
     Τίτλος Μαθήματος: Θέματα σύνταξης 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματος:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος (100-300 λέξεις): 
 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη συντακτική θεωρία. Γίνεται μια 

παρουσίαση τεχνικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένα συντακτικά φαινόμενα πέρα από αυτά της 

φραστικής δομής, όπως συντακτικές σχέσεις, μετακίνηση, αναφορά, δέσμευση, έλεγχος, κενές κατηγορίες, και 

προσφέρεται μια εισαγωγή στο μινιμαλιστικό πρότυπο περιγραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάλυση 

φαινομένων της Ελληνικής και των γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου. 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαi (200-500 λέξεις): 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

-να αναγνωρίζει προχωρημένα ζητήματα στη σύνταξη της Ελληνικής και των γλωσσών της Μεσογείου 

-να συζητά κριτικά ομοιότητες και διαφορές των συντακτικών συστημάτων διαφόρων γλωσσών 

-να αξιοποιεί τις θεωρητικές του/της γνώσεις στην ανάλυση προβληματικών συντακτικών δομών της γλώσσας 

του/της και άλλων γλωσσών 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα (2002) Γενετική σύνταξη: το πρότυπο της κυβέρνησης και αναφορικής 

δέσμευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα. 
Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη. 
 
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
 
Adger, David (2003) Core syntax: a minimalist approach. Oxford: Oxford University Press. [βιβλιοθήκη 425 

ADG] 
Baltin, Mark & Collins, Chris, επιμ. (2001) The handbook of contemporary syntactic theory. Oxford: Blackwell 

Publishing. 

Carnie, Andrew (2006) Syntax: a generative introduction. 2
nd

 ed. Oxford: Blackwell Publishing. [βιβλιοθήκη 
415 CAR (1η έκδοση)] 
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Everaert, Martin & van Riemsdijk, Henk, επιμ. (2006) The Blackwell companion to syntax. Oxford: Blackwell. 

Haegeman, Liliane (1994) Introduction to government and binding theory, 2
nd

 ed. Oxford: Blackwell 

Publishing. [βιβλιοθήκη 415 HAE] 

Haegeman, Liliane (2006) Thinking syntactically: a guide to argumentation and analysis. Oxford: Blackwell 

Publishing. 

Hornstein, Norbert, Nuñes, Jairo & Grohmann, Kleanthes (2005) Understanding minimalism. Cambridge 

University Press. [βιβλιοθήκη 415.0182 HOR] 

Larson, Richard K. (2010) Grammar as science. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Radford, Andrew (2009) Analysing English sentences. Cambridge: Cambridge University Press. 

Uriagereka, Juan (1998) Rhyme and reason: an introduction to minimalist syntax. Cambridge, Mass.: MIT 

Press. [βιβλιοθήκη 415 URI] 

 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 
Διαλέξεις 

                                                 
 


