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 Ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι το κατεξοχήν πολιτικό όργανο της οργανωμένης κοινότητας, δηλαδή της πόλεως. 
Ο τρόπος με τον οποίο ο λόγος εξυπηρέτησε πολιτικούς σκοπούς εξετάζεται μέσα την ανάλυση διαφόρων ειδών της 
αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Η φιλοσοφία, η ιστοριογραφία, αλλά ακόμη και το θέατρο και η προφορική χρήση και 
εκμετάλλευση παραδοσιακών μύθων, εξετάζονται σε συνάρτηση με την πολιτική τους χροιά. Eξετάζεται, δηλαδή, η σχέση 
τους με το πολιτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν και κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Εξετάζονται θέματα 
όπως η πρόθεση και οι σκοπιμότητες στην ιστοριογραφία (ήταν αντικειμενικοί ιστοριογράφοι ο Ηρόδοτος και ο 
Θουκυδίδης;), η καθαρά πολιτική πλευρά της Τραγωδίας (υπάρχει πολιτικός λόγος που η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της;), 
η χρήση μυθολογικών μοτίβων για την καλλιέργεια μιας πολιτικής προπαγάνδας (όπως η συνειδητή επιστράτευση της 
μυθολογίας από τον τύραννο Πεισίστρατο, για να εξασφαλίσει την πολιτική του αποδοχή). Η αντιπαραβολή των αρχαίων 
χρήσεων του λόγου ως πολιτικό εργαλείο με παραδείγματα δανεισμένα από τις σύγχρονές μας πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις φανερώνει συχνά έναν επαναλαμβανόμενο τρόπο σκέψης - πράγμα καθόλου παράξενο, αφού η σχέση λόγου και 
κοινωνίας παραμένει πρωτίστως πολιτική 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 
-να αναγνωρίζει την πολιτική διάσταση των διαφόρων ειδών του αρχαίου ελληνικού λόγου 
-να διακρίνει τις ειδικές συνθήκες που διαμόρφωσαν την ανάγκη επιστράτευσης του γραπτού λόγου ως μέσο 
διαμόρφωσης ιδεολογίας και πολιτικής 
- να αντιπαραβάλει παραδείγματα ανάλογων πρακτικών στη σύγχρονη εποχή 
- να ασκεί κριτική στις σχετικές μελέτες 
- να διατυπώνει προσωπική άποψη σχετικά με τις πρακτικές διαμόρφωσης πολιτικής, τόσο στην αρχαιότητα όσο 
και σήμερα. 
 
 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος : 
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 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης : 
 

- Γραπτές εξετάσεις 

- Πρωτότυπη εργασία και παρουσίαση 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
 
Ελληνικά 
 
Τρόπος παράδοσης μαθήματος: 
 
Διαλέξεις ή Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής 
ή/και παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 



                                                 
 

 


