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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

M. ΓΙΟΗ  

Σπαγψδία - ξυξκλήρ 

 

Με κείμεμα αμαυξπάρ σξμ Αίαμσα και σξμ Υιλξκσήση, σξ εμιμάπιξ θα 

οπξςεγγίςει σξ έπγξ σξτ ξυξκλή μελεσώμσαρ ση δπαμασική σεφμική σξτ, ση 

ςτγκπόσηςη σξτ μύθξτ αλλά και σξτ ήθξτρ σψμ ηπώψμ σξτ, σιρ οξλισικέρ, 

αμθπψοξλξγικέρ, χτφξλξγικέρ κ.ά. θεψπήςειρ σψμ σπαγψδιώμ ατσώμ, καθώρ 

και θέμασα όχεψρ, με αμαυξπέρ ςε απφαίερ και μεόσεπερ θεψπίερ για σημ 

σπαγψδία ψρ είδξρ. Θα ςτζησηθξύμ εοίςηρ θέμασα μεσάυπαςηρ αλλά και 

οπόςληχηρ σψμ ςτγκεκπιμέμψμ έπγψμ. 

 

 

B. ΛΕΝΣΑΚΗ 

Απφαϊκό έοξρ – Ιλιάδα 

 

σόφξρ σξτ ςεμιμαπίξτ είμαι μα αμαδειφθεί η σπαγική διάςσαςη σηρ Ιλιάδαρ: 

εμόρ οξιήμασξρ οξτ διεγείπει ςσξμ ακπξασή σα ςτμαιςθήμασα σξτ ελέξτ και 

σξτ υόβξτ για σημ αμθπώοιμη κασάςσαςη. Θα διεπετμηθξύμ θέμασα όοψρ: 

θεξί και άμθπψοξι, μξίπα και ελεύθεπη βξύληςη, η διολή όχη – υψσειμή και 

ςκξσειμή σατσξφπόμψρ – σξτ ηπψιςμξύ. Θα ςτζησηθξύμ αοξςοάςμασα αοό σξ 

ςύμξλξ σξτ έπγξτ, με ςκξοό μα υαμεί η μεσανύ σξτρ ςύμδεςη και η ξπγαμική 

εμόσησα σξτ έοξτρ. Παπάλληλα, θα οαπξτςιαςσξύμ και θα αμαλτθξύμ 

ξπιςμέμερ κεμσπικέρ μελέσερ σηρ ξμηπικήρ βιβλιξγπαυίαρ (ο.φ. ξμηπικό 

ζήσημα, οπξυξπικόσησα, ιςσξπικόσησα).  

 

 

Ι. ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟ 

Κψμψδία -  Σύοξι και φαπακσήπερ ςσημ ιςσξπία σηρ απφαίαρ κψμψδίαρ. 

 

σόφξρ σξτ ςεμιμαπίξτ είμαι η διεπεύμηςη σψμ ςσαθεπώμ φαπακσήπψμ και 

σψμ στοικώμ οπξςώοψμ σα ξοξία διασπέφξτμ σημ ιςσξπία σηρ απφαίαρ 

ελλημικήρ κψμψδίαρ, ςε όλη σημ έκσαςή σηρ, αοό σιρ αοαπφέρ σηρ ςσα 

απφαϊκά φπόμια έψρ σημ ώπιμη ελλημιςσική οεπίξδξ. τγκπισικό τλικό θα 

φπηςιμξοξιηθεί ακόμη αοό σιρ πψμαϊκέρ διαςκετέρ σξτ Πλαύσξτ και σξτ 

Σεπέμσιξτ, οξτ βαςίζξμσαι ςε ελλημικά οπόστοα σηρ Νέαρ Κψμψδίαρ και 

οπξςυέπξτμ ολξύςιξ φαπακσηπξγπαυικό πεοεπσόπιξ. Θα αμαλτθεί ολειάδα 



κψμικώμ φαπακσήπψμ οξτ έφξτμ ιςφτπή οαπξτςία ςε μία ή οεπιςςόσεπερ 

οεπιόδξτρ σηρ απφαίαρ κψμψδίαρ, όοψρ ξ αλαζώμ ςσπασιώσηρ, ξ αγπξίκξρ, ξ 

υιλόςξυξρ, ξ μάγειπξρ και (αοό μτθξλξγικά οπόςψοα) ξ κψμικόρ Ηπακλήρ. Θα 

μελεσηθεί εοίςηρ η στοξλξγία σψμ οπξςώοψμ ςση λαϊκή ατσξςφέδια υάπςα 

σψμ δψπικώμ οεπιξφώμ, καθώρ και η οεπίολξκη, αμαδημιξτπγική και 

καλειδξςκξοική ιδιξςτςσαςία σψμ απιςσξυαμικώμ ηπώψμ. Κασά ση διάπκεια 

σψμ ςτμαμσήςεψμ, όλξι ξι ςτμμεσέφξμσερ θα οαπξτςιάςξτμ ςημαμσικά 

εοιςσημξμικά άπθπα αοό ση διεθμή βιβλιξγπαυία, με αμσικείμεμξ ςφεσικό 

οπξρ σημ οαπαοάμψ θεμασξλξγία. σξ σέλξρ σξτ ςεμιμαπίξτ, ξι ςτμμεσέφξμσερ 

θα κασαθέςξτμ οπξρ ανιξλόγηςη ςύμσξμξ υιλξλξγικό δξκίμιξ με αμάλξγξ θέμα.  

 

 

Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑ 

Παοτπξλξγία  

 

 

Α. ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟ 

Ατγξύςσεια οξίηςη - Ρψμαϊκό έοξρ: Οβιδίξτ Μεσαμξπυώςειρ 

τςσημασική μελέση και αμάλτςη σψμ Μεσαμξπυώςεψμ σξτ Οβιδίξτ. Ο 

Οβίδιξρ και η εοξφή σξτ. Η ειδξλξγική σατσόσησα σψμ Μεσαμξπυώςεψμ και 

η ςφέςη σξτρ με σξ έοξρ. Σα δξμικά ςσξιφεία σξτ έπγξτ και η αυηγημασική 

σεφμική σξτ οξιησή. Σξ ςσξιφείξ σηρ μεσαμόπυψςηρ και ξ πόλξρ σξτ μέςα ςσξ 

έπγξ. Θεμασξλξγία, οξιησική, οηγέρ σψμ μύθψμ και λεισξτπγία σξτρ, 

διάλξγξρ με άλλα κείμεμα, ελλημικά και πψμαϊκά. 

 

 

Δ. ΜΠΕΝΕΣΟ 

Μεσαγεμέςσεπη γπαμμασεία - Η οπόςληχη σηρ Απιςσξσελικήρ Πξιησικήρ ςσξ 

έπγξ σξτ Γξτλιέλμξτ σξτ Μξεπμοέκε (1215~1286) 

  

1. Κείμεμα οξτ θα φπηςιμξοξιηθξύμ: 

- Απιςσξσέλξτρ, Πεπί οξιησικήρ 

- Οπασίξτ, Ars poetica 

- Γξτλιέλμξτ σξτ Μξεπμοέκε, Poetica 

 2. Αμαυξπέρ ςε άλλξτρ ςτγγπαυείρ 

- Ετάμθιξρ 

- Δξμάσξρ 

 3. ύμδεςη σξτ μαθήμασξρ με επετμησικέρ δπάςειρ: 

- Επγαςσήπιξ Digital Humanities https://dhl.phil.uoa.gr/research 

Dela project, The Golden Corpora Providers Project 

- Open Greek and Latin Project http://www.opengreekandlatin.org/ 

https://dhl.phil.uoa.gr/research/
http://www.opengreekandlatin.org/


Harvard University, Universität Leipzig, University of Virginia, Mount 

Allison University, Εθμική Βιβλιξθήκη σηρ Ελλάδξρ: αμσαλλαγέρ 

ακαδημαϊκξύ οπξςψοικξύ και υξισησώμ 

 4. Επγαςίερ 

- Ασξμικέρ ή ςτλλξγική/έρ επγαςία/ερ μεσά σξ οέπαρ σψμ οαπαδόςεψμ 

5. Βιβλιξγπαυία 

- Βιβλιξθήκερ 

- Online βιβλιξγπαυία και οπόςβαςη ςε βάςειρ δεδξμέμψμ 

6. Ιςσξςελίδα μαθήμασξρ 

https://eclass.uoa.gr/courses/PHIL1183/   

 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Ν. ΜΑΝΟΤΑΚΗ 

Υιλξςξυία - Πλάσψμξρ, τμοόςιξμ 

 

Σημ άμξινη σξτ 416 ο.Φ. ςσημ Αθήμα, ςσξ ςοίσι σξτ σπαγικξύ οξιησή 

Αγάθψμα γίμεσαι μια μτφσεπιμή ςτγκέμσπψςη. Ο Αγάθψμ κεπδίζει σξ οπώσξ 

βπαβείξ ςσα Μεγάλα Διξμύςια, και καλεί σξτρ υίλξτρ σξτ για μα γιξπσάςξτμ. 

Μεσανύ σψμ καλεςμέμψμ βπίςκεσαι ξ ψκπάσηρ και ξ κψμικόρ οξιησήρ 

Απιςσξυάμηρ, εμώ κάοξια ςσιγμή θα εμυαμιςσεί εκεί και ξ οεπιβόησξρ 

Αλκιβιάδηρ. Η ςτγκέμσπψςη ενελίςςεσαι ςε μια μακπά ςτζήσηςη με θέμα σξμ 

έπψσα, έμα αοόςσαγμα σηρ ξοξίαρ θα μοξπξύςε μα είμαι ξ ςσίφξρ σξτ Ρξτμί: 

«ξι επαςσέρ μξμίζξτμ όσι χάφμξτμε σξ σαίπι σξτρ/ αλλά η αμαζήσηςη είμαι 

μία. Είμαι η οεπιολάμηςη μέςα/ ς᾽ ατσόμ σξμ διάυαμξ ξτπαμό.» Ατσή είμαι η 

δπαμασική ςτμθήκη σξτ τμοξςίξτ, σξτ ολέξμ απιςσξσεφμικά 

κασαςκεταςμέμξτ διαλόγξτ σξτ Πλάσψμα. Μελεσώμσαρ σξ τμοόςιξμ ςε όλξ 

σξτ σξ (υιλξλξγικό και υιλξςξυικό) αμάοστγμα θα οαπακξλξτθήςξτμε σημ 

ιδέα σξτ έπψσα μα νεδιολώμεσαι μέςα αοό εοενηγημασικέρ οαπασηπήςειρ, 

(οαπάνεμα ξικείξτρ) μύθξτρ, ακόμη και ςκημικά δπώμεμα. Παπάλληλα, με 

κέμσπξ σξ τμοόςιξμ, θα αοαμσήςξτμε και ςε μια ςειπά αοό καθξπιςσικά 

επψσήμασα για σημ ολασψμική υιλξςξυία και γπαυή, όοψρ σξ γιασί ξ 

Πλάσψμ έγπαυε κτπίψρ δπαμασικξύρ διαλόγξτρ και όφι οπαγμασείερ, γιασί 

εμαμσιώμεσαι ςσξτρ οξιησέρ και σι μοξπεί μα ςημαίμει ατσό για σξμ ίδιξ ψρ 

ςτγγπαυέα, οξια είμαι η ενελικσική οξπεία σηρ ολασψμικήρ ςκέχηρ και σι 

είδξτρ «οαλιμψδίερ» εμσξοίζει καμείρ ς᾽ ατσήμ, κ.α. 

 

Μ. ULBRICHT 

Γπαμμασεία ύςσεπηρ απφαιόσησαρ - Ειςαγψγή ςσημ εοιςσημξμική μελέση και 

αμάλτςη ιςσξπικώμ, θεξλξγικώμ και υιλξλξγικώμ οηγώμ σηρ Ύςσεπηρ 

Απφαιόσησαρ 

https://eclass.uoa.gr/courses/PHIL1183/


 

Σξ μάθημα αοετθύμεσαι ςε όλξτρ όςξτρ εοιθτμξύμ μα ενεσάςξτμ κείμεμα σηρ 

Ύςσεπηρ Απφαιόσησαρ με ςσόφξ σημ ςτςσημασική μελέση σξτρ και σημ 

αμάοστνη εοιςσημξμικήρ μεθξδξλξγίαρ για σημ αμάλτςη διαυόπψμ ειδώμ 

κειμέμψμ. Σξ μάθημα βαςίζεσαι ςσημ αμάγμψςη και αμάλτςη κειμέμψμ 

οηγώμ ειδικά ιςσξπικώμ, θεξλξγικώμ και υιλξλξγικώμ οεπιεφξμέμψμ.  

Θα μελεσηθξύμ σα απφαία κείμεμα ςε ςτμδταςμό με εοιλεγμέμα άπθπα σηρ 

δετσεπξγεμξύρ βιβλιξγπαυίαρ για σημ κασάσανή σξτρ ςσξ ετπύσεπξ ιςσξπικό, 

λξγξσεφμικό και θεξλξγικό ολαίςιξ. Εοίςηρ οπξβλέοξμσαι αςκήςειρ 

μεσάυπαςηρ, οπξκειμέμξτ μα εμιςφτθεί η ικαμόσησα σηρ ακπιβήρ κασαμόηςηρ 

απφαίψμ κειμέμψμ, και οπξυξπικέρ οαπξτςιάςειρ για σημ αμάοστνη 

δενιξσήσψμ οαπξτςίαςηρ θεμάσψμ ςε εοιςσημξμικό ολαίςιξ. Τοάπφει 

δτμασόσησα μα οαπαδξθεί μία επγαςία οπξρ βαθμξλξγία. 
 

 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ 

Πεζξγπαυία σηρ πεοξτμολικαμικήρ εοξφήρ - Ρψμαϊκή Ιςσξπιξγπαυία – 

αλλξύςσιξρ  

Θα μελεσηθξύμ σα έπγα σξτ αλλξύςσιξτ Bellum Catilinae και Bellum 

Iugurthinum, και σμήμασα αοό σιρ αοξςοαςμασικέρ Historiae. Εοιοπόςθεσα 

ςσημ ύλη κάθε εβδξμάδαρ αοό σξ λασιμικό οπψσόστοξ, θα ενεσαςσξύμ και θα 

ανιξλξγηθξύμ ςημαμσικά άπθπα, εμώ η μελέση σξτ κειμέμξτ θα γίμεσαι ςε 

ςτμδταςμό με σα επμημετσικά τοξμμήμασα σξτ McGushin και σξτ Ramsey, 

για σξ  Bellum Catilinae, και σξτ Paul, για σξ  Bellum Iugurthinum. 
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟ 

Ιςσξπιξγπαυία - Πεπςικέρ και αιγτοσιακέρ ιςσξπίερ ςσξ έπγξ σξτ Ηπόδξσξτ 

 

Ο Μήδξρ βαςιλιάρ Αςστάγηρ ξμειπεύεσαι οψρ ξ εγγξμόρ σξτ θα σξτ οάπει ση 

βαςιλεία και οπξςοαθεί μα θαμασώςει σξ οαιδί. Ο μεξγέμμησξρ Κύπξρ 

εκσίθεσαι ςσημ επημιά, αμασπέυεσαι αοό μια ςκύλα, και απγόσεπα υαμεπώμει 

ση βαςιλική κασαγψγή σξτ οάμψ ςσξ οαιφμίδι. Ο Καμβύςηρ εκςσπασεύει ςσημ 

Αιθιξοία, για μα κασακσήςει μια θατμαςσή οεδιάδα όοξτ χημέμα κπέασα 

υτσπώμξτμ ατσόμασα αοό σξ έδαυξρ, αλλά ξι ςσπασιώσερ σξτ κασαλήγξτμ μα 

κασαςοαπάνξτμ ξ έμαρ σξμ άλλξμ ςσημ έπημξ. Ο βαςιλιάρ σψμ Αιθιόοψμ 

φαπίζει ςσξτρ Πέπςερ έμα τοεπυτςικό σόνξ, οξτ καμέμαρ Πέπςηρ δεμ μοξπεί 

μα σξ σεμσώςει. Ο σπελόρ Καμβύςηρ εναςκείσαι ςσημ σξνξβξλία οάμψ ςε 

αμθπώοιμξτρ ςσόφξτρ και θαμασώμει σξτρ ετεπγέσερ σξτ, αλλά οεθαίμει 

γμψςσικόρ ςσξ σέλξρ. Έμαρ μάγξρ τοξδύεσαι σξμ αδελυό σξτ μξμάπφη και 

αμεβαίμει ςσξμ θπόμξ σηρ Πεπςίαρ, αλλά η σατσόσησά σξτ οπξδίδεσαι αοό σα 

κξμμέμα ατσιά σξτ. Ο Δαπείξρ αμακηπύςςεσαι βαςιλιάρ εοειδή σξ άλξγό σξτ 

φλιμίμσπιςε οπώσξ σημ ατγή. Ο Πέπςηρ ετγεμήρ Ζώοτπξρ κόβει ξ ίδιξρ ση 

μύση και σα ατσιά σξτ για μα μοξπέςει μα κτπιεύςει ση Βαβτλώμα. Ο υαπαώ 

Χαμμήσιφξρ αμαζησεί σημ απφαιόσεπη γλώςςα σξτ κόςμξτ με ση βξήθεια δύξ 

μηοίψμ και μιαρ γίδαρ. Ο βαςιλιάρ Υεπώρ αμακαλύοσει ση μξμαδική εμάπεση 

γτμαίκα σηρ Αιγύοσξτ, οξτ η ςτζτγική σηρ οίςση αμσικασξοσπίζεσαι ακόμη 

και ςσα ξύπα σηρ. Έμαρ οαμέντομξρ διαππήκσηρ κλέβει σξτρ θηςατπξύρ σξτ 

υαπαώ φψπίρ μα αυήςει ίφμη και αμσαμείβεσαι με σξ φέπι σηρ βαςιλξοξύλαρ. 

Ο υαπαώ Ραμχίμισξρ σανιδεύει ςσξμ Κάσψ Κόςμξ, μικάει σημ Ίςιδα ςε μια 

οαπσίδα μσάμαρ και υέπμει οίςψ ςση γη ψρ σπόοαιξ έμα φπτςό μαμσήλι αοό 

σξ εοέκειμα. Ο βαςιλιάρ Μτκεπίμξρ διολαςιάζει σξμ οπξςδόκιμξ φπόμξ σηρ 

ζψήρ σξτ μεσασπέοξμσαρ σιρ μύφσερ σξτ ςε μέπερ. Ο υαπαώ Άμαςιρ επγάζεσαι 

όλξ σξ οπψί για σιρ τοξθέςειρ σξτ κπάσξτρ, αλλά οεπμάει σα βπάδια σξτ με 

γλέμσια και μεθύςια. 

Δεκάδερ σέσξιερ ιςσξπίερ για Πέπςερ και Αιγύοσιξτρ διαμθίζξτμ σξ έπγξ σξτ 

Ηπόδξσξτ, άλλερ διαςκεδαςσικέρ, άλλερ θατμαςσέρ ή αλλόκξσερ, άλλερ γεμάσερ 

με αγψμία και υπίκη, όλερ ςτμαποαςσικέρ και ειοψμέμερ αοό έμαμ 

δενιξσέφμη αυηγησή. Πξύ και οώρ έμαθε ξ Ηπόδξσξρ όλερ ατσέρ σιρ ιςσξπίερ; 

Πξιξι ήςαμ ξι οληπξυξπιξδόσερ οξτ σξτ σιρ αυηγήθηκαμ; ε οξιξ βαθμό 

μοξπξύμε μα αμιφμεύςξτμε οεπςικό ή αιγτοσιακό αυηγημασικό τλικό μέςα 

ςσιρ ηπξδόσειερ διηγήςειρ; Σι νέπξτμε για σιρ αυηγημασικέρ οαπαδόςειρ σηρ 

απφαίαρ Πεπςίαρ και Αιγύοσξτ; Σι διηγήςειρ και οαπαμύθια μαρ έφξτμ ςψθεί 

αοό σημ απφαία Πεπςία και Αίγτοσξ και ςε οξιερ οηγέρ οαπαδίδξμσαι; 

Τοάπφξτμ οαπάλληλα αμάμεςα ςε σξύσα σα απφαία οαπαμύθια και ςσιρ 



αυηγήςειρ σξτ Ηπόδξσξτ, και οώρ ενηγξύμσαι ατσά; Πώρ μεσαολάςσηκε σξ 

αμασξλικό αυηγημασικό τλικό αοό σξτρ Έλλημερ και οώρ εμολξτσίςσηκε με 

μέα μξσίβα και εοειςόδια, έσςι ώςσε μα οάπει ση μξπυή οξτ βλέοξτμε ςσξμ 

Ηπόδξσξ; Σι ςτμειςέυεπε ξ ίδιξρ ξ Ηπόδξσξρ ςε σξύση ση μεσάολαςη, οέπα αοό 

σημ αοαπάμιλλη αυηγημασική σέφμη σξτ; Ατσά είμαι μεπικά αοό σα 

επψσήμασα οξτ υιλξδξνεί μα διεπετμήςει σξ ςεμιμάπιξ. Σα βήμασα σξτ 

Ηπόδξσξτ ξδηγξύμ ςε έμα αυηγημασικό ξδξιοξπικό ςσξμ κόςμξ σηρ απφαίαρ 

Αμασξλήρ: θα ςτλλένξτμε ιςσξπίερ αοό νεμαγξύρ και μεψκόπξτρ, αοό 

οαμδξφεία, σανιδιψσικξύρ ςσαθμξύρ και σαβέπμερ σψμ λιμαμιώμ, αοό 

στφξδιώκσερ, ενόπιςσξτρ, ματσικξύρ, βεσεπάμξτρ και εμιγκπέδερ, αοό οαλιέρ 

εοιγπαυέρ, ςοαςμέμερ οιμακίδερ και υθαπμέμξτρ οαούπξτρ, αοό μεςαιψμικά 

έοη και οεπικξοέρ σηρ Βίβλξτ, αμαζησώμσαρ οαμσξύ σξτρ κπτμμέμξτρ 

θηςατπξύρ σηρ απφαίαρ μτθξολαςίαρ. 

 

 

ΥΑΚΑ 

Γπαμμασεία Ελλημιςσικήρ εοξφήρ και οπώιμψμ ατσξκπασξπικώμ    

Φπόμψμ - Ο Αφιλλέαρ Σάσιξρ και σξ απφαίξ ελλημικό επψσικό μτθιςσόπημα  

 

σόφξρ σξτ ςεμιμαπίξτ είμαι η ενξικείψςη με σα οξικίλα ζησήμασα οξτ 

αοαςφξλξύμ σημ ιδιαίσεπα εμσασική σα σελετσαία φπόμια έπετμα σξτ απφαίξτ 

μτθιςσξπήμασξρ. Με βάςη σα οέμσε διαςψθέμσα απφαιξελλημικά 

μτθιςσξπήμασα και σα αοξςοάςμασα ςτμαυώμ κειμέμψμ ςε οαούπξτρ θα 

ςτζησηθξύμ κασαπφήμ σα βαςικά διακπισικά γμψπίςμασα και ξι 

τοξκασηγξπίερ σξτ ςτγκεκπιμέμξτ είδξτρ, σξ οπόβλημα σηρ γέμμηςήρ σξτ 

καθώρ και σξ λξγξσεφμικό και ιςσξπικξκξιμψμικό τοόβαθπό σξτ. Η ςτζήσηςη 

θα εοικεμσπψθεί ακξλξύθψρ ςσξ διαοξσιςμέμξ αοό σξ κλίμα σηρ Δεύσεπηρ 

ξυιςσικήρ μτθιςσόπημα σξτ Αφιλλέα Σάσιξτ και θα αμαδείνει κτπίψρ σημ 

οεπίσεφμη αυηγημασική σεφμική σξτ έπγξτ, σξμ έμσξμα πησξπικό φαπακσήπα 

σηρ γλώςςαρ και σψμ οεπιγπαυώμ σξτ, σημ οξλτολξκόσησα σψμ βαςικώμ 

φαπακσήπψμ σξτ, σιρ οξλτάπιθμερ λξγξσεφμικέρ ξυειλέρ σξτ και σξ 

ςεςξυιςμέμξ οαιφμίδι σξτ ςτγγπαυέα με σιρ ειδξλξγικέρ ςτμβάςειρ. Καθέμα 

αοό σα μέλη σξτ ςεμιμαπίξτ θα αμαλάβει μα αμαοσύνει οπξυξπικά κασά σημ 

διάπκεια σξτ εναμήμξτ και εμ ςτμεφεία γπαοσά έμα θέμα ςφεσικό με σξ 

αμσικείμεμξ σξτ μαθήμασξρ. 

 

 

ΚΑΡΛΑ 

Παλαιξγπαυία – Κπισική κειμέμξτ 

 

σόφξρ σξτ μαθήμασξρ είμαι μα ενξικειψθξύμ ξι μεσαοστφιακξί υξισησέρ/-

σπιερ με σημ αμάγμψςη και μεσαγπαυή ελλημικώμ φειπξγπάυψμ, οξτ 

οαπαδίδξτμ έπγα σηρ απφαιόσησαρ. Θα μελεσηθξύμ φειπόγπαυξι κώδικερ αοό 

διαυξπεσικξύρ γπαυείρ, διαυξπεσικέρ οεπιόδξτρ και γεψγπαυικέρ οεπιξφέρ. 



Ιδιαίσεπα, θα αςφξληθξύμε με σξ τλικό γπαυήρ, ση φπξμξλόγηςη και γεμικά 

σημ οεπιγπαυή κψδίκψμ όοψρ εοίςηρ και με σημ κπισική έκδξςη κειμέμψμ. 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Ρψμαϊκή πησξπεία - Κξϊμσιλιαμόρ, Inst. orat. 10. 

 

Θεψπία σηρ «μιμήςεψρ» λξγξσεφμικώμ οπξσύοψμ (optimi auctores) και 

ιςσξπικξγπαμμασειακή μεθξδξλξγία ςσξ 10ξ βιβλίξ σηρ Institutio Oratoria 

σξτ Κξϊμσιλιαμξύ. Ρησξπική εκοαίδετςη και «οαιδεία» ςση Υλαβιαμή 

οεπίξδξ.  

   

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΤ 

Λτπική οξίηςη 

  

 


