
 

Βυζαντινὸς Πολιτισμός 

Τακτικὸς καθηγητὴς Kyrill Pavlikianov, Δρ. Φ. cpavlikianov@hotmail.com 

ECTS 2 Bachelor ἐαρινὸ ἑξάμηνο τοῦ Β΄ ἔτους 

Ἐπαρκεῖς γνώσεις τῆς Νέας Ελληνικῆς (Β1 ἢ Β2) 

Τὸ μάθημα διαρκεῖ ἕνα ἑξάμηνο καὶ παρουσιάζει τὶς κύριες ἰδιαιτερότητες τοῦ ὀρθόδοξου 

βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ. Ἀναλύονται θέματα τῆς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς, μνημειακῆς 

ζωγραφικῆς, κοινωνικῆς δομῆς, στρατιωτικῆς ὀργανώσεως, λαϊκοῦ βίου καὶ θεολογικῆς 

σκέψεως. Παρακολουθοῦνται ἐπίσης τὰ κυριότερα νοοτροπιακὰ σχήματα ποὺ διαφοροποιοῦν 

τὸν βυζαντινὸ πολιτισμὸ ἀπὸ τὸν μεσαιωνικὸ κόσμο τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. 

 

 

Ἱστορικὴ Γεωγραφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Χώρου 

Τακτικὸς καθηγητὴς Kyrill Pavlikianov, Δρ. Φ. cpavlikianov@hotmail.com 

ECTS 2 Bachelor ἐαρινὸ ἑξάμηνο τοῦ Γ΄ ἔτους 

Ἐπαρκεῖς γνώσεις τῆς Νέας Ελληνικῆς (Β1 ἢ Β2) 

Τὸ μάθημα διαρκεῖ ἕνα ἑξάμηνο. Παρουσιάζονται καὶ σχολιάζονται ἀναλυτικὰ οἱ κυριώτερες 

γεωγραφικὲς ὑποδιαιρέσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Χώρου διαχρονικά, ἀπὸ τὸ τέλος τῆς 

προϊστορικῆς περιόδου μέχρι σήμερα. Δίνεται ἰδιαίτερη προσοχὴ στὶς γλωσσικές, 

νοοτροπιακές, ἀρχιτεκτονικὲς καὶ πλουτοπαραγωγικὲς ἰδιαιτερότητες τῶν ἐπὶ μέρους 

περιοχῶν. 

 

 

 

Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος 

Τακτικὸς καθηγητὴς Kyrill Pavlikianov, Δρ. Φ. cpavlikianov@hotmail.com 

ECTS 2 Bachelor χειμερινὸ ἑξάμηνο τοῦ Δ’ ἔτους 

Ἐπαρκεῖς γνώσεις τῆς Νέας Ελληνικῆς (Β1 ἢ Β2) 

Τὸ μάθημα διαρκεῖ ἕνα ἑξάμηνο. Παρουσιάζεται καὶ σχολιάζεται ἀναλυτικὰ ἡ ἱστορία τοῦ 

σύγχρονου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὰ κρίσιμα γιὰ τὴν διαμόρφωση τῆς 

σύγχρονης ἑλληνικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας χρόνια τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τὴς 

Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Ἀναλύονται ποικίλα θέματα ποὺ ἀναφερονται στὴν δημογραφική, 

πολιτισμικὴ καὶ ἰδεολογικὴ ἐξέλιξη τῆς σύγχρονῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

 

 



 Βυζαντινὴ Λογοτεχνία 

Τακτικὸς καθηγητὴς Kyrill Pavlikianov, Δρ. Φ. cpavlikianov@hotmail.com 

ECTS 2 Bachelor χειμερινὸ ἑξάμηνο τοῦ Γ’ 

ἔτους 

Ἐπαρκεῖς γνώσεις τῆς Νέας Ελληνικῆς (Β1 ἢ Β2) 

Τὸ μάθημα διαρκεῖ ἕνα ἑξάμηνο. Παρουσιάζονται καὶ σχολιάζονται ἀναλυτικὰ τὰ βασικὰ 

λογοτεχνικὰ εἴδη ποὺ προσιδιάζουν στὴν βυζαντινὴ ἐποχή. Ἀναλύεται ὁ ἐπίδραση τῆς 

ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνικῆς κληρονομίας, τοῦ ῥωμαικοῦ δικαίου καὶ τῆς χριστιανικῆς 

θρησκείας, τῶν τριῶν δηλαδὴ κοινωνικῶν φαινομένων ποὺ ἔπαιξαν καθοριστικὸ ῥόλο στὴν 

διαμόρφωση τῆς γραπτῆς παράδοσης τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Διδάσκονται στοιχεῖα 

βυζαντινῆς παλαιογραφίας, διπλωματικῆς καὶ κωδικολογίας. Ἐπιχειρεῖται ἀναπαράσταση τοῦ 

νοηματικοῦ κόσμου τῶν κυριώτερων βυζαντινῶν συγγραφέων. 

 

 

 
 

Νεοελληνική γραμματική – Α μέρος 

 

Αναπλ. καθ. Δρ.Φ. Boris Vounchev vounchev@yahoo.com 

4 Bachelor  χειμερινό και θερινό εξάμηνο, 
Β έτος, Νεοελληνική φιλολογία 

Καλές γνώσεις της Νέας Ελληνικής (Β1, κατά προτίμηση Β2). Γνώσεις γενικής 

γλωσσολογίας.  

 

Το μάθημα διαρκεί δύο εξάμηνα. Στο Α εξάμηνο εξετάζονται θέματα σχετικά με τη 

νεοελληνική φωνητική και φωνολογία. Το Β εξάμηνο είναι αφιερωμένο στο ονοματικό 

σύστημα της Νέας Ελληνικής (ουσιαστικά, επίθετά, αντωνυμίες) και στις ιδιαιτερότητες του 

νεοελληνικού λεξιλογίου και των νεοελληνικών φρασεολογισμών. 

Στα σεμινάρια που γίνονται κατά το Β εξάμηνο (θερινό) οι φοιτητές παρουσιάζουν 

επιστημονικά άρθρα από έλληνες γλωσσολόγους σχετικά με τα θέματα του Β εξαμήνου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νεοελληνική λογοτεχνία – Α’μέρος 

Λέκτορας Νέλι Μετόντιεβα, M.A. nmetodieva21@gmail.com 

ECTS 4  Προπτυχιούχοι φοιτητές Εαρινό εξάμηνο του τρίτου 
έτους 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων: πολύ καλή γνώση της 
Νεολληνικής γλώσσας 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά ζητήματα του χώρου της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το α’μέρος καλύπτει την περίοδο από την Κρητική Αναγέννηση μέχρι τις 
αρχές του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κύρια αισθητικά και λογοτεχνικά ρεύματα καθώς 
και στην προσέγγιση σημαντικών σταθμών της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας βασιζόμενη 
στην ερμηνευτική ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων ποίησης και πεζογραφίας. 

 

 

 

 

Νεοελληνική λογοτεχνία – Β’μέρος 

Λέκτορας Νέλι Μετόντιεβα, M.A. nmetodieva21@gmail.com 

ECTS 6  Προπτυχιούχοι φοιτητές χειμερινό εξάμηνο του 
τέταρτου έτους 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων: πολύ καλή γνώση της 
Νεολληνικής γλώσσας 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά ζητήματα του χώρου της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το β’μέρος καλύπτει την περίοδο από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τη 
Δεύτερη μεταπολεμική γενιά.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κύρια αισθητικά και λογοτεχνικά 
ρεύματα καθώς και στην προσέγγιση σημαντικών σταθμών της ιστορίας της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας βασιζόμενη στην ερμηνευτική ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων ποίησης και 
πεζογραφίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


