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Σπύρος Συρόπουλος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η περίοδος που προηγείται της ακμής του 5ου αι. π.χ. Οι δύο
αιώνες μετά το 750 π.Χ. είναι από τους πιο ενδιαφέροντες στην παγκόσμια ιστορία. Πρόκειται για τους
αιώνες που ουσιαστικά διαμορφώνεται η Ελλάδα - μία περίοδος, για την οποία διαθέτουμε αρκετά
στοιχεία. Το ενδιαφέρον του μαθήματος θα επικεντρωθεί στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, που
γίνεται η αρένα των πολιτικών εξελίξεων. Επίκεντρο της μελέτης είναι οι παράγοντες που οδήγησαν
στην εξέλιξη του πολιτεύματος μέχρι την εμφάνιση της δημοκρατίας.
Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των παραγόντων που διαμόρφωσαν την εξέλιξη των
πολιτευμάτων στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στην περιοχή της Αττικής, σε συνάρτηση με την επίδραση
του ευρύτερου μεσογειακού χώρου. Θα μελετηθούν οι εσωτερικοί παράγοντες πολιτικής (αγροτική
οικονομία, ταξικό σύστημα, σχέσεις πολίτη-κράτους) και οι παράγοντες εξωτερικής πολιτικής (σχέσεις με
άλλους λαούς της Μεσογείου, αποικισμός, εμπόριο).
Η περίοδος που θα μελετηθεί είναι αυτή από τον 8ο μέχρι και τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς πρόκειται για
την περίοδο που προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη και εδραίωση του δημοκρατικού συστήματος
διακυβέρνησης.


Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τις διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του ιστορικού γίγνεσθαι
- αναγνωρίζουν τις διάφορες περιόδους στην ιστορία της Ελλάδας και της Μεσογείου.
- εντοπίζουν τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την τοπική οικονομία και πολιτική
- εντοπίζουν τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη σχέση της Αθήνας με τις υπόλοιπες ελληνικές
πόλεις

- κατανοούν τους λόγους για τον αποικισμό
- κατανοούν τις πολιτικές παραμέτρους του αποικισμού, όσο και την οικονομική διάστασή του.
- κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους ο αποικισμός επηρέασε τις σχέσεις των λαών της
Μεσογείου.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :

1. R. Meiggs & J. Bury, Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας, τ. 1-3, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1981.
.
2. Claude Mosse, Annie Schnapp-Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-31
π.Χ.), Αθήνα, Δωδώνη, 1993
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία :
1.
2.
3.
4.

Herman Bengston, Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα, Μέλισσα, 1991 (β΄ έκδοση)
Άννα Ραμμού-Χαψιάδη, Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική, Καρδαμίτσα, 1982.
Herman Bengston, Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα, Μέλισσα, 1991 (β΄ έκδοση).
Σ. Συρόπουλος, «…σαν βάτραχοι γύρω από τη θάλασσα...». Η Μεσόγειος ως πολιτισμική και
οικονομική παράμετρος συνύπαρξης των λαών στην αρχαιότητα», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική,
Νοε.-Δεκ. 2011 – Ιαν.-Φεβ. 2012, τ. 24, σελ. 36-46, εκδ. Παπαζήση.
5. Fustel de Coulanges, H αρχαία πόλη, Αθήνα, Ειρμός, 1991
6. Gustav Glotz, H ελληνική «πόλις», Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1989 (3η έκδοση).
7. Αntony Andrewes, Aρχαία Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1987 (2η έκδοση).
8. Α. Andrewes, H τυραννία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1982.
9. Claude Mosse, H αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος-6ος αι. π.Χ.), Αθήνα,
ΜΙΕΤ, 1992 (2η έκδοση).
10. Claude Mosse, Oι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Το Άστυ, 1989.



Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης :



- Γραπτές εξετάσεις
- Προαιρετική γραπτή εργασία (συμψηφιστική)
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά (με δυνατότητα καθοδήγησης στα Αγγλικά)
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.

