
GRADUATE COURSE DESCRIPTION (SEMINAR) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ STELIOS PANAYOTAKIS  
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ WINTER 

ΣΧΟΛΗ Philosophy 
ΤΜΗΜΑ Philology 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Postgraduate 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
CUPID AND PSYCHE: INTERPRETATIONS AND ADAPTATIONS 
OF A MYTH 

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 

Lectures & Discussion 3 15 
   
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

SCIENTIFIC DISCIPLINE 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

NO 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

MODERN GREEK / ENGLISH 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

YES 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp 

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 

The general objective of the seminar is to familiarize students with the dramatic function and the narrative use of 
the tale of Cupid and Psyche in Apuleius’ Latin novel, as well as with the Nachleben of the myth of Cupid and 
Psyche from late antique to modern European literature and art.   
 
Specifically, upon completing the seminar, the students will be able : 

- To describe and understand those Greek and Latin literary works which relate the figures of Eros/Cupid 
and Psyche. 

- To interpret the various adaptations of the myth of Cupid and Psyche within their literary, philosophical, 
religious, and cultural context. 

- To understand the modes of reception of a literary work within the European tradition    



- To understand and appreciate the intertextuality between different arts, as well as their similarities and 
differences.   

- To appreciate the benefits of interdisciplinary analysis. 
- To share their thoughts and conclusions effectively during in-class discussions and oral presentations. 
- To organize their thoughts and arguments in well-written essays.   

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;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

Retrieve, analyze and synthesize data and information with the use of necessary technologies 
Advance free, creative and causative thinking 
Work autonomously 
Work in teams 
Work in an interdisciplinary context 
Produce new research ideas 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
The graduate seminar will cover the following broad subjects:  
 Analysis of the tale of Cupid and Psyche in Apuleius’ Metamorphoses  
 Examination and analysis of possible models of the Tale, including Platonic myths, Hellenistic epigrams, 

Greek novels, works of art etc. 
 Analysis of interpretations and adaptations of the Latin text from late antiquity to modern times in philosophy, 

literature, fairy-tale, art, music, film. 
 Reading assignments and discussion of the bibliography. 
 Guidelines for and class discussion of the oral presentations and the written essays. 
 Students’ oral presentations. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Face to face 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 PowerPoint presentations 
 Uploading teaching material and course announcements 

to the classweb platform  
 E-mail communication with students 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
  

Seminar Meetings 39 
  
Preparation for oral 
presentation 

 
150 

  
   
Autonomous study 150 



εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 
του ECTS 

Writing the final essay 36 
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

375 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
 
Questions and exercises regarding the use of methodological tools   
Exercises regarding the comprehension of the literary texts under 
analysis 
Class participation   
Oral presentation 
Written final essay 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Kenney, E.J. Apuleius, Cupid & Psyche, Cambridge 1990 
- Moreschini, C. Il mito di Amore e Psiche in Apuleio, Napoli 1994. 
- Zimmerman, M., Panayotakis, S. et al. Apuleius, Metamorphoses IV 28-VI 24: The Tale of Cupid and 

Psyche, Text, Introduction and Commentary, Groningen 2004. 
 
- Carver, R.H.F. The Protean Ass: The Metamorphoses of Apuleius from Antiquity to the Renaissance, 

Oxford 2007. 
- Haig Gaisser, J. The Fortunes of Apuleius and the Golden Ass: A Study in Transmission and 

Reception, Princeton and Oxford 2008. 
- Haig Gaisser, J. “Cupid and Psyche” in: V. Zajko & H. Hoyle (eds.), A Handbook to the Reception of 

Classical Mythology, Wiley/Blackwell 2017, 337-351. 
- de Palacio, Les Métamorphoses de Psyché, Essai sur la décadence d’un mythe, Biarritz 2000. 
- Sozzi, L. Amore e Psiche. Un mito dall’ allegori alla parodia, Bologna 2007. 
- Ussia, S. Amore innamorato. Riscritture poetiche della novella di Amore e Psiche, Secoli XV-XVII, 

Vercelli 2001. 
 


