
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓIΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MALT_Δ301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΩΔΗ ΓΛΩΣΣΑ: 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 15 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής (Βυζαντινής Φιλολογίας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/LIT2118/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα 
αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια: 

1. Θα έχει εμβαθύνει στη δημώδη παραγωγή του ελληνικού Μεσαίωνα. 

2. Θα είναι σε θέση να μελετήσει με τη βοήθεια έντυπης και ψηφιακής βιβλιογραφίας τη βυζαντινή παραγωγή 

σε δημώδη γλώσσα. 

3. Θα είναι σε θέση να ανασυστήσει το ιστορικό περίγραμμα που περιβάλλει τα υπό εξέταση κείμενα. 

4. Θα μπορεί να αναλύει γλωσσικά, ερμηνευτικά και διακειμενικά τις υπό εξέταση πρωτογενείς πηγές. 

5. Θα έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για τη σύγκριση δημώδους και λόγιας λογοτεχνικής παραγωγής στο 

Βυζάντιο. 

6. Θα έχει αποκτήσει την απαραίτητη ιστορική προοπτική για την κατανόηση της εξέλιξης της δημώδους 

βυζαντινής λογοτεχνικής παραγωγής. 

https://eclass.upatras.gr/courses/LIT2118/


 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και 
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

  

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών 

2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

3. Εξάσκηση της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας 

4. Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

5. Άσκηση κριτικής και αυτο-κριτικής 

6. Ομαδική εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μελέτη και ανάλυση πρωτογενών πηγών που προέρχονται από τη δημώδη παραγωγή του μέσου και ύστερου 

Βυζαντίου (περ. 650-1453). Περιλαμβάνονται αγιολογικά και μυθιστορικά κείμενα, καθώς και υβριδικά έργα 

(π.χ. Έπος με μυθιστορικά χαρακτηριστικά). 

Ενδεικτικά κείμενα: 

1. Βίος του Συμεών Σαλού – 7ος αι. 

2. Διγενής Ακρίτης (παραλλαγές Ε και Κ) – 12ος αι. 

3. Καλλίμαχος και Χρυσορρόη – ύστερο Βυζάντιο (περ. 14ος αι.) 

4. Αχιλληίς – ύστερο Βυζάντιο (14ος-15ος αι.) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Παράδοση στην τάξη, παρουσιάσεις εκ μέρους των φοιτητών, ομαδικές 

συζητήσεις 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

-Χρήση αρχείων Power Point για παρουσίαση υλικού στην τάξη. 

-Ψηφιακό υλικό (αποθετήρια, βιβλιογραφικές βάσεις, λεξικά κ.λπ.) 

-Ανάρτηση υλικού και ανακοινώσεων στην πλατφόρμα e-class. 

-Διαρκής επικοινωνία μέσω email.  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παραδόσεις στην τάξη / αναγνώσεις / 

συζήτηση 

30 

Ατομικές παρουσιάσεις 50 

Προσωπική μελέτη  95 

Προετοιμασία και παράδοση γραπτής 

εργασίας 

200 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 

375 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γραπτή εργασία, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η συμμετοχή των φοιτητών 

στις ομαδικές συζητήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπως επίσης 

και η απόδοσή τους στις ατομικές παρουσιάσεις μέσα στην τάξη.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (επιλογή) 
 

-P. A. Agapitos, Narrative structure in the Byzantine vernacular romances. A textual and literary study of 

Kallimachos, Belthandros and Libistros (Miscellanea Byzantina Monacensia 34), Μόναχο 1991 

-P. A. Agapitos, «The erotic bath in the Byzantine vernacular romance Callimachos and Chrysorrhoe», Classica 

et Medievalia 41 (1990), 257-272 

-R. Beaton & D. Ricks (επιμ.), Digenes Akrites. New approaches to Byzantine heroic poetry, Aldershot 1993 

-R. Beaton, Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού Μεσαίωνα, μτφ. Ν. Τσιρώνη, Αθήνα 1996 

-H.-G. Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, μτφ. Ν. Eideneier, Αθήνα 2007 

-C. Galatariotou, «The primacy of the Escorial Digenis Akritis», στο: R. Beaton & D. Ricks (επιμ.), Digenes 

Akrites: New approaches, 38-54 

-Σ. Κακλαμάνης & Α. Καλοκαιρινός (επιμ.), Πρακτικά του 7ου διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi. 

Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.), Ηράκλειο Κρήτης 2017 

-E. Lampaki, «Narrative as instruction and the role of the narrator in Kallimachos and Chrysorrhoi», στο: E. 

Camatsos, T. A. Kaplanis & J. Pye (επιμ.), “His words were nourishment and his councel food”: A 

Festschrift for David W. Holton, Νιουκάστλ 2014, 47-63 

-A. Littlewood, «The gardens of ‘Kallimachos and Chrysorrhoë’», στο: M. P. Futre Pinheiro, M. B. Skinner & 

F. I. Zeitlin (επιμ.), Narrating desire. Eros, sex, and gender in the ancient novel, Βερολίνο 2012, 77-86 

-U. Moennig, «Literary genres and mixture of generic features in late Byzantine fictional writing», στο: P. Roilos 

(επιμ.), Medieval Greek storytelling, 163-182 

-U. Moennig, «Byzantine writing in the vernacular» στο: D. Sakel (επιμ.), Byzantine culture. Papers from the 

conference “Byzantine days of Istanbul” held on the occasion of Istanbul being European cultural 

capital 2010 Istanbul, May 21-23 2010, Άγκυρα 2014, 377-386 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


