα Δληχπνπ Έθζεζεο Πεξάησζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

Τπφδεηγκα Αίηεζεο Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

Πξνο: Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ  

Σκήκα: _____________________________ 

 

ΑΗΣΖΖ 

ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Ολνκαηεπψλπκν Τπνςεθίνπ/αο: 

________________________________________________________________________ 

 

λνκα παηξφο: 

________________________________________________________________________ 

 

Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: 

________________________________________________________________________ 

 

Σαρ. Κψδηθαο: 

________________________________________________________________________ 

 

Σει. επηθνηλσλίαο: 

________________________________________________________________________ 

 

E-mail: 

________________________________________________________________________ 

 

Αξηζκ. Αζηπλ. Σαπηφηεηαο: ___________________ Δθδ.Αξρή:___________________ 

 

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 

ΑΔΗ ή ΣΔΗ ΣΜΖΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΠΣΤΥΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ 

    

    

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 

ΑΔΗ ή ΣΔΗ ΣΜΖΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΠΣΤΥΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ 
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3. ΓΗΑΚΡΗΔΗ/ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ 

 

 

 

4. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ, ΠΣΤΥΗΑΚΔ, ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ θαη 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΒΑΘΜΟ 

    

    

    

 

5. ΑΛΛΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

6. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

ΓΛΧΑ ΓΗΠΛΧΜΑ ή ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΝΧΖ 

  

  

  

 

7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά: 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Αληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο απφ ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέινο ΓΔΠ ή απφ Δξεπλεηή ησλ βαζκίδσλ Α ', Β' ή Γ', 

θαηφρνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, αλαγλσξηζκέλνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Καηάινγνο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί. 

 Πξφηαζε εθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

έρεη θαζηεξψζεη ην Σκήκα. 
 

Ο/Ζ Αηη____ 
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Τπνγξαθή ______________________ Ζκεξνκελία _____________________ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

Τπφδεηγκα Πξφηαζεο 

Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

 

Πξνο: Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ  

Σκήκα: _____________________________ 

Πξφηαζε Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

ΔΠΗΘΔΣΟ:_____________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________________________ 

ΣΗΣΛΟ:_______________________________________________________________ 

Πξνηεηλφκελνο/ε 

Δπηβιέπνλ/νπζα:_________________________________________________________ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

(ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο) 

1.Αλαζθφπεζε εξεπλεηηθήο πεξηνρήο 

2. Αληηθείκελν έξεπλαο θαη ζηφρνη 

3. Θεκαηηθή πεξηνρή/έο 

4. Υξνλνδηάγξακκα 

5. Λέμεηο - θιεηδηά (απφ 2 έσο 5) 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

1. Γηεπθξηλίζηε ζε ηη αθξηβψο έγθεηηαη ε ζεκαζία/ρξεζηκφηεηα θαη ε πξσηνηππία ηεο 

πξνηεηλφκελεο έξεπλαο (200-400 ιέμεηο). 

2. Δμεγείζηε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ππνζέζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο (100-400 

ιέμεηο). 

3. Γηεπθξηλίζηε ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε. 

Γηθαηνινγείζηε ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο γηα ηνπο ζηφρνπο/ππνζέζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο 

έξεπλαο (100-300 ιέμεηο). 

4. Πξνζδηνξίζηε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ εξγαζηψλ/ζηαδίσλ εθπφλεζεο ηεο 

έξεπλαο, φπσο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εξεπλεηηθνχ 

πιηθνχ, δηεμαγσγή πεηξακάησλ ή ζελαξίσλ, ζρεδηαζκφο ινγηζκηθνχ, ππνβνιή αλαιπηηθνχ 

πιάλνπ ζπγγξαθήο, ζπγγξαθή ησλ θεθαιαίσλ/κεξψλ (100-400 ιέμεηο). Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην δσξεάλ δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν project timeline schedule. 

5. Γηεπθξηλίζηε ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο (ιρ. Πξνεγνχκελεο 

ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο/έξεπλεο/εθαξκνγέο ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εθφζνλ ππάξρνπλ) (100-300ιέμεηο). 

6. Γηεπθξηλίζηε ηνπο ηξφπνπο δηάρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (ιρ. ζε πνηα 

ζπλέδξηα/πεξηνδηθά ή απηνηειείο εθδφζεηο ζα επηδηψμεηε ηε δεκνζίεπζή ηνπο) (100- 300 

ιέμεηο). 
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7. Γηεπθξηλίζηε ηε ζπλάθεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ην 

ζπλνιηθφ αθαδεκατθφ (εξεπλεηηθφ/ζπγγξαθηθφ/δηδαθηηθφ) έξγν ηνπ/ηεο 

Δπηβιέπνληνο/νπζαο (100-300 ιέμεηο). 

Βεβαηψλσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε θαη εγθξίλσ ηελ αλσηέξσ πξφηαζε Μεηαδηδαθηνξηθήο 

Έξεπλαο 

   Ολνκαηεπψλπκν 

 Ηδηφηεηα Πξνηεηλφκελνπ Δπηβιέπνληα       Τπνγξαθή 

 

_______________________________________  ______________________ 

_______________________________________ 

 

Ησάλληλα, _______/_______/________ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

Τπφδεηγκα Δληχπνπ 

Έθζεζεο Πεξάησζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

 

 

ΠΡΟ: Σα κέιε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο ___________________ 

ΘΔΜΑ : Έθζεζε Πεξάησζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Μ.Δ.: _____________________________________________ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: _______________________________________________________ 

 

1. Σίηινο 

2. Δηζαγσγή 

3. Οξηζκφο πξνβιήκαηνο-ζηφρνη 

4. Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ έξεπλαο 

5. Γεκνζηεχζεηο Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή /ηξηαο 

6. Αλαθνξέο 

 

Ο/Ζ Μεηαδηδάθηνξαο 

Δξεπλεηήο/ηξηα 

    Ο/Ζ Δπηβιέπσλ/νπζα 

 

 

 

 

(ππνγξαθή)     (ππνγξαθή) 
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 
 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ 
 

Α. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ-ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 
A. Αιεμάθεο 

Δ. Καξαθάζεο 
Φ. Πνιπκεξάθεο 

 

Β. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  
Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ, Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

. Γεκεηξηάδε-Κσλζηαληηλίδε 
Δ. Καξαθάζεο 
Γ. Καξγηψηεο  

Α. Βνγηαηδφγινπ 
Φ. Πνιπκεξάθεο 

Υ. Απγεξηλφο 
 

Δμεηαζηέο – Βαζκνινγεηέο – Αλαβαζκνινγεηέο 
Αξραία Διιεληθά 

Μ. Ληάηζε θαη Υ. Απγεξηλφο (εμεηαζηέο) 
Δ. Γθαζηή θαη Β.-. Υξπζαθνπνχινπ (βαζκνινγήηξηεο) 

. Γεκεηξηάδε-Κσλζηαληηλίδε (αλαβαζκνινγήηξηα) 
 

Λαηηληθά 
Δ. Γθαζηή θαη Φ. Πνιπκεξάθεο (εμεηαζηέο) 

Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ θαη Δ. Καξαθάζεο (βαζκνινγεηέο) 
Α. Αιεμάθεο (αλαβαζκνινγεηήο) 

 
Νέα Διιεληθά 

Α. Βνγηαηδφγινπ θαη Γ. Καξγηψηεο (εμεηαζηέο) 
Π. Καγηαιήο θαη Η. Παπαζενδψξνπ (βαζκνινγεηέο) 

Α. Αιεμάθεο (αλαβαζκνινγεηήο) 
 

Γ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS 
Π. Φίινο (πληνληζηήο-Σκεκαηηθφο Τπεχζπλνο) 

Υ. Απγεξηλφο (ππεχζπλνο ζηνλ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο) 
Α. Αιεμάθεο (ππεχζπλνο ζηνλ Σνκέα ΜΝΔΦ) 

Π. Φίινο (ππεχζπλνο ζηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο) 
 

Γ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΓΖΓΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΧΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Μ. Μαζηξνπαχινπ 

Υ. Εέθαο 
Γ. Παπαζηάζε 

Α. Πξέληδα 
Κ. Βιάρα 

Δ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
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Δ. Καξαθάζεο 

Γ. Καξγηψηεο 

Μ. Λεθάθνπ 

Σ. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΜ 2018-2019 

Η. ΚΛΑΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Α. Δπηηξνπή γξαπηψλ εμεηάζεσλ νη θ.θ. 

Αξραία Διιεληθά: Δ. Υνπιηαξά, Μ. Ληάηζε, Υ. Απγεξηλφο 

Λαηηληθά: Δ. Υνπιηαξά, Δ. Καξαθάζεο, Φ. Πνιπκεξάθεο 

 

Β. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ. 

. Γεκεηξηάδε-Κσλζηαληηλίδε, Δ. Καξαθάζεο, Δ. Γθαζηή 

 

Γ. πληνληζηηθή Δπηηξνπή: 

Δ. Γθαζηή, Β.-. Υξπζαθνπνχινπ 

 

ΗΗ. ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

Α. ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

1. Δπηηξνπή Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ νη θ.θ. 

Α. Αιεμάθεο, Α. Βνγηαηδφγινπ, Δ. Καιηζνγηάλλε 

 

2. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ. 

Α. Αιεμάθεο, Α. Βνγηαηδφγινπ, Δ. Καιηζνγηάλλε 

 

3. πληνληζηηθή Δπηηξνπή νη θ.θ. 

Α. Αιεμάθεο, Δ. Καιηζνγηάλλε 

 

Β. ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

1. Δπηηξνπή Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ νη θ.θ. 
Π. Καγηαιήο, Η. Παπαζενδψξνπ, Α. Βνγηαηδφγινπ 

 

2. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ. 

Π. Καγηαιήο, Η. Παπαζενδψξνπ, Α. Βνγηαηδφγινπ 

 

Γ. πληνληζηηθή Δπηηξνπή: 

Γ. Καξγηψηεο, Η. Παπαζενδψξνπ 

 

 

 

 

ΗΗΗ. ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
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1. Δπηηξνπή Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ νη θ.θ. 
Μ. Λεθάθνπ, Μ. Μαζηξνπαχινπ, Π. Φίινο 

 

2. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ. 

Μ. Μαζηξνπαχινπ, Μ. Λεθάθνπ, Π. Φίινο 

 

3. πληνληζηηθε Δπηηξνπή νη θ.θ. 

Μ. Λεθάθνπ, Μ. Μαζηξνπαχινπ 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

 

Α. Αγγιηθά: Α. Αιεμάθεο, . Γεκεηξηάδε Κσλζηαληηλίδε, Μ. Λεθάθνπ 

 

Β. Γεξκαληθά: Μ. Ληάηζε, Γ. Καξγηψηεο, Π. Φίινο 

 

Γ. Γαιιηθά: Δ. Υνπιηαξά-Ραΐνπ, Δ. Καξαθάζεο, Γ. Καξγηψηεο 

 

Γ. Ηζπαληθά: , Μ. Ληάηζε, Δ. Γθαζηή, Γ. Καξγηψηεο 

 

Δ. Ηηαιηθά: Δ. Καξαθάζεο, Δ. Γθαζηή, Φ. Πνιπκεξάθεο 
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ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

 

EΞETATEA YΛH 

I. Π.Μ..: KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA 

1. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

2. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

α)  APXAIA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA 

 Oκήξνπ Iιηάδνο Χ 
 νθνθιένπο Hιέθηξα· Eπξηπίδνπ Bάθραη. 
 Θνπθπδίδνπ Ξπγγξαθήο Bηβι. 1

ν
 

 Άγλσζην θείκελν  
 Iζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο απφ ηηο αξρέο έσο θαη ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. 

β)  ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA 
 Bηξγηιίνπ Aηλεηάδνο VI. 
 Λαηηληθφ Mπζηζηφξεκα:  
 α) Γ. Πεηξψληνπ Satyricon θεθθ. 1-4· 26,7-34,10· 37-38· 51· 61,5-63,10· 71· 110,6-113. 
Kαη απφ κεηάθξαζε νιφθιεξε ε Cena Trimalchionis (= Satyr. θεθ. 26,7-78,8) 
 β) Aπνπιήηνπ Mεηακνξθ. I, 1.IV, 28· V, 22-23. 
 Άγλσζην θείκελν: Γ. Iνπι. Kαίζαξνο (& A.Hirti), De bello Gallico I-III. 
 Iζηνξία ηεο ιαηηληθήο ινγνηερλίαο ηεο ρξπζήο θαη αξγπξήο επνρήο. 
H εμέηαζε ηνπ γλσζηνχ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη κεηά-θξαζε, 
θξηηηθέο, εξκελεπηηθέο-πξαγκαηνινγηθέο θαη γξακκαηνινγηθέο παξαηεξήζεηο, ελψ ε εμέηαζε 
ηνπ άγλσζηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη κεηά-θξαζε, 
γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο. 
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

α) ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

1. Richardson, N. (κεη. Μ. Ννχζηα, επηκ. Α. Ρεγθάθνο): Οκήξνπ Ιιηάδα, ηφκνο Σ΄, εθδφζεηο 
University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2005. 
2. Dodds, E.R. (κεη. Γ.Τ. Πεηξίδνπ – Γ.Γ. παζάξαο): Δπξηπίδνπ Βάθραη. Κξηηηθή θαη 
εξκελεπηηθή έθδνζε, εθδ. Καξδακίηζα, Αζήλα 2004. 
3. Hornblower, S. (κεη. Φ. Πεηίθα, επηκ. Α. Ρεγθάθνο): Commentary on Thucydides, ηόκνο Α΄ 
, εθδφζεηο University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2006. 
4. Easterling, P.E. – Knox, B.M.W. (κεη.Ν. Κνλνκήο – Υξ. Γξίκπαο – Μ. Κνλνκή): Ιζηνξία 
ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο Γ. Παπαδήκα, Αζήλα 2000. 
5. Lesky, A. (κεη. Α. Σζνπαλάθεο): Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο 
Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2006. 
6. Lesky, A. (κεη. Ν. Υνπξκνπδηάδεο): Η Σξαγηθή Πνίεζε ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, ηφκνη Α΄ 
θαη Β΄ , εθδφζεηο ΜΗΔΣ, Αζήλα 2003. 

β) ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 
1. Austin, R.G. (κεη. Λ. Σξνκάξαο): Βηξγηιίνπ Αηλεηάδνο βηβιίν VI, εθδφζεηο University 
Studio Press, Θεζζαινλίθε 2005. 
2. Albrecht, M. (κεη. Γ. Ε. Νηθήηαο): Ιζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο, ηόκνη Α΄ θαη Β΄ , 
Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2007. 
3. Kenney, E.J. – Clausen, W.V. (κεη. Θ. Πίθνπιαο – Α. ηδέξε –Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλήο): 
Ιζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο Γ. Παπαδήκα, Αζήλα 1998. 
4. Ράηνο, Γ.: Λαηηληθό Μπζηζηόξεκα, Πεηξώληνο-Απνπιήηνο, Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο, 
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Γηάλλελα 1999. 
5. Καινγεξάο, Κ. Α.: Caesar, De Bello Gallico, εθδφζεηο Γ. Παπαδήκα, Αζήλαη 1977. 
 

 

II. Π.Μ..: ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 
 

1. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 
 

1. Ηζηνξία ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο  

2. Κείκελα ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο  

2.1. Πνίεζε: Γηνλ. νισκφο, Κ. Π. Καβάθεο, Γ. εθέξεο (Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα είλαη 

πιήξσο εμνηθεησκέλνη κε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ησλ ηξηψλ πνηεηψλ).  

2.2. Πεδνγξαθία: Π. Καιιηγάο, Γ. Βηθέιαο, Δκκ. Ρνΐδεο, Αι. Παπαδηακάληεο, Γ. Βηδπελφο, 

Κ. Υαηδφπνπινο, Κ. Θενηφθεο, Γ. Θενηνθάο, Κ. Πνιίηεο, . Σζίξθαο, Γ. Υαηδήο, Άι. 

Κνηδηάο, Γ. Ησάλλνπ.  

3. πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία  

4. Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο 
 

ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

1. Ηζηνξία ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο  
Λίλνο Πνιίηεο, Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο, 4ε έθδνζε, Αζήλα 1985 (ή νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε έθδνζε).  

2. Κείκελα ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο  
2.1. Πνίεζε: Γηνλ. νισκφο, Κ. Π. Καβάθεο, Γ. εθέξεο*  

Γ. Κεραγηφγινπ (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ νισκνύ, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 

Κξήηεο, Ζξάθιεην 2003.  

Μ. Πηεξήο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

Ζξάθιεην 2005.  

Γ. Γαζθαιφπνπινο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 
Κξήηεο, Ζξάθιεην 2005. 

*εκείσζε: Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλνη κε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

ησλ ηξηψλ πνηεηψλ.  

2.2. Πεδνγξαθία: Π. Καιιηγάο, Γ. Βηθέιαο, Δκκ. Ρνΐδεο, Αι. Παπαδηακάληεο, Γ. Βηδπελφο, 

Κ. Υαηδφπνπινο, Κ. Θενηφθεο, Γ. Θενηνθάο, Κ. Πνιίηεο, . Σζίξθαο, Γ. Υαηδήο, Άι. 

Κνηδηάο, Γ. Ησάλλνπ.  

Σα νηθεία θεθάιαηα απφ ηα αθφινπζα έξγα:  

Ν. Βαγελάο θ.ά. (επηκ.), Η παιαηόηεξε πεδνγξαθία καο, η. Γ΄–ΗΑ΄, νθφιεο, Αζήλα 1999.  

Σ. Καξβέιεο θ.ά. (επηκ.), Η κεζνπνιεκηθή πεδνγξαθία, η. Α΄-Ζ΄., νθφιεο, Αζήλα 1996.  

Σ. Καξβέιεο θ.ά. (επηκ.), Η κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία, η. Α΄-Ζ΄., νθφιεο, Αζήλα 1996.  

3. πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία  
Martin Travers, Δηζαγσγή ζηε Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία, κηθξ. Η. Νανχκ-Μ. 
Παπαειηάδε, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2006. 

4. Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο  
Peter Barry, Γλσξηκία κε ηε ζεσξία. Μηα εηζαγσγή ζηε ινγνηερληθή θαη πνιηηηζκηθή ζεσξία, 

κηθξ. Α. Νάηζηλα, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2013.  

εκείσζε: ην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο εμεηαζηέαο χιεο νη ππνςήθηνη 
ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ζπκβνπιεχνληαη θαη ην αθφινπζν έξγν: M. H. Abrams, Λεμηθό 
ινγνηερληθώλ όξσλ. Θεσξία, ηζηνξία, θξηηηθή ινγνηερλίαο, κηθξ. Γ. Γειεβνξηά-. 
Υαηδεησαλλίδνπ, Παηάθεο, Αζήλα 2005. 
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2. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: MEΑΗΧΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

 

I. ΛΟΓΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  
Α. Γ. Αθξνπνιίηνπ Υξνληθή ζπγγξαθή  

Κείκελν  

Α. Heisenberg, Georgii Acropolitae Opera, Ληςία 1903, η. I, ζζ. 1-189 (Αλαη. ηνπηγάξδε 

1978 επηκ. P. Wirth).  

Β. Βίνο ηνπ Παηξηάξρε Δπζπκίνπ.  

Κείκελν  

P. Karlin Hayter, Vita Euthymii Patriarchae Contastinopolitanae Text, Translation 

Introduction and Commentary (Bibliothèque de Byzantion 3), Βξπμέιιεο 1970.  

 

II. ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  

A. Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (Ζ παξαιιαγή ηνπ Escorial)  

Κείκελν  

η. Αιεμίνπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο θαη ην Άζκα ηνπ Αξκνύξε. Κξηηηθή έθδνζε, Αζήλα 

1985.  

E. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cambridge 1998.  

Β. Πησρνπξνδξνκηθά Πνηήκαηα: Γ- Γ.  

Κείκελν  

Ν. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο, Ζξάθιεην 2012, ζζ. 173- 236.  

H εμέηαζε πεξηιακβάλεη κεηάθξαζε ινγίνπ θαη δεκψδνπο Μεζαησληθνχ θεηκέλνπ, θαη 
θξηηηθέο, εξκελεπηηθέο-πξαγκαηνινγηθέο θαη γξακκαηνινγηθέο παξαηεξήζεηο. 

 

ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

Η. ΛΟΓΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  
Α. Γ. Αθξνπνιίηνπ Υξνληθή ζπγγξαθή  

Κείκελν  

Α. Heisenberg, Georgii Acropolitae Opera, Ληςία 1903, η. I, ζζ. 1-189 (Αλαη. ηνπηγάξδε 

1978 επηκ. P. Wirth).  

Βηβιηνγξαθία:  

.Ζ. ππξφπνπινο, Γεώξγηνο Αθξνπνιίηεο, Υξνληθή ζπγγξαθή. Η βπδαληηλή ηζηνξία ηεο 

ιαηηλνθξαηίαο (1204- 1261). Δηζαγσγή, Μεηάθξαζε, ρόιηα. Θεζζαινλίθε 2004.  

Α. Καξπφδεινο, Βπδαληηλνί Ιζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, η. Γ΄ (13νο- 15νο αη.), ζζ. 32- 59.  

G. Ostrogorsky, Ιζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο, Μεηαθξ. Η. Παλαγφπνπινο , επηκ. Δπ. 

Υξπζφο, Αζήλα 19975, η. Γ΄, ζζ. 93- 132.  

D. M. Nicol, Οη ηειεπηαίνη αηώλεο ηνπ Βπδαληίνπ 1261- 1453, Μεηαθξ. η. Κνκλελφο, Αζήλα 
20054, ζζ.15-72. 
 

Β. Βίνο ηνπ Παηξηάξρε Δπζπκίνπ.  

Κείκελν  

P. Karlin Hayter, Vita Euthymii Patriarchae Contastinopolitanae Text, Translation 

Introduction and Commentary (Bibliothèque de Byzantion 3), Βξπμέιιεο 1970.  

Βηβιηνγξαθία  

Α. Αιεμάθεο. Γάκνη θεδείεο θαη απηνθξαηνξηθέο κεηακέιεηεο. Ο βίνο ηνπ Παηξηάξρε Δπζπκίνπ 
ππό αλσλύκνπ κνλαρνύ. Δηζαγσγή, Μεηάθξαζε, ρφιηα, Αζήλα 2006. 
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ΗΗ. ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  

A. Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (Ζ παξαιιαγή ηνπ Escorial)  

Κείκελν  

η. Αιεμίνπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο θαη ην Άζκα ηνπ Αξκνύξε. Κξηηηθή έθδνζε, Αζήλα 

1985.  

E. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cambridge 1998.  

Βηβιηνγξαθία  

H.- G. Beck, Ιζηνξία ηνπ Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο. Μεηαθξ. N. Eideneier, Αζήλα 

20173, ζζ. 119- 168.  

η. Αιεμίνπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο θαη ηα άζκαηα ηνπ Αξκνύξε θαη ηνπ Τηνύ ηνπ 
Αλδξνλίθνπ, Αζήλα 1995, ζζ. 13- 89. 
 

Β. Πησρνπξνδξνκηθά Πνηήκαηα: Γ- Γ.  

Κείκελν  

Ν. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο, Ζξάθιεην 2012, ζζ. 173- 236.  

Βηβιηνγξαθία:  

H.- G. Beck, Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο, ζζ. 171- 176.  

N. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο, Ζξάθιεην 2012, ζζ. 1- 41, 93- 142. 
 
 

ΗΗΗ. Π.Μ..: ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

(1) V. Fromkin, R. Rodman & Hyams, Δηζαγσγή ζηε Μειέηε ηεο Γιψζζαο, εθδ. Παηάθε, 

Aζήλα 2008. 

(2) Μ. Nespor, Φσλνινγία, εθδ. Παηάθε, Aζήλα 1999. 

(3) P. Ladefoged, Δηζαγσγή ζηε Φσλεηηθή, εθδ. Παηάθε, Aζήλα 2006. 

(4) Α. Ράιιε, Μνξθνινγία, εθδ. Παηάθε, Aζήλα 2005. 

(5) Δηξ. Φηιηππάθε-Warburton, Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία, εθδ. Νεθέιε, 

Αζήλα 2010. 

(6) J. Lyons, Γισζζνινγηθή εκαζηνινγία, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1999. 

β) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ / ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

(1) Σ. Harley, Ζ Φπρνινγία ηεο Γιψζζαο. Απφ ηελ Πξάμε ζηε Θεσξία, University Studio 

Press, Θεζζαινλίθε 2008.  

(2) . Μπέιια, Ζ Γεχηεξε Γιψζζα. Καηάθηεζε θαη Γηδαζθαιία, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2011.  

γ) ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ  

(1) A.-Φ. Xξηζηίδεο (επηκ.), Iζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο - 

Iλζηηηνχην Nενειιεληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 2001, ζζ. 102-107, 121-267, 281-370, 

383-520.  

(2) R. Browning, H Διιεληθή Γιψζζα, Μεζαησληθή θαη Νέα, εθδ. Παπαδήκα, Aζήλα 1991. 
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ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018-2019 

 

(Α) Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Φηινζνθηθψλ ρνιψλ: 

 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:  Θνπθπδίδεο, 6
ν
 βηβιίν. 

    κεξνο, Ραςσδία Φ θαη  (Ιιηάδα).  

    Άγλσζην. 

ΛΑΣΗΝΗΚΑ:    Καίζαξαο, De Bello Civili. 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:  

1) Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 19
νο

 θαη 20
νο

 αηψλαο. 

2) Ζ παιαηφηεξε πεδνγξαθία: Ρνΐδεο-Παπαδηακάληεο-Βηδπελφο. 

3) Νεφηεξε πνίεζε: Καβάθεο-εθέξεο-Ρίηζνο. 

 

(β) Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο φισλ ησλ άιισλ ρνιψλ: 

 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:  Θνπθπδίδεο, 6
ν
 βηβιίν. 

    Άγλσζην. 

ΛΑΣΗΝΗΚΑ:    Καίζαξαο, De Bello Civili. 

 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:  

1) Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: 19
νο

 θαη 20
νο

 αηψλαο. 

2) Νεφηεξε πνίεζε: Καβάθεο-εθέξεο-Ρίηζνο. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

 

ΟΜΖΡΟ 

 

1. A. Lesky, Ιζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, κεηαθξ. Α. Σζνπαλάθε, 

Θεζζαινλίθε, 5
ε
 έθδνζε 1981, ζει. 41-80, 97-139. 

2. Α. Σζνπαλάθε, Δηζαγσγή ζηνλ Όκεξν, Θεζζαινλίθε, 4 1983. 

3. A. Wace & Fr. Stubbings, κεξνο, A.Companion to Homer Αζήλα 1984.  

4. M. I. Finley, Ο θόζκνο ηνπ Οδπζζέα, Αζήλα, ζει. 15-58, 135-179. 

5. Η. Θ. Καθξηδή, Οκεξηθέο έξεπλεο, Αζήλα 1967, ζει. 2-53. 

6. W. Schadewaldt, Από ηνλ θόζκν θαη ην έξγν ηνπ Οκήξνπ, Αζήλα 1982, ηφκ. Β, ζει. 183-

206. 

7. P.E. Easterling – B.M. W.Knox, Ιζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, (κεηάθξαζε 

Ν. Κνλνκή, εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα, 1990), ζζ.70-134, 585-604. 

 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ 

 

1. A. Lesky, Ιζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο: ην θεθάιαην ην ζρεηηθφ κε ηνλ 

Θνπθπδίδε. 

2. J. de Romilly (κεη. Φ. Καθξηδή), Ιζηνξία θαη Λόγνο ζηνλ Θνπθπδίδε, Μ.Η.Δ.Σ. Αζήλα 

1988. 
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3. Κνπκαληαξάθε, Λ., Θνπθπδίδνπ Πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο, Αζήλαη 1963. 

4. Γεσγνπαπαδάθνπ, Α., Θνπθπδίδε Ιζηνξία, Θεζζαινλίθε 1982. 

 

εκ. Θα ππάξμνπλ γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο θαη γη’ απηφ 

ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςεθίνπο κειέηε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο. 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΑ 

ΚΑΗΑΡΑ 

 

1. Αλησλίνπ, Γ., Γ. Ι. Καίζαξνο, Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ 

(Δηζαγσγή, Κείκελνλ, Μεηάθξαζηο, ρφιηα, Λεμηιφγηνλ, Πίλαθεο), Δθδ. Γξεγφξε, 

Αζήλα. 

2. Γηαλλαθφπνπινο, Π. Δ. Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. De Bello Civili 

(Μεηάθξαζε), Δθδ. Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Αζήλα.  

3. Καινγεξάο, Κ., Γ. Ι. Καίζαξνο, Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ 

(Commentarii de Bello Civili). Βηβιία Α, Β, Γ (Δηζαγσγή, Κείκελνλ, Μεηάθξαζηο, 

Πιήξεο Λεμηιόγηνλ, Δπξεηήξηνλ θπξίσλ νλνκάησλ), Δθδ. Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Αζήλα. 

4. Νηθνιφπνπινο, Π. Πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ (Μεηάθξαζε), Δθδ. Γξεγφξε, Αζήλα. 

5. Rose, Ζ. J., Ιζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο, ηφκνο Η, ζζ. 212-220. 

 

εκ. Θα ππάξμνπλ γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο θαη γη’ απηφ ζπληζηάηαη 

ζηνπο ππνςεθίνπο κειέηε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο. 

 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

Α. Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: 19
νο

 θαη 20
νο

 αηψλαο. 

Σα νηθεία θεθάιαηα απφ ην: 

Λίλνο Πνιίηεο, Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Μνξθσηηθφ ΄Ηδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο, 4
ε
 έθδνζε, Αζήλα 1985 (ή νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε έθδνζε). 

 

Β. Ζ παιαηφηεξε πεδνγξαθία: Ρνΐδεο -Παπαδηακάληεο-Βηδπελφο 

Σα νηθεία θεθάιαηα απφ ην: 

Ν. Βαγελάο θ. ά. (επηκ.), Η παιαηόηεξε πεδνγξαθία καο, η. Γ΄.-ΙΑ΄, νθφιεο, Αζήλα 1999. 

 

Γ. Νεφηεξε πνίεζε: Καβάθεο-εθέξεο-Ρίηζνο 

Κ. Π. Καβάθεο: Πνηήκαηα 1882-1932, Δξκήο, Αζήλα 2003. 

Γ. εθέξεο, Πνηήκαηα, ΄Ηθαξνο, Αζήλα 
19

 1998. 

Υξ. Πξνθνπάθε, επηκ., Αλζνινγία Γηάλλε Ρίηζνπ, Αζήλα, Κέδξνο 2000. 

Μ. Πηεξήο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

Ζξάθιεην 2005. 

Γ. Γαζθαιφπνπινο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 

Κξήηεο, Ζξάθιεην 2005. 

Γ. Κφθνξεο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

Ζξάθιεην 2009. 
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ΔΞΑΜΖΝΟ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ 

(Α.Δ. 2018- 2019) 

 

1. Πηπρηνχρσλ Φηινζνθηθήο ρνιήο (πιελ ησλ μελφγισζζσλ Φηινινγηθψλ Σκεκάησλ): 

θαηάηαμε ζην 3
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδνληαη επηηπρψο κφλν ζηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ 3
νπ

 θαη 4
νπ

 εμακήλνπ θαη ζηα καζήκαηα ησλ Αξραίσλ 

Διιεληθψλ θαη Λαηηληθψλ ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ (Ρεηνξεία) θαη (Αξραία Διιεληθή Γιψζζα-

Θεκαηνγξαθία) αληίζηνηρα, θαζψο θαη ζε έλα απφ ηα καζήκαηα ησλ Λαηηληθψλ ηνπ 2
νπ

 

εμακήλνπ (Λαηηληθή πεδνγξαθία) θαη (Λαηηληθή Γιψζζα-Θεκαηνγξαθία). 

2. Πηπρηνχρσλ Θενινγηθήο ρνιήο θαη μελφγισζζσλ Φηινινγηθψλ Σκεκάησλ: θαηάηαμε 

ζην 1
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ. 

3. Πηπρηνχρσλ Αλσηέξσλ θαη άιισλ ρνιψλ: θαηάηαμε ζην 1
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ. 

4. Πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ πηπρίν κε άιιε 

εηδίθεπζε: θαηάηαμε ζην 5
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδνληαη ζηα 

ππνρξεσηηθά θαη ζηα επηιεγφκελα καζήκαηα ηεο εηδίθεπζεο πνπ πξνβιέπεη ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ. 

 

Πνζνζηά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 

(Α.Δ. 2018 - 2019) 

 

Σν πνζνζηφ ησλ θαηαηάμεσλ ησλ πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίνπ, ΣΔΗ ή ηζνηίκσλ πξνο απηά, 

Α..ΠΑΗ.ΣΔ. ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ ΓΟ.Α.Σ.ΑΠ), θαζψο 

θαη ησλ θαηφρσλ πηπρίσλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θαη δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ Τπνπξγείσλ, νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 12% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζε θάζε Σκήκα 

Παλεπηζηεκίνπ, ΣΔΗ ή Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 

Δπηκεξηζκφο ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ γηα 

θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ή αλαθαηαλνκή ηπρφλ ελαπνκέλνληνο πνζνζηνχ ζε άιιε θαηεγνξία 

θαηαηάμεσλ δελ επηηξέπεηαη. 

 

Γηθαηνινγεηηθά - Υξφλνο δηελέξγεηαο θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ 

 

1. Ζ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πηπρηνχρσλ πνπ επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ππνβάιινληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απφ 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο.  

 

2. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα εμήο:  

α) Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

β)Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ πεξάησζεο ζπνπδψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνχρνπο 

εμσηεξηθνχ ζπλππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο απφ ηνλ 

Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο 

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή απφ ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ.  

 

3. Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη θαηά ην δηάζηεκα απφ 1 έσο 20 Γεθεκβξίνπ 

θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Σν πξφγξακκα εμεηάζεσλ αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε εμέηαζεο ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο.  
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ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ 

 

DIVISION OF CLASSICS 

ΣΟΜΔΑ ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  

 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

UNDERGRADUATE COURSES 

 

Ancient Greek 

Αξραία Διιεληθά 

 

Winter Semester 

Υεηκεξηλφ Δμάκελν 

 

Compulsory Courses (Τ) 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

Semester 

Δμάκελν 

I  ΦΤ1103:  Rhetoric of the Imperial Era 

Ρεηνξηθή Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ 

ΦΤ1100:  Oratory 

Ρεηνξεία 

ΦΤ1102:  Greek Unseen I 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα Η 

 

III ΦΤ 3132:  Tragedy: Euripides Bacchae 

Σξαγσδία: Δπξηπίδνπ Βάθραη 

ΦΤ 3134:  Tragedy: Euripides Hippolytus  

Σξαγσδία: Δπξηπίδνπ Ιππόιπηνο 

ΦΤ 3935:  Philosophy: Aristotle‟s Nicomachean Ethics 

Φηινζνθηθή Πεδνγξαθία: Αξηζηνηέινπο Ηζηθά Νηθνκάρεηα  

ΦΤ5164:  Philosophy: Plato‟s Symposium  

Φηινζνθηθή Πεδνγξαθία: Πιάησλνο πκπόζηνλ 

 

V ΦΤ 5150  Homer‟s Iliad 

Οκήξνπ Ιιηάο 

ΦΤ 5628  Lyric Poetry 

Λπξηθή Πνίεζε 

 

Optional Courses 

ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

ΦΔ0213  Introduction to Papyrology (Seminar) 

Δηζαγσγή ζηελ Παππξνινγία 

(εκηλάξην Δηδίθεπζεο) 

ΦΔ0710  Historiography: Herodotus 

Ηζηνξηνγξαθία: Ζξφδνηνο  

ΦΔ0664 Greek Paleography  

Διιεληθή Παιαηνγξαθία 
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ΦΔ0711  New Comedy: Menander‟s Dyskolos 

Νέα Κσκσδία: Μελάλδξνπ Γύζθνινο  

ΦΔ0263  Historiography: Thucydides 

Ηζηνξηνγξαθία: Θνπθπδίδεο 

ΦΔ0706  Tragedy: Aeschylus‟ Choephori 

Σξαγσδία: Αηζρχινπ Υνεθόξνη 

 

 

 

Spring Semester 

Δαξηλφ Δμάκελν 

 

Compulsory Courses 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

II ΦΤ2121 Historiography: Thucydides 

Ηζηνξηνγξαθία: Θνπθπδίδεο 

ΦΤ2123  Greek Unseen II 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα ΗΗ 

ΦΤ2315  Introduction to Classics 

Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία 

 

IV ΦΤ4143  Tragedy: Sophocles‟ Ajax 

Σξαγσδία: νθνθιένπο Αίαο 

ΦΤ4141  Tragedy: Sophocles‟ Electra 

Σξαγσδία: νθνθιένπο Ηιέθηξα 

 

VI ΦΤ6170  Comedy: Aristophanes‟ Frogs 

Κσκσδία: Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη 

 

 

Optional Courses 

ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

ΦΔ0705  Greek Literature of the Imperial Era 

Διιεληθή Γξακκαηεία Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ 

 

ΦΔ0712  Textual Criticism of Classical Texts 

Κξηηηθή θαη Δθδνηηθή ησλ Κιαζηθψλ Κεηκέλσλ 

 

ΦΔ0225   Introduction to Mycenaean Philology  

Δηζαγσγή ζηε Μπθελατθή Φηινινγία    

 

ΦΔ0874  Philosophy and Medicine  

Φηινζνθία θαη Ηαηξηθή  

 

ΦΔ0867  Hellenistic Poetry 

Διιεληζηηθή Πνίεζε 
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Latin 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Winter Semester 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Compulsory Courses 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

Semester 

Δμάκελν 

I ΦΤ 1303 Latin Unseen 

Λαηηληθή Γιψζζα 

 

ΗΗΗ  ΦΤ5330  Latin Novel 

Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα 

 

V ΦΤ5626  Latin Epic: Vergil‟s Aeneis 

Δπηθή Πνίεζε: Βηξγηιίνπ Αηλεηάδα 

ΦΤ 5330  Latin Novel 

Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα 

 

Optional Courses 

ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

ΦΔ0373 Latin Lyric Poetry  

Λαηηληθή Λπξηθή Πνίεζε 

 

ΦΔ0713 History of the Latin Language 

  Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Γιψζζαο 

 

ΦΔ0369  Latin Paleography  

Λαηηληθή Παιαηνγξαθία  

 

 

Spring Semester 

Δαξηλφ Δμάκελν 

Compulsory Courses 

Τπνρξεσηηθά (Τ) 

 

II ΦΤ2314  Roman Historiography 

Ρσκατθή Ηζηνξηνγξαθία 

 

IV  ΦΤ4939  Cicero: Oratory  

Κηθέξσλ: Ρεηνξεία  

 

VI ΦΤ4938  Roman Tragedy: Seneca‟s Phaedra 

Ρσκατθή Σξαγσδία: ελέθαο, Φαίδξα 
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Optional Courses 

ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

ΦΔ0860  Roman Biography 

Ρσκατθή Βηνγξαθία 

 

ΦE0875  Roman Comedy: Plautus‟ Menaechmi  

Λαηηληθή Κσκσδία: Πιαχηνπ Μέλαηρκνη 

 

ΦΔ0367 Roman Satire  

Ρσκατθή άηηξα 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

GRADUATE COURSES 

 

Winter Semester 

Υεηκεξηλφ Δμάκελν 

Μ.Α. in Classics: 

1. Greek 

2. Latin 

Δμάκ. / Sem.  Μάζεκα / Course       

Η  ΑΔΦ001 Ethics and Politics in Aristotle  

      Ζζηθή θαη Πνιηηηθή ζθέςε ζηνλ Αξηζηνηέιε    

ΑΔΦ002 Mycenaean Texts and Homeric Epics 

                Μπθελατθά θείκελα θαη νκεξηθά έπε    

M.A. in Philology 

Division Classics 

Δμάκ. / Sem.  Μάζεκα / Course       

ΗΗΗ  ΚΦ039 Literary Criticism in Greece and Rome 

Λνγνηερληθή Κξηηηθή ζηελ Αξραία Διιάδα θαη Ρψκε                                    

ΚΦ040 Science Literature: Aratus 

                           Δπηζηεκνληθή Γξακκαηεία: Άξαηνο     

 

Μ.Α. in Classics:  

1. Greek 

2. Latin 

Spring Semester 

Δαξηλφ Δμάκελν 

Δμάκ. / Sem.  Μάζεκα / Course       

ΗΗ  ΑΔΦ003 Ancient Greek Literature and Ritual 

                     Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία θαη Σειεηνπξγία  

ΛΑΦ001 Self-referential Poetics in Latin Literature 

                        Εεηήκαηα εζσηεξηθήο πνηεηηθήο ζηε Λαηηληθή Λνγνηερλία 

   



 206 

DIVISION OF MEDIEVAL AND MODERN GREEK LITERATURE  

ΣΟΜΔΑ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

MODERN GREEK LITERATURE  

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

UNDERGRADUATE COURSES 

Winter Semester 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Compulsory Courses 

Τπνρξεσηηθά (Τ) 

Η  ΦΤ1934  History and Histories of the Modern Greek Literature 

Ηζηνξία θαη Ιζηνξίεο ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο 

 

ΗΗΗ ΦΤ4935 Introduction to Comparative Philology and Theory of literature 

Δηζαγσγή ζηε ζπγθξηηηθή θηινινγία θαη ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο  

 

V ΦΤ5743  Texts and Authors of Modern Greek Literature (1830-1880) 

Κείκελα θαη πγγξαθείο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο (1830-1880) 

 

Optional Courses 

ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

VII ΦΔ0709   Aspects of Greek antiquity in 20
th

 century Greek poetry 

    ςεηο ηεο Αξραηφηεηαο ζηε Νενειιεληθή Πνίεζε (20νο αη.)  

 

 ΦΔ0708  Issues of literary criticism (1930-1950) 

   Εεηήκαηα Λνγνηερληθήο Κξηηηθήο (1930-1960) 

 

 ΦΔ0869   Literature competions and awards: 19
th

 and 20
th

 century 

    Λνγνηερληθνί δηαγσληζκνί θαη βξαβεία: 19
νο

 θαη 20
νο

 αη. 

 

 ΦΔ0865   Literature and History during the post-conflict period 

    Λνγνηερλία θαη Ηζηνξία ζηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο  

 

 ΦΔ0872   Literature, essay, writing, and reading 

    Λνγνηερληθφο ιφγνο, δνθίκην, γξαθή θαη αλάγλσζε  

 

 ΦΔ0511    Modern Greek Enlightenment 

    Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο  

 

 

Spring Semester 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Compulsory Courses 

Τπνρξεσηηθά (Τ) 
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ΗΗ ΦΤ2935  Introduction to Modern Greek Literature 

Δηζαγσγή ζηε Νέα Διιεληθή Φηινινγία    

  

ΗV ΦΤ4940 Modern Greek Literature (1830-1880) 

Ρεχκαηα, θείκελα θαη ζπγγξαθείο (1830-1880)   

   

VI ΦΤ6753 Texts and Authors of Modern Greek Literature (1880-1930) 

Κείκελα θαη ζπγγξαθείο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο (1880-1930)      

 

 ΦΤ6754 Texts and Authors of Modern Greek Literature (1930-1980) 

Κείκελα θαη ζπγγξαθείο ηεο λενειιεληθήο Λνγνηερλίαο (1930-1980) 

   

 

Optional Courses 

ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

   

VIII ΦΔ0863    George Seferis: Poetry and Poetics 

   Γηψξγνο εθέξεο: πνίεζε θαη πνηεηηθή    

 

  ΦΔ0873    Modernism and historical avant garde  

   Ηζηνξηθέο πξσηνπνξίεο θαη κνληεξληζκνί    

 

 ΦΔ0868   Teaching of Literarure 

  Γηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο  

  

  ΦΔ0870   Poetry and prose of the Generation of the 20‟s 

  Πνίεζε θαη πεδνγξαθία ηεο «Γεληάο ηνπ ‟20»   

  

  ΦΔ0871   Modern theories of literature 

  χγρξνλεο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο      

 

 ΦΔ8209   Cretan Renaissance 

 Κξεηηθή Αλαγέλλεζε  

 

 

MEDIEVAL GREEK LITERATURE 

ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

UNDERGRADUATE COURSES 

 

Winter Semester 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Compulsory Courses 

Τπνρξεσηηθά (Τ) 

 

Δμακ.  Κσδ.  Μάζεκα       

ΗΗΗ ΦΤ 3926 Introduction to Byzantine Literature 

Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Λνγνηερλία   
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V ΦΤ 5620 Byzantine Historiography II 

Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη ΗΗ   

 

VII ΦΤ 7635 Byzantine Vernacular Literature 

Γεκψδεο Βπδαληηλή Λνγνηερλία   

 

Spring Semester 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Compulsory Courses 

Τπνρξεσηηθά (Τ) 

 

IV ΦΤ 4941 Byzantine Historiography  

Βπδαληηλή Ηζηνξηνγξαθία     

 

VIII ΦΤ 8206   Introduction to Byzantine Palaeography 

Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή παιαηνγξαθία    

 

 ΦΤ 8642 Byzantine Literature of the Palaeologan Era 

Γξακκαηεία Παιαηνινγείσλ Υξφλσλ     

 

 ΦΤ8646 Byzantine epistolography 

 Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία  

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

GRADUATE COURSES 

 

IΗ. ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΝΔΦ 

 

Α. Μαζήκαηα 2
νπ

 Έηνπο: Παιαηφ ΠΜ 

Δηδίθεπζε ΜΝΔΦ 

MEDIEVAL GREEK LITERATURE 

Καηεχζπλζε Μεζαησληθήο Διιεληθήο Φηινινγίαο 

Δμάκ. Μάζεκα        

ΗΗΗ ΜΔΦΤ001  Documents of the Synods 

   πλνδηθά θείκελα   

 

 ΜΔΦΤ002  Byzantine Hagiology 

   Βπδαληηλή αγηνινγία   

 

MODERN GREEK LITERATURE 

Καηεχζπλζε Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο 

Δμάκ. Μάζεκα         

ΗΗΗ ΝΔΦΤ001  The historical poetics of K.P. Kavafis 
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   Ζ ηζηνξηθή πνηεηηθή ηνπ Κ.Π. Καβάθε      

ΝΔΦΤ002  Literary Criticism and Ideology between the two wars 

     Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ  

 

Β. Μαζήκαηα 1
νπ

 Έηνπο: Νέα ΠΜ 

MEDIEVAL GREEK LITERATURE 

Δηδίθεπζε ΜΔΦ 

 

Η ΜΔΦΤ001  Documents of the Synods 

   πλνδηθά θείκελα     

   

 ΜΔΦΤ002  Byzantine Hagiology 

   Βπδαληηλή αγηνινγία   

 

ΗΗ  ΜΔΦΤ003 Byzantine Historiography of the sixth century: Procopios, Agathias 

   Ηζηνξηνγξαθία ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Πξνθφπηνο, Αγαζίαο)   

   

 ΜΔΦΤ004  Byzantine epistolography 

   Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία  

 

Modern Greek Philology 

Δηδίθεπζε ΝΔΦ 

Δμάκ. Μάζεκα         

Η ΝΔΦΤ001  The historical poetics of K.P. Kavafis 

 Ζ ηζηνξηθή πνηεηηθή ηνπ Κ.Π. Καβάθε      

 

 ΝΔΦΤ002  Literary Criticism and Ideology between the two wars 

   Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ  

 

ΗΗ ΝΔΦΤ003  Modern Greek epistolography 

   Νενειιεληθή Δπηζηνινγξαθία  

 

 ΝΔΦΤ004  Constructing the subject 

   Καηαζθεπάδνληαο ην ππνθείκελν    
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DIVISION OF LINGUISTICS  

ΣΟΜΔΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

UNDERGRADUATE COURSES 

 

 

Compulsory Courses 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ) 

 

Semester /Δμακ.  Course/ Μάζεκα 

 

I ΦΤ 1700  Introduction to Linguistics I 

Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Η 

 

ΗΗ  ΦΤ 2713  Introduction to Linguistics II 

Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία ΗΗ 

 

ΗΗΗ  ΦΤ3720 History of Greek I 

Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο Η 

 

IV ΦΤ4937  History of Greek II 

Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ΗΗ 

 

VI ΦΤ 6755  Modern Greek Grammar 

Γξακκαηηθή ηεο λέαο Διιεληθήο 

 

VII  ΦΤ 7777  Teaching Modern Greek 

Γηδαθηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο 

 

 

Optional Courses 

ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ) 

 

Semester /Δμακ.  Course/ Μάζεκα 

 

ΗΗ ΦΔ0401 Γεληθή Γισζζνινγία  

   General Linguistics  

 

GRADUATE COURSES 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 

 

Winter Semester 

Υεηκεξηλφ Δμάκελν 

 

Semester /Δμακ.  Course/ Μάζεκα 

 

Η    Comparative Syntax 
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   πγθξηηηθή χληαμε 

Η  ΓΛΤ002  Issues in Psycholinguistics  

Εεηήκαηα Φπρνγισζζνινγίαο 

 

ΗΗΗ   Second Language Grammar: Theory & Research  

Ζ Γξακκαηηθή ηεο Γεχηεξεο Γιψζζαο: Θεσξία θαη Έξεπλα 

 

  Topics in Historical Phonology 

Θέκαηα Ηζηνξηθήο Φσλνινγίαο 

 

Spring Semester 

Δαξηλφ Δμάκελν 

 

Semester /Δμακ.  Course/ Μάζεκα 

 

ΗΗ   Topics in the Syntax-Semantics Interface 

  Εεηήκαηα απφ ηε δηεπαθή ζχληαμεο-ζεκαζηνινγίαο 

   

 ΓΛΤ004 Methodology of Linguistic Research  

   Μεζνδνινγία ηοε Γισζζηθήο Έξεπλαο 

 

  ΓΛΤ005 Language Change 

  Γισζζηθή Αιιαγή 
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Χ Ρ Ο Λ Ο Γ Η Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Υ Δ Η Μ Δ Ρ Η Ν Ο  Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο  2 0 1 8 - 1 9  

 ΧΡΑ ΜΑΘΖΜΑ ΓΗΓΑΚΧΝ ΔΞΑΜ. ΑΗΘΟΤΑ 

Γ
Δ

Τ
Σ

Δ
Ρ

Α
 

9:00-12:00 ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΧΝ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ (ΜΔ-Χ ) 

ΚΑΡΑΚΑΖ Τ(Η) 

 

Α39-40 

9:00-12:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ  

(ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ) 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ ΔΤ(VΗΗ) ΦΑ3 

9:00-12:00 ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ 

ΝΔΛ (A-MΑ) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ Τ(Η) Η10 

10:00  ΑΓΓΛΗΚΑ Γ΄  ΠΑΠΠΑ  ΗΗΗ Α31  

12:00 ΑΓΓΛΗΚΑ Α΄  ΠΑΠΠΑ  Η Η5 

13:30-15:30 ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Γ΄  ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

ΗΗΗ 221 Κ.Ξ. Γ. 

Κεληξ. Βηβι. 

11:30-13:30  ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Α΄  ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

Η  221 Κ. Ξ. Γ. 

Κεληξ. Βηβι 

12:00-15:00 ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ (Α-ΜΑ) ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Τ(V) Α39-40 

15:00-18:00 ΟΦΔΗ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ (20
νο

 ΑΗ.) 

ΚΑΓΗΑΛΖ ΔΤ(VII) ΦΑ3 

 

15:00-18:00 ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΛ 

(1830-1880) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

ΔΓΒΜ82 

Τ(V) Α39-40 

18:00-21:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η (Α-ΜΑ)  

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ Τ(Η) Α39-40 

 

Σ
Ρ

Η
Σ

Ζ
 

9:00-15:00 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ 

ΦΟΗΣΖΣΔ – 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΗ 

ΦΟΗΣΖΣΔ 

(Η)  

12:00-15:00 ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΗΑΦΧΣΗΜΟ 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) I10 

12:00-15:00 ΛΑΣΗΝΗΚΟ 

ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ 

ΠΑΠΠΑ 

ΔΓΒΜ82 

Τ(IΗΗ) Α39-40 

15:00-18:00 ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ 

(1930-1960) 

ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ  ΔΤ(VΗΗ) ΦΑ3 

15:00-18:00 Ο ΚΑΒΑΦΖ ΚΑΗ Ζ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ 
ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΔΤ(VII) ΦΑ1 

15:00-18:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ Τ(ΗΗΗ) ΑΜΦ. 
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ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  ΓΑΚΑΡΖ 

 
18:00-21:00 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η (ΚΔ-ΠΑ) 

ΕΔΚΑ Τ(Η) ΦΑ3 

 
18:00-21:00 ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ 

ΙΠΠΟΛΤΣΟ (ΜΔ-Χ) 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Τ(ΗΗΗ) Α39-40 

 

18:00-21:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(Α-ΜΑ) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ Τ(ΗII) Η10 

 
18:00-21:00 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΔΤ(VII) ΦΑ1 

Σ
Δ

Σ
Α

Ρ
Σ

Ζ
 

9:00-12:00 ΡΖΣΟΡΔΗΑ (Α-ΜΑ) ΜΔΡΗΝΗΑ Τ(Η) ΑΜΦ. ΠΣΓΔ, 

ΗΟΓΔΗΟ 

9:00-12:00 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η (ΠΔ-Χ) 

ΕΔΚΑ Τ(Η)  Η10 

9:00-12:00  ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΠΛΑΣΧΝΟ 

ΤΜΠΟΙΟΝ (ΜΔ-Χ) 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Τ(IIΗ) Α39-40 

9:00-12:00 ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ 

ΠΑΠΠΑ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) ΦΑ3 

12:00-15:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ (ΜΔ-Χ) 

ΛΔΚΑΚΟΤ Τ(I) A31 

12:00-15:00 ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΗΘΙΚΑ 

ΝΙΚΟΜΑΥΔΙΑ (Α-ΜΑ) 

ΛΗΑΣΖ Τ(ΗΗΗ) Η10 

12:00-15:00 ΒΔΡΓΗΛΗΟΤ ΑΙΝΔΙΑΓΑ  ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ Τ(V) Α39-40 

12:00-15:00 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

ΦΗΛΟ ΔΤ(VII) Β41-2 

12:00-15:00 ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΛΟΓΟ, 

ΓΟΚΗΜΗΟ, ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) ΦΑ3 

15:00-18:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

(Π.Σ.Γ.Δ) 

ΦΤΚΑΡΖ Τ(V) Η10 

15:00-18:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(ΜΔ-Χ) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ Τ(ΗΗΗ) ΦΑ3 

15:00-18:00 ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ 

ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ   

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) Α39-40 
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Π
Δ

Μ
Π

Σ
Ζ

 

9:00-12:00 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η (Α-ΚΑ) 

ΜΔΡΗΝΗΑ Τ(Η) ΦΑ3 

9:00-12:00 ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ 

ΝΔΛ (ΜΔ-Χ) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ Τ(Η) Α39-40 

12:00-15:00 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΝΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΡΔΝΣΕΑ Τ(VII) I10 

15:00-18:00 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η 

ΦΗΛΟ Τ(ΗΗΗ) ΑΜΦ. 

ΓΑΚΑΡΖ 

15:00-18:00 ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) ΦΑ3 

18:00-21:00 ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΗΣΟΡΗΚΟΗ 

ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ ΗΗ (ΜΔ-

Χ) 

ΑΓΓΔΛΟΤ Τ(V) ΦΑ3 

18:00-21:00 ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΖΡΟΓΟΣΟ 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) Α31 

18:00-21:00 ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ 

ΒΑΚΥΑΙ (Α-ΜΑ) 

ΓΚΑΣΖ Τ(ΗΗΗ) Α39-40 

Π
Α

Ρ
Α


Κ

Δ
Τ

Ζ
 

9:00-12:00 ΟΜΖΡΟΤ ΙΛΙΑ ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

ΔΓΒΜ82 

Τ(V) ΑΜΦ. 

ΓΑΚΑΡΖ 

9:00-12:00 ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) ΦΑ1 

12:00-15:00 ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ Τ(I) Α39-40 

12:00-15:00 ΝΔΑ ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ ΓΤΚΟΛΟ 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VΗΗ) ΦΑ1 

12:00-15:00 ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΗΣΟΡΗΚΟΗ 

ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ ΗΗ (Α-

ΜΑ) 

ΑΓΓΔΛΟΤ Τ(V) ΦΑ3 

12:00-15:00 ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΗ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΒΡΑΒΔΗΑ 

ΝΗΑΡΟ  

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VII) Η10 

15:00-18:00 ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΑΛΔΞΑΚΖ Τ(VII) Η10 

15:00-18:00 ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ (ΜΔ-Χ) ΑΤΓΔΡΗΝΟ Τ(V) ΦΑ3 

18:00-21:00 ΑΗΥΤΛΟΤ ΥΟΗΦΟΡΟΙ ΓΚΑΣΖ ΔΤ(VII) Α39-40 
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Χ Ρ Ο Λ Ο Γ Η Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Δ Α Ρ Η Ν Ο  Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο  2 0 1 8 - 1 9  

 ΧΡΑ ΜΑΘΖΜΑ ΓΗΓΑΚΧΝ ΔΞΑΜ. ΑΗΘΟΤΑ 

Γ
Δ

Τ
Σ

Δ
Ρ

Α
 

9:00-12:00 ΡΧΜΑΨΚΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΝΔΚΑ ΦΑΙΓΡΑ 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ ΠΑΛ. 

ΔΞΑΜ. 

ΦΑ3 

9:00-12:00 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ 

ΚΑΡΑΚΑΖ EΤ(VIIΗ) Η10 

 

12:00-15:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ EΤ(VIIΗ) Β41-2 

12:00-15:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ 

ΛΗΑΣΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 

ΓΚΑΣΖ 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΕΔΚΑ 

Τ(ΗΗ) Α39-40 

 

12:00-15:00 ΡΔΤΜΑΣΑ, ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1830-1880) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ  

ΔΓΒΜ82 

Τ(ΗV) Η10 

12.00-15.00 ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΔΤ(VIII) ΦΑ3 

15:00-18:00 ΓΗΧΡΓΟ ΔΦΔΡΖ: 

ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΖΣΗΚΖ 

ΚΑΓΗΑΛΖ ΔΤ(VIII) ΦΑ3 

18:00-21:00 ΚΡΖΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VIII)  ΦΑ3 

18.00-21:00 ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ 

ΒΑΣΡΑΥΟΙ  

ΕΧΓΡΑΦΟΤ Τ(VΗ) Η10 

18.00-21:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ (ΜΔ-Χ) 

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ Τ(ΗI) Α39-40 

Σ
Ρ

Η
Σ

Ζ
 

9:00-15:00 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ 

ΦΟΗΣΖΣΔ – 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΗ 

ΦΟΗΣΖΣΔ 

ΗΗ  

9:00-12:00 ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΛ 

(1930-1980) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ Τ(VΗ) Α39-40 

15:00-18:00 ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ 

ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ 

ΚΑΓΗΑΛΖ ΔΤ(VIII) ΦΑ3 

15:00-18:00 ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΛ 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ Τ(VΗ) Η10 
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(1880-1930) 

18:00-21:00 ΤΓΥΡΟΝΔ ΘΔΧΡΗΔ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VIII) Η10 

 
18:00-21:00 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ (ΚΔ-ΠΑ) 

ΕΔΚΑ Τ(IΗ) ΦΑ3 

 
18:00-21:00 ΚΗΚΔΡΧΝ: ΡΖΣΟΡΔΗΑ ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ 

ΔΓΒΜ82 

Τ(IV) A39-40 

Σ
Δ

Σ
Α

Ρ
Σ

Ζ
 

9:00-12:00 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ (Α-ΚΑ) 

ΜΔΡΗΝΗΑ Τ(IΗ) ΑΜΦ. ΠΓΣΔ, 

ΗΟΓΔΗΟ 

9:00-12:00 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ (ΠΔ-Χ) 

ΕΔΚΑ Τ(IΗ) Η10 

9:00-12:00 ΡΧΜΑΨΚΖ ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΠΛΑΤΣΟΤ ΜΔΝΑΙΥΜΟΙ 

ΚΑΡΑΚΑΖ ΔΤ(VIII) ΦΑ3 

12:00-15:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ (Α-ΜΑ) 

ΛΔΚΑΚΟΤ Τ(ΗΗ) Α39-40 

12:00-15:00 ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ 

ΔΓΒΜ82 

Τ(VIII) Η10 

12:00-15:00 ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΟΦΟΚΛΔΟΤ 

ΑΙΑ (Α-ΜΑ) 

ΛΗΑΣΖ Τ(ΗV) ΦΑ3 

12.00-15.00 ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΔΠΗΣΟΛΟΓΡΑΦΗΑ 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΤ(VIII) B41-2 

15:00-18:00 ΡΧΜΑΨΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΠΠΑ  

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VIII) ΦΑ3 

15.00-18.00 ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ 

ΣΖ ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‟20 

ΝΗΑΡΟ  

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VIII) B41-2 

15:00-18:00 ΒΑΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΑΓΧΓΖ (Π.Σ.Γ.Δ) 

ΦΤΚΑΡΖ Τ(VI) 

 

I10 

18:00-21:00 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

(Π.Σ.Γ.Δ) 

ΦΤΚΑΡΖ Τ(VIΗΗ) I10 

Π
Δ

Μ
Π

Σ
Ζ

 

9:00-12:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ Τ(IΗ) Α39-40 

9:00-12:00 ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΝΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΡΔΝΣΕΑ Τ(VI) I10 

12:00-15:00 ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ (Α-ΜΑ) 

ΜΔΡΗΝΗΑ Τ(ΗΗ) ΦΑ3 

12:00-15:00 ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ ΛΗΑΣΖ ΔΤ(VIII) Η10 

12:00-15:00 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ 

ΦΗΛΟ Τ(ΗV) Α39-40 

15:00-18:00 ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΑΤΓΔΡΗΝΟ Τ(ΗΗ) Α39-40 



 219 

 

 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ (ΜΔ-Χ) 

15:00-18:00 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΑΛΔΞΑΚΖ ΔΤ(VIII) ΦΑ3 

 
18:00-21:00 ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΟΦΟΚΛΔΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ) 

ΓΚΑΣΖ Τ(ΗV) Α39-40 

 

18.00-21.00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΔΗΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ 

ΑΓΓΔΛΟΤ ΔΤ(VIII) ΦΑ3 

Π
Α

Ρ
Α


Κ

Δ
Τ

Ζ
 

9:00-12:00 ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VIII) ΦΑ1 

12:00-15:00 ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΓΟΣΗΚΖ 

ΣΧΝ ΚΛΑΗΚΧΝ 

ΚΔΗΜΔΝΧΝ 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

ΔΓΒΜ82 

ΔΤ(VIII) Η10 

12:00-15:00 ΡΧΜΑΨΚΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ Τ(ΗΗ)  Α39-40 

12:00-15:00 ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΑΓΓΔΛΟΤ Τ(ΗV) ΦΑ3 

15:00-18:00 ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΠΡΔΝΣΕΑ ΔΤ(ΗΗ) 

ΠΑΛ. 

ΔΞΑΜ. 

ΑΜΦ.ΦΠΦ 

18:00-21:00 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΔΓΗΠ ΔΤ(VIII) Α39-40 
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ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Μ.. – ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2018-19 

 

ΜΑΘΖΜΑ  ΓΗΓΑΚΧΝ ΖΜΔΡΑ/ΧΡΑ ΑΗΘΟΤΑ 

Π.Μ.. Κιαζηθή Φηινινγία    

Μπθελατθά θείκελα θαη νκεξηθά 

έπε (Η) 

Κσλζηαληηλίδε Σεηάξηε,  

12:00-15:00 

Αίζνπζα 

«αθαιή» 

Ζζηθή θαη Πνιηηηθή ζθέςε ζηνλ 

Αξηζηνηέιε (Η) 

Ληάηζε Πέκπηε,  

12:00-15:00 

Αίζνπζα 

«αθαιή» 

Δηδίθεπζε Κιαζηθήο Φηινινγίαο  

(Παιαηφ Π.Μ.. Φηινινγίαο) 

   

Δπηζηεκνληθή Γξακκαηεία: Άξαηνο 

(ΗΗΗ) 

Απγεξηλφο Σεηάξηε,  

15:00-18:00 

Αίζνπζα 

«αθαιή» 

Λνγνηερληθή θξηηηθή ζηελ αξραία 

Διιάδα θαη ηε Ρψκε (ΗΗΗ) 

Καξαθάζεο Σεηάξηε,  

9:00-12:00 

Αίζνπζα 

«αθαιή» 

Π.Μ.. ΜΝΔΦ 

Δηδίθεπζε ΜΝΔΦ  

(Παιαηφ Π.Μ.. Φηινινγίαο)  

1. Καηεχζπλζε: ΜΔΦ 

   

πλνδηθά θείκελα (Η), (ΗΗΗ) Αιεμάθεο Σξίηε, 15:00-18:00 Δξγαζηήξην ΜΔΦ 

Βπδαληηλή αγηνινγία (Η), (ΗΗΗ) Καιηζνγηάλλε Σεηάξηε,  

12:00-15:00 

Δξγαζηήξην ΜΔΦ 

Π.Μ.. ΜΝΔΦ 

Δηδίθεπζε ΜΝΔΦ  

(Παιαηφ Π.Μ.. Φηινινγίαο)  

2. Καηεχζπλζε: ΝΔΦ 

   

Ζ ηζηνξηθή πνηεηηθή ηνπ Κ.Π. 

Καβάθε (Η), (ΗΗΗ) 

Καγηαιήο Σξίηε,  

15:00-18:00 

Αίζνπζα 

εκηλαξίσλ 

ΜΝΔΦ 

Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή ηελ πεξίνδν 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ (Η), (ΗΗΗ) 

Βνγηαηδφγινπ Γεπηέξα,  

17:00-20:00 

Αίζνπζα 

εκηλαξίσλ 

ΜΝΔΦ 

Π.Μ.. Γισζζνινγηθή ζεσξία 

θαη έξεπλα 

   

Εεηήκαηα Φπρνγισζζνινγίαο (Η) Μαζηξνπαχινπ Γεπηέξα,  

15:00-18:00 

Δξγαζηήξην 

Γισζζνινγίαο 

πγθξηηηθή χληαμε (Η) Λεθάθνπ Σξίηε,  

15:00-18:00 

Δξγαζηήξην 

Γισζζνινγίαο 



 221 

Δηδίθεπζε Γισζζνινγίαο  

(Παιαηφ Π.Μ.. Φηινινγίαο) 

   

Ζ Γξακκαηηθή ηεο Γεχηεξεο 

Γιψζζαο: Θεσξία θαη Έξεπλα (ΗΗΗ) 

Πξέληδα Γεπηέξα,  

12:00-15:00 

Δξγαζηήξην 

Γισζζνινγίαο 

Εεηήκαηα Ηζηνξηθήο Φσλνινγίαο 

(ΗΗΗ) 

Φίινο Γεπηέξα,  

15:00-18:00 

Β41-2 

 

ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Μ.. – ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2018-19 

 

ΜΑΘΖΜΑ ΓΗΓΑΚΧΝ ΖΜΔΡΑ/ΧΡΑ ΑΗΘΟΤΑ 

Π.Μ.. Κιαζηθή Φηινινγία    

Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία θαη 

Σειεηνπξγία (ΗΗ) 

Εσγξάθνπ Γεπηέξα,  

15:00-18:00 

Αίζνπζα 

«αθαιή» 

Εεηήκαηα εζσηεξηθήο πνηεηηθήο ζηε 

Λαηηληθή Λνγνηερλία (ΗΗ) 

Γθαζηή Γεπηέξα,  

18:00-21:00 

Αίζνπζα 

«αθαιή» 

Π.Μ.. ΜΝΔΦ Δηδίθεπζε ΜΔΦ    

Ηζηνξηνγξαθία ηνπ 6
νπ

 αηψλα 

(Πξνθφπηνο, Αγαζίαο) (ΗΗ) 

Αιεμάθεο Σεηάξηε,  

15:00-18:00 

Δξγαζηήξην 

ΜΔΦ 

Βπδαληηλή Δπηζηνινγξαθία (ΗΗ) Γεσξγαθφπνπινο Πέκπηε,  

12:00-15:00 

Δξγαζηήξην 

ΜΔΦ 

Π.Μ.. ΜΝΔΦ Δηδίθεπζε ΝΔΦ    

Καηαζθεπάδνληαο ην ππνθείκελν (ΗΗ) Καξγηψηεο Σξίηε,  

18:00-21:00 

Αίζνπζα 

εκηλαξίσλ 

ΜΝΔΦ 

Νενειιεληθή επηζηνινγξαθία (ΗΗ) Παπαζενδψξνπ Γεπηέξα,  

15:00-18:00 

Αίζνπζα 

εκηλαξίσλ 

ΜΝΔΦ 

Π.Μ.. Γισζζνινγηθή ζεσξία  

θαη έξεπλα 

   

Εεηήκαηα απφ ηε δηεπαθή χληαμεο – 

εκαζηνινγίαο (ΗΗ) 

Λεθάθνπ Σξίηε,  

18:00-21:00 

Δξγαζηήξην 

Γισζζνινγίαο 

Μεζνδνινγία ηεο Γισζζνινγηθήο 

Έξεπλαο (ΗΗ) 

Μαζηξνπαχινπ Γεπηέξα,  

15:00 -18:00 

Δξγαζηήξην 

Γισζζνινγίαο 

Γισζζηθή Αιιαγή (ΗΗ) Φίινο Σεηάξηε,  

15:00 -18:00 

Δξγαζηήξην 

Γισζζνινγίαο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2019 

 

  8.00-11.00 11.30-14.30 15.00-18.00 18.30-21.30 

14/1 ΓΔΤΣΔΡΑ ΡΖΣΟΡΔΗΑ (Α-ΜΑ) 

 (Τ Η) 

ΜΔΡΗΝΗΑ 

(Α39-40, Β41-2, 

ΦΑ3) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ 

(EY VII) 

XΟΤΛΗΑΡΑ  

(Η10) 

 

ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΧΝ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ (ΜΔ-Χ)  

(Τ Η) 

 ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΝΔΚΑ ΦΑΙΓΡΑ 

(Τ IV) 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ, 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

ΟΜΖΡΟΤ ΙΛΙΑ 

(Τ V) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

 (Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. 

ΓΑΚ.)  

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  

(Y III) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

 

15/1 ΣΡΗΣΖ ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ 1980-

1930) (Y VI) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 19νο - 

20νο ΑΗ.  

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(Τ ΗΗΗ) 

ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΡΗΣΗΚΖ 

(ΔΤ VII) 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(Α39-40, Η10) 

Ο ΚΑΒΑΦΖ ΚΑΗ Ζ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ 

(ΔΤ VII) 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(Α39-40, Η10) 

16/1 ΣΔΣΑΡΣΖ  

 
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ 

(ΔΤ VII) 

ΠΑΠΠΑ 

 (Η10, ΦΑ3) 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ 

ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ 

ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ ΗΗ  

(Τ V)  

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΡΖΣΟΡΗΚΖ (Τ VIII) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΔΗΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ (Τ VIII) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40) 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ 

ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ 

ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ Η  

(Τ IV) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Η10) 

 

17/1 ΠΔΜΠΣΖ  ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

(Τ I) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. 

ΓΑΚ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΖΜΧΓΖ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ (Τ 

VΗΗ) 

ΑΛΔΞΑΚΖ 

 (Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 
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ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΑΓΗΟΛΟΓΗΑ 

(Τ VIII) 

ΑΛΔΞΑΚΖ 

(Η10) 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ  

(Τ VIII) 

ΑΛΔΞΑΚΖ 

(Η10) 

 

18/1 ΠΑΡΑΚΔΤΖ   ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ: 

ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ 

ΑΙΝΔΙΑΓΑ 

(Τ V) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3,  

Β41-2) 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΑΝΘΟΛΟΓΗΑ 

ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΒΑΚΥΑΙ 

(Α-ΜΑ)  

(Τ ΗΗΗ) 

ΓΚΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. 

ΓΑΚ.) 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΟΦΟΚΛΔΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ) 

(Τ IV) 

ΓΚΑΣΖ 

(Η10, ΦΑ3) 

 

21/1 ΓΔΤΣΔΡΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

ΗΘΙΚΑ 

ΝΙΚΟΜΑΥΔΙΑ (Α-

ΜΑ)  

(Τ ΗΗΗ)  

ΛΗΑΣΖ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2, ΑΜΦ. ΓΑΚ.) 

 

 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

ΠΔΡΙ ΦΤΥΗ  

(EY VIII) 

ΛΗΑΣΖ 

(Α39-40) 

 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ  

(ΔΤ VII)  

ΦΗΛΟ 

(ΦΑ3, ΦΑ1)  

 

 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΟΦΟΚΛΔΟΤ 

ΑΙΑ (Α-ΜΑ) (Τ IV) 

ΛΗΑΣΖ 

(Α39-40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η 

(Τ ΗΗ) 

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ, 

ΛΔΚΑΚΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

22/1 ΣΡΗΣΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η 

(Τ Η) 

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ, 

ΛΔΚΑΚΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖH 

(Α-ΜΑ) 

(Y V) 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(EY VIII) 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖH 

(ΜΔ-Χ)  

(Y V) 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ 

ΒΑΣΡΑΥΟΙ (Α-ΜΑ)  

(Τ VI)  

ΛΗΑΣΖ -

ΑΤΓΔΡΗΝΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΗ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΒΡΑΒΔΗΑ: 19νο ΚΑΗ 

20νο ΑΗ.  

(ΔΤ VII) 

ΝΗΑΡΟ  

(A39-40) 

 

Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‟30: 

ΠΟΗΖΖ, 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ, 

ΚΡΗΣΗΚΖ 

(ΔΤ VIΗI) 

ΝΗΑΡΟ  

(A39-40) 
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23/1 ΣΔΣΑΡΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

(Y VII) 

ΠΡΔΝΣΕΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΟ 

ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ  

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(ΦΑ1) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ,  

ΛΗΑΣΖ, 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ, 

ΚΑΡΑΚΑΖ, 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ, 

ΓΚΑΣΖ, 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ, 

ΕΔΚΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΟ 

ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ  

(Τ ΗΗΗ)  

ΠΑΠΠΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ  

(ΔΤ VIII) 

ΠΑΠΠΑ 

 (Η10, ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/1 ΠΔΜΠΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΙΣΟΡΙΔ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(Τ Η) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

 (Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ (Τ V) 

ΦΤΚΑΡΖ 

(ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (Τ ΗΗ) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Η10, ΦΑ3) 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1930-

1980) (Τ VI) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΟ 

ΔΠΗΓΡΑΜΜΑ  

(ΔΤ VIΗI) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

(Η10) 

 

 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΖΡΟΓΟΣΟ 

(ΔΤ VII) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

 (Α39-40, Η10, Β41-2, 

ΦΑ3, ΑΜΦ.ΓΑΚ.) 

 

 

 

 

25/1 ΠΑΡΑΚΔΤΖ  

 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

(Y VI) 

ΠΡΔΝΣΕΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ 

ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ  

(EY VII)  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ  

(A39-40, ΦΑ1, ΦΑ2) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΣΔΡΔΝΣΗΟΤ 

ΔΤΝΟΤΥΟ  

(EY VIII) 

 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

(I10, ΦΑ3) 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΛΟΓΟ, ΓΟΚΗΜΗΟ, 

ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΓΝΧΖ  

(EY VII) 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ  

(A39-40, I10) 

 

 

28/1 ΓΔΤΣΔΡΑ  ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ 

(1830-1880) 

(Y V) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ  

 (Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η 

(Τ ΗΗΗ) 

ΦΗΛΟ 

(Α39-40, Η10, Β41-2, 

ΦΑ3, ΑΜΦ.ΓΑΚ.) 

 

ΟΦΔΗ ΣΖ 

ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ  

(ΔΤ VΗΗ) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 
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ΚΡΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ  

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

(Η10) 

ΓΗΧΡΓΟ ΔΦΔΡΖ: 

ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΠΟΗΖΣΗΚΖ (ΔΤ VIII) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(I10) 

 

 

29/1 ΣΡΗΣΖ  ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΗΑΦΧΣΗΜΟ  

(EY VII) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

 (Η10, Β41-2, ΦΑ3) 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΡΗΣΗΚΖ (1930-

1960) (ΔΤ VII) 

ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ 

(Α39-40, Η10) 

 

Ο ΑΓΓΔΛΟ 

ΗΚΔΛΗΑΝΟ ΚΑΗ Ζ 

ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ  

(ΔΤ VIΗI) 

ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ 

(Α39-40, Η10) 

 

 

 

 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ 

(Τ ΗV) 

ΦΗΛΟ 

(Α39-40, Η10, Β41-2, 

ΑΜΦ.ΓΑΚ.) 

 

ΝΔΑ ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ 

ΓΤΚΟΛΟ 

(ΔΤ VII) 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ 

 (Α39-40) 

 

30//1 ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ 

31/1 

 

ΠΔΜΠΣΖ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η  

(ΚΔ-ΠΑ, ΠΔ-Χ) 

(Τ Η) 

ΕΔΚΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. 

ΓΑΚ.) 

 

ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ  

(Α-ΜΑ, ΜΔ-Χ) 

(Τ ΗΗ) 

ΕΔΚΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η (Α-ΚΑ)  

(Τ Η) 

ΜΔΡΗΝΗΑ 

(Α39-40, Η10) 

 

 

 

 

ΑΡΥΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

(ΔΤ VIΗI) 

ΜΔΡΗΝΗΑ 

(Α39-40, Η10) 

 

 

 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΠΛΑΣΧΝΟ 

ΤΜΠΟΙΟΝ (ΜΔ-

Χ) (Τ ΗΗΗ) 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΖΡΟΓΟΣΟ (ΜΔ-Χ) 

(Τ ΗΗ) 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

1/2 ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ  

(ΔΤ VII) 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ  

(Α39-40) 

 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΚΛΑΗΚΧΝ 

ΚΔΗΜΔΝΧΝ  

(ΔΤ VIΗI) 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

(Α39-40) 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ 

ΙΠΠΟΛΤΣΟ (ΜΔ-Χ) 

 (Τ ΗΗΗ) 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(ΔΤ VII) 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ  

(Α39-40) 

 

ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ 

ΝΔΦΔΛΑΙ (ΜΔ-Χ)  

(Τ VI)  

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΑΗΥΤΛΟΤ ΥΟΗΦΟΡΟΙ ΘΑ ΔΞΔΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΗΚΑ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΓΑΚΟΤΑ.  
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  8.00-11.00 11.30-14.30 15.00-18.00 18.30-21.30 

3/6 ΓΔΤΣΔΡΑ  ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΝΔΚΑ ΦΑΙΓΡΑ 

(Τ IV) 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΠΛΑΤΣΟΤ 

ΜΔΝΑΙΥΜΟΙ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ 

(EY VII) 

XΟΤΛΗΑΡΑ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΧΝ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ (ΜΔ-Χ)  

(Τ Η) 

 ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(Τ ΗΗΗ) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1880-

1930)  

(Τ VI) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΡΗΣΗΚΖ (1930-

1960) (ΔΤ VII)  

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10) 

 

4/6 ΣΡΗΣΖ  

 

 

 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

(Τ VIΗ) 

ΠΡΔΝΣΕΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ (Α-

ΜΑ) (Τ ΗΗ) 

ΜΔΡΗΝΗΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ (ΜΔ-

Χ) (Τ ΗΗ) 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖH 

(ΜΔ-Χ)  

(Y V) 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(ΔΤ VIII) 

ΔΓΗΠ 

(Η10, A39-40) 

 

 

 

5/6 ΣΔΣΑΡΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

(Τ VI) 

ΠΡΔΝΣΕΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΛΟΓΟ, ΓΟΚΗΜΗΟ, 

ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΓΝΧΖ  

(EY VII) 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ  

(I10) 

ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΘΔΧΡΗΔ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(ΔΤ VIII) 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ 

ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ  

(EY VII)  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η 

(Τ IΗΗ) 

ΦΗΛΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 
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6/6 ΠΔΜΠΣΖ   ΚΡΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΗΑΦΧΣΗΜΟ  

(EY VII) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

7/6 ΠΑΡΑΚΔΤΖ  ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ,  

ΛΗΑΣΖ, 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ, 

ΚΑΡΑΚΑΖ, 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ, 

ΓΚΑΣΖ, 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ, 

ΕΔΚΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.) 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΟΦΟΚΛΔΟΤ 

ΑΙΑ (Α-ΜΑ) (Τ IV) 

ΛΗΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΟΦΟΚΛΔΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ) 

(Τ IV) 

ΓΚΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΒΑΚΥΑΙ 

(Α-ΜΑ)  

(Τ ΗΗΗ) 

ΓΚΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

10/6 ΓΔΤΣΔΡΑ  

 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

(Τ I) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ 

(Τ IV) 

ΦΗΛΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ  

(ΔΤ VΗΗ) 

ΦΗΛΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η 

(Τ Η) 

(ΛΔΚΑΚΟΤ, 

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ) 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

11/6 ΣΡΗΣΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ 

(Τ ΗΗ) 

(ΛΔΚΑΚΟΤ, 

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ) 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΔΗΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ 

(Τ VIII) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40, Η10) 

 

ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ: 

ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ 

ΑΙΝΔΙΑΓΑ 

(Τ V) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ  

(ΔΤ VIII) 

ΠΑΠΠΑ 

 (Η10, ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΟ 

ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ  

(Τ ΗΗΗ)  

ΠΑΠΠΑ 

 (Η10, ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ 

(ΔΤ VII) 

ΠΑΠΠΑ 

(Η10, ΦΑ3) 

12/6 ΣΔΣΑΡΣΖ  

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(EY VIII) 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ  

(ΔΤ VIII) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ  

(Η10, ΦΑ3) 
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(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖH 

(Α-ΜΑ) 

(Y V) 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΖΡΟΓΟΣΟ 

(Τ VII) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

(Η10) 

 

 

ΟΜΖΡΟΤ ΙΛΙΑ 

(Τ V) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

(Η10, ΦΑ3) 

 

13/6 ΠΔΜΠΣΖ  

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1930-

1980) 

(Τ VI) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΙΣΟΡΙΔ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  

(Τ Η) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Η10) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ VIII) 

ΑΛΔΞΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

14/6 ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ 

ΗΑΣΡΗΚΖ  

(ΔΤ VIII) 

ΛΗΑΣΖ 

(Η10, ΦΑ3) 

 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

ΗΘΙΚΑ 

ΝΙΚΟΜΑΥΔΙΑ (Α-

ΜΑ)  

(Τ ΗΗΗ)  

ΛΗΑΣΖ  

(Η10, ΦΑ3) 

ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ 

ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‟20 

(ΔΤ VIII) 

ΝΗΑΡΟ  

 (Η10, ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΗ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΒΡΑΒΔΗΑ: 19νο ΚΑΗ 

20νο ΑΗ.  

(ΔΤ VII) 

ΝΗΑΡΟ  

(Η10, ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ ΗV) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ 

ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ 

ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ ΗΗ 

(Τ V) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40) 

 

17/6 ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ 

18/6 ΣΡΗΣΖ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ  

(ΚΔ-ΠΑ, ΠΔ-Χ) 

(Τ ΗΗ) 

ΕΔΚΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧ

Ν ΥΡΟΝΧΝ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η  

(ΚΔ-ΠΑ, ΠΔ-Χ) 

(Τ Η) 

ΕΔΚΑ 

ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ (Α-ΚΑ) 

(Τ ΗΗ) ΜΔΡΗΝΗΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΡΖΣΟΡΔΗΑ (Α-ΜΑ) 

 (Τ Η) 

ΜΔΡΗΝΗΑ (Α39-40, 

Η10, ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΔΠΗΣΟΛΟΓΡΑΦΗΑ 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ

 

(Τ VIII) 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

 

 

ΓΖΜΧΓΖ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΛΟΣΟΣΔΥΝΗΑ 

(Τ VII) 

ΑΛΔΞΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 
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(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. 

ΓΑΚ.) 

 

19/6 ΣΔΣΑΡΣΖ  ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ 

ΒΑΣΡΑΥΟΙ 

(Τ VI) 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 

(Α39-40, Η10, Β41-2, 

ΦΑ3) 

 

 

ΡΔΜΑΣΑ, ΚΔΗΜΔΝΑ 

ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ 

(1830-1880) 

(Τ IV) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ  

 (Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

 

ΒΑΗΚΑ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΑΓΧΓΖ (Τ VI) 

ΦΤΚΑΡΖ 

(ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ) 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΚΖΖ (Τ VIΗΗ)  

ΦΤΚΑΡΖ 

(ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ) 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1830-

1880) (Τ V) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

(Α39-40) 

 

20/6 ΠΔΜΠΣΖ  

 

 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ  

(ΔΤ VIII) 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ  

 (Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

 

ΝΔΑ ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ 

ΓΤΚΟΛΟ  

(ΔΤ VII) 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ  

 (Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΔΦΔΡΖ: 

ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΠΟΗΖΣΗΚΖ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΟΦΔΗ ΣΖ 

ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ (20νο ΑΗ.) 

(ΔΤ VII) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(Η10) 

ΗΣΟΡΗΚΔ 

ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΚΑΗ 

ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ  

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

21/6 ΠΑΡΑΚΔΤΖ  ΚΗΚΔΡΧΝ: 

ΡΖΣΟΡΔΗΑ 

Τ (IV) 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ  

(Α39-40, Η10, Β41-2) 

 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

(Τ VΗΗ) 

(ΦΑ3) 

 

ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΣΧΝ 

ΚΛΑΗΚΧΝ 

ΚΔΗΜΔΝΧΝ (Τ VΗΗΗ) 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ  

(Η10) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

(Τ VΗΗ) 

(Η10) 

 

Ο ΚΑΒΑΦΖ ΚΑΗ Ζ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ 

(ΔΤ VII) 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(Α39-40, ΦΑ3) 

 

ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(ΔΤ VIII) 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΡΗΣΗΚΖ 

(ΔΤ VII) 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ- ΠΑΛΑΗΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΒΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΠΦ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2019 

   8.00-11.00 11.30-14.30 15.00-18.00 18.30-21.30 

2/9 ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ,  

ΛΗΑΣΖ, 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ, 

ΚΑΡΑΚΑΖ, 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ, 

ΓΚΑΣΖ, 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ, 

ΕΔΚΑ 

 (Α39-40, Η10, Β41-2) 

 

 

 

ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΝΔΚΑ ΦΑΙΓΡΑ 

(Τ VΗ) 

ΥΟΤΛΗΑΡΑ 

 (Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ 

(EY VII) 

XΟΤΛΗΑΡΑ 

(Η10) 

 

ΡΖΣΟΡΗΚΖ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ (ΜΔ-Χ)  

(Τ Η) 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40, Η10, Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η 

(Τ ΗΗΗ) 

ΦΗΛΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

(EY VII) 

ΦΗΛΟ  

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(1880-1930) 

(Τ VI) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2)  

 

 

 

3/9 ΣΡΗΣΖ  ΡΖΣΟΡΔΗΑ (Α-ΜΑ)  

(Τ Η) 

ΜΔΡΗΝΗΑ 

(Α39-40, Η10, Β41-2) 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ ΗV) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1830-

1880) (Τ IV) 

ΝΗΑΡΟ  

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

4/9 ΣΔΣΑΡΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ 

ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ 

ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ ΗΗ  

(Τ V)  

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40, ΦΑ1) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΚΑΡΓΗΧΣΖ 

(Η10, ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ  

(ΔΤ VII) 

ΠΑΠΠΑ  

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ 

(Τ IV) 

ΦΗΛΟ 

(Α39-40, ΦΑ3, Β41-2, 

Η10) 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΗ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΒΡΑΒΔΗΑ: 19νο ΚΑΗ 

20νο ΑΗ. (ΔΤ VII) 

ΝΗΑΡΟ  

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40) 

5/9 ΠΔΜΠΣΖ  ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

(Τ I) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ  

(ΔΤ VΗII) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΔΠΗΣΟΛΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ VIII) 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ

 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

6/9 ΠΑΡΑΚΔΤΖ  ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(Α39-40, Η10) 

 

ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ: 

ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ 

ΑΙΝΔΙΑΓΑ 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΖΡΟΓΟΣΟ 

(ΔΤ VII) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(Τ VIII) 

ΑΛΔΞΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 
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(Τ V) 

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

 

 

 

9/9 ΓΔΤΣΔΡΑ ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖH 

(Y V) 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ,  

ΑΤΓΔΡΗΝΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2)  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(EY VIII) 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ 

ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‟20 

(ΔΤ VIII) 

ΝΗΑΡΟ  

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40) 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η 

ΛΔΚΑΚΟΤ-

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ 

(Τ Η) 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

 

10/9 ΣΡΗΣΖ  

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ 

(Τ ΗΗ) 

ΛΔΚΑΚΟΤ, 

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ (Τ V) 

ΦΤΚΑΡΖ 

 (ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ)  

 

ΒΑΗΚΑ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΑΓΧΓΖ (Τ VI) 

ΦΤΚΑΡΖ 

(ΓΡΑΦΔΊΟ 

ΓΗΓΆΚΟΝΣΟ) 

 

ΝΔΑ ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ 

ΓΤΚΟΛΟ  

(ΔΤ VΗII) 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ 

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,  

Β41-2) 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΚΖΖ (Τ VIΗΗ)  

ΦΤΚΑΡΖ 

(ΓΡΑΦΔΊΟ 

ΓΗΓΆΚΟΝΣΟ) 

 

11/9 ΣΔΣΑΡΣΖ ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1930-

1980)  

(Τ VI) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(ΔΤ VII) 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

ΔΓΒΜ82 

(Η10) 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΒΑΚΥΑΙ 

(Α-ΜΑ)  

(Τ ΗΗΗ) 

ΓΚΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

12/9 ΠΔΜΠΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

(Τ VI) 

ΠΡΔΝΣΕΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΟΦΟΚΛΔΟΤ ΑΙΑ 

(Α-ΜΑ)  

(Τ IV) 

ΛΗΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΘΔΧΡΗΔ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(ΔΤ VIII) 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΟΦΟΚΛΔΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ) 

(Τ IV) 

ΓΚΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

13/9 ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

ΗΘΙΚΑ 

ΝΙΚΟΜΑΥΔΙΑ (Α-

ΜΑ) 

(Τ ΗΗΗ) 

ΛΗΑΣΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ 

ΗΑΣΡΗΚΖ  

(ΔΤ VΗII) 

ΛΗΑΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΛΟΓΟ, ΓΟΚΗΜΗΟ, 

ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΓΝΧΖ 

(ΔΤ VII) 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΔΓΒΜ82 

(Η10) 

 

 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ 

ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ 

(EY VII) 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΔΓΒΜ82 

(Η10) 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΔΗΧΝ 

ΥΡΟΝΧΝ 

(Τ VIII) 

ΑΓΓΔΛΟΤ 

(Α39-40) 
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(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

16/9 ΓΔΤΣΔΡΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1930-

1980)  

(Τ VI) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(Τ ΗΗ) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ 

ΒΑΣΡΑΥΟΙ  

(Τ VΗ) 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(Τ ΗΗΗ) 

ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ 

(Α39-40, ΦΑ3, Β41-2) 

 

17/9 ΣΡΗΣΖ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η 

(Τ Η) 

ΜΔΡΗΝΗΑ, ΕΔΚΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΚΧΜΧΓΗΑ: 

ΠΛΑΤΣΟΤ 

ΜΔΝΑΙΥΜΟΙ 

(ΔΤ VΗII) 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40) 

 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΡΗΣΗΚΖ 

(ΔΤ VII) 

ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ 

 (ΦΑ1, Β41-2) 

 

 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(ΔΤ VΗΗ) 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

ΔΓΒΜ82 

(Η10, ΦΑ3) 

 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(ΔΤ VIII) 

ΔΓΗΠ 

(Η10, A39-40) 

 

 

18/9 ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ 

(Τ ΗΗ) 

ΜΔΡΗΝΗΑ, ΕΔΚΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧ

Ν ΥΡΟΝΧΝ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΡΑΚΑΖ 

(Α39-40) 

 

 ΚΗΚΔΡΧΝ: 

ΡΖΣΟΡΔΗΑ (Τ IV) 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ 

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3) 

 

 

19/9 ΠΔΜΠΣΖ  ΟΜΖΡΟΤ ΙΛΙΑ 

(Τ V) 

ΚΟΤΚΟΤΕΗΚΑ 

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: 

ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ 

ΙΠΠΟΛΤΣΟ (ΜΔ-Χ) 

(Τ ΗΗΗ) 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΣΧΝ 

ΚΛΑΗΚΧΝ 

ΚΔΗΜΔΝΧΝ  

(ΔΤ VIII) 

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

ΔΓΒΜ82 

(Β41-2) 

 

20/9 ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

(Τ Η) 

ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ 

(Τ ΗΗ) 

ΜΔΡΗΝΗΑ,  

ΑΤΓΔΡΗΝΟ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: 

ΠΛΑΣΧΝΟ 

ΤΜΠΟΙΟΝ (ΜΔ-Χ) 

(Τ ΗΗΗ) 

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

 

23/9 ΓΔΤΣΔΡΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

(Y VII) 

ΛΑΣΗΝΗΚΟ 

ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ 

(Τ ΗΗΗ) 

 ΓΖΜΧΓΖ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 
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ΠΡΔΝΣΕΑ 

(Α39-40, Η10, ΦΑ1, 

ΦΑ3, Β41-2) 

 

ΠΑΠΠΑ  

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

(Τ VII) 

ΑΛΔΞΑΚΖ 

(A39-40) 

 

24/9 ΣΡΗΣΖ  ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ 

(ΔΤ VΗII) 

ΠΑΠΠΑ  

ΔΓΒΜ82 

(Η10, ΦΑ3) 

 

ΚΡΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ 

(ΔΤ VIIΗ) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

ΔΓΒΜ82 

(Α39-40, Β41-2) 

 

ΗΣΟΡΗΚΔ 

ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΚΑΗ 

ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(Η10) 

 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΔΦΔΡΖ: 

ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΠΟΗΖΣΗΚΖ 

(ΔΤ VIII) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(Α39-40) 

 

ΟΦΔΗ ΣΖ 

ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΟΗΖΖ  

(ΔΤ VΗΗ) 

ΚΑΓΗΑΛΖ 

(Η10) 

 

25/9 ΣΔΣΑΡΣΖ ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ (1830-

1880) (Τ V) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

ΔΓΒΜ82 

 (Α39-40, Η10, ΦΑ3, 

Β41-2) 

 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΗΑΦΧΣΗΜΟ 

(ΔΤ VII) 

ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 

ΔΓΒΜ82 

 (Α39-40) 

 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(ΔΤ VII) 

(Α39-40)  

 

ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ 

(ΔΤ VΗΗΗ) 

ΚΟΝΣΟΝΑΗΟ 

ΔΓΒΜ82 

(Η10, ΦΑ3) 

 

26/9 ΠΔΜΠΣΖ Ο ΚΑΒΑΦΖ ΚΑΗ Ζ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(ΔΤ VII) 

(Α39-40) 

ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ 

ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

(ΔΤ VIII) 

(Α39-40) 

 

  

 

ΣΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΑ ΔΞΔΣΑΘΟΤΝ ΠΡΟΦΟΡΗΚΑ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΖΟΤΝ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ.  

ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ-ΠΑΛΑΗΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΒΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΠΦ. 

 


