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Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας 
Εισαγωγή στην επιστημονική μελέτη και ανάλυση  

Ιστορικών, θεολογικών και φιλολογικών πηγών της Ύστερης Αρχαιότητας 

 
Το μάθημα απευθύνεται σε όλους, όσοι επιθυμούν να εξετάσουν κείμενα της Ύστερης Αρχαιότητας με στόχο την 
συστηματική μελέτη τους και την ανάπτυξη επιστημονικής μεθοδολογίας για την ανάλυση διαφόρων ειδών 
κειμένων. Το μάθημα βασίζεται στην ανάγνωση και ανάλυση κειμένων-πηγών ιστορικού, θεολογικού και 
φιλολογικού περιεχομένου. 

Θα μελετηθούν τα αρχαία κείμενα σε συνδυασμό με επιλεγμένα άρθρα της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας για την 
κατάταξή τους στο ευρύτερο ιστορικό, λογοτεχνικό και θεολογικό πλαίσιο. Επίσης προβλέπονται ασκήσεις 
μετάφρασης, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της ακριβούς κατανόησης αρχαίων κειμένων, και προφορικές 
παρουσιάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης θεμάτων σε επιστημονικό πλαίσιο. 

Μάθ. Ημερομηνία Θέμα του μαθήματος (Συγγραφείς) Πηγή – Ύλη 

α´ 29/10/2019 Εισαγωγή --- 

β´ 05/11/2019 Εκκλησιαστική ιστοριογραφία (γ´/δ´ αι.) 
Λακτάντιος ϰ Ευσέβειος Καισαρείας  
Ο Κωνσταντίνος – ο «Μέγας» ή ο «Άγιος» ; 

 Lakt. De mortibus 
persecute. XLIV,1–9 

 Eus. Caes. Historia 
ecclesiastica, IX,9,1–5 

 id. Vita 
Constantini I,27–32 

γ´ 12/11/2019 Συνοδικά κείμενα (δ´ ϰ ε´ αι.) 
Οι Α´ και Δ´ Οικουμενικές Σύνοδοι 
«Κάνονες» ϰ «Ὄροι» 

 Όρος της Α´ Οικ. Συν. 
(325) 

 Όρος της Δ´ Οικ. Συν. 
(451) 

δ´ 
 

19/11/2019 Πατερικά κείμενα (δ´/ε´ αι.) 
Μέγας Βασίλειος ϰ Ιωάννης 
Χρυσόστομος 

 Μ. Βασ. Ὅπως ἂν ἐξ 
ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο 
λόγων, 2–8 

 Ιωάν. Χρυσ. Περὶ 
κενοδοξίας καὶ ὅπως 
δεῖ τοὺς γονέας 
ἀνατρέφειν τὰ τέκνα, 
II.30–65 

ε´ 26/11/2019 Ιστοριογραφία (ε´/ϛ´ αι.) 
Προκόπιος ϰ Ζώσιμος 

 Ζωσίμου, Ἱστορία Νέα  
IV,13–15. ΙV,41  

ϛ´ 03/12/2019 Φιλοσοφία · νεοπλατωνικά κείμενα  
Ωριγένης (β´/γ´ αι.) ϰ Ιάμβλιχος (γ´/δ´ αι.) 

 Ωριγένους, Ὁμιλία εἰς 
Ἰερεμίαν ζ΄ 

 Ωριγένους, Ὁμιλία εἰς 
Ἰερεμίαν ια΄ 

 Ιαμβλίχου, Περί τῶν 
μυστηρίων, Ι,12–18. 
ΙV,1–13  

ζ´ 05/12/2019 Εισαγωγή στη μελέτη χειρογογράφων 
Κατάλογοι, βάσεις δεδομένων και άλλα εργαλεία 

 

η´ 11/12/2019 Αντιαιρετικά-εσχατολογικά κείμενα 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός (ζ´/ η´ αι.) ϰ 
Ψευδο-Μεθόδιος (ζ´ αι.) 
Οι Έσχατοι καιροί και οι ισλαμικές κατακτήσεις 

 JohDam, de haeresibus, 
cap. 100 

 PsMeth, cap. XII–XIV 
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θ´ 09/01/2019 Συζήτηση σεμιναριακής εργασίας (1)  

ι´ 16/01/2020 Συζήτηση σεμιναριακής εργασίας (2)  

ια´ 29/01/2020 Συζήτηση σεμιναριακής εργασίας (3)  

ιβ´ 28/02/2020 Παράδοση σεμιναριακής εργασίας  
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