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1.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
1.1. Γενικά
To 1920 η ελληνική διοίκηση (υπατεία)
Σμύρνης κάλεσε το διακεκριμένο Καθηγητή
των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του
Βερολίνου Κ. Καραθεοδωρή, για να
οργανώσει
το
νεοσύστατο
Ιωνικό
Πανεπιστήμιο (Σμύρνης). Τα πρώτα σχέδια
αφορούσαν τις Σχολές που θα συνέβαλαν
στην αξιοποίηση του πλούτου της χώρας,
όπως η Γεωπονική Ανωτέρα Σχολή και η
Σχολή Φυσικών και Μηχανικών Σπουδών.
Επίσης προβλεπόταν η δημιουργία Σχολής
Ανατολικών Γλωσσών και Εθνολογίας καθώς
και Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως μαρτυρεί ο Αμερικανός πρόξενος στη
Σμύρνη Horton, οι εγκαταστάσεις του τις
παραμονές της μικρασιατικής καταστροφής
μπορούσαν να συγκριθούν με τις αντίστοιχες
των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της
Ευρώπης. Το Πανεπιστήμιο προβλεπόταν
να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 1922-23.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε στις 20
Μαρτίου 1984 με το Προεδρικό Διάταγμα
83/1984 και έδρα του έχει τη Μυτιλήνη.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ως αποστολή:
o Την
παροχή
σύγχρονης
επιστημονικής
εκπαίδευσης,
τη
δημιουργία ενός ευρύτερου βάθρου
γενικότερης παιδείας καθώς και την
προώθηση
της
βασικής
και
εφαρμοσμένης έρευνας. Ειδικότερα η
επιστημονική έρευνα έχει θεσμοθετηθεί
ως πρωτεύον στοιχείο της φυσιογνωμίας
του Πανεπιστημίου και εκφράζεται και
μέσα από την εκπαιδευτική του πολιτική.
o Την καλλιέργεια μέσα από τη
διδασκαλία και την έρευνα των αξιών της
πνευματικής ελευθερίας, της ελεύθερης
διακίνησης ιδεών και του διαλόγου, που
προϋποθέτουν ανεκτικότητα σε νέες ή
αντίθετες απόψεις, αναπτύσσοντας, με
βάση τις αξίες αυτές, την προσωπικότητα
των σπουδαστών.
o Τη συμβολή στην άνοδο του βιοτικού
και πολιτιστικού επιπέδου της ευαίσθητης
περιοχής του Αιγαίου και κατ’ επέκταση
της ελληνικής κοινωνίας.
Το Πανεπιστήμιο έχει ήδη αποδείξει ότι είναι
ένας δυναμικός, ζωντανός οργανισμός.
Λειτουργώντας στο χωροταξικά διεσπαρμένο
χώρο του Αιγαιακού Αρχιπελάγους υιοθετεί
συνεχώς νέες μεθόδους και τεχνολογίες
οργάνωσης, που του επιτρέπουν να
ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά
στις εξελίξεις και στις απαιτήσεις που το ίδιο
θέτει στον εαυτό του ως Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Με την ευέλικτη, μη γραφειοκρατική του δομή,
έχει υψηλά πρότυπα τόσο για την ποιότητα
των αποφοίτων του όσο και για το
ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που
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εργάζεται σ' αυτό. Η διδασκαλία δεν
αποβλέπει μόνο στην απόκτηση γνώσεων,
αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των
σπουδαστών στη διαδικασία της μάθησης
και στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς
τους, ώστε να γίνουν υπεύθυνα και
δραστήρια μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο, επιδιώκοντας
τη δυναμική αξιοποίηση των γνώσεων που
παρέχει, διατηρεί και συνεχώς επεκτείνει ένα
δίκτυο συνεργασιών με πανεπιστήμια, διεθνή
ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα της
Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών
o Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων
o Τμήμα
Μηχανικών
Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
(Ρόδος)
o Παιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης
o Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
o Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

1.2. Σχολές και Τμήματα
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Λέσβος)
o Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας
o Τμήμα Γεωγραφίας
o Τμήμα Κοινωνιολογίας
o Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας
Σχολή Περιβάλλοντος (Λέσβος)
o Τμήμα Περιβάλλοντος
o Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
o Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής (Λήμνος)
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (Χίος)
o Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
o Τμήμα
Ναυτιλίας
και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
o Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης
Σχολή Θετικών Επιστημών (Σάμος)
o Τμήμα Μαθηματικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση ΜαθηματικώνΕισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και

1.3. Γραμματεία Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών
Η Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών
Σπουδών στεγάζεται στο Κτήριο «7ης
Μαρτίου» επί της οδού Δημοκρατίας 1, τ.κ.
85132 στην πόλη της Ρόδου.
Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών:
Σοφία Χαλκιά (Αν. Προϊσταμένη),
τηλ.: 22410 99317
Αικατερίνη Βεργωτή
τηλ.: 22410 99312
Μαρία Νικήτα
τηλ..: 22410 99314
Fax: 22410 99309
email: TMS_Gramm@aegean.gr
http://dms.aegean.gr/
Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
http://www.aegean.gr
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2.

Ρόδος: Ιστορία, Πολιτισμός, Σύγχρονη Ζωή
Στη νοτιο-ανατολική γωνιά της Ελλάδας,
κατά μήκος των μικρασιατικών ακτών,
βρίσκονται διεσπαρμένα τα Δωδεκάνησα –
όρος που επικράτησε για τα νησιά αυτά από
το 1908. Η παλαιότερη ονομασία τους ήταν
«Νότιες Σποράδες» κατά αντιδιαστολή από
τις Βόρειες Σποράδες του βόρειου Αιγαίου. Η
κατοίκηση των Δωδεκανήσων τοποθετείται
στην προϊστορική εποχή, όπως προκύπτει
από τα ευρήματα των ποικίλων ανασκαφών.
Τα Δωδεκάνησα, επίσης, είναι συνδεδεμένα
με μυθικές παραδόσεις, ανάμεσα στις οποίες
κυρίαρχη είναι εκείνη που αφορά τη λατρεία
του θεού-Ήλιου.

Ο επισκέπτης των Δωδεκανήσων, είτε
γνωρίσει την κοσμοπολίτικη Ρόδο, είτε την

απομακρυσμένη Μεγίστη (Καστελόριζο), είτε
την πνευματική Πάτμο, διαπιστώνει ότι η
πανάρχαια ιστορία των Δωδεκανήσων (που
στην
πραγματικότητα
είναι
βέβαια
περισσότερα από δώδεκα) συνδέεται μ’ ένα
εξίσου ελκυστικό παρόν. Θα περιπλανηθεί
στα κάστρα και στα παλάτια της Ρόδου, στα
ερείπια του Ασκληπιείου της Κω, του
όμορφου νησιού του Ιπποκράτη. Θα
ανακαλύψει τους λαογραφικούς θησαυρούς
της Καρπάθου, το ιστορικό μοναστήρι της
Πάτμου, θα γοητευθεί από το νησί των
σφουγγαράδων, την Κάλυμνο.
Το μεγαλύτερο σε έκταση και σε
πληθυσμό νησί των Δωδεκανήσων είναι η
Ρόδος, η «νήσος των ρόδων». Κάθε λαός
και τόπος έχει ένα μύθο για την απαρχή της
ιστορίας του. Για τη Ρόδο ο μύθος της
γέννησής της αναφέρει ότι αναδύθηκε από τη
θάλασσα για να δοθεί ως δώρο στο θεό Ήλιο,
ο οποίος έγινε ο πολιούχος θεός της, την
προίκισε αιώνια με το χρυσό φως των
ακτίνων του και της χάρισε ως σύμβολο το
ιερό της άνθος, το ρόδον.
Η Ρόδος κατοικήθηκε στα προϊστορικά
χρόνια από προελληνικά φύλα-ο μύθος τα
αναφέρει με την ονομασία «Τελχίνες»-και
αργότερα από Μυκηναίους και Αχαιούς.
Τελικά κυρίαρχοι του νησιού έγιναν οι
Δωριείς, οι οποίοι ίδρυσαν τρεις σημαντικές
πόλεις, την Ιαλυσό και την Κάμειρο στη
δυτική πλευρά του νησιού και τη Λίνδο στην
ανατολική, προσδίδοντας στη Ρόδο το
δωρικό χαρακτήρα της, τον οποίο διατήρησε
σ’ όλη τη διάρκεια της αρχαίας ιστορίας της.
Ευνοημένη η Ρόδος από τη γεωγραφική
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θέση της, στο μέσον ακριβώς των αρχαίων
ναυτικών εμπορικών δρόμων μεταξύ ΒορράΝότου και Ανατολής-Δύσης και χωρίς
ανταγωνίστρια
πόλη
στα
απέναντι
μικρασιατικά
παράλια,
αναπτύσσεται,
ευημερεί
οικονομικά
και
σταδιακά
μετατρέπεται σε σημαντική ναυτική δύναμη
και σε πρωτίστης σπουδαιότητας εμπορικό
κέντρο. Οι Ρόδιοι ταξιδεύουν σ’ όλη τη
Μεσόγειο ιδρύοντας αποικίες και εμπορικούς
σταθμούς, ενώ παράλληλα συνάπτουν
προνομιακές εμπορικές σχέσεις με την
Αίγυπτο, τις οποίες και θα διατηρήσουν και
θα εκμεταλλευτούν και κατά τη διάρκεια
επόμενων ιστορικών περιόδων.
Το σπουδαιότερο γεγονός στην αρχαία
ιστορία του νησιού είναι αναμφίβολα ο
Συνοικισμός. Τότε, το 408 π.Χ., οι τρεις
προαναφερθείσες αρχαίες πόλεις του νησιού,
υπό την καθοδήγηση του Δωριέα, πολιτικού,
ολυμπιονίκη και γιου του θρυλικού αθλητή
Διαγόρα, ενώνονται για να ιδρύσουν την
πόλη της Ρόδου. Έκτοτε η ιστορία όλου του
νησιού ταυτίζεται με την ιστορία της νέας
πόλης, η οποία κτίζεται σύμφωνα με το
Ιπποδάμειο ρυμοτομικό σύστημα στο βόρειο
άκρο του νησιού. Ελέγχοντας το θαλάσσιο
δρόμο από το Αιγαίο προς τα ελληνιστικά
βασίλεια της Ανατολής, προικισμένη με πέντε
λιμάνια και ευνοημένη από ιστορικές
συνθήκες και συγκυρίες, η Ρόδος ακμάζει,
ευημερεί και γίνεται μια από τις ωραιότερες,
πλουσιότερες και ισχυρότερες πόλεις της
εποχής.
Η θέση της ως δημοκρατικής και
ουδέτερης πόλης ανάμεσα στις ερίζουσες
ελληνικές μοναρχίες εδραιώνεται κυρίως
μετά την απόκρουση της πολιορκίας του
Δημήτριου του Πολιορκητή, το 305- 304 π.Χ.

Από την πώληση των πολιορκητικών
μηχανών που ο Δημήτριος εγκατέλειψε
αναχωρώντας από το νησί, χρηματοδοτείται
η κατασκευή του Κολοσσού της Ρόδου, που
αποτέλεσε ένα από τα λεγόμενα «επτά
θαύματα του αρχαίου κόσμου» (που κι αυτά
βέβαια υπήρξαν πολύ περισσότερα από
επτά). Ο Κολοσσός-«Θεός Ήλιος» υπήρξε
δημιούργημα του Χάρη του Λίνδιου, μαθητή
του Λύσιππου. Η κατασκευή και ανέγερσή
του διήρκεσε δώδεκα χρόνια, μεταξύ του 304
και του 292 (ή, κατ’ άλλους, μεταξύ 292 και
280 π.Χ.). Το κολοσσιαίων διαστάσεων
άγαλμα συνδέθηκε τόσο πολύ με το νησί,
ώστε οι Ρόδιοι να αναφέρονται σε
μεταγενέστερα κείμενα, όπως το βυζαντινό
λεξικό της Σούδας (10ου αιώνα μ.Χ.) ως
«Κολοσσαείς». Γύρω στο 227-226 π.Χ.
ισχυρότατος σεισμός γκρέμισε το θεόρατο
αυτό ορειχάλκινο άγαλμα του Θεού Ήλιου,
του οποίου τα σπασμένα κομμάτια
παρέμειναν διασκορπισμένα για εννέα
περίπου αιώνες, έως ότου οι Άραβες
επιδρομείς, το 653-656 μ.Χ., τα φορτώσουν
στα πλοία τους μεταφέροντάς τα στην
Ανατολή, όπου πουλήθηκαν ως μέταλλο. Η
βυζαντινή
χρονικογραφική
παράδοση
μάλιστα αναφέρει ότι τα σπασμένα κομμάτια
του Κολοσσού φορτώθηκαν σε εννιακόσιες
καμήλες (Χρονογραφία του Θεοφάνη του
Ομολογητή, συγγραφέα των 8ου - 9ου μ.Χ.
αι.).
Η πόλη εξελίσσεται σε μεγάλη ναυτική
δύναμη και στο κύριο διαμετακομιστικό
εμπορικό και τραπεζικό κέντρο της
ανατολικής
Μεσογείου,
σημειώνοντας
ταυτόχρονα
μεγάλη
πολιτιστική
και
πνευματική ανάπτυξη. Η ακμή όμως της
αρχαίας Ρόδου έμελλε να ανακοπεί από την
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άνοδο στο προσκήνιο της Ρώμης και της
παντοκρατορίας που σταδιακά επέβαλε. Η
νέα τάξη πραγμάτων της «ρωμαϊκής
ειρήνης» (pax romana) δεν μπορεί να
ανεχθεί την παρουσία οποιασδήποτε άλλης
πόλης, ανταγωνιστικής στη Ρώμη, έτσι το 42
π.Χ.
οι
Ρωμαίοι
πολιορκούν
και
καταλαμβάνουν τη Ρόδο, της αφαιρούν το
στόλο της και την απογυμνώνουν από τους
καλλιτεχνικούς
θησαυρούς
που
την
κοσμούσαν επί αιώνες, μεταφέροντάς τους
στη Ρώμη.
Γίνεται σταδιακά σαφές ότι η Ρόδος,
παρά το ότι καταφέρνει να διατηρήσει για
πολλά ακόμα χρόνια την πνευματική και
πολιτιστική της ακτινοβολία στο πλαίσιο του
ελληνιστικού κόσμου, έχει πλέον εισέλθει σε
τροχιά παρακμής. Τελικά θα μετατραπεί σε
μια απλή επαρχία της Ρωμαϊκής και
αργότερα της διάδοχης της τελευταίας, της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τα τέλη του
3ου αρχές 4ου μ.Χ. αιώνα. Η οικονομική
παρακμή, οι φυσικές καταστροφές και οι
αλλεπάλληλες εχθρικές επιδρομές δεν θα
επιτρέψουν στη Ρόδο να ανακτήσει το
χαμένο κλέος της. Η αρχαία πόλη
συρρικνώνεται και περιορίζεται στα σημερινά
όρια της μεσαιωνικής πόλης. Πάντως, δεν θα
χάσει τη στρατηγική της σημασία και θα
εξακολουθήσει να αποτελεί ναυτική βάση και
εμπορικό κόμβο των Βυζαντινών, αν και
ελάχιστα πράγματα πια μετά τον 4ο
μεταχριστιανικό αιώνα θα θυμίζουν την
αρχαία ένδοξη εποχή.
Στους αιώνες 7ο, 8ο, 9ο και 10ο
επέδρασαν κατά του νησιού οι Άραβες, τους
οποίους θα διαδεχθούν τον 11ο αιώνα οι
επίσης Μουσουλμάνοι Σελτζούκοι Τούρκοι
και τον 12ο διάφοροι Δυτικοί κουρσάροι,

κυρίως Βενετοί και Γενουάτες. Μετά την
πρώτη
άλωση
του
Βυζαντίου
(Κωνσταντινούπολης) από τους Λατίνους
σταυροφόρους
και
την
ίδρυση
της
Λατινοκρατίας στις ελληνικές περιοχές (1204
μ.Χ.), τη διακυβέρνηση της πόλης (αλλά και
του νησιού, καθώς και σημαντικού επίσης
τμήματος των Δωδεκανήσων) ανέλαβε η
ημιανεξάρτητη δυναστεία των Γαβαλάδων
αδελφών Λέοντα και Ιωάννη (1204-1250),
που μνημονεύονται στις πηγές της εποχής
ως «καίσαρες» και επιδίωξαν τη συμμαχία
των Δυτικών, ιδιαίτερα της Βενετίας. Στη
συνέχεια και ως τις αρχές του 14ου αιώνα,
στο νησί υπάρχει αλληλοδιάδοχη εξουσία
είτε εκ μέρους των Παλαιολόγων της
Κωνσταντινούπολης
είτε
εκ
μέρους
διαφόρων Λατίνων δυναστών. Παράλληλα,
ήδη την περίοδο αυτή οι Τουρκομάνοι από
τα
απέναντι
μικρασιατικά
παράλια
δημιουργούν
τα
πρώτα
τους
προγεφυρώματα στο νησί.
Το 1309 το νησί και η πόλη της Ρόδου
καταλαμβάνονται
από
το
πολυεθνικό
στρατιωτικό-θρησκευτικό
τάγμα
των
Ιωαννιτών Ιπποτών της Ιερουσαλήμ, οι
οποίοι εκπατρισμένοι μετά την ανάκτηση των
Αγίων Τόπων από τους Μουσουλμάνους
(1291) και στη συνέχεια διωγμένοι από τους
Φράγκους ηγεμόνες της Κύπρου (όπου είχαν
ζητήσει προσωρινό καταφύγιο, αναζητούσαν
νέα έδρα την οποία τους πρόσφερε η Ρόδος.
Υπό τους «Ιππότες του Νοσοκομείου» ή
«Οσπιταλλιέρους»
(Hospitallers),
όπως
έμειναν γνωστοί στην Ιστορία, το νησί θα
έλθει σε στενή οικονομική, πολιτική και
πολιτιστική επαφή με όλη τη δυτική Ευρώπη
και θα μετατραπεί σ’ ένα από τα
σημαντικότερα εμπορικά και ναυτικά κέντρα
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της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου,
εξυπηρετώντας το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα
μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού
κόσμου.
Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες των
Ιπποτών της Ρόδου (παρότι σχετικά
ολιγάριθμων) συμπεριλαμβάνονται οι συχνές
πολεμικές τους επιχειρήσεις κατά των
μεγαλύτερων μουσουλμανικών δυνάμεων
της εποχής τους, δηλαδή των Μαμελούκων
της Αιγύπτου, των ναυτικών τουρκομανικών
εμιράτων της δυτικής μικρασιατικής ακτής και,
τελικά, των Οθωμανών Τούρκων. Οι
Οσπιταλλιέροι θωρακίζουν την πόλη με μια
σειρά από εξαιρετικά ισχυρά οχυρωματικά
έργα που της χαρίζουν τον τίτλο της
καλύτερα
οχυρωμένης
πόλης
της
υστερομεσαιωνικής εποχής. Ταυτόχρονα, οι
Ιππότες οικοδομούν μεγάλα δημόσια κτίρια,
όπως το Νοσοκομείο και το Παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου (το «Καστέλλο» ή
«Παλάτσο», όπως είναι γνωστό).

Οι ισχυρές της οχυρώσεις θα βοηθήσουν
αποφασιστικά την πόλη κατά τη διάρκεια της
πρώτης μεγάλης οθωμανικής πολιορκίας του
1480, που διηύθυνε ο ίδιος ο «Πορθητής»
σουλτάνος Μεχμέτ- Μωάμεθ Β΄, που απέτυχε
να την καταλάβει. Μερικές δεκαετίες

αργότερα,
όμως,
οι
Οθωμανοί
θα
επανέλθουν (1522) πολύ απειλητικότεροι
υπό τον σουλτάνο Σουλεϊμάν Β΄ τον
«Νομοθέτη» (όπως είναι γνωστός στην
τουρκική ιστοριογραφία) ή «Μεγαλοπρεπή»
(όπως τον γνωρίζει η δυτική ιστοριογραφική
παράδοση). Την φορά αυτή οι Ιππότες δεν
θα μπορέσουν να αντισταθούν στην
τουρκική λαίλαπα. Την 1η Ιανουαρίου του
1523 θα αποχωρήσουν με τις οικογένειες και
τα υπάρχοντά τους στο πλαίσιο νέου τους
εκπατρισμού και, μετά από λίγων χρόνων
περιπλανήσεις, θα καταλήξουν το 1530 με
την άδεια του Πάπα στη Μάλτα, όπου θα
παραμείνουν ως τα τέλη του 18ου αιώνα.
Μετά το 1522-23 η Ρόδος πέφτει στα χέρια
των Οθωμανών και μετατρέπεται και πάλι σε
επαρχία αυτοκρατορίας, τη φορά αυτή της
Οθωμανικής.
Κατά τους τέσσερεις αιώνες της δικής της
Τουρκοκρατίας (1523- 1912) η Ρόδος είναι
αδύνατον να ξεφύγει από το πολιτικό και
πολιτιστικό
τέλμα
στο
οποίο
την
συμπαρασύρει η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Σταδιακά αποκόπτεται από τις κοσμογονικές
εξελίξεις που συντελούνται στην Ευρώπη
κατά την περίοδο της Αναγέννησης και
εισέρχεται στο περιθώριο της Ιστορίας,
βιώνοντας μια σκοτεινή περίοδο οικονομικής
και πολιτιστικής παρακμής. Το μόνο
παρήγορο στοιχείο είναι η διατήρηση της
εθνικής συνείδησης, της γλώσσας, της
θρησκείας και των παραδόσεων των
κατοίκων της.
Το 1912 η Ιταλία, σε εμπόλεμη
κατάσταση τότε με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, καταλαμβάνει τη Ρόδο μαζί με
τα άλλα Δωδεκάνησα. Αρχικά υπόσχεται την
αυτονόμηση των νησιών και τη μελλοντική
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τους απόδοση στην Ελλάδα, καθώς όμως ο
καιρός περνά και ιδιαίτερα μετά την
εδραίωση του φασιστικού καθεστώτος η
Ιταλία συμπεριφέρεται αποικιοκρατικά και
ακολουθεί
απροκάλυπτα
πολιτική
εξιταλισμού. Ενώ εκτελεί μεγαλόπνοα
δημόσια έργα και εκσυγχρονίζει τη διοίκηση,
η καταπίεση που ασκεί, οι διώξεις και η
προσπάθεια αφελληνισμού συσπειρώνουν
και ξεσηκώνουν την κοινωνία της Ρόδου. Η
εθνική δικαίωση θα έλθει λίγα χρόνια μετά τη
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Μάρτιο
του 1948, όταν η Ρόδος με τα υπόλοιπα
Δωδεκάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα.
Η πόλη της Ρόδου είναι μια από τις
ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, με
πληθυσμό περίπου εβδομήντα χιλιάδων
κατοίκων. Κτισμένη αμφιθεατρικά στο
βορειότερο άκρο του νησιού το 408 π.Χ.,
πρόσφατα (1993) γιόρτασε τα 2.400 χρόνια
από την ίδρυσή της. Τα δύο της πρόσωπατο μεσαιωνικό και το σύγχρονο-είναι εξίσου
γοητευτικά και εντυπωσιακά. Το μεσαιωνικό
τμήμα της πόλης βρίσκεται μέσα από την
τάφρο και το εντυπωσιακό οχυρωματικό
τείχος με τους προμαχώνες και τις επάλξεις.
Διατηρεί αναλλοίωτο το μεσαιωνικό
χαρακτήρα και το χρώμα της με τα πέτρινα
ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, τους στενούς
λιθόστρωτους δρόμους, τις καμάρες και τις
αψίδες, όλα τέλεια διατηρημένα όπως ήταν
τον 15ο αιώνα μ.Χ. Αυτός είναι ο λόγος που
όλο το οικιστικό σύνολο έχει χαρακτηριστεί
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και
προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες και
οργανισμούς
(UNESCO).
Το
εντυπωσιακότερο
οικοδόμημα
της
μεσαιωνικής πόλης είναι το Παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου, το οποίο δεσπόζει στο

υψηλότερο σημείο της. Χρησίμευε ως
κατοικία του ανώτατου ηγεμόνα των Ιπποτών,
που έφερε τον τίτλο «Μέγας Μάγιστρος»
(Magister Magnus), καθώς και ως διοικητικό
κέντρο του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου
Ιωάννου, οι οποίοι κυριάρχησαν στη Ρόδο
και σε σημαντικό τμήμα των Δωδεκανήσων
για διακόσια δέκα τρία χρόνια.
Στο σύγχρονο τμήμα της πόλης της
Ρόδου
κυριαρχεί
η
κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα ενός σύγχρονου τουριστικού
θέρετρου με το όμορφο λιμάνι, τα επιβλητικά
δημόσια κτίρια (τα περισσότερά τους από
την εποχή της Ιταλοκρατίας), τους φαρδείς
δρόμους με τις δενδροστοιχίες, τα πολλά
πάρκα, τις παραλίες, τα πολυτελή ξενοδοχεία,
το πλούσιο και πολύβουο εμπορικό κέντρο
με τις αγορές του.
Μέσα σ’ αυτό το ιστορικό και πολιτιστικό
κλίμα ιδρύθηκε το 1997 και άρχισε να
λειτουργεί από το 1999 το Τμήμα
Μεσογειακών
Σπουδών
(ΤΜΣ)
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (το τρίτο και νεότερο
Τμήμα
στο
πλαίσιο
της
Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών). Η ανάπτυξη
του ΤΜΣ αποτελεί πρωταρχικό στόχο της
Πανεπιστημιακής κοινότητας, στόχο που
μπορεί να επιτευχθεί πληρέστερα και με την
ενίσχυση και βοήθεια της τοπικής κοινωνίας.
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3. Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
3.1 Γενικά
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ)
ιδρύθηκε το 1997 και άρχισε τη λειτουργία του
κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Μαζί με το
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και
το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού συγκροτεί τη
Σχολή
Ανθρωπιστικών
Επιστημών
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία στεγάζεται σε
δύο μεγάλα παραδοσιακά κτήρια, δίπλα στη
Μεσαιωνική πόλη, με αίθουσες διδασκαλίας,

Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του ΤΜΣ (1ο,
2ο , 3ο και 4ο εξάμηνο) περιέχουν πρόγραμμα
κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης
δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής
ορισμένων προσφερομένων μαθημάτων. Η
μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των ζητημάτων
αυτών αποτελεί μοναδικότητα και πρωτοπορία
στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με την έναρξη του
Ε΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές/-τριες
επιλέγουν μια από τις τρεις θεμελιώδεις
επιστημονικές κατευθύνσεις:
o Αρχαιολογία
o Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου
o Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί

που έχουν θεσμοθετηθεί με το Προεδρικό
Διάταγμα 360/2001 (ΦΕΚ 244 τ. Α΄ 22.10.01).
Το Τμήμα ενισχύεται και εναρμονίζεται ως
προς το σύγχρονο επιστημονικό πνεύμα από τα
έξι θεσμοθετημένα εργαστήρια του ΤΜΣ:
o Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ 177 τ. Α΄,

εργαστήρια,
βιβλιοθήκες
και
γραφεία
διδασκόντων. Περισσότερες πληροφορίες για το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις διάφορες
Σχολές/Τμήματά του υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
http://www.aegean.gr/.
Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά
περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316
(ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η

καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη
γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον
αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και
πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου,
με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική
Μεσόγειο».

03.09.1999)
o Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής (ΦΕΚ
177 τ. Α΄, 02.08.2000)
o Εργαστήριο Πληροφορικής (ΦΕΚ 235 τ.
Α΄, 31.10.2000)
o Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας
(ΦΕΚ 124 τ. Α΄, 04.06.2002)
o Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής
Μεσογείου (ΦΕΚ 124 τ. Α’, 04.06.2002)
o Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της
Ανατολικής Μεσογείου (ΕΡΓ.Α.Κ.Α.Μ.)

(ΦΕΚ 1910 τ. Β’, 08.09.2015)
Επειδή η αναγνώριση των Μεσογειακών
Σπουδών ως διακριτού γνωστικού πεδίου
στην Ελλάδα έχει γίνει πρόσφατα, οι
ερευνητικές ανάγκες του νέου αυτού πεδίου
είναι
ιδιαίτερα
αυξημένες.
Το
ΤΜΣ
αναπτύσσει πρωτογενή έρευνα σε όλους
τους επιμέρους τομείς ενδιαφερόντων του,
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προκειμένου
να
προσφέρει
στους/ις
φοιτητές/-τριες του ένα υψηλό επίπεδο
σπουδών.
Επιδιώκοντας
τη
μέγιστη
ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του σε
σχέση με τους χώρους με τους οποίους
παραδοσιακά συνδέονται οι κατευθύνσεις
του Τμήματος (αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι,
διεθνολόγοι).
Oι φοιτητές του ΤΜΣ μυούνται στη αξία της
έρευνας που καταξιώνει τον επιστήμονα με τη
δημοσιοποίησή της σε υψηλού επιπέδου
επιστημονικές
εκδόσεις
και
περιοδικά,
περιθωριοποιώντας
την
μετριότητα
και
αναπτύσσοντας την κρίση τους, έτσι ώστε να
στοχεύουν και να επιλέγουν το «άριστον». Γενικά,
στο ΤΜΣ καλλιεργείται πνεύμα συγχρόνων
τάσεων και πρωτοποριακών μελετών, με έμφαση
στην πρακτική εξάσκηση και τους ανοικτούς
ορίζοντες, αμφισβητώντας την αυθεντία και
αναζητώντας τεκμηριωμένες απόψεις, με
απώτερο σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων
νέων επιστημόνων, που θα αντέξουν στέρεα
τόσο στο παρόν όσο και στο μελλοντικό
περιβάλλον των ραγδαίων τεχνολογικών
εξελίξεων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.
Οι αυξημένες ανάγκες που διαμορφώνονται
σε γεωπολιτικό και διεθνές οικονομικό επίπεδο,
καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη στελεχών με
διεπιστημονικότητα και διορατικότητα, που θα
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της
περιοχής, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς τομείς
της διεθνούς οικονομίας, πολιτικής και
διπλωματίας, στις γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη
γραμματεία και τον πολιτισμό των λαών της
νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης και
στην επικοινωνία των πολιτισμών.
3.2 Διδακτικό Προσωπικό –ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΤΕΠ
του Τμήματος
Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι ο/η
Πρόεδρος και η Συνέλευση.
Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης

Αναπληρώτρια
Προέδρου:
Αικατερίνη Φραντζή

Καθηγήτρια

Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Ιωάννης Λυριντζής
Καθηγητής
Ιωάννης Σεϊμένης
Καθηγητής
Παναγιώτης Τσάκωνας
Καθηγητής
Ιωάννης Σακκάς
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας
Καθηγήτρια
Ελένη Καραντζόλα
Καθηγήτρια
Αικατερίνη Φραντζή
Αναπληρ. Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος
Αναπληρ. Καθηγητής Εμμανουήλ Στεφανάκης
Αναπληρ. Καθηγητής Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Αναπληρ. Καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης
Αναπληρ. Καθηγήτρια Μαριάνθη Γεωργαλλίδου
Αναπληρ.Καθηγήτρια Παρασκευή Κεφαλά
Επίκ. Καθηγητής
Γεώργιος Κοτζόγλου
Επίκ. Καθηγήτρια
Παναγιώτα Μανώλη
Επίκ. Καθηγητής
Σωτήριος Ντάλης
Επίκ. Καθηγήτρια
Ευαγγελία Βλάχου
Επίκ. Καθηγητής
Ιωάννης Στριμπής
Επίκ. Καθηγητής
Ιωάννης Γαλαντόμος
Επίκ. Καθηγήτρια
Καλομοίρα Νικολού
Λέκτορας Ανδρονίκη Δριβαλιάρη

ΕΕΠ
ΙμπραχίμΦάντελ (Αραβικής Γλώσσας)
Χρυσούλα Παπαδοπούλου (Εβραϊκής
Γλώσσας)
ΕΤΕΠ
Ασημίνα Βαφειάδου
Ειρήνη-Μαρία Κουρουβακάλη
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4. Το Πρόγραμμα Σπουδών
4.1 Δομή Προγράμματος Σπουδών
Οι προπτυχιακές σπουδές στο ΤΜΣ
διαρκούν το λιγότερο 8 εξάμηνα και για την
απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη είναι η
απόκτηση 156 διδακτικών μονάδων και
τουλάχιστον 240 ECTS. Στην ανακοίνωση
των μαθημάτων του εκάστοτε εξαμήνου
αναφέρονται πάντα οι μονάδες που
αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.
Οι σπουδές στο ΤΜΣ διαρθρώνονται σε
δύο κύκλους:
1. Σπουδές Κορμού (1ο- 4ο εξάμηνο)
2. Σπουδές Κατεύθυνσης (5ο- 8ο εξάμηνο)
Από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών κάθε
φοιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις τρεις
κατευθύνσεις σπουδών, που προσφέρονται
θεσμοθετημένα στο ΤΜΣ, ανάλογα με τις
προτιμήσεις του και τους προσανατολισμούς
που έχει για το μέλλον:
o Αρχαιολογία
o Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου
o Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί
Τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τη
διάρκεια των δυο πρώτων προπτυχιακών
χρόνων φοίτησης διακρίνονται σε:

1. Υποχρεωτικά Κορμού και Κατεύθυνσης
2. Υποχρεωτικά επιλογής κορμού και
Κατεύθυνσης
3. Ελεύθερης Επιλογής
Υποχρεωτικά είναι εκείνα τα μαθήματα,
τα οποία όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να

παρακολουθήσουν
και
στα
οποία
υποχρεούνται να εξεταστούν. Σε περίπτωση

αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού
μαθήματος μπορεί ο φοιτητής να το
αντικαταστήσει εφόσον προσφέρεται κάποιο
άλλο μάθημα.
Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων
είναι να εισαγάγουν το φοιτητή σε
συγκεκριμένες επιστήμες που σχετίζονται με
το Τμήμα (αρχαιολογία, αρχαιομετρία,
γλωσσολογία, πολιτική επιστήμη, διεθνείς
σχέσεις και οργανισμοί κ.ά) και να
παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε
όλους τους φοιτητές του Τμήματος.
Υποχρεωτικά
επιλογής
είναι
τα
προσφερόμενα εκείνα μαθήματα, από τα
οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει
ορισμένα. Τα μαθήματα αυτά αποβλέπουν
στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και
προβλήματα της σχετικής επιστήμης και
παράλληλα στη μύηση και εξοικείωση του
φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία.
4.2 Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου
Για τη λήψη Πτυχίου απαιτούνται 156
Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS)
ήτοι 58 μαθήματα:
 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού:
16x5 ECTS = 80 ECTS / 48 ΔΜ
 6
Κατ’
Επιλογήν
Υποχρεωτικά
μαθήματα Κορμού: 6x5 ECTS = 30
ECTS/ 18 ΔΜ
 15 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης:
15x5=75 ECTS/ 45 ΔΜ
 8
Κατ’
Επιλογήν
Υποχρεωτικά
μαθήματα Κατεύθυνσης: 8x5 ECTS = 40
ECTS/ 24 ΔΜ
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2 Ελεύθερης Επιλογής: 2x5 ECTS = 10
ECTS/ 6 ΔΜ
6 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις
προσφερόμενες
Ξένες
Γλώσσες
(Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η
επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων
της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι
απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και
πιστώνονται με 6x2= 12 ECTS/ 15 ΔΜ
5 Επίπεδα για την Αγγλική Γλώσσα των
οποίων είναι απαραίτητη η επιτυχής
ολοκλήρωση τους για τη λήψη πτυχίου,
χωρίς ο βαθμός των μαθημάτων αυτών
να υπολογίζεται στο Μέσο Όρο του
βαθμού πτυχίου.
Οι φοιτητές/-τριες έχουν την δυνατότητα
προαιρετικά να εκπονήσουν πτυχιακή
εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15
ECTS/ 9 ΔΜ και αντικαθιστά 3 μαθήματα
επιλογής Κατεύθυνσης.

Κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου οι
φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να
αναλάβουν προαιρετικά την εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας σε αντικείμενα συναφή
με τα μαθήματα του Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος. Σε περίπτωση που
ο φοιτητής/τρια επιλέξει να εκπονήσει
πτυχιακή εργασία, τότε αυτή αντικαθιστά τρία
(3) επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης. Σε
περίπτωση
μη
εκπόνησης
πτυχιακής
εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να
εγγραφεί σε τρία (3) επιπλέον μαθήματα
επιλογής Κατεύθυνσης.
Για το θέμα της πτυχιακής εργασίας ο/η
φοιτητής/τρια έρχεται σε συμφωνία με

διδάσκων/ουσα του Τμήματος που διδάσκει το
αντικείμενο στο οποίο εμπίπτει το θέμα της.
Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά και
συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και
συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός
ζητήματος. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά και
αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.
 Κάθε
διδάσκων/ουσα
μπορεί
να
επιβλέπει
μέχρι
δεκαπέντε
(15)
πτυχιακές εργασίες ετησίως
 Το θέμα της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει
να βρίσκεται σε συνάφεια με τα διδακτικά
καθήκοντα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα
του/της διδάσκοντα/ουσας
 Να μην δίνεται το ίδιο θέμα από τον/την
ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα την ίδια χρονιά
Κατά την επιλογή των φοιτητών/τριων από
τους/τις διδάσκοντες/ουσες, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
 το
διάγραμμα
(προσχέδιο)
της
πτυχιακής εργασίας που θα εκπονήσει
ο/η φοιτητής/τρια και γενικότερα η
συνέντευξη
του/της
με
τον/την
διδάσκοντα/ουσα
 ο
αριθμός των μαθημάτων της
Κατεύθυνσης που έχει περάσει ο/η
φοιτητής/τρια, σε συνδυασμό με το
βαθμό
 προϋπόθεση θεωρείται το να έχει
περάσει επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια το
μάθημα των Ακαδημαϊκών Αγγλικών
 θετικά συνυπολογίζεται η εκπόνηση
εργασιών σε άλλα μαθήματα και η τυχόν
συμμετοχή του/της σε ερευνητικά
προγράμματα
Η διαδικασία υποβολής των πτυχιακών
εργασιών είναι η εξής:
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Οι
ενδιαφερόμενοι/ες
φοιτητές/τριες
έρχονται σε επικοινωνία με τους/τις
διδάσκοντες/ουσες έτσι ώστε το αργότερο
πριν την έναρξη του εαρινού (Η΄) εξαμήνου,
να έχει εγκριθεί το θέμα της πτυχιακής
εργασίας και του επιβλέποντα/ουσας –
εξεταστή/ριας από τη Συνέλευση του
Τμήματος.
Σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών επί πτυχίω,
οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπονήσουν
πτυχιακή
εργασία,
ακολουθείται
η
προαναφερόμενη διαδικασία και η αντίστοιχη
έγκριση του θέματος από τη Συνέλευση του
Τμήματος πρέπει να γίνει πριν από την
έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού εξαμήνου
 η παράδοση των εργασιών στον/στην
επιβλέποντα/ουσα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί ένα μήνα πριν από την
έναρξη
της
εκάστοτε
εξεταστικής
περιόδου
 η εξέταση της πτυχιακής εργασίας
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και
την τελευταία ημέρα της εξεταστικής
περιόδου
Μετά την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής
εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να
καταθέσει αντίγραφο της εργασίας στην
βιβλιοθήκη.


Ξένες Γλώσσες
Το ΤΜΣ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην
εκμάθηση ξένων γλωσσών. Οι ξένες
γλώσσες διδάσκονται για 6 εξάμηνα και
διακρίνονται σε:
o Υποχρεωτικές (Αγγλικά)
o Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικές (Τουρκικά,
Αραβικά, Εβραϊκά)
Τα
Αγγλικά
διδάσκονται
2
ώρες
εβδομαδιαίως και δεν πιστώνονται με ΔΜ.

Όλα τα εξαμηνιαία μαθήματα ξένων
γλωσσών – εκτός των Αγγλικών –
πιστώνονται με ΔΜ ίσες με το 50% των
εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας.
Οι
προαιρετικές
ξένες
γλώσσες
πιστώνονται αποκλειστικά στις ελεύθερες
επιλογές.
Οι φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι

πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Lower ή
κάποιου
άλλου
αντίστοιχου
πτυχίου,

απαλλάσσονται από τα επίπεδα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ IV και
οφείλουν να εξεταστούν μόνο το επίπεδο V.
Οι φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι πτυχίου

Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Proficiency ή
κάποιου
άλλου
αντίστοιχου
πτυχίου,

απαλλάσσονται από όλα τα επίπεδα της
Αγγλικής Γλώσσας.
Δηλώσεις μαθημάτων

Οι φοιτητές του Α’ έτους (β’ εξάμηνο) έχουν
δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3.

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του β’
εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε
κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.

Οι φοιτητές του Β’ έτους (δ’ εξάμηνο) έχουν
δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3.

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του δ’
εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε
κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.

Οι φοιτητές του Γ’ έτους (στ’ εξάμηνο) θα
επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα
να δηλώσουν: Ν+3.

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του στ’
εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε
κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.
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Οι φοιτητές του Δ’ έτους (η’ εξάμηνο) έχουν
δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του η’
εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε
κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.
Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται
ελεύθερα από τους τεταρτοετείς και τους επί
πτυχίω φοιτητές/τριες.
Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος και
πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα
επιθυμούν.
Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων
Αραβικών, Τουρκικών και Τουρκικών γίνεται
ως εξής:

Χειμερινού εξαμήνου:

Το Επίπεδο Ι έχουν δικαίωμα να το
δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες.
Το Επίπεδο ΙΙΙ το δηλώνουν όσοι
φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις
του επιπέδου Ι ή ΙΙ.
Το Επίπεδο V το δηλώνουν όσοι
φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις
του επιπέδου ΙΙΙ ή ΙV.

Εαρινού εξαμήνου:

Το Επίπεδο ΙΙ έχουν δικαίωμα να το
δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες.
Το Επίπεδο ΙV το δηλώνουν όσοι
φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις
του επιπέδου ΙI ή ΙΙI.
Το Επίπεδο VI το δηλώνουν όσοι
φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις
του επιπέδου ΙV ή V.
4.3 Κατευθύνσεις του ΤΜΣ
4.3.1 Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και
Οργανισμών

Βασικός
στόχος
του
Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών είναι να διαμορφώσει
ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλής στάθμης,
ώστε να καθιστά τους απόφοιτους ικανούς να
ανταπεξέλθουν στον εσωτερικό και διεθνή
ανταγωνισμό. Ειδικότερα η κατεύθυνση των
Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών αποσκοπεί
να προσφέρει σε κάθε απόφοιτο, ανεξάρτητα
από τη σταδιοδρομία που θα ακολουθήσει,
βασική κατάρτιση στις επιστήμες των οποίων το
γνωστικό,
μεθοδολογικό
και
θεωρητικό
κεκτημένο
προσφέρουν
το
απαραίτητο
υπόβαθρο για την εμβάθυνση στη συνέχεια στις
διεθνολογικές σπουδές: (Πολιτική Επιστήμη,
Πολιτική Οικονομία, Διεθνές Δίκαιο). Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται α) επιστημονικά, στο Διεθνές
Δίκαιο και στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, και
β) γεωγραφικά, στο μεσογειακό χώρο ως τμήμα
του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.
Οι φοιτητές που επιλέγουν την
κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και
Οργανισμών παρακολουθούν ένα εξαιρετικά
ευρύ από πλευράς γνωστικών αντικειμένων
πρόγραμμα σπουδών. Πιο συγκεκριμένα,
εκτός από ειδικευμένα μαθήματα στις
Διεθνείς Σχέσεις και στους Διεθνείς
Οργανισμούς, το πρόγραμμα προσφέρει
μαθήματα
στη
Διεθνή
Πολιτική
και
Διπλωματία, στη Ασφάλεια και την
Συνεργασία, στην Επίλυση Διενέξεων και
Συγκρούσεων, στη Παγκοσμιοποίηση, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, στο Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας και των Υδάτων, στη
Πολιτική Οικονομία, κ.λ.π.
Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών είναι, παράλληλα με τις ξένες
γλώσσες και ειδικότερα με τις γλώσσες της
περιοχής που διδάσκονται στο ΤΜΣ, να δοθεί
στους φοιτητές η μεγαλύτερη δυνατή
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εξοικείωση με τα ζητήματα και τα θέματα που
απασχολούν σήμερα τόσο τη διεθνή κοινότητα
όσο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
και να καταδειχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και
αλληλοεπιδράσεις. Συντονισμένη προσπάθεια
των διδασκόντων αποτελεί ο συνδυασμός των
θεωρητικών γνώσεων με την εξέταση
περιστατικών
από
την
τρέχουσα
πραγματικότητα, με άλλα λόγια η μελέτη
περιπτώσεων (case studies) από τους
φοιτητές αφού πρώτα τους έχει δοθεί το
θεωρητικό
υπόβαθρο,
μια
μέθοδος
διδασκαλίας που εφαρμόζεται εκτεταμένα σε
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Κατά αυτόν τον
τρόπο προσδοκούμε ότι οι απόφοιτοί μας
έχοντας διδαχθεί ποικιλοτρόπως τα εργαλεία
των Διεθνών Σχέσεων θα μπορέσουν να τα
εφαρμόσουν είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών
σπουδών είτε στο πλαίσιο συναφούς
απασχόλησής τους.
4.3.2 Κατεύθυνση Αρχαιολογίας
Η κατεύθυνση της Αρχαιολογίας εξετάζει
τις αρχαιολογικές και ιστορικές πηγές του
Ελληνικού πολιτισμού και των πολιτισμών
που αναπτύχθηκαν στον ευρύτερο χώρο της
ΝΑ Μεσογείου (Αίγυπτος, Εγγύς και Μέση
Ανατολή). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε
τέσσερις κύριους τομείς σπουδών και
έρευνας:
α. Ελληνική Αρχαιολογία
Τα μαθήματα της Ελληνικής αρχαιολογίας
καλύπτουν την Προϊστορική και Κλασική
εποχή στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο και τα
παράλια της Εγγύς ανατολής και ΝΑ
Μεσογείου. Η Προϊστορική αρχαιολογία
εξετάζει την Παλαιολιθική, Μεσολιθική και
Νεολιθική περίοδο και την εποχή του Χαλκού

(Αιγαίο – Κύπρος - Εγγύς Ανατολή Κυκλαδικός-Μινωικός-Μυκηναϊκός
πολιτισμός) σε όλες τις εκφάνσεις της. Τομείς
που καλύπτονται περιλαμβάνουν ειδικά
θέματα προϊστορικής τέχνης, κεραμικής,
αγγειογραφίας, τυπολογίας και τεχνολογίας,
εθνοαρχαιολογίας και ενάλιας αρχαιολογίας.
Το αντικείμενο της Κλασικής αρχαιολογίας
θεραπεύει τον πολιτισμό του αρχαίου
Ελληνικού κόσμου κατά την 1η χιλιετία π.Χ.
Εξετάζονται η εξέλιξη των εικαστικών τεχνών γλυπτικής,
αρχιτεκτονικής,
κεραμικής,
αγγειογραφίας, μνημειακής ζωγραφικής και
μικροτεχνίας
(κόσμημα,
σφραγίδες,
νομίσματα ) - της οικιστικής, πολεοδομίας και
τοπογραφίας, η νομισματική τέχνη και
οικονομία των αρχαϊκών και κλασικών
χρόνων, των ελληνιστικών βασιλείων και της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καθώς και ο ρόλος
του νομίσματος στην περιφέρεια του
Ελληνικού κόσμου (Ιταλία, Β. Αφρική, Εγγύς
Ανατολή, Περσική αυτοκρατορία, Εύξεινος
Πόντος, Βαλκάνια).
β. Αιγυπτιολογία και Αρχαιολογία της
Εγγύς Ανατολής
Τα μαθήματα της Αιγυπτιολογίας
εξετάζουν όλα τα νεότερα δεδομένα στην
αρχαιολογία και τον πολιτισμό της αρχαίας
Αιγύπτου. Παρουσιάζονται και αναλύονται
οι σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις
και μνημεία της Αιγύπτου από τη
Φαραωνική και Ελληνορωμαϊκή Περίοδο.
Παράλληλα εξετάζονται σημαντικές πτυχές
της αρχαίας Αιγυπτιακής ιστορίας και
κοινωνίας
(πολιτικές
μεταρρυθμίσεις,
εξωτερική πολιτική και εκστρατείες,
διπλωματία, ειδικά θέματα αιγυπτιακής
θρησκείας, μαγείας και κοινωνικής δομής).
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτισμικές
αλληλεπιδράσεις των λαών στην ευρύτερη
λεκάνη της ΝΑ Μεσογείου. Επίσης,
διδάσκεται η ιερογλυφική γλώσσα και
γραφή και ο φοιτητής εισάγεται στη μελέτη
σημαντικών κειμένων της Αιγυπτιακής
λογοτεχνίας από το πρωτότυπο. Η
Αιγυπτιολογία, τέλος, πλαισιώνεται από
εισαγωγικά μαθήματα στην αρχαιολογία
των λαών της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.
γ. Αρχαιολογικές Επιστήμες
Οι φυσικές επιστήμες αποτελούν ένα
σοβαρό τμήμα του οδηγού σπουδών της
κατεύθυνσης τόσο στο θεωρητικό όσο και
στο εργαστηριακό επίπεδο και πεδίο. Η
κατεύθυνση της Αρχαιολογίας εμπλουτίζεται
με εξειδικευμένα μαθήματα που καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα των Αρχαιολογικών
Επιστημών: αρχαιομετρία, αρχαιοαστρονομία,
περιβαλλοντολογική
αρχαιολογία,
μουσειολογία και προληπτική συντήρηση,
αρχαιογεωλογία,
αρχαιομεταλλουργία
οστεοαρχαιολογία,
τεχνικές
ανασκαφής
παλαιοανθρωπολογία, παλαιοβοτανολογία,
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στην
αρχαιολογία, αρχαιολογική φωτογραφία και
σχέδιο με τη χρήση Η/Υ και στατιστικές
μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων. Με τις
φυσικές επιστήμες το αρχαιολογικό υλικό
αποκαλύπτεται με αποτέλεσμα οι μελετητές
αρχαιολόγοι να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα των προϊστορικών και αρχαίων
κοινωνιών. Ειδικό βάρος δίνεται στις
εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο
Αρχαιομετρίας
και
στο
Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας.
δ. Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Τα ιστορικά μαθήματα στο ΤΜΣ
σχετίζονται κυρίως με την αρχαιότητα
(Αρχαία
Ελληνική
Ιστορία,
Ιστορία
Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων)και με
το μεσαίωνα (Βυζάντιο, Άραβες, Τούρκοι και
Ανατολικός Κόσμος), καθώς και το πρώτο
τμήμα των νεότερων χρόνων. Οι φοιτητές
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αρχαίες και
σύγχρονες πηγές και να μελετούν - όχι απλά
να μαθαίνουν - την ιστορία. Όλες οι διαλέξεις
βασίζονται σε χρήση αρχειακού ψηφιακού
υλικού. Τα μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και
Λατινικής Γραμματείας, τέλος, έχουν σκοπό
να διευρύνουν τις γνώσεις των φοιτητών για
βασικά γραμματειακά είδη, κυρίως το έπος,
την τραγωδία και την κωμωδία μέσα από
αρχαία κείμενα και μεταφράσεις. Η
φιλοσοφία, η ιστοριογραφία, το θέατρο αλλά
και η χρήση της μυθολογίας σε γραπτή ή
προφορική
μορφή,
μελετώνται
σε
περιπτώσεις όπου η πολιτική τους
σκοπιμότητα δεν είναι άμεσα έκδηλη αλλά
είναι φανερή σε πολλές περιπτώσεις.

ε. Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες
o Χρονολόγηση με θερμο- και οπτική
φωταύγεια
αρχαιολογικών
και
γεωλογικών υλικών (Αιγαίο, Σαουδική
Αραβία, Αιγυπτιακά μνημεία, ειδικά
πρωτόκολλα μετρήσεων)
o Χρονολόγηση
ενυδάτωσης οψιανών
εργαλείων (Μεξικό, Νησιά Πάσχα, ΗΠΑ,
Ιαπωνία, Ουγγαρία, Μ. Ασία, Αιγαίο και
ηπειρωτική Ελλάδα, εφαρμογές και
ειδικά πρωτόκολλα βελτίωσης μεθόδου
SIMS-SS)
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/sims-ss/
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Χαρακτηρισμός-Προέλευση αρχαιοϋλικώναναλύσεις με ακτίνες–Χ φθορισμού
(κεραμική, χρωστικές, πετρώματα γυάλινα),
o Δοσιμετρία άλφα, βάτα και γάμμα
ακτινοβολιών
(μετρήσεις
γνωστών
μεθόδων
και
ανάπτυξη
νέων
προσεγγίσεων για άλφα σωματίδια),
o Αρχαιοαστρονομία
(Ελλάδα,
Μέση
Ανατολή, Σινά, Αίγυπτος, Μ. Ασία)
o Aρχαιομεταλλουργία
(ανάπτυξη νέας
μεθόδου
χρονολόγησης
αρχαίων
μετάλλων, ισοτοπικές και χημικές
αναλύσεις σκωριών και μεταλλευμάτων)
o Έκδοση
περιοδικού Mediterranean
Archaeology & Archaeometry από 2001
(www.maajournal.com)
o Έκδοση περιοδικού Scientific Culture
από το 2015
o (http://www.sci-cult.com/files/)
o Ψηφιακή Αρχαιολογία (κάθε χρόνο
διοργανώνεται θερινό σχολείο με θέμα
digital technologies & fieldwork in
cultural heritage, museums).
υπό την διεύθυνση του καθ. Ι. Λυριντζή
o

4.3.3 Κατεύθυνση Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής Μεσογείου
Η
Κατεύθυνση
Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής Μεσογείου στο Τμήμα
Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) έχει ως
αντικείμενο την επιστημονική σπουδή της
γλώσσας μέσα από τη συστηματική μελέτη
των γλωσσών της Μεσογείου και ιδιαίτερα
αυτών της Νοτιο-Ανατολικής (NA) περιοχής:
Αραβικά, Εβραϊκά, Ελληνικά και Τουρκικά.
Γενικότερα,
η
επιστήμη
της
γλωσσολογίας ασχολείται με τη μελέτη της
δομής και της λειτουργίας των φυσικών
γλωσσών, την εξέλιξή τους στο χρόνο, τη

σχέση τους με την κοινωνία και την
τεχνολογία, αλλά και με την εκμάθησή τους
ως μητρική, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Κατά
συνέπεια, οι φοιτητές/τριες του ΤΜΣ που
επιλέγουν την Κατεύθυνση Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής Μεσογείου συνδυάζουν την
επιστημονική μελέτη της γλώσσας με την
εκμάθηση και τη μελέτη των γλωσσών της
περιοχής. Χάρη στο συνδυασμό αυτό, ο
οποίος για πρώτη φορά επιχειρείται σε
Πανεπιστημιακό Τμήμα της Ελλάδας, οι
απόφοιτοι της Κατεύθυνση Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής Μεσογείου του ΤΜΣ
διαθέτουν όχι μόνο βασική κατάρτιση στη
γλωσσολογία αλλά εξειδικευμένη γνώση σε
σχέση με τις γλώσσες της Μεσογείου.
Στο ΤΜΣ και ιδιαίτερα στην Κατεύθυνση
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου
δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εκμάθηση των
γλωσσών της περιοχής.
Μέθοδοι Εκπαίδευσης - Ποιότητα Έρευνας
και Σπουδών
Η Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής
Μεσογείου του ΤΜΣ προσφέρει ένα πολύ φιλικό
περιβάλλον που ενισχύει την ατομική
πρωτοβουλία και προωθεί εναλλακτικές
μεθόδους αξιολόγησης των φοιτητών/-τριών
πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο της γραπτής
εξέτασης στο τέλος κάθε εξαμήνου, όπως
προόδους, portfolio, ατομικές ή/και ομαδικές
εργασίες (γραπτή/προφορική παρουσίαση) κ.ά.
Οι φοιτητές/-τριες της κατεύθυνσης έχουν
επιπλέον τη δυνατότητα να ασχοληθούν με
μικρής κλίμακας ερευνητικές δραστηριότητες ή
έρευνες
πεδίου
σε
αντικείμενα
του
ενδιαφέροντός τους, τα οποία μπορεί να
αφορούν είτε την Ελληνική και τις διαλεκτικές
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της ποικιλίες είτε άλλες γλώσσες που γνωρίζουν
ή επιλέγουν να σπουδάσουν.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιοποιεί
σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και
μάθησης που στηρίζονται στη χρήση των
νέων τεχνολογιών (Η/Υ, Internet, βάσεις
δεδομένων, λογισμικά, κ.λ.π.). Τα μαθήματα
υποστηρίζονται από τα:
o Εργαστήριο
Γλωσσολογίας
ΝΑ
Μεσογείου
o Εργαστήριο Πληροφορικής
Τα εργαστήρια αυτά εξυπηρετούν
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα
γλωσσολογίας και διδασκαλίας γλωσσών της
ΝΑ Μεσογείου.
Κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών
οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε
ερευνητικά κέντρα, εκδοτικούς οίκους και
άλλους επαγγελματικούς χώρους που
απασχολούν γλωσσολόγους, όπως το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, το Ινστιτούτο
Επεξεργασίας Λόγου, το Λεξικό Κριαρά, το
Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, το
Παλαιογραφικό και Ιστορικό Αρχείο του
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης,
το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης κ.ά.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους οι φοιτητές/-τριες της Κατεύθυνσης
μπορούν να γνωρίσουν από κοντά ομόλογα
τμήματα του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Διαπανεπιστημιακών
Ανταλλαγών
Σωκράτης–Έρασμος δίνεται η δυνατότητα
φοίτησης
σε
αντίστοιχα
Τμήματα
Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων
(π.χ.
Πανεπιστήμιο Leiden, Ολλανδία) για ένα ή
δύο
εξάμηνα. Επιπλέον υπάρχει η

δυνατότητα παρακολούθησης οργανωμένων
θερινών
τμημάτων
γλωσσολογίας
σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τα οποία
προσφέρονται υποτροφίες από τους φορείς
που τα διοργανώνουν.
Προκειμένου να ενισχυθεί η εκμάθηση
των γλωσσών της περιοχής, διοργανώνονται
για τους φοιτητές/-τριες εντατικά θερινά
μαθήματα στη Ρόδο με διδάσκοντες που
προέρχονται από τις χώρες αυτές. Επιπλέον,
κατόπιν συνεννόησης με εκπαιδευτικά
ιδρύματα των παραπάνω χωρών (Τουρκία,
Μαρόκο, Αίγυπτος, κ.α.), οι φοιτητές/-τριες
μπορούν να παρακολουθήσουν θερινά
μαθήματα γλώσσας σε χώρα στην οποία
ομιλείται η γλώσσα επιλογής τους.
Τέλος, η Κατεύθυνση Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής
Μεσογείου
προσκαλεί
αναγνωρισμένους επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό να πλαισιώσουν το
πρόγραμμα σπουδών με διαλέξεις και
σεμινάρια. Στο ίδιο πνεύμα, διοργανώνονται
τακτικά ημερίδες και συνέδρια για θέματα
γλωσσολογίας, που απευθύνονται στο
σύνολο του φοιτητικού κόσμου και την
τοπική κοινωνία της Ρόδου.
4.4 Εργαστήρια –Μονάδες Έρευνας
Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής
Φορέας έρευνας στην κατεύθυνση των
Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών είναι το
Εργαστήριο
Μεσογειακής
Πολιτικής.Το
Εργαστήριο
Μεσογειακής
Πολιτικής
εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες σε θέματα ευρω-μεσογειακών
σχέσεων, διεθνούς πολιτικής με έμφαση στη
Μεσόγειο και διεθνών οικονομικών σχέσεων
με έμφαση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής

19
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Ένωσης με τις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες.
Το εργαστήριο έχει ως κύρια αποστολή:
o την
κάλυψη
σε
προπτυχιακό
και
μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και
ερευνητικών
αναγκών
του
Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών καθώς και άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
o την τεκμηρίωση, έρευνα και μελέτη στα
θέματα των ευρω-μεσογειακών σχέσεων, των
οικονομικών σχέσεων και της διεθνούς
πολιτικής,
o την παραγωγή σύγχρονου πολιτισμικού και
παιδαγωγικού υλικού,
o τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων,
συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων
εκδηλώσεων,
o την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.
Κέντρο
Μελέτης
Μεσογειακής
–
Μεσανατολικής Πολιτικής Και Πολιτισμού
(ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π.)
To Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής –
μεσανατολικής Πολιτικής και πολιτισμού
(ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π.) δημιουργείται ως αντίδραση
στην κρίση αλλά και ως απάντηση στην
ανάγκη εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης με
τον μεσογειακό και τον μεσανατολικό
περίγυρο. Το ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π. αποτελεί μια
πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται στο
«φυσικό» της πλαίσιο, δηλαδή στο πλαίσιο
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ)
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το μοναδικό στα
ελληνικά ΑΕΙ με αντικείμενο την Μεσόγειο και
η στελέχωσή του γίνεται με την ανάδειξη του
πλούσιου ανθρώπινου δυναμικού του ΤΜΣ,
δηλαδή με την συμμετοχή του Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού του ΤΜΣ,
φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων αλλά και υποψηφίων

διδακτόρων του Τμήματος Μεσογειακών
Σπουδών.
Το Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής –
μεσανατολικής Πολιτικής και πολιτισμού
(ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π.) φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα
χρήσιμο εργαλείο κατανόησης, ανάλυσης και
σύνθεσης των όσων συμβαίνουν στην
περιοχή της Μεσογείου και της ευρύτερης
Μέσης Ανατολής, υποσυστήματα που
συνδέονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους,
αναπτύσσοντας
μία
σχέση
«συγκοινωνούντων δοχείων». Πρόκειται για
περιοχές
με
πλούσια
Ιστορία,
που
απετέλεσαν την κοιτίδα του ανθρώπινου
πολιτισμού και τον χώρο ανάπτυξης του.
Όμως, η Μεσόγειος και η ευρύτερη Μέση
Ανατολή δεν παρουσιάζουν μόνο ιστορικό
ενδιαφέρον.
Αντίθετα,
συνεχίζουν
να
βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς
ενδιαφέροντος λόγω της γεωπολιτικής,
γεωοικονομικής,
γεωστρατηγικής
και
γεωπολιτισμικής τους σημασίας.
Σήμερα στην Μεσόγειο και την ευρύτερη
Μέση Ανατολή απαντώνται όλα τα σύγχρονα
προβλήματα, όλες οι προκλήσεις και κάθε
είδους δυναμική, που δημιουργούν οι
ανοικτές περιφερειακές συγκρούσεις, τα
ζητήματα
ασφάλειας,
τα
προβλήματα
περιβαλλοντικής ασφάλειας, η δράση των
κάθε λογής συστημικών και εξωσυστημικών
παραγόντων, οι ιδεολογικές και πολιτικές
διαφορές, τα αντιθετικά διακυβεύματα.
Ταυτόχρονα
αναπτύσσονται
σχέσεις
συνεργασίας και αντιπαλότητας, ενώ κατά
περιόδους
οι
πολιτισμικές
διαφορές
οξύνονται
και
οδηγούν
σε
έντονες
αντιπαραθέσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, ο
διάλογος ανάμεσα σε πολιτισμούς και
θρησκείες πρέπει να συνεχιστεί, με στόχο

20
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

την ανάδειξη των κοινών στοιχείων, ώστε να
καταστεί δυνατό το μείζον ζητούμενο μιας
ομαλής συνύπαρξης.
Όλα αυτά, και πολλά άλλα ζητήματα ακόμα,
είναι απαραίτητο να προσεγγίζονται από τη
ελληνική διεθνολογική κοινότητα με τρόπο
απαλλαγμένο από τα ευρύτατα διαδεδομένα
-αλλά
εσφαλμέναστερεότυπα,
που
συνήθως χρησιμοποιούνται όταν γίνεται
αναφορά στις ζωτικής σημασίας περιοχές
της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Βόρειας
Αφρικής.
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
Με το θεσμοθετημένο ΕΡΓ.Α οι φοιτητές
υποχρεούνται να εκτελέσουν μετρήσεις στο
εργαστήριο, με τις συσκευές που διαθέτει, να
εκμάθουν τον τρόπο δειγματοληψίας και
προετοιμασίας των δειγμάτων προς περαιτέρω
επεξεργασία. Συγκεκριμένες μετρήσεις ως
εφαρμογές σε ορισμένο αρχαιολογικό υλικό θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας. Το ΕΡΓ.Α προωθεί και
αναπτύσσει έρευνες στη χρονολόγηση με
θερμοφωταύγεια και οπτική φωταύγεια,
ενυδάτωση οψιανού, φυσικές μεθόδους
χημικής ανάλυσης με ακτίνες-Χ φθορισμού, με
μετρήσεις φυσικής ραδιενέργειας. Το ΕΡΓ.Α
διαθέτει συσκευές εντοπισμού θαμμένων
μνημείων (όπως πρωτονιακό μαγνητόμετρο
και αντιστασιόμετρο), όργανα αστρονομικού
προσανατολισμού αρχαίων μνημείων, καθώς
και βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Στα
πλαίσια των ερευνών αυτών έχουν εκπονηθεί
πέντε διδακτορικές διατριβές από πτυχιούχους
και
μεταπτυχιακούς
διπλωματούχους
αρχαιολογίας & φυσικών επιστημών, ενώ
εκπονούνται
άλλες
δύο
σε
θέματα
τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αρχαιολογικού

υλικού και εικονικών εργαστηρίων. Φοιτητές (τριες) εκτελούν Πτυχιακή εργασία στο
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας.
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας
Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις μεθόδους
εργαστηριακών εφαρμογών και ανάλυσης
συμμετέχοντας
στις
λειτουργικές
τους
διαδικασίες. Προτεραιότητες αποτελούν: 1. Η
δημιουργία οδηγού για την εκμάθηση
αναγνώρισης ευρημάτων στην ύπαιθρο και
στο εργαστήριο, προσαρμοσμένου στις
ανάγκες των φοιτητών της κατεύθυνσης. 2. Η
θεωρητική και πρακτική εξοικείωση των
φοιτητών: α) με τα ευρήματα στην
μορφολογική και ανατομική διάκριση ενοτήτων
και μονάδων του φυτικού και ζωικού βασιλείου
και την ονοματολογία φυτών και ζώων, β) με
τις τεχνικές αναγνώρισης και επί τόπου
επεξεργασίας
υπολειμμάτων
οργανικής
προέλευσης
(δειγματοληψία-διαλογήεπεξεργασία), γ) με τις συλλογές αναφοράς
(δημιουργία,
αποθήκευση,
διατήρηση,
αρχειοθέτηση συλλογών), δ) με την εισαγωγή
στη χρήση: κλείδων αναγνώρισης και
ταυτοποίησης
δειγμάτων,
άτλαντα
και
εικονογραφημένων εκδόσεων απολιθωμάτων,
συλλογών αναφοράς για την αναγνώριση των
δειγμάτων στο εργαστήριο και στ) με την
ταυτοποίηση δειγμάτων διαλογής με τον
μητρικό οργανισμό προέλευσής τους.
Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της
Ανατολικής Μεσογείου
Το Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της
Ανατολικής Μεσογείου επικεντρώνεται στα
γνωστικά αντικείμενα των επιστημών της
Αρχαιολογίας και της Αρχαιογνωσίας για την
Ανατολική Μεσόγειο και η έρευνά του
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επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις
διακριτούς τομείς:
α) Αρχαιολογία του πεδίου (από την
προϊστορική εποχή μέχρι την Ύστερη
Αρχαιότητα), με έμφαση στα γνωστικά
αντικείμενα: της Αρχαιολογίας του πεδίου· της
αρχαιολογικής θεωρίας και των μεθόδων
ανασκαφής· της πειραματικής αρχαιολογίας με
έμφαση στην τέχνη και τεχνολογία των
ανακτορικών και ιστορικών κοινωνιών της
ανατολικής Μεσογείου· της προϊστορικής
αρχαιολογίας στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο με έμφαση στην τέχνη και τεχνολογία
των ανακτορικών κοινωνιών της ανατολικής
Μεσογείου· τις διαπολιτισμικές σχέσεις των
λαών στην ανατολική Μεσόγειο κατά την
Εποχή του Χαλκού· της κλασικής αρχαιολογίας·
των επικουρικών ανθρωπιστικών επιστημών
της αρχαιολογίας (επιγραφική, νομισματική
κλπ), καθώς και της συντήρησης αρχαιοτήτων
και της γεωμετρικής τεκμηρίωσης αρχαιοτήτων.
Σκοπός είναι η προαγωγή εν γένει των
αρχαιολογικών μεθόδων και πρακτικών έρευνας
και τεκμηρίωσης στο πεδίο (προανασκαφικώνανασκαφικών-μετανασκαφικών), με έμφαση
στους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους
της Ανατολικής Μεσογείου και με ιδιαίτερη
μέριμνα 1) την ερευνητική υποστήριξη της
Συστηματικής Ανασκαφής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στην Κυμισάλα της Ρόδου και με τη
δυνατότητα να προχωρά σε δημοσίευση του
ανασκαφικού υλικού της ανασκαφής και εν γένει
του έργου· 2) την έρευνα για την Εποχή του
Χαλκού στο Αιγαίο, την Αίγυπτο και την Εγγύς
Ανατολή με έμφαση τις διαπολιτισμικές σχέσεις
των ανακτορικών κοινωνιών· 3) τη μελέτη
υαλωδών υλών από το Αιγαίο, την Αίγυπτο και
το Ισραήλ και την πειραματική κατασκευή τους·
4) την ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη της

γεωγραφικής ενότητας της Επαρχίας Πεδιάδος
στην κεντρική Κρήτη από την Νεολιθική Εποχή
έως τον 20ο αιώνα, με έμφαση την έρευνα
πεδίου, την τοπογραφία, την γεομορφολογία,
την πανίδα, την χλωρίδα και τη μελέτη
αρχαιολογικού υλικού καθώς και των εμφανών
αρχιτεκτονικών καταλοίπων.
β) Αίγυπτος και Εγγύς Ανατολή με
έμφαση στην αιγυπτιακή γλώσσα και γραφή
(ιερογλυφική,
ιερατική,
πτολεμαϊκές
επιγραφές, κοπτική), τη μαγικοθρησκευτική
και νεκρική γραμματεία, την επιγραφική, την
αρχαιολογία του θανάτου στην Αίγυπτο και
της Εγγύς Ανατολή, το
αιγυπτιακό
θρησκευτικό σύστημα (αρχαιολογία της
θρησκείας, μαγεία και τελετουργία) και την
αιγυπτιακή δαιμονολογία, τις διαπολιτισμικές
σχέσεις των λαών της νοτιοανατολικής
Μεσογείου κατά την Πρώιμη Εποχή του
Σιδήρου, τα αιγυπτιακά και αιγυπτιώδη
αντικείμενα (Aegyptiaka) στη αρχαϊκή
Ελλάδα και την Εγγύς Ανατολή.
Σκοπός είναι η προαγωγή σύγχρονων
προσεγγίσεων και μεθόδων στη μελέτη του
αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού και των
πολιτισμών
που
αναπτύχθηκαν
στην
ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής κατά
την αρχαιότητα, με έμφαση στην υποστήριξη
των διεθνών, διατμηματικών, καινοτόμων
προγραμμάτων
1.Ancient
Egyptian
Demonology
Project (http://demonthings.com), 2.Aegyptiaka
Project (http://aegyptiaka.gr) και 3. Magic and
the Afterlife in the National Archaeological
Museum of Athens, καθώς και η εξοικείωση των
φοιτητών/ριών με σημαίνουσες πτυχές της
αρχαιολογίας των ανατολικών πολιτισμών.
γ) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και
Ιστορία με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα

22
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

της
ιστοριογραφίας,
ιδιαίτερα
της
ελληνιστικής περιόδου, των γραμματειακών
πηγών που αφορούν στις οικονομικές,
πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις των λαών
της Μεσογείου από τους αρχαϊκούς χρόνους
μέχρι και την ελληνιστική περίοδο, και των
πολιτικών
αναγνώσεων
του
αρχαίου
ελληνικού θεάτρου.
Σκοπός είναι η εξοικείωση των
φοιτητών/τριών
με
σύγχρονα
μέσα
διερεύνησης των γραμματειακών πηγών που
αφορούν στην πολιτική, πολιτισμική και
οικονομική διάσταση της ιστορίας της
Μεσογείου και η με κάθε μέσο προβολή των
πορισμάτων αυτών (συνέδρια, ημερίδες,
δημιουργία σχετικής ψηφιακής βάσης
δεδομένων).
Πανεπιστημιακές Ανασκαφές &
Αρχαιολογικές Έρευνες
Το διδακτικό προσωπικό της κατεύθυνσης
Αρχαιολογίας του ΤΜΣ διεξάγουν ανασκαφές,
ιστορικές και αρχαιολογικές έρευνες στις
οποίες
συμμετέχουν
φοιτητές
της
κατεύθυνσης. Πιο συγκεκριμένα:
Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας
Περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της
πόλης της Ρόδου, σε έναν τόπο με άγριο,
ημιορεινό χαρακτήρα και πυκνό δάσος
πεύκης, κείτονται τα κατάλοιπα ενός
ελάχιστα γνωστού μέχρι σήμερα αρχαίου
Δήμου της Ρόδου, του Δήμου των
Κυμισαλέων. Ευρισκόμενος στη νότια
εσχατιά της αρχαίας Καμιρίδος Χώρας, και
υπαγόμενος διοικητικά στην άλλοτε κραταιή
Κάμιρο, ο Δήμος των Κυμισαλέων εμπίπτει
σήμερα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αταβύρου και η επικράτειά του μοιράζεται

ανάμεσα στις παράκτιες εκτάσεις των
δημοτικών διαμερισμάτων Μονολίθου και
Σιαννών.
Η διατήρηση του τοπωνυμίου «Κυμισάλα»
στην περιοχή αποτελεί τρανταχτή απόδειξη
της συνέχειας που υπήρξε στον τόπο από την
ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η
εντοπιότητά του επιβεβαιώνεται από τις
επιτύμβιες στήλες επιφανών ανδρών που
τάφηκαν στη νεκρόπολη και τα ονόματά τους
συνοδεύονταν από το εθνικό επίθετο
«Κυμισαλεύς». Η περιοχή δεν παρουσιάζει
μόνο τεράστιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Είναι
ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό δίκτυο οικοτόπων
«Natura 2000» και προστατεύεται ως Μνημείο
της Φύσης, καθώς, πέραν της ιδιαίτερης
γεωμορφολογίας, του φυσικού κάλλους και
του πυκνού δάσους πεύκης και κυπαρίσσου,
συγκεντρώνει μοναδικά οικοσυστήματα άγριας
πανίδας και χλωρίδας.
Από το 2006 στην περιοχή διεξάγεται
Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα από το
Τμήμα
Μεσογειακών
Σπουδών
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ΚΒ” Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Μανόλη Ι.
Στεφανάκη, Επίκουρου καθηγητή Κλασικής
Αρχαιολογίας και Νομισματικής και της
Αρχαιολόγου Δρος Βασιλικής Πατσιαδά
αντίστοιχα, με σκοπό τον καθαρισμό των
εμφανών
υπέργειων
μνημείων,
τον
εντοπισμό περισσότερων μνημείων και
αρχαιολογικών θέσεων, τη συστηματική
ανασκαφή των σημαντικότερων από αυτά
και, μεσοπρόθεσμα, την ανάδειξη του
χώρου.
Η Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας είναι αυτή τη
στιγμή η μόνη συστηματική Αρχαιολογική
Έρευνα Πεδίου που διεξάγεται από το
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου με Απόφαση Υπουργού
Πολιτισμού-Τουρισμού,
κατόπιν
γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου.
Επίσης,
είναι
η
μόνη
Πανεπιστημιακή Ανασκαφή, η οποία εκπαιδεύει,
πλέον και στο πλαίσιο της Πρακτικής Ασκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τους φοιτητές/τριες
της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών.
Αιγυπτιολογικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά
προγράμματα
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών είναι το
μοναδικό Τμήμα ελληνικού ΑΕΙ που από το
2002 θεραπεύει εις βάθος την επιστήμη της
Αιγυπτολογίας προσφέροντας εξειδικευμένα
προπτυχιακά
μαθήματα
αιγυπτιακής
αρχαιολογίας,
γλώσσας
και
γραφής
(κλασσικά αιγυπτιακά Μέσου Βασιλείου),
κοινωνικής και θρησκευτικής ιδεολογίας και
πρακτικής, και πραγματοποιώντας καινοτόμα
ερευνητικά προγράμματα, επιμορφωτικά elearning προγράμματα δια βίου μάθησης και
θερινά σχολεία σε συνεργασία με κορυφαία
Πανεπιστήμια και αιγυπτολογικά ινστιτούτα
του εξωτερικού.
Ινστιτούτο
Αρχαιολογικών
Επιστημών
Αιγαίου στην Αίγυπτο
Το 1999 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου αποφάσισε την ίδρυση Ινστιτούτου
Αρχαιολογικών Επιστημών Αιγαίου στην
Αίγυπτο με τη μορφή επιστημονικής
αποστολής. Το 2004 το Ινστιτούτο
μεταφέρεται στο Κάιρο. Το Ινστιτούτο έχει
παρουσία στην Αίγυπτο με την ανάληψη
ανασκαφικών και αρχαιολογικών ερευνών.

Δραστηριότητες
Η κατεύθυνση Αρχαιολογίας διοργανώνει
κάθε χρόνο επιστημονικές ημερίδες και
συνέδρια με σκοπό την περαιτέρω
επιμόρφωση των φοιτητών του και τη
σύναψη σχέσεων με άλλα αρχαιολογικά
τμήματα του ελλαδικού και ευρωπαϊκού
χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής
διεθνή επιστημονικά συνέδρια και workshops:

ArchaeomentryinArchaeology:

NewTrends
(Ρόδος, 3-6 Νοεμβρίου 1999), Religion and
Rationalism in Ancient Greece (Ρόδος, 2529 Μαΐου 2001), Ancient Egyptian Theology
and Demonology. Studies on the boundaries
between the Divine and the Demonic in
Egyptian Magic (Ρόδος, 27-29 Ιουνίου 2003),
Recent Advances in Obsidian Dating and
Characterisation (Μήλος, 2-5 Ιουλίου 2003),
Foreign Relations and Diplomacy in the
Ancient World. Egypt-Greece-Near East
(Ρόδος, 3-5 Δεκεμβρίου 2004), Xth
International Congress of Egyptologists
(Ρόδος, 22-29 Μαΐου 2008). Επίσης, από το
2001 ξεκίνησε η έκδοση δύο φορές το χρόνο
διεθνούς
επιστημονικής
επετηρίδας,

Mediterranean
Archaeometry

με

Archaeology
διεθνή

and

επιστημονική

επιτροπή.
Διεθνείς Συνεργασίες
Οι διδάσκοντες της κατεύθυνσης Αρχαιολογίας
συνεργάζονται
με
τα
ακόλουθα
α)
πανεπιστήμια:
Λίβερπουλ,
Καΐρου,
Αλεξανδρείας, Λειψίας, Auckland, Σικάγου,
San Diego California, Ohio, Coastal Carolina,
Ρώμης, Φλωρεντίας, Βαρκελώνης, Κρακοβίας,
Σμύρνης, Rikkyo, Θεσσαλονίκης και Αθηνών β)
ερευνητικά
ινστιτούτα:
Ανθρωπολογίας
(Μεξικό), Virginia Department of Historical
Resources (ΗΠΑ), Supreme Council of
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Antiquities (Αίγυπτος), ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,
Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας,
Ινστιτούτο
Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις
Τεχνολογίες
της
Πληροφορίας,
των
Επικοινωνιών και της Γνώσης, Ξάνθη και γ)
ερευνητικά ιδρύματα: CNRS&INRAMontpellier
(Γαλλία). Η ερευνητική δραστηριότητα και η
συμμετοχή των φοιτητών διεξάγεται με
χρηματοδοτήσεις
από
εγκεκριμένα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΠΕΑΕΚ), των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αιγαίου και
Τοπικών Φορέων.
Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής
Μεσογείου
Το
Εργαστήριο
Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής Μεσογείου έχει στόχο την
προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε
θέματα γενικής γλωσσολογίας με έμφαση
στη δομή, εκμάθηση και διδασκαλία των
γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου, στην ιστορία
και στη χρήση τους, καθώς και σε θέματα
γλωσσικής πολιτικής και γραμματισμού.
Ειδικότερα, στο Εργαστήριο υλοποιείται
έρευνα σε θέματα:
o θεωρητικής
και
συγκριτικής
γλωσσολογίας (με έμφαση σε θέματα
φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης,
σημασιολογίας, πραγματολογίας)
o τυπολογίας,
διαλεκτολογίας
και
γλωσσικής επαφής
o γλωσσικής κατάκτησης και θεμάτων
σχετικά με τη σχέση γλώσσας - νου
και γλώσσας - εγκεφάλου
o γλωσσικής αλλαγής
o περιγραφής
των
γραμματικών
συστημάτων των γλωσσών της ΝΑ

Μεσογείου (αραβικά, εβραϊκά, ελληνικά,
τουρκικά)
o εκμάθησης
της διδασκαλίας των
γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου ως
πρώτων, δεύτερων ή ξένων γλωσσών
o γραμματισμού,
με
έμφαση
στην
εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά βίου
μάθηση
o γλωσσικού προγραμματισμού
Σε διδακτικό επίπεδο, το Εργαστήριο
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου
εξυπηρετεί διδακτικές ανάγκες του Τμήματος
και κυρίως της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής
Μεσογείου
καθώς
υποστηρίζει εργαστηριακά τη διδασκαλία
μαθημάτων όπως Εφαρμοσμένη Φωνητική,
Γλωσσική
Κατάκτηση,
Διαλεκτολογία,
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας,
Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής
Γλώσσας, Γραμματισμός.
Έρευνα - Συνεργασίες
Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής
Μεσογείου
προσκαλεί
αναγνωρισμένους
επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
να πλαισιώσουν το πρόγραμμα σπουδών με
διαλέξεις και σεμινάρια. Στο πλαίσιο αυτής της
δραστηριότητας
έχουν
επισκεφθεί
το
Εργαστήριο ερευνητές από το Εθνικό
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών,
University of Reading, University of Potsdam,
University of Washington, Boğaziçi Üniversitesi,
Meertens Institute/KNAW, University of Geneva,
κ.α.
Στα πλαίσια των ερευνών πεδίου έχουν
πραγματοποιηθεί ερευνητικά ταξίδια στη
Σύμη για τη συλλογή προφορικού υλικού για
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την Συμιακή διάλεκτο και στη Νέα
Τραπεζούντα Πιερίας για επιτόπια έρευνα και
συλλογή
δεδομένων
προφορικού
και
γραπτού λόγου της Οφίτικης Ποντιακής
(Χορηγός:
Πολιτιστικός
Σύλλογος
«Αλέξανδρος Yψηλάντης»).
Συνεργασίες υπάρχουν με το ΕΚΠΑ,
Πανεπιστήμιο
Κρήτης,
University
of
Konstanz (Γερμανία), University of Leiden
(Ολλανδία), Meertens Institute (Ολλανδία),
City University (Αγγλία), University of
Reading (Αγγλία), University of Geneva
(Ελβετία), Boğaziçi Üniversitesi (Τουρκία),
Dokuz
Eylül
Üniversitesi
(Τουρκία),
University of Potsdam (Γερμανία), Ινστιτούτο
Επεξεργασίας Λόγου, Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών,
Πολιτιστικός
Σύλλογος
«Αλέξανδρος Υψηλάντης».

Στο Εργαστήριο υλοποιείται έρευνα σε
θέματα:
o υπολογιστικής γλωσσολογίας
o κατασκευής,
επεξεργασίας
εφαρμογών σωμάτων κειμένων

και

Εργαστήριο Πληροφορικής
Το Εργαστήριο Πληροφορικής εξυπηρετεί
ανάγκες
του
Τμήματος
Μεσογειακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
υποστηρίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. συναφούς
αντικειμένου, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ
ίδρυσής του (235 Α’ 3/9/99, αρ. 3). Το
Εργαστήριο Πληροφορικής αναπτύσσεται
εκπαιδευτικά και ερευνητικά προωθώντας
θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής.
Το Εργαστήριο Πληροφορικής στεγάζεται
στο κτίριο «7η Μαρτίου».
Τρέχουσες συνεργασίες υπάρχουν με το
National Centre for Text Mining, (NaCTeM)
Μεγάλη Βρετανία και το Universite Paris-Est
Marne-la-Vallee, Institut Universitaire de
Technologie, DUT Informatique (UPEM). Το
εργαστήριο έχει υποστηρίξει και υποστηρίζει
ερευνητικά προγράμματα (clarin:el-prep και
clarin:el).
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4.5 Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΚΥ-01 Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα
ΚΥΕ-01 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
ΚΥ-18 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
ΚΥ-05 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
3

ECTS
5
5
5
5

Επιλογής
ΚΥΕ-13 Φύλο και Γλώσσα
ΚΥΕ-08 Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΥΒ-0001 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-11Αραβικά Ι
ΞΥ-31 Τουρκικά Ι

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5

ECTS
2
2

2,5
-

2
2

Διδακτικές Μονάδες
3
3

ECTS
5
5

3
3

5
5

ΞΥ-21 Εβραϊκά Ι
ΞΥ-01 Αγγλικά Ι
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΚΥ-04 Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
ΔΥ-18 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
ΚΥ-08 Γλώσσα και Κοινωνία
ΚΥ-09 Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής
Μεσογείου
Επιλογής
ΚΥΕ-03 Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας
Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
ΚΥΕ-05 Αραβική Γλώσσα και Πολιτισμός

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-12 Αραβικά ΙΙ
ΞΥ-32 Τουρκικά ΙΙ
ΞΥ-22 Εβραϊκά ΙΙ
ΞΥ-02 Αγγλικά ΙΙ

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5
-

ECTS
2
2
2
2

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΔΥ-02 Διεθνείς Οργανισμοί Ι
ΚΥ-11 Πολιτική Οικονομία
ΚΥ-12 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
ΚΥ-13 Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
3

ECTS
5
5
5
5

27
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Επιλογής
ΚΥΕ-39 Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο
ΚΥΕ-19 Συστήματα Γραφής στο Μεσογειακό Χώρο
ΕΓ0029 Πληροφορική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ)
ΥΒ0005 Κοινωνιολογία της Θρησκείας (ΠΤΔΕ)
ΕΔ0022 Λαϊκή Λογοτεχνία σύγχρονες όψεις (ΠΤΔΕ)
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-13 Αραβικά ΙΙΙ
ΞΥ-33 Τουρκικά ΙΙΙ
ΞΥ-23 Εβραϊκά ΙΙΙ
ΞΥ-03 Αγγλικά ΙΙΙ

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

3
3
3
3

5
5
4
4

3

4

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5
-

ECTS
2
2
2
2

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

3

5

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά
ΚΥΕ-04 Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία
ΚΥΕ-27 Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή
ΚΥ-16 Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου
ΚΥ-24 Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική
Επιλογής

Διδακτικές Μονάδες

ΚΥΕ-31 H Ελλάδα και το Διεθνές Σύστημα 19ος-20ος αιώνας
ΚΥΕ-15 Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας
ΕΔ0042 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19-20 αιώνας: Ποίηση και Πεζογραφία
(ΠΤΔΕ)
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-14 Αραβικά IV
ΞΥ-34 Τουρκικά IV
ΞΥ-24 Εβραϊκά IV
ΞΥ-04 Αγγλικά ΙV

ECTS

3
3
3

5
5
4

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5
-

ECTS
2
2
2
2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά
ΔΥ-01 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
ΚΥ-20 Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΥ-16 Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων
ΔΥ-23 Διεθνής και Περιφερειακή Πολιτική στη Βόρειο Αφρική
ΔΥ-22 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
Επιλογής
ΔΥΕ-30 Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στην Ν.Α. Ευρώπη και τον
Εύξεινο Πόντο
ΔΥΕ-09 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
ΔΥΕ-31 Ανάλυση της Σύγχρονης Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

3
3

5
5

Διδακτικές Μονάδες
3

ECTS
5

3
3
-

5
5
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης
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Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-15 Αραβικά V
ΞΥ-35 Τουρκικά V
ΞΥ-25 Εβραϊκά V
ΞΥ-05 Αγγλικά V

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5
-

ECTS
2
2
2
2

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

3

5

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
3

ECTS
5
5
5
4

-

5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5

ECTS
2
2
2

Υποχρεωτικά
ΔΥ-06 Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ
ΔΥ-20 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση
ΔΥ-11 Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

Επιλογής
ΔΥ-12 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος
ΔΥ3-33 Ειρηνική Επίλυση των Διεθνών Διαφορών
ΔΥ-15 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
-

ECTS
5
5
5
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά
ΚΥ-07 Ευρωμεσογειακές Σχέσεις
ΔΥ-08 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
ΔΥ-24 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Ζητήματα Επιστημονικής Ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και τους
Διεθνείς Οργανισμούς
Επιλογής
ΔΥΕ-05 Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΥΕ-27 Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
ΔΥΕ-32 Θεσμοί Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας
ΕΒ044 Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας
(ΠΤΔΕ)
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-16 Αραβικά VI
ΞΥ-36 Τουρκικά VI
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά
ΔΥ-25 Ελλάδα και Μεσόγειος στη Μεταπολεμική Εποχή
ΔΥΕ-12 Ελληνο-τουρκικές σχέσεις
ΔΥ-21 Διεθνείς Οργανισμοί του Μεσογειακού Χώρου
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Επιλογής
ΔΥΕ-07 Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας
ΔΥΕ-25 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο
ΔΥΕ-28 Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης
Περιφερειακές ανισότητες στο Μεσογειακό Χώρο

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
3

ECTS
5
5
5
5

9
-

15
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Υποχρεωτικά
ΑΥΕ-04 Μινωικός Πολιτισμός
ΑΥ-18 Αρχαιολογία των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων
ΑΥ-30 Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
3

ECTS
5
5
5
5

Επιλογής
ΑΥΕ-32 Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο,
παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον
ΑΥΕ-44 Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας (330 μ.Χ.- εποχή
Ιουστινιανού)
ΑΥΕ-24 Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά

Διδακτικές Μονάδες
3

ECTS
5

3

5

3

5

3
3
-

5
6
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5

ECTS
2
2
2

-

2

Διδακτικές Μονάδες
3

ECTS
5

3
3
3
3

5
5
5
5

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Πτυχιακή Εργασία
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Λατινική Γραμματεία
ΥΒ-0003 Η Ιστορία και η Διδακτική της (ΠΤΔΕ)
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-15 Αραβικά V
ΞΥ-35 Τουρκικά V
ΞΥ-25 Εβραϊκά V
ΞΥ-05 Αγγλικά V

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά
ΑΥ-08 Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα Μεγάλα Βασίλεια
ΑΥΕ-10 Μυκηναϊκός Πολιτισμός
ΑΥ-03 Αρχαιολογία των Κλασικών Χρόνων
ΑΥ-10 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας
ΑΥΕ-37 Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών Χρόνων
Επιλογής
ΑΥΕ-23 Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας

3

5

ΑΥΕ-03 Εισαγωγή στη Μουσειολογία και Προληπτική Συντήρηση

3

5

ΑΥΕ-34 Αρχαιο-υλικά

3
3
3
-

5
5
5
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

ΑΥΕ-42 Το Θέατρο στην Κλασική Ελλάδα
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ
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Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-16 Αραβικά VI
ΞΥ-36 Τουρκικά VI
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5

ECTS
2
2
2

Υποχρεωτικά
ΑΥ-27 Οργανολογίες στην Αρχαιομετρία
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ
ΑΥ-31 Τέχνη στο Προϊστορικό Αιγαίο

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

Επιλογής

Διδακτικές Μονάδες

ECTS
5

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΥΕ-15 Αρχαιολογία των Ύστερων Βυζαντινών Χρόνων
ΑΥΕ-40 Θρησκεία στον Αιγαιακό Κόσμο-Γραμμική Β

3
3

ΑΥΕ-41 ΔιάδρασηΑρχαιοπεριβάλλοντος-Ανθρώπου
ΑΥΕ-06 Νόμισμα και Αρχαιολογία
ΑΥΕ-25 Αίγυπτος και Ανατολική Μεσόγειος κατά την πρώιμη εποχή του
σιδήρου
Διδακτική της Κλασικής Φιλολογίας
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

3
3
3

5
5
5

3
-

5
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Υποχρεωτικά
ΑΥ-23 Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Έπος
ΑΥΕ-08 Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδοι Ανασκαφής

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

Επιλογής
ΑΥΕ-35 Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες

Διδακτικές Μονάδες
3

ECTS
5

3
3
3
9
-

5
5
5
15
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΥΕ-36 Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας
ΑΥ-19 Η Μεσόγειος κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο
ΑΥ-29 Σχέσεις μεταξύ των Λαών της Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού
Πτυχιακή Εργασία
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά
ΓΥ-02 Φωνητική – Φωνολογία
ΓΥ-20 Σύνταξη
ΓΥΕ-37Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος
ΓΥ-06 Σημασιολογία

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
3

ECTS
5
5
5
5
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Επιλογής
ΓΥΕ-26 Τυπολογία
ΓΥΕ-21 Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις
ΓΥΕ-37 Λεξικολογία
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
-

ECTS
5
5
5
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-15 Αραβικά V
ΞΥ-35 Τουρκικά V
ΞΥ-25 Εβραϊκά V
ΞΥ-05 Αγγλικά V

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5
-

ECTS
2
2
2
2

Υποχρεωτικά
ΓΥ-07 Πραγματολογία
ΓΥ-03 Μορφολογία
ΓΥ-11 Υπολογιστική Γλωσσολογία
ΓΥ-22 Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής Γλώσσας
ΓΥ-23 Ζητήματα Ορολογίας στη Γλωσσολογία

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
3
3

ECTS
5
5
5
5
5

Επιλογής
ΓΥΕ-31 Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
ΓΥΕ-14 Θέματα Σύνταξης
ΓΥ-04 Γλωσσική Επαφή
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
-

ECTS
5
5
5
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΞΥ-16 Αραβικά VI
ΞΥ-36 Τουρκικά VI
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI

Διδακτικές Μονάδες
2,5
2,5
2,5

ECTS
2
2
2

Υποχρεωτικά
ΓΥ-21 Γραμματική Περιγραφή των Σημιτικών Γλωσσών
ΓΥΕ-25 Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
ΓΥΕ-10 Ανάλυση Λόγου

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3

ECTS
5
5
5

Επιλογής
ΓΥΕ-27 Κειμενογλωσσολογία
ΓΥΕ-43 Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας
ΓΥΕ-28 Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Διδακτικές Μονάδες
3
3
3
-

ECTS
5
5
5
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης

Διδακτικές Μονάδες
3

ECTS
5

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά
ΓΥ-14 Γλωσσική Αλλαγή

32
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

ΓΥ-13 Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας
ΓΥ-08 Διαλεκτολογία
Επιλογής
ΓΥΕ-05 Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας
ΓΥΕ-42 Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
ΓΥΕ-35 Θέματα Σημασιολογίας
ΓΥΕ-39 Διαχρονική Μορφοσύνταξη
Πτυχιακή Εργασία
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

3
3

5
5

Διδακτικές Μονάδες
3
3

ECTS
5
5

3
3
9
-

5
5
15
5 ανά μήνα πρακτικής
άσκησης
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4.6 Περιγραφές Μαθημάτων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΚΥ-01 Ιστορία της Μεσογείου κατά την
Αρχαιότητα
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.

Εισαγωγή στην Πολιτική
Επιστήμη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΕ-01

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνική

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα Εισαγωγή στην πολιτική
επιστήμη
έχει
ως
αντικείμενο
την
παρουσίαση και ανάλυση του φαινομένου
της πολιτικής, των τρόπων κατάκτησης της,
όπως επίσης και των βασικών παραμέτρων
που την επηρεάζουν. Για τον σκοπό αυτό
εξετάζονται ορισμένοι βασικοί παράγοντες
που επηρεάζουν την πάλη για την εξουσία
τόσο ανάμεσα σε άτομα όσο και ανάμεσα σε
ομάδες. Οι παράγοντες αυτοί είναι υλικοί
αλλά και άϋλοι, όπως οι βιολογικοί οι
ψυχολογικοί, δημογραφικοί, πολιτισμικοί,
κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες αλλά
και τα συστήματα αξιών, που επικρατούν σε
κάθε ιστορική περίοδο.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα
επιτρέψουν στους φοιτητές / φοιτήτριες του
Τμήματος να μπορούν να προσεγγίσουν το
πολιτικό φαινόμενο στις διάφορες εκφάνσεις
του, να αντιληφθούν την σχέση αιτίου –
αιτιατού στην πολιτική πράξη, καθώς επίσης
και το πώς λειτουργεί η πάλη για την εξουσία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
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Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
Γλώσσα αξιολόγησης : ελληνική
Γραπτή εξέταση
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Κριτήρια: πληρότητα ανάπτυξης του θέματος,
σαφήνεια, συνθετική ικανότητα
Τα κριτήρια ανακοινώνονται στους φοιτητές –
φοιτήτριες κατά την έναρξη του εξαμήνου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ντυβερζέ Μ., Εισαγωγή στην πολιτική.
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1985.
Abendorth W. – Lenk K., Εισαγωγή στην
πολιτική επιστήμη. Εκδόσεις Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη, 1983, 2 τόμοι.
Schwartzenberg
R.
–
G.,
Πολιτική
κοινωνιολογία – στοιχεία πολιτικής επιστήμης.
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1984, 2 τόμοι.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην Κλασική
Αρχαιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-18

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνική

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο της εποχής (περ. 1100- 330/20 π.Χ.)
-Κεραμική
και
αγγειογραφία:
μέθοδοι
κατασκευής, τεχνικά στοιχεία, τεχνοτροπίες
-Γενική επισκόπηση της κεραμικής και της
αγγειογραφία (περ. 1100-330/20 π.Χ.)
-Γλυπτική: μέθοδοι κατασκευής, τεχνικά
στοιχεία, τεχνοτροπίες

-Γενική
επισκόπηση
της
γλυπτικής
(ολόγλυφα-ανάγλυφα έργα) (περ. 1100330/20 π.Χ.)
-Αρχιτεκτονική:
μέθοδοι
οικοδόμησης,
πολεοδομικός σχεδιασμός, τεχνικά στοιχεία,
ρυθμοί.
-Γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής και
της πολεοδομίας (περ. 1100-330/20 π.Χ.)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί να:
–ορίζει και να κατανοεί το ιστορικό, πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής
(περ. 1100- 330/20 π.Χ.)
–διακρίνει τα είδη και τους τύπους των
αγγείων,
των
γλυπτών
και
των
αρχιτεκτονικών κατασκευών, καθώς και τις
μεθόδους κατασκευής, τα τεχνικά στοιχεία
και τις τεχνοτροπίες που συνδέονται με αυτά
–αξιολογεί, σε γενικές γραμμές, την εξέλιξη
της κεραμική και της αγγειογραφίας, της
γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής, της οικιστικής
και της πολεοδομίας από το 1100-330/20
π.Χ. περίπου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
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Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στεφανάκης,
Μ.Ι.,
2012.
Κλασική
Αρχαιολογία:
Βασικές
Αρχές
και
Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης,
11ος-4ος αι. Μέρος Α’, Εισαγωγή –
Κεραμική/Αγγειογραφία. Αθήνα: Ιάμβλιχος.
(ΙSBN 978-960-268-201-2).
Höschler, T. 2005. Κλασική Αρχαιολογία.
Βασικές Αρχές. Θεσσαλονίκη: University
Studio Press.
Βουτυράς, Ε., Γουλάκη-Βουτυρά, Α. 2011. Η
Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία
της. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
(ISBN 9789602311479).
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β-Γ2.
Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 1971-2.
Κοκκορού-Αλευρά Γ. 19953. Η Tέχνη της
Αρχαίας Ελλάδας, Σύντομη Ιστορία (1050-50).
Αθήνα: Καρδαμίτσα (ISBN 960-354-021-8).
Παπαϊωάννου, Κ. 1998. Τέχνη και Πολιτισμός
στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Εναλλακτικές
Εκδόσεις (ISBN 960-427-059-1).
Bengston, H. 19882. Ιστορία της Αρχαίας
Ελλάδος. Από τις Απαρχές μέχρι την
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αθήνα: Μέλισσα.
Τίτλος πρωτοτύπου: Griechische Geschichte:
Von den Anfängen bis in die römische
Kaiserzeit. Berlin: Beck C.H. 20093

Boardman, J. (επιμ.) 1993. The Oxford
History of Classical Art. Oxford: Oxford
University Press (ISBN 0-19-814386-9).
Osborn, R., 1998. Archaic and Classical
Greek Art (Oxford History of Art). Oxford New York: Cambridge University Press
(ISBN 0192842021).
Schuller W. 20062. Ιστορία της Αρχαίας
Ελλάδας (Από την Κρητομυκηναϊκή Εποχή
ως το Τέλος των Κλασικών Χρόνων). Αθήνα:
ΜΙΕΤ. Τίτλος πρωτοτύπου: Griechische
Geschichte (Oldenbourgh Grundriss der
Geschichte). München: Oldenbourg 2002.
Whitley, J. 2001. The Archaeology of
Ancient
Greece
(Cambridge
World
Archaeology). Cambridge - New York:
Cambridge University Press.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Αρχαιολογία και Τέχνες
Eυλιμένη/Eulimene
Αρχαιογνωσία
Τεκμήρια
Archaeology
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-05

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός των εισαγωγικών αυτών μαθημάτων
είναι να εξοικειώσουν το φοιτητή με μερικές από
τις σημαντικότερες θεωρητικές έννοιες και τα
εμπειρικά
πορίσματα
της
σύγχρονης
γλωσσολογίας. Εξετάζονται ζητήματα όπως: η
σχέση γλώσσας και ομιλίας, τα γενικά
χαρακτηριστικά της γλώσσας, η θέση της
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γλωσσολογίας ανάμεσα στις επιστήμες, ο
βιολογικός χαρακτήρας της γλώσσας. Τέλος,
επιχειρείται
εισαγωγή
στα
βασικά
χαρακτηριστικά των επίπεδων ανάλυσης της
γλώσσας (Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία,
Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία).
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να αναγνωρίζει γλωσσικές διαδικασίες και
γλωσσικά φαινόμενα και να εντοπίζει το
επίπεδο ανάλυσης στο οποίο ανήκουν.
-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών
μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του
γλωσσικού συστήματος καθώς και τους
συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών.
-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία
της γλωσσολογίας στη μελέτη γλωσσικών
φαινομένων της γλώσσας του/της.
-να συγκρίνει διαφορετικές επιστημονικές
αναλυτικές προτάσεις για την περιγραφή
κάποιου γλωσσικού φαινομένου και να
διαπιστώνει τις διαφορές τους.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρουσιάσεις powerpoint στα μαθήματα (τα
αρχεία τους είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα
eclass)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ (1,56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ΩΡΕΣ (3,32 ECTS)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ΩΡΕΣ (0,12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 12 ΩΡΕΣ (5 ects)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης
&
ερωτήσεις
επίλυσης
προβλημάτων στην ελληνική γλώσσα. Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στον
οδηγό μαθήματος (syllabus) που διανέμεται
στους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη και
αναρτάται στην πλατφόρμα eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Fromkin, Viktoria, Rodman, Robert & Hyams,
Nina (2008) Εισαγωγή στη μελέτη της
γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Lyons, John (2002) Εισαγωγή στη θεωρητική
γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Akmajian, Adrian, Richard A. Demers, Ann K.
Farmer & Robert M. Harnish (2010)
Linguistics: an introduction to language and
communication,
6th
ed.
Cambridge,
Massachusetts: MIT Press. [βιβλιοθήκη
(ΛΕΣΒΟΣ) 410 LIN]
Allan, Keith, ed. (2016) The Routledge
handbook of linguistics. London: Routledge
Aronoff, Mark & Rees-Miller, Janie, eds.
(2001) The handbook of linguistics. Oxford:
Blackwell Publishing.
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Baker, Anne E. & Kees Hengeveld (2012)
Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell.
Bauer, Laurie (2007) The linguistics
student’s handbook. Edinburgh: Edinburgh
University Press.
Behrens, Susan J. & Judith A. Parker (2010)
Language in the real world: an introduction
to linguistics. London: Routledge.
Brown, Keith & Jim Miller (2013) The
Cambridge
dictionary
of
linguistics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Γούτσος, Διονύσης (2012) Γλώσσα: κείμενο,
ποικιλία,
σύστημα.
Αθήνα:
Κριτική.
[βιβλιοθήκη (ΛΕΣΒΟΣ) 401.41 ΓΟΥ]
Crystal, David (2003) Λεξικό γλωσσολογίας
και φωνητικής. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
[Crystal, David (1997) A dictionary of
linguistics and phonetics. 4th ed. Oxford:
Blackwell Publishing.] [βιβλιοθήκη 410.3 CRY]
Crystal, David (2011) Ένα μικρό βιβλίο για τη
γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. [Crystal,
David (2010) A little book of language.
London: Yale University Press.]
Denham, Kristin & Anne Lobeck (2013)
Linguistics for everyone: an introduction, 2nd
ed. Boston, Massachusetts: Wadsworth.
Fasold, Ralph W. & Jeff Connor-Linton, eds
(2014) An introduction to language and
linguistics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge
University Press.
Φιλιππάκη-Warburton,
Ειρήνη
(1992).
Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία.
Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
Finch, Geoffrey (2003) How to study linguistics:
a guide to understanding languages, 2nd ed.
London: Palgrave Macmillan.
Fromkin, Viktoria, ed. (2000) Linguistics: an
introduction to linguistic theory. Oxford:
Blackwell Publishing.

Genetti, Carol, ed. (2014) How languages work:
an introduction to language and linguistics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Hazen, Kirk (2015) An introduction to
language. Oxford: Wiley-Blackwell.
Isac, Daniela & Charles Reiss (2008) I-language:
an introduction to linguistics as cognitive science.
Oxford: Oxford University Press.
Lyons, John (1992) Εισαγωγή στη γλωσσολογία.
Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. [Lyons, John (1981)
Language
and
linguistics.
Cambridge:
Cambridge University Press.]
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (1998) Θεωρητική
γλωσσολογία: εισαγωγή στη σύγχρονη
γλωσσολογία. Αθήνα. [βιβλιοθήκη 410 ΜΠΑ,
εκδ. 1980]
O’Grady, William, Michael Dobrovolsky &
Francis Katamba (1997) Contemporary
linguistics:
an
introduction.
London:
Longman. [βιβλιοθήκη 410 CON]
Παναγιωτίδης, Φοίβος (2013) Μίλα μου για
γλώσσα: μικρή εισαγωγή στη γλωσσολογία.
Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης.
Pinker, Steven (2000) Το γλωσσικό ένστικτο:
πώς ο νους δημιουργεί τη γλώσσα. Αθήνα:
Εκδόσεις Κάτοπτρο.
Radford, Andrew, Atkinson, Martin, Britain,
David, Clahsen, Harald & Spencer, Andrew
(2009) Linguistics: an introduction. 2nd ed.
Cambridge: Cambridge University Press.
[βιβλιοθήκη 410 LIN]
Trask, Robert Lawrence (1999) Key
concepts in language and linguistics.
London: Routledge.
Weisler, Steven E. & SlavkoMilekic (2000)
Theory
of
language.
Cambridge,
Massachusetts: MIT Press.
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Yule, George (2014) The study of language.
5th ed. Cambridge: Cambridge University
Press. [βιβλιοθήκη (ΛΕΣΒΟΣ) 410 LIN].
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΕ-13

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό εντάσσεται στον «Κύκλο
Διεπιστημονικών Μαθημάτων σε θέματα
Φύλου και Ισότητας» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Στόχος του είναι η εισαγωγή στη
μελέτη της σχέσης μεταξύ φύλου και
γλωσσικής χρήσης, στο ευρύτερο πλαίσιο
της σχέσης γλώσσας και κοινωνικής ζωής.
Μετά την παρουσίαση της έννοιας του
(κοινωνικού vs. βιολογικού) φύλου καθώς και
των βασικών εννοιών της γλωσσικής
επιστήμης, διερευνώνται οι διαφοροποιήσεις
που παρατηρούνται στη γλώσσα (προφορά,
γραμματική, συνομιλία) μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Στο πλαίσιο της Φεμινιστικής
Γλωσσολογίας, συζητείται το φαινόμενο του
σεξισμού στη γλώσσα και η γλωσσική
κατασκευή της ανισότητας εις βάρος των
γυναικών. Επίσης, παρουσιάζονται δύο
βασικά
ρεύματα
της
μεταφεμινιστικής
γλωσσολογίας, αυτά της «κυριαρχίας»
[dominance] και της «διαφοράς» [difference].
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει:

1. Να έχει κατανοήσει τους στόχους και τις
μεθόδους της Φεμινιστικής Γλωσσολογίας
και της ανάλυσης του έμφυλου λόγου
2. Να μπορεί να εντοπίζει και να αναλύει τον
γλωσσικό σεξισμό
3. Να μπορεί να συλλέγει, να αναλύει και να
συγκρίνει δεδομένα από ελληνικά διοικητικά
έγγραφα και κείμενα μαζικής κουλτούρας ως
προς την έμφυλη διάσταση τους
4. Να μπορεί να συμμετέχει στην εκπόνηση
και παρουσίαση μιας (ομαδικής) εργασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• 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 διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
1,56 ECTS
Μελέτη
1,32 ECTS
Εκπόνηση / Παρουσίαση μελέτης (project) 2
ECTS
Εξετάσεις
0,12 ECTS
Σύνολο Μαθήματος 5 ECTS
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Εκπόνηση / Παρουσίαση μελέτης (project)
2. Εξετάσεις (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Παυλίδου, Θ.-Σ. 2002. Γλώσσα- Γένος- Φύλο.
Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο
Νεοελληνικών
Σπουδών
2. Γεωργαλίδου, Μ. 2009. “Η γλωσσική
κατασκευή του φύλου κατά τη διάρκεια
δραστηριοτήτων
παιδικού
παιχνιδιού”.
Πρακτικάτου 8th International Conference on
Greek Linguistics, Ioannina, 30-2 September
2007, 714-727. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα:
http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/
3. Λαμπροπούλου Σοφία. 2014. «Κοινωνικό
φύλο: μέθοδοι και προσεγγίσεις». Στο
Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού &
Βίλλυ Τσάκωνα (επίμ.). 2014. Ανάλυση
Λόγου: Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα:
Εκδόσεις Νήσος.
4. Γεωργαλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου Σ.
2016. Γραμματικό γένος και γλωσσικός
σεξισμός στα έγγραφα της Ελληνικής
δημόσιας διοίκησης. Γλωσσολογία 24: 23-43.
http://glossologia.phil.uoa.gr/sites/default/file
s/2.Georgalidou&Lampropoulou.pdf
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
Antaki, Charles & Widdicombe, Sue. 1998.
Identity as an Achievement and as a Tool. Στο
Charles Antaki & Sue Widdicombe (επιμ.),
Identities in Talk. London: Sage, 1-14.
Benwell, Bethan. M. & Stokoe, Elizabeth.
2006. Discourse and Identity. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
Bergvall, Victoria. 1996. Constructing and
enacting gender through discourse: negotiating

multiple roles as female engineering students.
Στο Victoria Bergvall, Janet M. Bing, & Alice
Freed, (επιμ.), Rethinking Language and
Gender Research: Theory and Practice.
London: Longman, 173-201.
Bergvall, Victoria, Bing, Janet M. & Freed,
Alice. 1996. The Question of Questions:
Beyond Binary Thinking. Στο Victoria
Bergvall, Janet M. Bing, & Alice Freed,
(επιμ.), Rethinking Language and Gender
Research: Theory and Practice. London:
Longman, 1-30.
Bucholtz, Mary. 1999. ‘Why be normal?
Language and identity practices in a
community of nerd girls’. Language in
Society, 28, 203-223.
Cameron, Deborah. 1992. Review of
Tannen 1991. Feminism and Psychology. 23: 465-89.
Cameron, Deborah. 1998. ‘Is there any
ketchup, Vera?’ Gender, power and
pragmatics. Discourse & Society 9(4): 437-55
Cameron, Deborah. 1995. Rethinking
Language and Gender Studies: Some
Issues for the 90s. Στο Sarah Mills (επιμ.),
Language and Gender: Interdisciplinary
Perspectives. London: Longman, 31-44.
Cameron, Deborah. 1996. The LanguageGender Interface: Challenging Co-optation.
Στο Victoria Bergvall, Janet M. Bing, & Alice
Freed, (επιμ.), Rethinking Language and
Gender Research: Theory and Practice.
London: Longman, 31-53.
Cameron, Deborah & Coates, Jennifer. 1985.
Some problems in the sociolinguistic
explanation of sex differences, Language
and Communication 5.3: 143-51.

40
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Coates, Jennifer. 1996. Women Talk:
Conversation between Women Friends.
Oxford: Blackwell.
Coates, Jennifer. 2004. Women, Men and
Language, 3ηέκδοση. London: Longman.
Eckert, Penelope. 1989. Jocks and Burnouts:
Social Categories and Identity in the High
school. New York: teachers College Press.
Eckert, Penelope. 1999. Variation as Social
Practice. Oxford: Blackwell
Eckert, Penelope & McConnell-Ginet, Sally.
1992. Think Practically and Look Locally:
Language and Gender as Community-Based
Practice. Annual Review of Anthropology, 21,
461- 490.
Eckert, Penelope & McConnell-Ginet, Sally.
1999. New generalizations and explanations
in language and gender research. Language
in Society, 28, 185-201.
Eckert, Penelope and McConnell-Ginet,
Sally. 2003. Language and Gender.
Cambridge: Cambridge University Press.
Fairclough, Norman, L. 2001. Language and
Power, 2ηέκδοση. London: Longman.
Fairclough, Norman, L. 2003. Analysing
Discourse. Textual Analysis for Social
Research. London: Routledge.
Fishman, Pamela. 1983. Interaction: the
work women do. Στο Barrie Thorne, Cheris,
Kramarae & Nancy & Henley (επιμ.),
Language, Gender and Society. Rowley, MA:
Newbury House, 89-101.
Freed, Alice. 2008. Epilogue: reflections on
language and gender research. Στο Janet,
Holmes & Miriam Meyerhoff (επιμ.), The
Handbook of Language and Gender. Oxford:
Blackwell.

Gumperz, John (επιμ.) 1982. Language and
Social Identity. Cambridge: Cambridge
University Press.
Holmes, Janet. 1995. Women, Men and
Politeness. London: Longman
Holmes, Janet & Schnurr, Stephanie. 2006.
‘Doing femininity’ at work: more than just
relational practice. Journal of Sociolinguistics,
10: 31-51.
Labov,
William.
1966.
The
Social
Stratification of English in New York City.
Washington DC: Center for Applied
Linguistics.
Labov, William. 1972. Language in the Inner
City.
Philadelphia:
University
of
Pennsylvania Press.
Lakoff, Robin. 1975. Language and
Woman’s Place. New York: Harper & Row
Lampropoulou, Sofia. 2012. Direct Speech,
Self-Presentation and Communities of
Practice. London: Continuum
Litosseliti, Lia & Sunderland, Jane 2002.
Gender identity and discourse analysis:
theoretical and empirical considerations. Στο
Lia Litosseliti & Jane Sunderland (επιμ.),
Gender Identity and Discourse Analysis.
Amsterdam: John Benjamins, 1-39.
Pujolar, Joan. 2001. Gender, Heteroglossia,
and Power: A Sociolinguistic Study of Youth
Culture. Berlin: Mouton de Gruyter.
Sarbin, Theodore R. and Kitsuse, John I.
1994. A prologue to Constructing the Social.
In Theodore R. Sarbin and John I. Kitsuse
(eds.), Constructing the Social. London:
Sage, 1-17.
Spender, Dale. 1985. Man Made Languge.
London: Routledge & Kegan Paul. 2ηέκδοση.
Sunderland,
Jane.
2004.
Gendered
Discourses. New York: Palgrave Macmillan.
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Sunderland, Jane. 2011. Language, Gender
and Children’s Fiction. London: Continuum.
Talbot, Mary. 2012. Language and Gender,
2ηέκδοση. Cambridge: Polity press.
Tannen, Deborah. 1986. That’s Not What I
Meant. New York: Dent.
Tannen, Deborah.1990. You Just Don’t
Understand. London: Virago.
Tannen, Deborah. 1995. Talking from 9 to 5.
London: Virago.
Tannen, Deborah. 2003. Gender and family
interaction. Στο Janet Holmes & Miriam
Meyerhoff (επιμ.), The Handbook of
Language and Gender. Oxford: Blackwell,
179-201.
Trudgill, Peter. 1972. Sex, covert prestige and
linguistic change in the urban British English of
Norwich. Language and Society 1: 179-95.
Trudgill,
Peter.
1974.
The
Social
Differentiation of English in Norwich.
Cambridge: Cambridge University Press.
Trudgill, Peter. 1975. Accent dialect and the
school. London: Edward Arnold.
Wenger, E. 1998. Communities of Practice:
Learning, Meaning and Identity. Cambridge:
Cambridge University Press.
West, Candace. & Zimmerman, Don. H. 1983.
Small Insults: A study of interruptions in crosssex conversation between unacquainted
persons. Στο Barrie, Thorne, Cheris, Kramarae
& Nancy, Henley (επιμ.), Language, Gender and
Society. Rowley, MA: Newbury House, 102-117.
Zimmermann, Don H., and Candace West.
1975. Sex Roles, Interruptions and Silences
in Conversation. Στο Barrie, Thorne & Nancy,
Henley (επιμ.), Language and Sex:
Difference and Dominance. Rowley, MA:
Newbury House, 105-29.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΕ-08

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1Ο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΗΤΡΙΕΣ ERASMUS
ΟΠΟΤΕ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική
 Γιατί Στατιστική στις Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες
 Περιγραφική Στατιστική:
 Γραφικές Μέθοδοι (Κυκλικό Διάγραμμα,
Ραβδόγραμμα,
Ιστόγραμμα
και
Πολύγωνο
Συχνοτήτων/Σχετικών
Συχνοτήτων),
 Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα (για
ομαδοποιημένες και μη μετρήσεις)
Κεντρικής Τάσης (Επικρατούσα τιμή,
Διάμεσος, Μέση τιμή)
 Αριθμητικά
Περιγραφικά
Μέτρα
Μεταβλητότητας (Εύρος, Ποσοστιαία
σημεία, Ενδοτεταρτομοριακό Πλάτος,
Διασπορά, Τυπική Απόκλιση)
 Συμπερασματική Στατιστική:
 Γραμμική Παλινδρόμηση
 Διάγραμμα Διασποράς
 Ευθεία Γραμμικής Παλινδρόμησης
 Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων –
Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων
 Τυπικό Σφάλμα της Εκτίμησης –
Διασπορά των Σφαλμάτων
 Γραμμική Συσχέτιση
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Συντελεστής Εμπειρικής Συσχέτισης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να
μπορεί να:
 κατανοεί την ανάγκη χρήσης της
Στατιστικής στις Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες
 διακρίνει τη διαφορά Περιγραφικής και
Επαγωγικής Στατιστικής
 κατανοεί τη χρήση των γραφικών
μεθόδων
και
των
αριθμητικών
περιγραφικών μέτρων κεντρικής τάσης
και μεταβλητότητας
 εφαρμόζει τις γραφικές μεθόδους και τα
αριθμητικά περιγραφικά μέτρα κεντρικής
τάσης και μεταβλητότητας
 γνωρίζει
τι
είναι
η
γραμμική
παλινδρόμηση και η γραμμική συσχέτιση
 σχεδιάζει το διάγραμμα διασποράς
 εκτιμά
την
ευθεία
γραμμικής
παλινδρόμησης με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων
 υπολογίζει τη διασπορά των σφαλμάτων
και το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης
 υπολογίζει τον συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης
 αξιολογεί τα αποτελέσματα
 διαχειρίζεται θέματα και προβλήματα με
τυπικό και αλγοριθμικό τρόπο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Αυτόνομη εργασία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης:
Ελληνική.
Εάν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS:
Αγγλική
Μέθοδος αξιολόγησης: Τελική γραπτή
εξέταση: Επίλυση προβλημάτων
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κουνιάς,
Σ.,
Κολυβά-Μαχαίρα,
Φ.,
Μπαγίατης, Κ., Μπόρα-Σέντα Ε. (2006)
Εισαγωγή στη Στατιστική. Θεσσαλονίκη:
Χριστοδουλίδης.
Diamond, I. & Jefferies, J. (2006) Αρχίζοντας
τη Στατιστική – Μια Εισαγωγή για τους
Κοινωνικούς
Επιστήμονες.
Αθήνα:
Παπαζήση.
Ζαχαροπούλου, Χ. (2012) Στατιστική:
μέθοδοι – εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: σοφία.
Καλαματιανού, Α. Γ. (2003) Κοινωνική
στατιστική:
Μέθοδοι
μονοδιάστατης
ανάλυσης. Αθήνα: Παπαζήση.
Κατσίλλης, Ι. Μ. (2005) Περιγραφική
Στατιστική. Αθήνα: Gutenberg.
Παπαδημητρίου, Γ. (2005) Περιγραφική
Στατιστική. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος
Δαρδάνος.
Παπαδημητρίου, Γ. (2005) Στατιστική –
Τεύχος 2, Επαγωγική Στατιστική. Αθήνα:
Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδάνος.
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Ρούσσος, Π. Λ., Τσαούσης, Γ. (2002)
Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές
επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Canning, J. (2014) Statistics for the
Humanities. Brighton: John Canning,
http://www.statisticsforhumanities.net/book/wpcontent/uploads/2014/07/StatisticsforHumanities
%205Sept14.pdf
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
World Journal of Social Sciences and
Humanities Statistics
Research Data Journal for the Humanities
and Social Sciences
International Journal of Humanities and Arts
Computing
ΥΔ0008 Διδασκαλία Γλώσσας και Νέες
Τεχνολογίες (ΠΤΔΕ)
Το μάθημα αυτό εστιάζει στη χρήση
ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων
για τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Αρχικά, το μάθημα εστιάζει στην
πολιτική, κοινωνική και οικονομική διάσταση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με
αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Επίσης, εξετάζουμε το θέμα της γλωσσικής
εμβέλειας στο χώρο του διαδικτύου. Γίνεται
ιστορική
αναδρομή
στη
διδασκαλία
γλωσσών με χρήση των ΤΠΕ από το 1950
μέχρι
σήμερα
και
εστιάζουμε
στις
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες
εκμάθησης
γλωσσών
που
έχουν
χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια, εξετάζονται
διαφορετικά
ηλεκτρονικά
μαθησιακά
περιβάλλοντα για τη διδασκαλία/εκμάθηση
της Ελληνικής ως πρώτης, δεύτερης και
ξένης γλώσσας και γίνεται προσπάθεια για
την κατανόηση του σχεδιασμού τους, ποιες

θεωρίες
εκμάθησης
/διδασκαλίας
της
γλώσσας χρησιμοποιήθηκαν και ποιες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και
πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις
συνδυάζονται με δραστηριότητες στο
εργαστήριο Η/Υ όπου οι φοιτητές/τριες:
• Πειραματίζονται
με
λογισμικά
και
ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα τα
οποία θα αξιολογήσουν, σύμφωνα με
συγκεκριμένα κριτήρια που συνδυάζουν
θεωρίες εκμάθησης γλωσσών, παιδαγωγικές
προσεγγίσεις και τεχνολογικά μέσα.
• Δημιουργούν ένα δικό τους μαθησιακό
περιβάλλον για τη διδασκαλία της ελληνικής
ως πρώτης, δεύτερης ή ξένης γλώσσας,
συνδυάζοντας
τις
θεωρίες
που
αναπτύσσονται στο πλαίσια των μαθημάτων.
Επίσης,
κάθε
εξάμηνο
ένας
προσκεκλημένος ομιλητής παρουσιάζει μια
καινοτόμα εφαρμογή.
ΡΒ0029 Θρησκεία και Κοινωνία (ΠΤΔΕ)
• Διερεύνηση της σχέσης Θρησκείας και
Κοινωνίας σε παραδοσιακές και σύγχρονες
κοινωνίες.
• Μορφές
Νεωτερικότητας
και
Εκκοσμίκευσης
• Θρησκευτικό Κεφάλαιο και Κοινωνική
Συνοχή
• Αξιοποίηση
των
θρησκειών
στην
Εκπαιδευτική διαδικασία
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΙΚΑ Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΥ-11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΛΙΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σε αυτό το επίπεδο διδάσκεται επίσης η
ορθή ανάγνωση των λέξεων, προσωπικές
αντωνυμίες, βασικά χρονικά και τοπικά
επιρρήματα, σύντομες προτάσεις, βασικές
ερωτηματικές και δεικτικές αντωνυμίες,
χρήσιμα ρήματα, ορισμένο μέρος των
αριθμητικών και άλλες βασικές φράσεις και
εκφράσεις.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο της διδακτέας
ύλης μέσω του οποίου, με δεδομένες τις
ιδιαίτερες δυσκολίες και ιδιομορφίες των
δομών της, αναλώνεται σχεδόν ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα στην εκμάθηση της
γραφής των γραμμάτων του αραβικού
αλφαβήτου καθώς και της ορθής προφοράς
ορισμένων φθόγγων που είναι εντελώς
ανύπαρκτοι στην ελληνική γλώσσα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο μέγιστος βαθμός είναι (10): ορθή
ανάγνωση των λέξεων (1), προσωπικές
αντωνυμίες (2), βασικά χρονικά και τοπικά
επιρρήματα (1), σύντομες προτάσεις (1),
βασικές
ερωτηματικές
και
δεικτικές
αντωνυμίες (1), χρήσιμα ρήματα (1),
ορισμένο μέρος των αριθμητικών και άλλες
βασικές φράσεις και εκφράσεις (3).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Fadel. I., Σημειώσεις αραβικής γλώσσας &
γραμματικής (Τ.Μ.Σ.).
Fadel. I., βιβλίο αραβικής γλώσσας &
γραμματικής. (υπό του πιεστηρίου).
J.A. HAYWOOD and H.M. NAHMAD,
ARABIC GRAMMAR OF THE WRITTEN

LANGUAGE, LONDON, 1962. (Αραβική
γραμματική στα αγγλικά).
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
HANS WEHR, A DICTIONARY OF
MODERN WRITTEN ARABIC, LONDONBEIRUT. (Αραβο-αγγλικόλεξικό).
ا.  اﻟﻤﻌﻠــــﻮف،  اﻷﻋـــﻼم و اﻟﻠﻐــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺠـــﺪ،
 ﺑــــﻴﺮوت، 1975. (Αραβο-αραβικόλεξικό).
ΑΡΤ.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ & ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΜΕΛ,
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΕΛ-ΛΗΝΙΚΟΝ, ΛΙΒΑΝΟΣ,
1990. (Αραβο-ελληνικό λεξικό).
إ.  ﻓﺎﺿــــﻞ، اﻟﻠﻐــــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـــــﻴﺎت
 اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ،  دﻣﺸــﻖ، 1989. (Αραβο-αραβική
γραμματική).
Εβραϊκά Ι
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΒΡΑΪΚΑ Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η
εξοικείωση των φοιτητών με το χειρόγραφο
σύστημα γραφής (ημιεπισεσυρμένη).
Αναλυτικότερα:
-γίνεται μία εκτενής εισαγωγή στις σημιτικές
γλώσσες καθώς και μία διαχρονική και
συγχρονική παρουσίαση της εβραϊκής
γλώσσας.
-διδάσκεται λεπτομερώς η ημιεπισεσυρμένη
και τίθενται οι βάσεις για το δεύτερο σύστημα
γραφής, δηλαδή το τετράγωνο τυπογραφικό
αλφάβητο.
- γίνεται αναφορά στους αριθμούς, τα γένη
και τις καταστάσεις του ονόματος και οι
φοιτητές ξεκινούν να δομούν, ήδη από το
πρώτο μάθημα, απλές ονοματικές προτάσεις.
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- παρουσιάζεται το ρηματικό σύστημα της
Εβραϊκής και η διδασκαλία επικεντρώνεται
στον ενεστώτα χρόνο της πρώτης
ενεργητικής συζυγίας
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
επιπέδου ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να χειρίζεται με σχετική άνεση την
ημιεπισεσυρμένη, δηλαδή το χειρόγραφο
σύστημα γραφής.
-να διαβάζει κείμενα μικρής έκτασης στο
δεύτερο σύστημα γραφής, δηλαδή το
τετράγωνο τυπογραφικό.
-να κλίνει ρήματα της συζυγίας  פעלστην
κατηγορία των ομαλών καθώς και στις
υποκατηγορίες ע״ו- ע״יκαι  פ״יστον ενεστώτα.
-να σχηματίζει τις αντίστοιχες απαρεμφατικές
μορφές των ρημάτων.
-να θέτει και να απαντά σε ερωτήσεις ολικής
και μερικής άγνοιας καταφατικά και αρνητικά
-να χειρίζεται τα απόλυτα και τακτικά
αριθμητικά επίθετα (1-10) σε αρσενικό και
θηλυκό γένος
-να συντάσσει ονοματικές και απλές
ρηματικές προτάσεις σε κατάφαση, ερώτηση
και άρνηση
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
אלף- בית,אקדמון, 1994
אלף-קליק בית, אקדמון, 2002
 ההתחלה מן עברית,אקדמון, 1994

JONATHAN ORR-STAV, Learn to Write the
Hebrew Script, Yale University Press, New
Haven, 2005.
Σημειώσεις της διδάσκουσας
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Coffin Ednan, Amir Bolozky Shmuel, A
Reference Grammar of Modern Hebrew,
Cambridge University Press, 2005
Glinert Lewis, Modern Hebrew: An Essential
Grammar, Cambridge University Press,
1989
Αγγλικά Ι
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ
ΣΧΈΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-04

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ

ΣΤΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ

Η

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
μεθοδολογικά επιδιώκει να συνθέσει στοιχεία
από τη συμπεριφορική, την παραδοσιακή και τις
πιο πρόσφατες, συνθετικές προσεγγίσεις του
κλάδου των διεθνών σχέσεων. Κεντρική θέση
στη δομή του μαθήματος έχει ο διάλογος
ανάμεσα στη σχολή σκέψης του ρεαλισμού και
σε εκείνη του ιδεαλισμού (φιλελευθερισμού).
Αναπτύσσονται επίσης, η σημασία των διεθνών
σχέσεων για την καθημερινή ζωή και οι βασικές
αξίες που τα κράτη υποστηρίζουν και
ακολουθούν μέχρι και σήμερα, η εξέλιξη του
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κρατικού συστήματος
και της παγκόσμιας
οικονομίας μέσα από μια σύντομη ιστορική
αναδρομή και ο μεταβαλλόμενος κόσμος των
σύγχρονων κρατών.
Τι είναι οι Διεθνείς Σχέσεις; Είναι η μελέτη
των προτύπων δράσης και αντίδρασης
μεταξύ κυρίαρχων κρατών. Καλύπτει μια
περιοχή σχέσεων που εκτείνονται από τη
συνεργασία ως τη σύγκρουση και από την
ειρήνη ως τον πόλεμο. Για τον ρεαλιστή,
καθήκον του μελετητή των διεθνών σχέσεων
είναι η κατανόηση της σύγκρουσης
συμφερόντων που οδηγεί ‘’αναπόφευκτα’’
στον πόλεμο και η αναζήτηση τρόπων και
μέσων για τη διαχείριση και επίλυση των
κρίσεων.
Για τον ιδεαλιστή, καθήκον του μελετητή των
διεθνών σχέσεων είναι να εξαλείψει τον
πόλεμο και να αναπτύξει θεσμούς για την
ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση
του παρόντος
μαθήματος εισαγωγής στις διεθνείς σχέσεις
και στη διεθνή πολιτική, ο φοιτητής/η
φοιτήτρια θα μπορεί να ξεχωρίζει σε τι
διαφέρει η διεθνής πολιτική από την
εσωτερική πολιτική και γιατί
η διεθνής
πολιτική είναι περισσότερο ανεξέλεγκτη και
περίπλοκη σε σύγκριση με την εσωτερική
πολιτική. Θα μπορεί να απαντήσει στο
ερώτημα γιατί η «ισχύς» πρωταγωνιστεί στις
διεθνείς σχέσεις και να αναλύσει τους
διάφορους τύπους εθνικών συμφερόντων.
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική
παρουσία, εξ αποστάσεως):

Η βασική μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει
διαλέξεις,
μελέτη
περιπτώσεων
και
συζητήσεις που θα στηρίζονται σε υλικό
που θα διανέμεται κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Οι φοιτητές μπορούν σε
συνεννόηση με τον διδάσκοντα
να
παρουσιάσουν ειδικά θέματα διεθνών
σχέσεων και διεθνούς πολιτικής.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με
γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι
φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν και να
παρουσιάσουν εργασίες στο πλαίσιο του
μαθήματος. Η εκπόνηση εργασίας μπορεί να
καλύψει έως και το 20% του τελικού βαθμού.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Θ.ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ., Διεθνείς Σχέσεις . Ισχύς
και δικαιοσύνη, Παπαζήσης, 2008, Αθήνα
Σ.ΝΤΑΛΗΣ., Από τις διεθνείς σχέσεις στη
διεθνή πολιτική, Παπαζήσης, 2016, Αθήνα
JACKSON R. – SORENSEN G., Θεωρία
και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων,
Gutenberg, 2006, Αθήνα.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
ΜΑRIO ΤΕLO ., Η ευρωπαϊκή θεώρηση
των διεθνών σχέσεων, Παπαζήσης 2012,
Αθήνα.
JOHN BAYLIS, STEVE SMITH, PATRICIA
OWENS., Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς
πολιτικής. Μια εισαγωγή στις διεθνείς
σχέσεις, Επίκεντρο, 2012, Αθήνα.
KENNETH WALTZ.,
Θεωρία διεθνούς
πολιτικής, Ποιότητα, 2011, Αθήνα.
HANS
MORGENTHAU., Επιστήμη και
πολιτική της ισχύος, Τουρίκης, 2011, Αθήνα.
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Κ.BRANDEN, F.SHELLEY.,
Παγκόσμια
Γεωπολιτική, Ροές, 2006, Αθήνα
ΑΛΕΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ., Η εξέλιξη της
Διεθνούς Κοινωνίας. Μια εισαγωγή, Ι.Σιδέρης,
2014, Αθήνα.
ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ., Θεωρητικές αφετηρίες στις
διεθνείς σχέσεις, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη
2012.
Κ.ΛΑΒΔΑΣ, Δ.ΞΕΝΑΚΗΣ, Δ.ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
(επιμ.)., Κατευθύνσεις στη μελέτη των
διεθνών σχέσεων, Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2010.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-18

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΑΡΧΕΙ

Η

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Η
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το παρόν μάθημα παρακολουθεί την πορεία
της Ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας
από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.
Ειδικότερα τις πρωτοβουλίες και απόπειρες
πολιτικής ενοποίησης καθώς και το θεσμικό
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
φοιτητές/φοιτήτριες παρακολουθούν την
πορεία της Ευρώπης μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, τις προσπάθειες για
μια ειρηνική Ευρώπη – Η αρχή της
συνεργασίας στη δεκαετία του 1950 και ο
κομβικός ρόλος των ιστορικών εξελίξεων της

δεκαετίας του 1950 θα μας απασχολήσει στο
παρόν μάθημα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να
τεθεί τέλος στους συχνούς και αιματηρούς
πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που
κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη
από το 1950, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει η ένωση των
ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και
πολιτικό επίπεδο με στόχο τη διασφάλιση
διαρκούς ειρήνης. Τα έξι ιδρυτικά μέλη είναι
το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το
Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.
Την ίδια περίοδο στη δεκαετία του 1950 η
Ευρώπη
κυριαρχείται από τον Ψυχρό
Πόλεμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το
1956, τα σοβιετικά τανκς καταστέλλουν το
κύμα διαμαρτυρίας που ξέσπασε στην
Ουγγαρία
κατά
του
κομμουνιστικού
καθεστώτος, ενώ το επόμενο έτος, το 1957,
η Σοβιετική Ένωση πρωτοστατεί στον
«αγώνα
δρόμου
του
διαστήματος»,
εκτοξεύοντας τον πρώτο τεχνητό διαστημικό
δορυφόρο Σπούτνικ 1.
Πολλά θα αλλάξουν στην Ευρώπη το 1957,
με τη Συνθήκη της Ρώμης και την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στόχος αυτού του εισαγωγικού μαθήματος
στην ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι να
κατανοήσει ο πρωτοετής φοιτητής πως μέσα
από την καταστροφή της Ευρώπης στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο γεννήθηκε μια νέα
ελπίδα
που
στηρίχτηκε
στην
αποφασιστικότητα
κάποιων θαρραλέων
πολιτικών να μπει τέλος στο μίσος και στην
αντιπαλότητα στην Ευρώπη και να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για
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μια σταθερή ειρήνη. Μέσα από
την
προσέγγιση της ιδέας της ενωμένης
Ευρώπης, ο φοιτητής θα κατανοήσει στη
συνέχεια και τη διαδικασία της διεύρυνσης
της ΕΕ που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με
γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι
φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν και να
παρουσιάσουν εργασίες στο πλαίσιο του
μαθήματος. Η εκπόνηση εργασίας μπορεί να
καλύψει έως και το 20% του τελικού βαθμού.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Ν.ΜΟΥΣΗΣ., Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο,
Οικονομία, Πολιτική, Αθήνα :Παπαζήση 2013.
B.ROSAMOND.,
Θεωρίες ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, Αθήνα: Μεταίχμιο,2004.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία :
Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ., Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Για
μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών, των
Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Πολιτισμού, Αθήνα:
Α.
Λιβάνη 2007.
Λ. ΤΣΟΎΚΑΛΗΣ., Ποια Ευρώπη; Αθήνα :
Ποταμός 2006
Γ.ΒΕΡΧΟΦΣΤΑΝΤ., Οι Ενωμένες Πολιτείες
της Ευρώπης. Μανιφέστο για μια νέα
Ευρώπη. Αθήνα: Παπαζήσης 2006.
S.HIX.,
Το πολιτικό σύστημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Μεταίχμιο
2004.
Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ., Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ένωση. Θεωρία- Διαπραγμάτευση. Θεσμοί
και Πολιτικές. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και
η Eλλάδα, Αθήνα: Θεμέλιο 1995.

Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΛΟΥΧΟΥ., Η
χειραφέτηση της Ευρώπης. Συνταγματική
θεωρία της
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης,
Αθήνα : Παπαζήσης 2012.
N. NUGENT, Πολιτική και Διακυβέρνηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Σαββάλας,
2004.
Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ-Μ. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ (επιμ.).,
Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και
Πολιτικές 50 χρόνια, Αθήνα: Θεμέλιο, 2007.
P. TAYLOR., To αβέβαιο μέλλον της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αθήνα: Kριτική,
2010.
Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (επιμ.)., Ενωμένη
στην Πολυμορφία. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
και πολιτικές κουλτούρες, Αθήνα: Επίκεντρο,
2009.
Σ.ΝΤΑΛΗΣ (επιμ.)., Από την ένταξη στην
κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση
(1981- 2011), Αθήνα: Παπαζήσης, 2012.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-08

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται
βασικές έννοιες και θέματα που αφορούν τη
μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού και
πολιτισμικού φαινομένου στο πλαίσιο της
κοινωνιογλωσσολογίας.
Εξετάζεται
την
αλληλεπίδραση της γλώσσας με παραμέτρους
όπως η κοινωνική τάξη, η εθνιοτική ομάδα, η
ηλικία και το φύλο. Εξετάζονται επίσης, οι
σχέσεις γλώσσας-διαλέκτου, επίσημης γλώσσας
και
μειονοτικών
γλωσσών/γλωσσικών
μειονοτήτων,
γλώσσας
και
ταυτότητας.
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Διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους οι
άνθρωποι αντιδρούν στη γλωσσική διεπίδραση
και αξιολογούν τους άλλους ως προς τη
γλωσσική τους συμπεριφορά, (γλωσσικές
στάσεις,
στερεότυπα,
προκαταλήψεις,
γλωσσικός σεξισμός). Συζητούνται τέλος,
μεθοδολογικά ζητήματα στο πλαίσιο της
κοινωνιογλωσσολογικής
έρευνας
και
παρουσιάζονται
μέθοδοι
συλλογής
και
ανάλυσης δεδομένων, καθώς και εφαρμοσμένα
παραδείγματα.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει:
1. Να έχει κατανοήσει τους στόχους και τις
μεθόδους της Κοινωνιογλωσσολογίας, της
Εθνογραφίας της Επικοινωνίας και της
Ανάλυσης Λόγου
2. Να έχει κατανοήσει βασικά παραδείγματα
κοινωνιογλωσσικής έρευνας
3. Nα μπορεί να συλλέγει, να αναλύει και να
συγκρίνει εμπειρικά δεδομένα στο πλαίσιο
της κοινωνιογλωσσικής έρευνας, με σκοπό
να επαληθεύσει μια θεωρία ή να προτείνει
μια καινούργια υπόθεση.
4. Να μπορεί να συμμετέχει στην εκπόνηση
και παρουσίαση μιας (ομαδικής) εργασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 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 διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
1,56 ECTS
Μελέτη
1,32 ECTS
Εκπόνηση/Παρουσίαση μελέτης(project) 2
ECTS
Εξετάσεις
0,12 ECTS
Σύνολο Μαθήματος
5 ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Εκπόνηση / Παρουσίαση μελέτης (project)
2. Εξετάσεις (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εγχειρίδια μαθήματος:
Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2004) Εισαγωγή σε
Ζητήματα
Κοινωνιογλωσσολογίας.
Αθήνα:
Νήσος.
Κωστούλα- Μακράκη, Ν. (2001) Γλώσσα και
Κοινωνία: Βασικές Έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Χριστίδης, Α. – Φ. (επιμ.) (2001)
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα.
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Ενδεικτική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Andersen-Slosberg, E. 1990. Speaking with
Style. The Sociolinguistic Skills of Children.
London: Routledge.
Bernstein, B. 1971. Class, Codes and
Control, V1: Theoretical Studies towards a
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Sociology of Language. London: Routledge
& Kegan Paul.
Bernstein, B. 1973: Class, Codes and
Control, V2: Empirical Studies. London:
Routledge & Kegan Paul.
Duranti, A. 1997. Linguistic Anthropology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Ervin-Tripp, S. & Mitchell-Kernan, C. (επιμ.)
1977: Child Discourse. London: Academic
Press Inc..
Haliday, M. 1975: Learning How to Mean:
Explorations in the development of language.
London: Edward Arnold.
Hymes, D. 1972: “On communicative
competence”. Στους J.B. Pride & J. Holmes
(επιμ.), Sociolinguistics. London: Penguin.
Labov, W. 1972: Sociolinguistic Patterns.
Oxford: Blackwell.
Ochs, E. 1988: Culture and Language
Development: Language acquisition and
language socialization in a Samoan village.
Cambridge: Cambridge University Press.
Romaine, S. 1984: The Language of
Children and Adolescents: The acquisition of
communicative
competence.
Oxford:
Blackwell.
Saville- Troike, M. 1989. The Ethnography of
Communication: An Introduction. Oxford:
Blackwell.
Trudgill, P. 1974: Sociolinguistics: An
introduction to language and society.
London: Penguin.
Wells, G. 1985: Language Development in
the
Pree-school
Years.
Cambridge:
Cambridge University Press.

ΚΥ-09 Εισαγωγή στην Προϊστορική
Αρχαιολογία της Μεσογείου
Ένας κλάδος της αρχαιολογίας είναι η
προϊστορική αρχαιολογία που αρχίζει με την
εμφάνιση του ανθρώπινου είδους κυρίως
στην Αφρική. Τα πρωιμότερα στάδια της
προϊστορίας και τις φάσεις εξέλιξης του
ανθρώπινου είδους μελετούν η αρχαιολογία
και η φυσική ανθρωπολογία. Η μακρά
παλαιολιθική
περίοδος
διαρκεί
τρία
εκατομμύρια χρόνια περίπου και φτάνει μέχρι
10.000 χρόνια πριν από σήμερα με τη λήξη
της τελευταίας παγετώδους. Το μεταβατικό
στάδιο της μεσολιθικής περιόδου διαρκεί
αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο
(9.000-6.5000 π.Χ.), αλλά έχει ιδιαίτερη
σημασία, γιατί προετοιμάζει τη μεγάλη
αλλαγή σε παραγωγικές μορφές οικονομίας.
Η νεολιθική περίοδος (6.500-3.300 π.Χ.)
αποτελεί το παραγωγικό στάδιο της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πρώιμη
εποχή του χαλκού (3.300-2.100 π.Χ.) είναι
περίοδος ακμής, αφού για πρώτη φορά
παρουσιάζονται
πρώιμη
αστικοποίηση,
οργανωμένη ναυσιπλοΐα, εμπορία και χρήση
των μετάλλων καθώς και κάποιας μορφής
κεντρική εξουσία. Η Μέση εποχή του Χαλκού,
σηματοδοτεί
μια
οπισθοδρόμηση
με
περιορισμένη χρήση των μετάλλων και
μείωση του πληθυσμού, αλλά προετοιμάζει
την επόμενη ακμαία μυκηναϊκή περίοδο, το
μεγαλύτερο τμήμα της οποίας είναι
προτιμότερο
να
υπάγεται
σε
μια
πρωτοϊστορική φάση στην προϊστορία λόγω
της ύπαρξης γραφής.
Επιλογής
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ΚΥΕ-03 Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται ορισμένα
από
τα
βασικότερα
θεωρητικά
και
μεθοδολογικά ζητήματα που απασχολούν
τους
επιστημονικούς
κλάδους
της
Κατάκτησης Πρώτης (ή Μητρικής) Γλώσσας.
Ειδικότερα, αναλύεται το Λογικό Πρόβλημα
της Κατάκτησης και ο ρόλος της έμφυτης
προδιάθεσης του ανθρώπου να μάθει τη
μητρική
του
γλώσσα.
Επιπλέον,
παρουσιάζονται τα βασικότερα στάδια
γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού ανά
επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας (κατάκτηση
φωνολογίας,
μορφολογίας,
σύνταξης,
σημασιολογίας) και οι κυριότερες θεωρητικές
προσεγγίσεις για την ερμηνεία αυτής της
ανάπτυξης.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΗ
ΚΑΙ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΕ-03

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η
μουσειολογία
και
η
προληπτική
συντήρηση εισάγει τις βασικές αρχές των
Μουσειακών Σπουδών. Παρουσιάζονται οι
διάφοροι τύποι των Μουσείων, γίνεται
παρουσίαση των εκτεθειμένων αντικειμένων,
αναλύονται οι νέες τεχνολογίες (πολυμέσα,
εικονική πραγματικότητα, 3D εικόνες) που
είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία των
μουσείων και των επισκεπτών τους, τόσο
μέσα από το χώρο του μουσείου όσο και
μέσα από τον προσωπικό τους οικιακό

υπολογιστή, εκθέτονται οι τρόποι έκθεση και
προστασίας των ευρημάτων, οι παράγοντες
που επηρεάζουν μουσειακά αντικείμενα
(όπως η υγρασία, η θερμοκρασία, ο
φωτισμός, οι δονήσεις, η ατμόσφαιρα),
αναδίδεται η ευαισθησία βιολογικών και
ανόργανων αντικειμένων σε κλιματολογικούς
παράγοντες, και οι τρόποι για να
προσφερθούν
πρώτες
βοήθειες
σε
πρόσφατα υλικά ανασκαφής, συντήρηση.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:
- να
κρίνουν
τον
τρόπο
έκθεσης
μουσειακών συλλογών, αντικειμένων και
προφύλαξης μνημείων
- να συνθέτουν ορθή μουσειολογική
προσέγγιση και διαχειρίζονται μουσειακά
ευρήματα προτείνοντας και συνθέτοντας
προτάσεις για τους διάφορους τύπους
μουσείων,
- να
αξιολογούν
με
υπολογιστικούς
τρόπους (περιβαλλοντικές μετρήσεις) το
περιβάλλον
των
εκθεμάτων
και
να
αποδεικνύουν
την
καταλληλόλητα
μουσειακών χώρων για την ασφαλή
διατήρηση τους
- να
καθορίζουν
και
εξετάζουν
παραμέτρους,
όπως υγρασία, ρύποι,
θερμοκρασία, θόρυβοι, φωτισμός, για την
ασφαλή διατήρηση τους αλλά και
- να εφαρμόζουν μέτρα προληπτικής
συντήρησης και να προγραμματίζουν
περεταίρω μέτρα σωστικά με επέμβαση από
ειδικό προσωπικό συντηρητών αρχαιοτήτων
και έργων τέχνης
- να διακρίνουν τα είδη μουσείων, να τα
διαφοροποιούν ανάλογα με το περιεχόμενο
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που πραγματεύονται και να ταξινομούν τα
εκθέματα ανάλογα με το είδος και το βαθμό
ευπάθειας τους (οργανικά, ανόργανα, λίθινα,
υφασμάτινα, οστέινα, κεραμικά κτλ.).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Επικουρικές εργασίες, γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Ορφανίδη Λάια, Λυριτζής Ιωάννης (2013)
Εισαγωγή στη μουσειολογία και στην
προληπτική συντήρηση, 3η εκδ. Εκδ.
Καρδαμίτσας, Αθήνα
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Λυριτζής Ιωάννης, επιμ. (2007) Νέες
τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες,
Εκδ Gutenberg, Αθήνα
Thomson,
G
(1978)
The
museum
environment. Butterworths, London.
http://museumstudies.si.edu/, Smithsonian
Center for Education and Museum Studies.
www.icom.org
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΕ-05

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Οι Άραβες στην προϊσλαμική εποχή
 Βασικές γνώσεις για το Ισλάμ
 Όροι του Ισλάμ που χρησιμοποιούνται
αυτούσιοι στις δυτικές γλώσσες. Ερμηνεία
και ανάλυσή τους.
 Η έννοια του χαλιφάτου

 Η εποχή των χαλιφών Rāshidūn
 Η εποχή των Ομεϊαδών
 Η εποχή των Αββασιδών
 Al-Andalus: Η ισλαμική Ισπανία
 Οι Ισλαμικές τέχνες και επιστήμες
 Σύνδεση του ελληνικού πολιτισμού με τον
αραβικό
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι στόχοι του εν λόγω μαθήματος είναι οι
εξής:
 Εισαγωγή των φοιτητών στην ανάγνωση
και γραφή της αραβικής γλώσσας.
 Απόκτηση βασικών γνώσεων για τον
προϊσλαμικό αραβικό κόσμο και τη μετάβαση
στην ισλαμική εποχή.
 Απόκτηση βασικών γνώσεων για την
ισλαμική θρησκεία.
 Κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης του
ισλαμικού-αραβικού πολιτισμού.
 Κατανόηση βασικών όρων σχετικών με
τον αραβικό και ισλαμικό πολιτισμό οι οποίοι
χρησιμοποιούνται με μεγάλη συχνότητα στις
δυτικές γλώσσες.
 Απόκτηση βασικών γνώσεων για τις
ισλαμικές επιστήμες, τέχνες και λογοτεχνία
των λεγόμενων «Χρυσών Αιώνων» του
ισλαμικού-αραβικού πολιτισμού.
 Κατανόηση της σύνδεσης του ελληνικού
και αραβικού πολιτισμού.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
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Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Μελέτη
83 ώρες (3.32 ECTS)
Εξετάσεις
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος
5 ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης
και
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων.
Προαιρετικά: Γραπτές εργασίες.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α. Βιβλιογραφία σχετική με την Αραβική
Γλώσσα
Badawī, al-Sa‘īdMuḥammadandFatḥī ‘Alī
Yūnus. Al-kitāb al-asāsī fī ta‘līm al-lugha al‘arabiyya li-ghayr al-nāṭiqīn (3 vols.). Cairo:
American University in Cairo, 2008.
Bateson, Mary Catherine. Arabic Language
Handbook. Washington, D.C.: Georgetown
University Press, 2003.
Beeston, A. F. L. The Arabic Language
Today. Washington D.C.: Georgetown
University Press, 2006. (Έτος πρώτης
έκδοσης: 1970)
Biberstein Kazimirski, A. de. Dictionnaire
Arabe-Français. Paris: Maisonneuve et Cie,
1860.
Bohans, Georges et al. The Arabic Linguistic
Tradition. Washington D.C.: Georgetown
University Press, 2006.
Dozy, Reinhart Pieter Anne. Supplément aux
dictionnaires arabes. Leiden: Brill, 1881.

Fück, Johann. Arabiya: Untersuchungen zur
arabischen Sprach-und Stilgeschichte. Berlin:
Akademie-Verlag, 1950.
The Hans Wehr Dictionary of Modern
Written Arabic. 3rd edition. Edited by J.
Milton Cowan. Urbana: Spoken Language
Services, 1976.
Holes, Clive. Modern Arabic: Structures,
Functions, and Varieties. Washington, D.C.:
Georgetown University Press, 2004.
Lane, Edward William. An Arabic-English
Lexicon. Beirut: Librairie du Liban, 1968.
Owens, Jonathan. A Linguistic History of
Arabic. Oxford and New York: Oxford
University Press, 2006.
Veccia Vaglieri, Laura. Grammatica teoricopratica della lingua araba. Roma: Istituto per
l’Oriente, 1993-1996.
Versteegh, Kees. The Arabic Language.
Edinburgh: Edinburgh University Press,
2001.
Wahba, Kassem, Zeinab Taha and Elizabeth
England, eds. Handbook for Arabic
Language Teaching Professionals in the
12st
Century.
Mahwah,
N.J.:
LawrenceErlbaumAssociates, 2006.
β. Βιβλιογραφία σχετική με τον αραβικό
πολιτισμό
Abbott, Nabia. Two Queens of Baghdad:
Mother and Wife of Hārūn al-Rashīd. Intr.
Sarah Graham-Brown. London: Saqi Books,
1986.
Ahmed, Asad Q. The Religious Elite of the
Early Islamic Ḥijāz: Five Prosopographical
Case Studies. Oxford: University of Oxford,
2011.
‘Arafat, W. “The Attitude of Islam to Slavery”.
The Islamic Quarterly, vol. X (s. d.: fasc. 1-2),
pp. 12-18.
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Ávila, María Luisa. “Las mujeres «sabias»
de al-Andalus”. Actas de las V jornadas de
investigación interdisciplinaria. I. Al-Andalus.
La mujer en al-Andalus: Reflejos históricos
de su actividad y categorías sociales. Ed.,
María J. Viguera. Madrid and Sevilla:
Seminario de Estudios de la Mujer et al.,
1989, pp. 139-184.
Bencheikh, J. E. “Les musiciens et la poésie:
Les écoles d’Isḥāq al-Mawṣilī et d’Ibrāhīm
Ibn al-Mahdī”. Arabica, 22 (1975: fasc. 2), pp.
114-152.
Bernards, Monique y John Nawas, eds.
Patronate and Patronage in Early and
Classical Islam. Leiden: Brill, 2005.
Blachère, Régis. Histoire de la littérature
arabe: Des origines a la fin du XV siècle de
J.-C. 3 ts. Paris: Maisonneuve, 1952.
Boloix Gallardo, Bárbara. Las sultanas de la
Alhambra: Las grandes desconocidas del
Reino Nazarí de Granada (siglos XIII-XV).
Granada: Comares, 2013.
Bonebakker, S. A. “Adab and the Concept of
Belles-Lettres”. ‘Abbasid Belles Lettres. Eds.,
Julia Ashtianyet al. Cambridge: Cambridge
University Press, 1990, pp. 16-30.
Böwering, Gerhard,et al., eds. The Princeton
Encyclopedia of Islamic Political Thought.
Princeton: Princeton University Press, 2011.
Caswell, Fuad Matthew. The Slave Girls of
Baghdad: The Qiyān in the Early Abbasid
Era. Londres: I.B. Tauris, 2011.
Chalmeta Gendrón, Pedro. “El Kitāb fī ādāb
al-ḥisba (Libro del buen gobierno del zoco)
de al-Saqaṭī”. Al-Andalus, 33 (1968), pp.
367-434.
Cheikh-Moussa, Abdallah. “L’historien et la
literature arabe médiévale”. Arabica, 43
(1966), pp. 152-188.

Cortés García, Manuela.Música y poesía en
el esplendor omeya. Córdoba: Fundación
Foros de Córdoba, 2001.
---. “Ziryāb: La música y la elegancia
palatina”. El esplendor de los omeyas
cordobeses: La civilización musulmana de
Europa Occidental. Eds. María Jesús
Viguera Molins and Concepción Castillo.
Granada: Fundación El Legado Andalusí,
2001, pp. 240-243.
Crone, Patricia.Slaves on Horses: The
Evolution of the Islamic Polity. Cambridge:
Cambridge University Press, 1980.
---.Meccan Trade and the Rise of Islam.
Princeton, N. J.: Princeton University Press,
1987.
---. Roman, Provincial and Islamic Law: The
Origins of the Islamic Patronate. Cambridge:
Cambridge University Press, 1987.
D’Erlanger, Rodolphe. La musique arabe. 6
vols. Paris: Librairie Orientaliste Paul
Geuthner, 2001.
Encyclopaedia of Islam. Second edition. 11
ts. Leiden: Brill, 1979-2002.
Esposito, John L., ed. The Oxford History of
Islam. Nueva York: Oxford University Press,
1999.
Farag, F. Rofail. “The Arabian Nights, a
Mirror of Islamic Culture in the Middle Ages”.
Arabica, 23 (1976), pp. 197-211.
Farmer, Henry George. A History of Arabian
Music to the XIIIth Century. Londres: Luzac,
1929.
---. Studies in Oriental Music. 2 ts. Frankfurt:
Institut für Geschichte der ArabischIslamischen Wissenschaften an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität, 1986.
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García
Gómez,
Emilio.
Poemas
arabigoandaluces. Madrid: Espasa-Calpe,
1971.
Garulo, Teresa. “Women in Medieval
Classical
Arabic
Poetry”.Writing
the
Feminine: Women in Arab Sources. Eds.
Manuela Marín y Randi Deguilhem. London:
Tauris, in association with The European
Science Foundation, 2002, pp. 25-40.
Gellner, Ernest. Μουσουλμανική κοινωνία.
Μετ. Χρήστος Λυντέρης. Εισ. Γεράσιμος
Μακρής. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006.
Γκρουσέ, Ρενέ. Ιστορία των σταυροφοριών.
Μετ. Ανδρέας Πάγκαλος. Αθήνα: Εκδόσεις
Γκοβόστη, s.d.
Γούτας, Δημήτρης. Η αρχαία ελληνική σκέψη
στον αραβικό πολιτισμό: Ελληνο-αραβικές
μεταφράσεις στη Βαγδάτη κατά την πρώιμη
αββασιδική περίοδο (2ος-4ος / 8ος-10ος
αιώνας).
Μετ.
ΜαρίαΜακρή.
Αθήνα:
ΕκδόσειςΠερίπλους, 2001.
Guettat, Mahmoud. La música andalusí en
el Magreb: Simbiosis musical entre las dos
orillas del Mediterráneo. Trans. and ed.
Manuela Cortés and María del Mar Carrillo.
Sevilla: Fundación El Monte, 1999.
Guthrie, Shirley.Arab Social Life in the
Middle Ages. London: Saqi Books, 1995.
---. Arab Women in the Middle Ages. Private
Lives and Public Roles. London: Saqi Books,
2001.
Halliday, Fred. Islam and the Myth of
Confrontation: Religion and Politics in the
Middle East. London: I.B. Tauris, 1996.
Hamilton, Robert. Walid and His Friends: An
Umayyad
Tragedy.
Oxford:
Oxford
University Press, 1988.
Al-Heitty, Abd al-Kareem. The Role of the
Poetess at the ‘Abbāsid Court (132-247

A.H./750-861 A.D.): A Critical Study of the
Contribution to Literature of Free Women
and Slave-Girls under the Early Abbasid
Caliphate, Their Biographies and Surviving
Works. Beirut: Al Rayan, 2005.
Hitty, Philip Khuri. History of the Arabs: From
the Earliest Times to the Present. New York:
St. Martin Press, 1996.
Holt, P. M., Ann S. Lambton y Bernard Lewis,
eds. The Cambridge History of Islam. 4 vols.
Cambridge: Cambridge University Press,
2008.
Hourani, Albert. Ιστορίατωναραβικώνλαών.
Μετ. Βύρων Ματαράγκας. Αθήνα: Νέα
Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, 1994.
Jargy, Simon. La musique arabe. Paris:
Presses Universitaires de France, 1971.
Kilpatrick, Hilary. “Autobiography and
Classical Arabic Literature”. Journal of
Arabic Literature, 22 (1991: fasc. 1), pp. 1-20.
---. “Abū l-Farağ’s Profiles on Poets: A
4th/10th Century Essay at the History and
Sociology of Arabic Literature”. Arabica, 44
(1997), pp. 94-128.
---. “Histoires de chansons: Adab et art
musical dans le Kitāb al-Aġānī”. L’Orient au
cœur: En l’honneur d’André Miquel. Eds.,
Floréal Sanagustín, Bruno Halffet al. París:
Maisonneuve & Larose, 2001, pp. 21-33.
---. Making the Great Book of Songs:
Compilation and the Author's Craft in Abū lFaraj al-Iṣbahānī's Kitāb al-aghānī. London:
RoutledgeCurzon, 2003.
---. “Mawālī and Music”. Patronate and
Patronage in Early and Classical Islam. Eds.,
Monique Bernards y John Nawas. Leiden:
Brill, 2005, pp. 326-348.
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Lévi-Provençal, É. La civilización árabe en
España. Trad., Isidro de las Cagigas. 3ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1969.
Lewis, Bernard. Race and Slavery in the
Middle East: An Historical Enquiry. New
York and Oxford: Oxford University Press,
1990.
---. Οι Άραβες στην ιστορία. Μετ. Δ. Π.
Κωστελένος. Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη,
1993.
Lindsay, James E. The Medieval Islamic
World. Westport: Greenwood Press, 2005.
Lockman, Zachary. Contending Visions of
the Middle East: The History and Politics of
Orientalism.
Cambridge:
Cambridge
University Press, 2004.
Marín Guzmán, Roberto. “La literatura árabe
como fuente para la historia social: El caso del
Kitab al-Bukhala’ de al-Jahiz”. Estudios de
África y Asia, 28 (1993: fasc. 1), pp. 32-83.
Mazahéri, Aly. La vie quotidienne des
musulmans au Moyen Âge: Xe au XIII siècle.
Paris: Hachete, 1951.
Meri, Josef W., ed. Medieval Islamic
Civilization: An Encyclopedia. 2 vols. New
York: Routledge, 2006.
Mernissi, Fatima. Sexe, idéologie, islam.
Paris: Tierce, 1983.
---. Beyond the Veil: Male-Female Dynamics
in Modern Muslim Society. Bloomington:
Indiana University Press, 1987.
Mesa Fernández, Elisa.El lenguaje de la
indumentaria. Tejidos y vestiduras en el
Kitāb al-Agānī de Abū l-Faraŷ al-Iṣfahānī.
Madrid: CSIC, 2008.
Meyers Sawa, Suzanne. “The Role of
Women in Musical Life: The Medieval AraboIslamic Courts”. Canadian Woman Studies /

Les Cahiers de la Femme, 8 (1987: fasc. 2),
pp. 93-95.
Mitter, Ulrike. “Origin and Development of
the Islamic Patronate”. Patronate and
Patronage in Early and Classical Islam. Eds.
Monique Bernards and John Nawas. Leiden
and Boston: Brill, 2005, pp. 70-133.
Moral Molina, Celia del. “Las sesiones
literarias (maŷālis) en la poesía andalusí y
su precedente en la literatura simposiaca
griega”. Miscelánea de Estudios Árabes y
Hebraicos, 48 (1999), pp. 255-270.
Moreh, Shmuel. Live Theatre and Dramatic
Literature in the Medieval Arab World.
Edimburgo: Edinburgh University Press,
1992.
Nallino, Carlo-Alfonso. La littérature arabe
des origines a l’époque de la dynastie
umayyade. Trans. CharlesPellat. Paris:
Maisonneuve, 1950.
Νομικός, Χ.Α. Οι Άραβες: Το Ισλάμ-Οι
κατακτήσεις. Αθήνα: Δημιουργία, 1989.
Paraskeva, Tsampika-Mika. “Hetairas y
Qiyān: El arte de la seducción”. Miscelánea
de Estudios Árabes y Hebraicos, 59 (2010),
pp. 63-90.
---. “Pertenencias y remuneración de las
cantoras en el mundo árabe medieval a
través de las páginas del Kitāb al-agānī”.
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos,
65 (2016), pp. 131-152.
Pellat, Charles.Le milieu baṣrien et la
formation de Ğāḥiẓ. Paris: Maisonneuve,
1953.
---. “Les esclaves-chanteuses de Ğāḥiẓ”.
Arabica, 10 (1963), pp. 121-147.
---. “Variations sur le thème de l’adab”.
Etudes sur l’histoire socio-culturelle de
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l’Islam. London: Variorum Reprints, 1976, pp.
19-37 (VII).
Pérès, Henri. Esplendor de al-Andalus. La
poesía andaluza en árabe clásico en el siglo
XI: Sus aspectos generales, sus principales
temas y su valor documental.Trad.
Mercedes García Arenal. Madrid: Hiperión,
[1983].
Racy, A. J. Making Music in the Arab World:
The Culture and Artistry of Ṭarab.
Cambridge: Cambridge University, 2003.
Rashed, Roshdi and Régis Morelon, eds.
Encyclopedia of the History of Arabic
Science. 3 vols. London: Routledge, 1996.
Ribera, Julián. La música árabe y su
influencia en la española. Valencia: Pretextos, 2000.
Rosenthal, Franz.Humor in Early Islam. Intr.
Geert Jan van Gelder. Boston: Leiden, 2011.
Rotter, Gernot, ed. Die Welten del Islam:
Neunundzwanzig
Vorschaege
das
Unvertraute zu verstehen. Frankfurt: Fischer
Taschenbuch, 1993.
Ρωμανός, Κωνσταντίνος Π. Ελληνιστικό
Ισλάμ. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2001.
Said, Edward. Οριενταλισμός. Μετ. Φώτης
Τερζάκης. 2 τόμοι. Αθήνα: Νεφέλη, 1996.
Σακκάς, Γιάννης Δ. Οι Άραβες στη νεότερη
και σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Εκδόσεις
Πατάκη, 2002.
Sawa, George Dimitri.“Musical Humour in
the Kitāb al-Aghānī”. Logos Islamikos: Studia
Islamica in Honorem Georgii Michaelis
Wickens. Eds. Roger M. Savory y Dionisius
A. Agius. Toronto: Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 1984, pp. 35-50.
---. “The Status and Roles of the Secular
Musicians in the Kitābal-Aghānī (Book of

Songs) of Abū al-Faraj al-Iṣbahānī”. Asian
Music, 17 (1985: Autumn-Winter), pp. 69-82.
Al-Sayyid Marsot, Afaf Lutfi, ed. Society and
the Sexes in Medieval Islam. Sixth Giorgio
Levi Della Vida Biennial Conference. Malibu
(California): Undena, 1979.
Shiloah, Amnon. Music in the World of Islam:
A Socio-Cultural Study. Detroit: Wayne State
University Press, 1995.
Smith, W., Stanley Arthur Cook and Ignác
Goldziher. Kinship and Marriage in Early
Arabia. London: Adam and Charles Black,
1907.
Touma, Habib Hassan. The Music of the
Arabs. Trad., Laurie Schwarz. Portland:
Amadeus Press, 1996.
Vadet, Jean-Claude.L’esprit courtois en
Orient dans les cinq premiers siècles de l’
Hégire. Paris: Maisonneuve et Larose, 1968.
Von Grunebaum, Gustave E. “Muslim
Civilization in the Abbasid Period”. The
Cambridge Medieval History. Ed. of vol. IV, J.
M. Hussey. 5 vols. Cambridge: Cambridge
University Press, 1966, vol. IV, pp. 662-695.
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΙΚΑ ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΥ-12

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΑΥΤΟΥ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΕ ΛΙΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο δεύτερο εξάμηνο διδάσκονται τα εθνικά
ουσιαστικά παράγωγα, κτητικές αντωνυμίες,
ονοματικές προτάσεις, βασικές προθέσεις, ο
τύπος του (έχω), οι βασικοί χρόνοι του
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ρήματος (ενεστώτας, αόριστος , μέλλοντας
και η προστακτική της πρώτης συζυγίας των
ρημάτων) , εξάσκηση στη μετάφραση από τα
αραβικά στα ελληνικά, ανάπτυξη των
αριθμητικών,
βασικό
λεξιλόγιο
της
καθημερινότητας, μικρά κείμενα.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ασκήσεις σχετικές με προηγούμενα θέματα,
σύντομοι διάλογοι και εμπέδωση των δύο
επιπέδων Ι και ΙΙ, ορθής προφοράς
ορισμένων φθόγγων βασικό λεξιλόγιο της
καθημερινότητας, μικρά κείμενα, πρακτικές,
ασκήσεις σχετικές με προηγούμενα θέματα.
Συνήθως όταν ο φοιτητής μιλάει τα αραβικά
που έχει μάθει στο Τ.Μ.Σ. (επίσημη γλώσσα
ή «καθαρεύουσα»), οι αραβόφωνοι που τον
ακούν δεν δυσκολεύονται να καταλάβουν τι
λέει.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο μέγιστος βαθμός είναι (10) : Τα εθνικά
ουσιαστικά
παράγωγα(½),
κτητικές
αντωνυμίες (1), ονοματικές προτάσεις (1),
βασικές προθέσεις(½), ο τύπος του (έχω) (1),
οι βασικοίχρόνοι του ρήματος (ενεστώτας,
αόριστος, μέλλοντας και η προστακτική της
πρώτης συζυγίας των ρημάτων) (2(½)
μετάφραση από τα αραβικά στα ελληνικά(1
αριθμητικών (½), μικρά κείμενα) (2) .
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
Fadel. I., Σημειώσεις αραβικής γλώσσας &
γραμματικής (Τ.Μ.Σ.).
Fadel. I., βιβλίο αραβικής γλώσσας &
γραμματικής. (υπό του πιεστηρίου).
J.A.
HAYWOOD and
H.M.NAHMAD,
ARABIC GRAMMAR OF THE WRITTEN

LANGUAGE, LONDON, 1962. (Αραβική
γραμματική στα αγγλικά).
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
HANS WEHR, A DICTIONARY OF
MODERN WRITTEN ARABIC,LONDONBEIRUT. (Αραβο-αγγλικόλεξικό).
ا.  اﻟﻤﻌﻠــــﻮف،  اﻷﻋـــﻼم و اﻟﻠﻐــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺠـــﺪ،
 ﺑــــﻴﺮوت، 1975. (Αραβο-αραβικόλεξικό).
ΑΡΤ.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ & ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΜΕΛ,
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΕΛ-ΛΗΝΙΚΟΝ, ΛΙΒΑΝΟΣ,
1990. (Αραβο-ελληνικό λεξικό).
4 –إ.  ﻓﺎﺿــــﻞ، اﻟﻠﻐــــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـــــﻴﺎت
 اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ،  دﻣﺸــﻖ، 1989. (Αραβο-αραβική
γραμματική).
Εβραϊκά ΙΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΒΡΑΪΚΑ 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών
επικεντρωνόμαστε στην εκμάθηση του
τυπογραφικού ή τετράγωνου αραμαϊκού
συστήματος
γραφής.
Εξετάζονται
περισσότερες συζυγίες και υποκατηγορίες
ρημάτων σε ενεστώτα χρόνο καθώς και οι
αντίστοιχες
απαρεμφατικές
μορφές.
Επιχειρείται μία πρώτη αναφορά στη
δήλωση της ύπαρξης και της κτήσης, καθώς
και στη δήλωση της ώρας και της ηλικίας.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
επιπέδου ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να χειρίζεται πλέον με σχετική άνεση και το
δεύτερο σύστημα γραφής, δηλαδή το
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τετράγωνο τυπογραφικό και να διαβάζει
κείμενα μεγαλύτερης έκτασης.
-να κλίνει ρήματα της συζυγίας  פעלστην
υποκατηγορία ל״ה- ל״יκαθώς και ομαλά
ρήματα της δεύτερης ενεργητικής συζυγίας
 פיעלστον ενεστώτα.
-να σχηματίζει τις αντίστοιχες απαρεμφατικές
μορφές των ρημάτων.
- να δηλώνει την ώρα.
- να δηλώνει την ηλικία.
-να συντάσσει σύνθετες ρηματικές προτάσεις
σε κατάφαση και άρνηση (αιτιολογικές
προτάσεις).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
אלף-קליק בית, אקדמון, 2002
 ההתחלה מן עברית,אקדמון, 1994
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Coffin E. & Bolozky Sh., 2005, A Reference
Grammar of Modern Hebrew, Cambridge
University Press
Glinert L., 1989, Modern Hebrew: An
Essential Grammar, Cambridge University
Press
Orr-Stav J., 2005, Learn to Write the Hebrew
Script, Yale UniversityPress, NewHaven
Σημειώσεις της διδάσκουσας
Αγγλικά ΙΙ
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-02

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Από την αυτοκρατορία στο κράτος-έθνος,
ανάγκη διεθνούς συνεργασίας
• Το Συνέδριο της Βιέννης (1815) και η
διεθνής οργάνωση. Επιτροπές διαχείρισης
ποταμών. Εξειδικευμένοι τεχνικοί οργανισμοί
• Η ΚτΕ, ίδρυση, αρμοδιότητες, δράση,
κριτική αποτίμηση.
• Ίδρυση διεθνών οργανισμών. Τυπολογία.
Ιδρυτικά κείμενα: δομή, περιεχόμενο.
Όργανα διεθνών οργανισμών (τυπολογία,
λειτουργία, σύνθεση)
• Συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς.
• ΟΗΕ: ίδρυση και Χάρτης ΗΕ
• Όργανα ΗΕ, κύρια (ΓΣ, ΣΑ, ΟΚΣ, ΓΓ, ΔΔ)
και επικουρικά
• Κύριες δραστηριότητες του ΟΗΕ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να
μπορούν να:
- κατανοεί την ιστορική εξέλιξη της διεθνούς
οργάνωσης και της επίδραση πολιτικών και
οικονομικών ιδεολογιών στην ανάπτυξη του
φαινομένου των διεθνών οργανισμών
- να περιγράφει και εξηγεί τις φάσεις
δημιουργίας διεθνών οργανισμών
- κατανοεί τις δυνάμεις που αλληλεπιδρούν
για την σύσταση διεθνών οργανισμών
γνωρίζει
διεξοδικά
τους
τύπους,
περιεχόμενο και λειτουργίες του συστατικού
κειμένου διεθνών οργανισμών
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- κατανοεί την εσωτερική λειτουργία των
διεθνών οργανισμών
- αναφέρει και αναλύει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την
συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς
- γνωρίζει εις βάθος τα όργανα των ΗΕ, την
σύνθεση και τις αρμοδιότητες του καθενός
από αυτά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Γραπτή εξέταση με:
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
• Ερωτήσεις Ανάπτυξης
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ, Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Μ., Διεθνείς Οργανισμοί, Αθήνα:
Εκδ. Σάκκουλα, 2015

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
Κωνσταντίνος, Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 (3η έκδ.)
ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, Εμμανουήλ, Δημόσιο διεθνές δίκαιο,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 (β΄έκδ.)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
- International Organization
- European Journal of International Law
- Revue générale de droit international
- American Journal of International Law
- International and Comparative Law Review
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

(ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην
Πολιτική Οικονομία. Βασική επιδίωξη του
μαθήματος είναι να βοηθήσει στην
κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών
νόμων της καπιταλιστικής οικονομίας και να
εξετάσει ορισμένα ζωτικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες
όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, η ανεργία,
ο πληθωρισμός, κλπ. Στο μάθημα θα μας
απασχολήσουν έννοιες όπως αυτή της
αγοράς, της παραγωγής, του κόστους, της
διαδικασίας σχηματισμού των τιμών, ο νόμος
της ζήτησης και της προσφοράς. Επίσης
επιχειρείται μια αναφορά στους μεγάλους
οικονομολόγους που σφράγισαν την ιστορία
της οικονομικής επιστήμης (Adam Smith,
David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx,
Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes,
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Milton Friedman) και στις κυριότερες σχολές
οικονομικής σκέψης που προσεγγίζουν τα
οικονομικά φαινόμενα ξεκινώντας από
διαφορετική αξιολογική, ιδεολογική και
πολιτική αφετηρία.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να έχει καλή γνώση των οικονομικών αρχών
και να μπορεί να τις αναπτύξει εννοιολογικά
και διαγραμματικά
-να κατανοεί τις βασικές έννοιες της
μικροοικονομίας (όπως παραγωγή, κόστος,
προσφορά, ζήτηση, κλπ.)
-να
κατανοεί
βασικές
έννοιες
της
μακροοικονομίας
(όπως
πληθωρισμός,
απασχόληση, διανομή εισοδήματος, κλπ.)
-να γνωρίζει τις κυριότερες σχολές
οικονομικής σκέψης και το έργο των
οικονομολόγων
που
σφράγισαν
την
οικονομική επιστήμη (Adam Smith, David
Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx,
Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes)
-να αντιληφθεί καλύτερα τις εξελίξεις στο
σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
σύγχρονες οικονομίες
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (βαρύτητα
80% του βαθμού) Συμμετοχή στις Διαλέξεις
(βαρύτητα 20%)
Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα στην
περιγραφή του μαθήματος στο eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
HeilbronerRobert, L., Οι Φιλόσοφοι του
Οικονομικού Κόσμου, Κριτική, Αθήνα, 2000
Κώττης Γ., Πετράκη-Κώττη Α., Σύγχρονα
Οικονομικά για όλους, Παπαζήση, Αθήνα,
2002
Γεωργακόπουλος Θ., Λιανος Θ., Μπένος Θ.,
Τσεκούρας Γ., κα., Εισαγωγή στην Πολιτική
Οικονομία, Μπένου, Αθήνα, 2007
ΚΥ-12 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Το μάθημα εξετάζει τη διαμόρφωση της
ελληνικής γλώσσας από τις αρχές έως τη
δημιουργία
του
ελληνικού
κράτους.
Εισαγωγικά, αποσαφηνίζονται οι σχέσεις
μεταξύ γενικής γλωσσολογίας και ιστορικής
γλωσσολογίας, προβλήματα μεθόδου και
επιχειρήματος για την πρόσβαση στο
(γλωσσικό) παρελθόν, ο ρόλος των γραπτών
πηγών καθώς και το περιεχόμενο της
γλωσσικής αλλαγής.
Κατά την ανασύσταση της εξέλιξης της ιστορίας
της ελληνικής γλώσσας, επισημαίνονται αφενός
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οι βασικότερες αλλαγές που επισυμβαίνουν σε
όλα τα υποσυστήματα της ελληνικής, και
συγχρόνως τα αποτελέσματα της επαφής της
ελληνικής με άλλες γλώσσες.
Εξετάζονται αναλυτικότερα: η διαμόρφωση
της «πρωτοελληνικής» στο πλαίσιο της
ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών• η
παρουσία των «προελληνικών» γλωσσών
στον ελλαδικό χώρο• η πρωιμότερη μορφή
της ελληνικής, η Γραμμική Β (μυκηναϊκή) και
τα τεκμήρια επαφής της με τις σημιτικές
γλώσσες• η εισαγωγή του αλφαβήτου και η
διαλεκτική διαφοροποίηση της ελληνικής,
καθώς και οι επαφές της ελληνικής προς
ανατολάς (φρυγική, καρική, ινδική κ.ά.) και
προς δυσμάς (ετρουσκική, λατινική) λόγω
του αποικισμού• η ηγεμονία της αττικοιωνικής διαλέκτου, τα χαρακτηριστικά της
κλασικής ελληνικής και οι επαφές της με την
ιρανική• η ελληνιστική κοινή (μακεδονική και
ρωμαϊκή) και η επέκτασή της στην Ανατολή•
η μεσαιωνική ελληνική και η εμφάνιση των
νεοελληνικών διαλέκτων• τα ελληνικά της
Τουρκοκρατίας. Ο Διαφωτισμός και το
γλωσσικό ζήτημα.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

3) Αρχαιολογικά υλικά – Γεωλογικά υλικά
(ομοιότητες, διαφορές).
4) Χρονολόγηση με θερμοφωταύγεια (ΘΦ)
και Οπτικά Προτρεπόμενη φωταύγεαι (ΟΠΦ)
5) Χρονολόγηση με Άνθρακα 14 (C-14).
6) Δενδροχρονολόγηση.
7) Σύντομη αναφορά σε άλλες μεθόδους
χρονολόγησης: μέθοδος με αμινοξέα,
ενυδάτωση οψιανού, αρχαιομαγνητισμός,
Μόλυβδος-210.
8) Χρονολόγηση με φωταύγεια πέτρινων
επιφανειών.
9) Σύντομη αναφορά σε φυσικές μεθόδους
ανάλυσης (Ακτίνες-Χ Φθορισμού, Νετρονική
Ενεργοποίηση, Ατομική απορρόφηση, ICPMS, SIMS, LIBS, XRD, PLM)
10) Αρχαιοαστρονομία και η επίδραση στους
αρχαίους πολιτισμούς.
11) Αρχές προληπτικής συντήρησης έργων
τέχνης.
12)
Αρχαιογεωφυσικές
διασκοπήσεις
(μαγνητόμετρο, ηλεκτρόμετρο, γεωραντάρ,
σόναρ, αεροφωτογραφίες με /IR/Δορυφόρο)
13) Case Studies: Η έκρηξη του ηφαιστείου
της Σαντορίνης και η πτώση του Μινωικού
πολιτισμού, ο εντοπισμός της Αρχαίας
Ελίκης, η Συνδόνη του Τορίνο, εμπόριο
οψιανού και κεραμικών).

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-13

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3Ο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)Αρχαιομετρία (Ιστορική αναδρομή, ορισμός,
παραδείγματα).
2) Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:
 να επιλέγουν την κατάλληλο μέθοδο για
την αντίστοιχη πληροφορία (χρονολόγηση,
ανάλυση, προέλευση κτλ.).
 Να συνθέτουν και να διατυπώνουν
ολοκληρωμένες προτάσεις για την μελέτη
αρχαιολογικών υλικών με διεπιστημονικούς
τρόπους από τις φυσικές επιστήμες
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 Να
αξιολογούν
την
δυνατότητα
αξιοποίησης
πολιτισμικών
υλικών
με
αρχαιολογικές επιστήμες
 Να
ερμηνεύουν
ην
πολιτισμική
κληρονομιά με διεπιστημονικό τρόπο, δηλ.
με τις γνώσεις από την αρχαιολογία και τις
κύριες μεθοδολογίες και τεχνικές από τις
φυσικές επιστήμες, ώστε να ερμηνεύουν
φαινόμενα και διαδικασίες που δεν είναι
δυνατές μόνο από την ιστορία και τις
αρχαιολογικές μαρτυρίες
 Να κατανοήσουν το δυώνυμο αρχαιολογία
και θετικές επιστήμες διακρίνοντας τα όρια
του
κάθε
γνωστικού
πεδίου
και
επαναδιατυπώνωντας ερωτήματα για την
εξαγωγή
σημαντικών
στοιχείων
που
αφορούν την αρχαιολογική ερμηνεία
 Αποκτούν γενικές γνώσεις επί καθορισμένων
φυσικών μεθόδων, παρουσιάζουν τα στοιχεία
(πχ
χρονολόγηση,
σφάλμα,
χρήση,
χαρακτηρισμός,
διαπίστωση
εμπορίου,
εντοπισμός
θαμμένων
μνημείων
και
υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων, παρατηρησιακή
αστρονομία και η επίδραση στους πολιτισμούς
κ.α.) με εύληπτη πινακοποίηση και απεικόνιση
και εξασκούνται θεωρητικά σε πληθώρα
παραδειγματικών περιπτώσεων τόσο από τον
ελληνικό χώρο όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.
 Αντιλαμβάνονται την αξία και τη δυσκολία
ενός πειράματος και την ανάδυση μέσα από
αυτό
πληθώρας
πληροφοριών
που
αναδεικνύουν ένα αρχαίο εύρημα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Λυριτζής Ιωάννης (2007) Φυσικές επιστήμες
στην αρχαιολογία, Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός,
2η εκδ Αθήνα.
Λυριτζής Ιωάννης (1994) Αρχαιομετρία.
Μέθοδοι χρονολόγησης στην αρχαιολογία,
Εκδ Καρδαμίτσα, Αθήνα
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Λυριτζής Ιωάννης, επιμ. (2007) Νέες
τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες,
Εκδ Gutenberg, Αθήνα
Λυριτζής Ιωάννης (2005) Αρχαιολογία και
περιβάλλον, Εκδ Καρδαμίτσα, Αθήνα.
Το μάθημα αυτό απαρτίζεται από τις
ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Αρχαιομετρία (Ιστορική αναδρομή, ορισμός,
παραδείγματα).
• Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση.
• Αρχαιολογικά υλικά – Γεωλογικά υλικά
(ομοιότητες, διαφορές).
• Χρονολόγηση με θερμοφωταύγεια (ΘΦ) και
Οπτικά Προτρεπόμενη φωταύγεαι (ΟΠΦ)
• Χρονολόγηση με Άνθρακα 14 (C-14).
• Δενδροχρονολόγηση.
• Σύντομη αναφορά σε άλλες μεθόδους
χρονολόγησης: μέθοδος με αμινοξέα,
ενυδάτωση οψιανού, αρχαιομαγνητισμός,
Μόλυβδος-210.
• Χρονολόγηση με φωταύγεια πέτρινων
επιφανειών.
• Σύντομη αναφορά σε φυσικές μεθόδους
ανάλυσης (Ακτίνες-Χ Φθορισμού, Νετρονική
Ενεργοποίηση, Ατομική απορρόφηση, ICPMS, SIMS, LIBS, XRD, PLM)
• Αρχαιοαστρονομία και η επίδραση στους
αρχαίους πολιτισμούς.
• Αρχές προληπτικής συντήρησης έργων
τέχνης.
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•
Αρχαιογεωφυσικές
διασκοπήσεις
(μαγνητόμετρο, ηλεκτρόμετρο, γεωραντάρ,
σόναρ, αεροφωτογραφίες με /IR/Δορυφόρο)
• Case Studies: Η έκρηξη του ηφαιστείου της
Σαντορίνης και η πτώση του Μινωικού
πολιτισμού, ο εντοπισμός της Αρχαίας
Ελίκης, η Συνδόνη του Τορίνο, εμπόριο
οψιανού και κεραμικών).
• Τα προγράμματα του Εργαστηρίου
Αρχαιομετρίας στη Ρόδο.
Επιλογής
ΚΥΕ-19
Συστήματα
Γραφής
στο
Μεσογειακό Χώρο
Το μάθημα εξετάζει βασικές έννοιες που
αφορούν στη σχέση γλώσσας και γραφής,
στην
εμφάνιση,
λειτουργία
και
κατηγοριοποίηση των συστημάτων γραφής,
και
στην
αποκρυπτογράφηση
των
συστημάτων γραφής της αρχαιότητας.
Πιο αναλυτικά εξετάζονται: το πέρασμα από
την πρωτογραφή στη γραφή, η σφηνοειδής
γραφή, τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και η
εξέλιξή τους, τα προαλφαβητικά συστήματα
γραφής που βρέθηκαν στην Κρήτη (κρητικά
"ιερογλυφικά", Γραμμική Α, Γραμμική Β), η
εμφάνιση του ελληνικού αλφαβήτου και η
σχέση του με τις βορειοσημιτικές συμφωνικές
γραφές, η επίδραση του ελληνικού
αλφαβήτου στο ετρουσκικό, στο λατινικό και
στο κυριλλικό αλφάβητο, καθώς και στις
ανατολιακές γλώσσες (καρική, λυδική,
λυκική).
Παρουσιάζονται επιπλέον τα συστήματα
γραφής στα οποία γράφτηκε η εβραϊκή και η
αραβική γλώσσα κατά τη διάρκεια της
ιστορίας τους, καθώς και τα συστήματα
γραφής που χρησιμοποίησε η τουρκική μέχρι

και την ορθογραφική μεταρρύθμιση του
Ατατούρκ.
ΚΥΕ-39 Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς
Σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο
Το μάθημα, Πολιτικές, Οικονομικές και
Διεθνείς Σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο έχει
ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των
δομών, λειτουργιών και διαδικασιών που
συνθέτουν την πολιτική οικονομία του
Ευρωπαϊκού Νότου και επηρεάζουν την
συμπεριφορά των κρατών και άλλων
δρώντων στη διεθνή σκηνή. Το μάθημα
εξετάζει τις σύγχρονες πολιτικές και
οικονομικές διεργασίες στις χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν τον
λεγόμενο «ευρωπαϊκό νότο» αλλά και στις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν
προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα θεματικές που καλύπτονται
από το μάθημα αφορούν την εμπειρία
εξευρωπαϊσμού, εκδημοκρατισμού αλλά και
την λειτουργία της οικονομίας της αγοράς
στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου
εξετάζοντας ιδιαίτερα την περίοδο μετά την
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και υπό
το πρίσμα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
ΕΓ0029 Πληροφορική και Εφαρμογές
στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ)
Οι
εκπαιδευτικές
εφαρμογές
της
Πληροφορικής κεντρίζουν το ενδιαφέρον των
μαθητών, εμπλουτίζουν και διευκολύνουν τη
μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, το φάσμα
της εφαρμογής τους περιλαμβάνει το σύνολο
των διδακτικών αντικειμένων. Είναι λοιπόν
ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο, στην
αξιοποίηση
του
οποίου
πρέπει
να
εμβαθύνουν οι φοιτητές. Βασικός στόχος του
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μαθήματος είναι, μέσω της ανάπτυξης
απλών εφαρμογών, να διερευνηθούν τρόποι
με τους οποίους μπορούν αυτές να
ενταχθούν στη διδακτική διαδικασία. Το
αντικείμενο δεν εξετάζεται αποκλειστικά μόνο
από την πλευρά της ανάπτυξης των
εφαρμογών από ειδικούς στον τομέα ή/και
τους εκπαιδευτικούς. Εξετάζεται και από την
πλευρά της ανάπτυξης των εφαρμογών από
τους ίδιους τους μαθητές. Αυτό επιτυγχάνεται
με τη χρήση object oriented-point and click
multimedia authoring tools, καταρρίπτοντας
παράλληλα την αντίληψη ότι η ανάπτυξή των
εφαρμογών της Πληροφορικής απαιτεί
ιδιαίτερη
εξειδίκευση
και
γνώσεις
προγραμματισμού.
ΥΒ0005 Κοινωνιολογία της Θρησκείας
(ΠΤΔΕ)
Ανάλυση του όρου: «Κοινωνιολογία της
Θρησκείας»
• Βασικές θεωρίες για την επιστημονική
μελέτη της Θρησκείας.
• Η θρησκεία ως φαινόμενο του πολιτισμού
και αντικείμενο μελέτης του Σχολείου.
• Γνωριμία με τις θρησκείες: Ινδουισμός,
Βουδισμός, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και
Ισλάμ.
• Η
θρησκεία
στις
σύγχρονες
πολυπολιτισμικές κοινωνίες
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΙΚΑ ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΥ-13

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3Ο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΑΥΤΟΥ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα αραβικά ΙΙΙ διδάσκονται ευρέως οι
βασικές εγκλίσεις των ρημάτων, διεύρυνση
του φαινομένου των ονοματικών προτάσεων,
εξάσκηση στην ακρόαση του αραβικού
λόγου, εξάσκηση στο γραπτό λόγο μέσω
σύντομων εκθέσεων, ανάλυση των πτώσεων
του ουσιαστικού, αναφορά στις δεικτικές
αντωνυμίες, αναφορικές αντωνυμίες.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εξάσκηση στην ορθογραφία, μετάφραση
από τα αραβικά στα ελληνικά, επανάληψη
και εμπέδωση των τριών επιπέδων Ι,ΙΙ και
ΙΙΙΕπίσης ο φοιτητής, στις βασικές φράσεις
τηςκαθημερινότητας, είναι σχεδόν σε θέση
νασυνομιλεί στα αραβικά.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο μέγιστος βαθμός είναι (10): Οι βασικές
εγκλίσεις των ρημάτων (2½), ονοματικών
προτάσεων (1½) ακρόαση του αραβικού
λόγου (1) σύντομες εκθέσεις (1½), πτώσεις
του ουσιαστικού (1½), δεικτικές αντωνυμίες
(½), αναφορικές αντωνυμίες (1½) .
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος
Fadel. I., Σημειώσεις αραβικής γλώσσας &
γραμματικής (Τ.Μ.Σ.).
Fadel. I., βιβλίο αραβικής γλώσσας &
γραμματικής. (υπότουπιεστηρίου).
J.A. HAYWOOD and H.M.NAHMAD, ARABIC
GRAMMAR OF THE WRITTEN LANGUAGE,
LONDON, 1962. (Αραβική γραμματική στα
αγγλικά).
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία

ΜΕ ΛΙΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
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HANS WEHR, A DICTIONARY OF
MODERN WRITTEN ARABIC,LONDONBEIRUT. (Αραβο-αγγλικόλεξικό).
ا.  اﻟﻤﻌﻠــــﻮف،  اﻷﻋـــﻼم و اﻟﻠﻐــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺠـــﺪ،
 ﺑــــﻴﺮوت، 1975. (Αραβο-αραβικόλεξικό).
ΑΡΤ.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ & ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΜΕΛ,
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΕΛ-ΛΗΝΙΚΟΝ, ΛΙΒΑΝΟΣ,
1990. (Αραβο-ελληνικό λεξικό).
إ.  ﻓﺎﺿــــﻞ، اﻟﻠﻐــــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـــــﻴﺎت
 اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ،  دﻣﺸــﻖ، 1989. (Αραβο-αραβική
γραμματική).
Εβραϊκά ΙΙΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΒΡΑΪΚΑ 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3Ο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο τρίτο επίπεδο παρουσιάζονται τα εξής
μορφο-συντακτικά φαινόμενα:
-ο μεταφερόμενος /πλάγιος λόγος
-η κτήση (σε συνδυασμό με τη χρήση των
κλιτικών της πρόθεσης )ל
-η
δήλωση
του
οριστικού
άμεσου
αντικειμένου και τα κλιτικά του μορφήματος
את
-τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά
επίθετα στο αρσενικό και θηλυκό γένος (11100)
-ο ενεστώτας των εξής συζυγιών και
υποκατηγοριών:מרובעיםפיעל,
ל״ה-ל״יפיעל,
שלמיםהפעיל
-οι αντίστοιχες απαρεμφατικές μορφές των
ρημάτων
-προσδιοριστικά επίθετα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να διαβάζει και να κατανοεί κείμενα
μεγαλύτερης έκτασης (έως και 200 λέξεις).
-να παράγει γραπτό λόγο περιορισμένης
έκτασης (περίπου 100 λέξεις), κυρίως
περιγραφές.
-να παράγει προφορικό λόγο, κυρίως
περιγραφές προσώπων, τόπων κ.τ.λ.
-να δομεί προτάσεις σε ευθύ και πλάγιο/
μεταφερόμενο λόγο.
-να χειρίζεται τα απόλυτα και τα τακτικά
αριθμητικά επίθετα από το 1 έως το 100 και
να κάνει αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση και
αφαίρεση).
-να κλίνει ρήματα των συζυγιών και
υποκατηγοριών που αναφέρονται στο
περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και να
δομεί τις αντίστοιχες απαρεμφατικές μορφές.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
 ההתחלה מן עברית,אקדמון, 1994
Σημειώσεις της διδάσκουσας
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Coffin Ednan, Amir Bolozky Shmuel, A
Reference Grammar of Modern Hebrew,
Cambridge University Press, 2005
Glinert Lewis, Modern Hebrew: An Essential
Grammar, Cambridge University Press,
1989
Αγγλικά ΙΙΙ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΚΥΕ-04 Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία
Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στην
επιστήμη της Αιγυπτιολογίας, τη μελέτη
δηλαδή της ιστορίας και αρχαιολογίας του
Αιγυπτιακού πολιτισμού. Μέσα από την
παρουσίαση των πιο αντιπροσωπευτικών
μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων της
αρχαίας Αιγύπτου επιχειρείται μία διττή
προσέγγιση, χρονολογική και θεματική, στις
πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δομές
του Αιγυπτιακού πολιτισμού. Η διδασκαλία
του μαθήματος βασίζεται στην χρήση
ψηφιακού αρχειακού υλικού από τις
σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις και
μνημεία της Αιγύπτου. Πιο συγκεκριμένα,
εξετάζονται οι ακόλουθοι τομείς: ιστορία και
προοπτικές
της
επιστήμης
της
Αιγυπτιολογίας, ιστορικές περίοδοι και πηγές,
εισαγωγή
στην
ταφική
αρχιτεκτονική
(μασταμπά, λαξευτοί τάφοι, πυραμίδες) και
τέχνη (γλυπτική, εικονογραφία) του Παλαιού
Βασιλείου, Μέσου και Νέου Βασιλείου από
τις σημαντικότερες νεκροπόλεις της Κάτω
(Μέμφιδα, Σακκάρα, Γκίζα) και Άνω
Αιγύπτου (Μπένι Χάσαν, Θήβες, Άβυδος),
εισαγωγή στην αιγυπτιακή γλώσσα και
γραφή, θρησκεία, νεκρική φιλοσοφία και
μαγεία.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνής Πολιτική στη Μέση
Ανατολή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΕ- 27

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Μέση Ανατολή αποτελεί μία περιοχή
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις Διεθνείς
Σχέσεις, εφ’ όσον πρόκειται για ένα ευρύ
υποσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από
πολλαπλές
συγκρούσεις,
συνήθως
μακροχρόνιες ενώ
παράλληλα
έχει
μεγάλη γεωπολιτική, γεωστρατηγική και
γεωοικονομική σημασία.
Καθ’ όλη την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου,
δηλαδή από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου μέχρι την κατάρρευση του
διπολισμού, η περιοχή της Μέσης Ανατολής
απετέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πεδία
άσκησης διεθνούς πολιτικής, τόσο εξ αιτίας
της ενεργειακής εξάρτησης της Δύσης από
το πετρέλαιο του Κόλπου όσο και εξ αιτίας
του οικουμενικού ανταγωνισμού των δύο
υπερδυνάμεων.
Το τέλος του διπολισμού, όμως δεν
σήμανε και το τέλος της σημασίας της
Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, οι δραματικές
αλλαγές που επήλθαν στην διεθνή σκηνή
αλλά και οι ανατροπές που προκάλεσε στο
υποσύστημα της Μέσης Ανατολής η επίθεση
εναντίον του Ιράκ το 1991, αύξησαν το
ειδικό βάρος της περιοχής αυτής, η οποία
μετά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της
11/09/2001
εναντίον
των
Ηνωμένων
Πολιτειών,
μετατράπηκε
σε
απόλυτη
προτεραιότητα της Αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα
επιτρέψουν στους φοιτητές / φοιτήτριες του
Τμήματος να περιγράφουν, να
εξηγούν, να αναπτύσσουν, να συνθέτουν, να
κρίνουν και να αξιολογούν τα
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γεγονότα και τις εξελίξεις που σημειώνονται
στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική
Γραπτή εξέταση
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Κριτήρια: πληρότητα ανάπτυξης του θέματος,
σαφήνεια, συνθετική ικανότητα
Τα κριτήρια ανακοινώνονται στους φοιτητές /
τριες, κατά την έναρξη του εξαμήνου.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διδακτικές σημειώσεις της διδάσκουσας
Καλβοκορέσσι Π., Η διεθνής πολιτική
μετά το 1945. Εκδόσεις Τουρίκη, Αθήνα,
2010, τ. Α’
Κούτσης Αλ., Μέση Ανατολή: Διεθνείς
σχέσεις και πολιτική ανάπτυξη. Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, 1992, τ. Α’
Kamrava M. The Modern Middle East.
A
Political History
since
the
First
World War. University of California Press,
2005.
Yambert K. (ed) The Contemporary Middle
East, Westview Press, 2012.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟ-ΛΙΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-16

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΗΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό εισάγει τον φοιτητή στον
τομέα της συγκριτικής (αντιπαραβολικής)
γλωσσολογίας μέσα από τη μελέτη των
γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου. Έμφαση
δίνεται τόσο στις ιστορικές και ευρύτερες
πολιτισμικές σχέσεις όσο και στα τυπολογικά
χαρακτηριστικά των τουρκογενών και
σημιτικών γλωσσών (γενεαλογικά δέντρα),
όπως επίσης και σε θέματα γλωσσικής
επαφής με την Ελληνική. Η συγκριτική
μελέτη φωνολογικών, μορφολογικών και
συντακτικών δομών των συγκεκριμένων
γλωσσών με τη μορφή ασκήσεων συντελούν
στη βαθύτερη κατανόηση των δομικών και
τυπολογικών ομοιοτήτων και διαφορών των
υπό εξέταση γλωσσικών οικογενειών.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει:
 να έχει κατανοήσει τους στόχους και τις
μεθόδους της Συγκριτικής/ Αντιπαραβολικής
Γλωσσολογίας,
 να
έχει
αποκτήσει
ιστορικές
και
γλωσσολογικές γνώσεις πάνω στις γλώσσες
της ΝΑ Μεσογείου (Ελληνικά, τουρκογενείς
και σημιτικές γλώσσες),
 να γνωρίζει το βαθμό στον οποίο τα
Τουρκικά, τα Εβραϊκά, τα Αραβικά και τα
Ελληνικά αλληλοεπηρεάστηκαν,
 να είναι ικανός/ ή να αναλύει τις υπό
εξέταση γλώσσες στα βασικά επίπεδα
γλωσσολογικής
ανάλυσης
(φωνολογία/
φωνητική,
μορφολογία,
σύνταξη,
σημασιολογία, πραγματολογία) και
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 να έχει μάθει να προσεγγίζει συγκριτικά τις
υπό εξέταση γλώσσες και να βρίσκει τα
ενδιαφέροντα καθολικά ή ιδιοσυγκρατικά
χαρακτηριστικά τους με σκοπό την
επαλήθευση θεωρητικών προσεγγίσεων στη
φυσική γλώσσα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 Άσκηση κριτικής σκέψης
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές εξετάζονται στην ελληνική
γλώσσα. Καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εγχειρίδια του μαθήματος:
Comrie et al. 2004. Οι γλώσσες του κόσμου.
Εκδόσεις Σαββάλας.
Σελλά-Μάζη,
Ε.
2004.
Στοιχεία
αντιπαραβολικής γραμματικής ΕλληνικήςΤουρκικής. Εκδόσεις Παπαζήσης
Σημειώσεις του μαθήματος
Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Aoun, E. J. et al. 2010. The syntax of Arabic.
Cambridge University Press.

Beekes, R.S.P. 1995: Comparative IndoEuropean Linguistics: An Introduction. The
Hague (ελλ. μτφρ. Θεσσαλονίκη 2004).
Bellem, A. 2007. Towards a comparative
typology of emphatics: across Semitic and
into Arabic dialect phonology. Διδακτορική
διατριβή. SOAS University of London.
Bopp, F. 1816. Über das Conjugationssystem
der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem
der griechischen, lateinischen, persischen und
germanischen Sprache. Frankkfurt Am Main.
Göksel, A. & Kerslake, C. 2005. Turkish. A
comprehensive grammar. Routledge.
Glinert, L. 1989. The grammar of Modern
Hebrew. Cambridge University Press.
Gragg,
G.
2004.
The
Cambridge
Encyclopedia of the World's Ancient
Languages, Roger D. Woodard (επιμ.).
Hoad T.F., 1986: The Concise Oxford
Dictionary of English Etymology. Oxford.
Jones, William, Sir. 1786. The sanskrit
language.
Jones, William, Sir. 1970. The letters of Sir
William Jones. Cannon, Garland H. (Επιμ.).
Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19812404-X.
Kaşgarlı, M. 11ος αιώνας. Divânü Lügati't-Türk
(Η σύνοψη των τουρκογενών γλωσσών).
Kluge
F.
&
Ε.
Seebold.
2002.
Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache. 24η έκδoση. Berlin.
Κοτζόγλου, Γ. 2009. Γλώσσες της ΝΑ
Μεσογείου. Πανεπιστημιακές σημειώσεις.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Marcq Ph. & Th. Robin, 1997. Linguistique
historique de l’allemand. Paris.
McCarthy, J. J. 1982. Prosodic templates,
morphemic templates, and morphemic tiers.
H. V. der Hulst, & N. Smith (επιμ.), The
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structure of phonological representations,
191–223. Dordrecht: Foris.
Meillet A., 1937. Introduction à l’étude
comparative des langues indoeuropéennes.
8η έκδοση. Paris.
Meyer. H. 1901. «Über den Ursprung der
germanischen
Lautverschiebung».
Στο
Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsches Literatur 45, 101-28.
Pfeifer W. et al. 1993. Etymologisches
Wörterbuch des Deutschen. 2η έκδοση.
Berlin.
Ramat P. 1981. Einführung in das
Germanische. Tübingen.
Samoilovich, A. N. 1922. Some additions to
the classification of the Turkish languages.
Petrograd.
Schwerdt, J. 2000. Die zweite Lautverschiebung:
Wege zu ihrer Erforschung. Heidelberg.
Szemerényi, O. 1996. An Introduction to
Indo-European Linguistics. Oxford.
Tucker, M. A. 2010. The morphosyntax of
the Arabic verb: toward a unified syntaxprosody. Ms. University of California, Santa
Cruz.
Waterman J.C. 1976. A History of the
German Language. Washington.
ΚΥ-24 Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική
Ο κλάδος της γλωσσικής πολιτικής μελετά τις
εμπρόθετες δραστηριότητες από μέρους της
επίσημης πολιτείας, διαφόρων ειδικών
οργανισμών αλλά και απλώς ατόμων, ως
προς την επιλογή, χρήση και προώθησης
μίας ή περισσοτέρων γλωσσών. Στο μάθημα
παρουσιάζονται
βασικές
έννοιες
που
σχετίζονται με τον λειτουργικό (status
planning) και τον δομικό προγραμματισμό

(corpus planning) και αναλύονται μελέτες
περίπτωσης από τις χώρες της Μεσογείου.
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 19ος20ος αι.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΕ-31

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό εξετάζει τη σύγχρονη
ιστορία του ελληνικού κράτους σε σχέση με
το διεθνές σύστημα μετά το 1830. Ανάμεσα
στα θέματα που εξετάζονται είναι:
- η διεθνής ισορροπία και η επίδρασή της
στις ελληνικές εξελίξεις
- η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στην
Ευρώπη, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια
- ο παρεμβατισμός των Μεγάλων Δυνάμεων
στις ελληνικές εξελίξεις
- η στάση των ελληνικών πολιτικών
δυνάμεων και ηγετών σε αυτόν τον
παρεμβατισμό.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:
- να αναλύει τις κύριες συνιστώσες της
ελληνικής
εξωτερικής
πολιτικής
σε
συνάρτηση με τις εσωτερικές εξελίξεις
- να αντιλαμβάνεται τον περιφερειακό και
διεθνή συσχετισμός δυνάμεων.
- να αναλύει το ρόλο του ξένου παράγοντα
στις εσωτερικές εξελίξεις της Ελλάδας
- να εξετάζει τη θέση της Ελλάδας στο
διεθνές σύστημα.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39
Σεμινάρια
21
Σύνολο Μαθήματος 60
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η βαθμολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις
στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις είναι
με τη μορφή ερωτήσεων και ανάπτυξης
θέματος. Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται
υπόψη γραπτή εξέταση στα μέσα του
εξαμήνου.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• K. Σβολόπουλος, Ελληνική Εξωτερική
Πολιτική 1830-1981, εκδ Εστία.
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της
Ακαδημίας Αθηνών τομ. ΙΕ, ΙΣΤ.
• Γ. Σακκάς, Η Ελλάδα και ο Ξένος
Παράγοντας (σημειώσεις μαθήματος)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική
• Journal of Southeastern Europe and the
Balkans
• Mediterranean Politics
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΕ-15

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό
σύστημα της ελληνικής όπως αυτό
προκύπτει
από
τα
πορίσματα
της
σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας. Η
εξέταση αυτή, μολονότι χρησιμοποιεί τα
μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας,
δεν εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιας
συγκεκριμένης
θεωρίας
αλλά
είναι
περισσότερο περιγραφική. Σκοπός του
μαθήματος είναι η καλύτερη γνώση του
συστήματος της ελληνικής, γνώση η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμπέδωση
των μεθόδων ανάλυσης της γλώσσας.
Εξετάζονται το φωνολογικό και μορφολογικό
σύστημα της νέας ελληνικής, ενώ ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στον τομέα της σύνταξης και
στα τυπολογικά του χαρακτηριστικά.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία του
γραμματικού συστήματος της κοινής νέας
ελληνικής, τις ελάχιστες γλωσσικές μονάδες
που το απαρτίζουν σε όλα τα γλωσσικά
επίπεδα αναπαράστασης.
-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών
μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του
γλωσσικού συστήματος καθώς και τους
συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών
(φαινόμενα
αλλοφωνίας,
αλλομορφίας,
συντακτικής
αμφισημίας,
καθώς
και
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συνταγματικές σχέσεις των γλωσσικών
μονάδων)
-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία
της γλωσσολογίας (καθώς και γνώσεις της
δομής της κοινής νέας ελληνικής) στην
επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή στον
εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του
γραμματικού συστήματος της κοινής νέας
ελληνικής
-να αναλύει τις γραμματικές διεργασίες της
κοινής νέας ελληνικής σε συνάρτηση με τη
γλωσσική τυπολογία.
-να διατυπώνει τους γενικούς κανόνες οι
οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των
γλωσσικών μονάδων στην κοινή νέα
ελληνική.
-να ασκεί κριτική στις προτάσεις που έχουν
τεθεί στη βιβλιογραφία της γλωσσολογίας
σχετικά με προβλήματα της γλωσσολογικής
ανάλυσης της κοινής νέας ελληνικής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσιάσεις powerpoint στα μαθήματα (τα
αρχεία τους είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα
eclass)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ (1,56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ΩΡΕΣ (3,32 ECTS)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ΩΡΕΣ (0,12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 12 ΩΡΕΣ (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης
&
ερωτήσεις
επίλυσης
προβλημάτων στην ελληνική γλώσσα. Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στον
οδηγό μαθήματος (syllabus) που διανέμεται
στους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη και
αναρτάται στην πλατφόρμα eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Holton, David, Mackridge, Peter &
Φιλιππάκη-Warburton,
Ειρήνη
(1999)
Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα:
Εκδόσεις Πατάκη.
Mackridge, Peter (1990) Η νεοελληνική
γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση της
νεοελληνικής κοινής. Μτφρ. Κώστας Ν.
Πετρόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Alexiadou,
Artemis
&
Elena
Anagnostopoulou (2000) Greek syntax: a
principles and parameters perspective.
Journal of Greek linguistics 1: 171‐222.
Arvaniti, Amalia (2007) Greek phonetics: the
state of the art. Journal of Greek linguistics 8:
97‐208.
Joseph, Brian D. & Irene PhilippakiWarburton (1987) Modern Greek. London:
Croom Helm.
Holton, David, Peter Mackridge & Ειρήνη
Φιλιππάκη-Warburton
(2007)
Βασική
γραμματική της σύγχρονης ελληνικής
γλώσσας. Μτφρ. Μιχάλης Γεωργιαφέντης.
Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. [Holton, David,
Peter Mackridge & Irene Philippaki-
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Warburton (2004) Greek: an essential
grammar of the modern language. London:
Routledge.]
Horrocks, Geoffrey (2006) Ελληνικά: ιστορία
της γλώσσας και των ομιλητών της. Μτφρ.
Μελίτα Σταύρου & Μαρία Τζεβελέκου. Αθήνα:
Βιβλιοπωλείο της Εστίας [Horrocks, Geoffrey
(1997) Greek: a history of the language and
its speakers. London: Longman]. [βιβλιοθήκη
480 HOR]
Householder, Fred W., Kostas Kazazis &
Andreas Koutsoudas (1964) Reference
grammar of literary dhimotiki. Bloomington:
Indiana University.
Joseph, Brian D. (1990) Greek. In Comrie,
Bernard (ed.) The world’s major languages.
Oxford: Oxford University Press. 410-439.
Κλαίρης,
Χρήστος
&
Γεώργιος
Μπαμπινιώτης [σε συνεργασία με τους Α.
Μόζερ, Αικ. Μπακάκου-Ορφανού & Στ.
Σκοπετέα] (2005) Γραμματική της νέας
ελληνικής: δομολειτουργική-επικοινωνιακή.
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [βιβλιοθήκη
489.35 ΚΛΑ]
Κοπιδάκης, Μ.Ζ., επιμ. (1999) Ιστορία της
ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικό
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.).
[βιβλιοθήκη 489.3 ΙΣΤ]
Mackridge, Peter (2009) Language and
national identity in Greece, 1766-1976.
Oxford: Oxford University Press.
Malikouti-Drachman, Angeliki (2001) Greek
phonology: a contemporary perspective.
Journal of Greek Linguistics 2: 187-243.
Mirambel, André (1988) Η νέα ελληνική
γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση. Μτφρ.
Σταμ. Κ. Καρατζά. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών. [Mirambel, André
(1959) La langue Greque modern:

description et analyse. Paris: Klincksieck].
[βιβλιοθήκη 489.3 MIR]
Μπαμπινιώτης,
Γεώργιος
&
Κοντός,
Παναγιώτης (1967) Συγχρονική γραμματική
της κοινής νέας ελληνικής. Αθήνα.
Πετρούνιας, Ευάγγελος (1984) Νεοελληνική
γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική»)
ανάλυση – Τόμος Α΄: Γενικές γλωσσικές αρχέςΦωνητική-Εισαγωγή
στη
φωνολογία.
Θεσσαλονίκη:
University
Studio
Press.
[βιβλιοθήκη 489.35 ΠΕΤ]
Ralli, Angela (2003) Morphology in Greek
linguistics: the state of the art. Journal of
Greek linguistics 4: 77‐129.
Ράλλη, Αγγελική (2005) Μορφολογία. Αθήνα:
Εκδόσεις Πατάκη. [βιβλιοθήκη 415.9 ΡΑΛ]
Τζάρτζανος, Αχιλλέας (1963) Νεοελληνική
σύνταξις (της κοινής δημοτικής). 2 τ.
Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις
Κυριακίδη.
[βιβλιοθήκη 489.35 ΤΖΑ]
Τριανταφυλλίδης,
Μανόλης
(1988)
Νεοελληνική
γραμματική
(ανατύπωση).
Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο
Νεοελληνικών
Σπουδών. [βιβλιοθήκη 489.35 ΝΕΟ]
Tsangalidis, Anastasios (2001) Greek. In
Kortmann, Bernd & Johan van der Auwera
(eds) The language and linguistics of Europe:
a comprehensive guide. Berlin: Mouton de
Gruyter. 223-239.
Τσοπανάκης, Αγαπητός (1994) Νεοελληνική
γραμματική.
Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις
Κυριακίδη. [βιβλιοθήκη 489.35 ΤΣΟ]
Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν. (1905 & 1907)
Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά. 2.τ . Αθήνα:
Βιβλιοθήκη Μαρασλή. [βιβλιοθήκη 489.3
ΧΑΤ]
γ) Σχετικά επιστημονικά περιοδικά:
Γλωσσολογία
Journal of Greek Linguistics
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Σειρά: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΙΚΑ IV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΥ-14

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΓΛΩΣΣΑ

Η

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ
ΛΙΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα αραβικά ΙV διδάσκονται αναλυτικά τα
αριθμητικά, άλλες συζυγίες των ρημάτων και
ειδικά: (η δεύτερη, Τρίτη και τέταρτη),
διεύρυνση των βασικών εγκλίσεων των
ρημάτων, οι αριθμοί των ουσιαστικών (ενικού,
δυϊκού και πληθυντικού), συγκριτικός βαθμός,
οι ομαλοί πληθυντικοί των ονομάτων
(αρσενικού και θηλυκού), αναφορά σε
ανώμαλα πληθυντικά ορισμένων ονομάτων.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εξάσκηση σε κατανόηση κειμένων, απλές
μεταφράσεις από τα ελληνικά στα αραβικά,
περίληψη γραπτών κειμένων, ανάπτυξη του
προφορικού λόγου, εξάσκηση στην ακρόαση,
επανάληψη των βασικών φαινομένων του
επιπέδου ΙV. Στο διαδίκτυο ο φοιτητής
μπορεί να συνεχίσει την επαφή του με τα
αραβικά μέσω του έντυπου τύπου και άλλων
επίσημων ιστότοπων που χρησιμοποιούν
την επίσημη αραβική γλώσσα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο μέγιστος βαθμός είναι (10): Τα αριθμητικά
(1½), άλλες συζυγίες των ρημάτων(2½) και
ειδικά: (η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη), βασικές

εγκλίσεις των ρημάτων (1½), οι αριθμοί των
ουσιαστικών (ενικού, δυϊκού και πληθυντικού)
(2½), συγκριτικός βαθμός(½), οι ομαλοί
πληθυντικοί των ονομάτων (αρσενικού και
θηλυκού)(1),
αναφορά
σε
ανώμαλα
πληθυντικά ορισμένων ονομάτων(½) .
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος
Fadel. I., Σημειώσεις αραβικής γλώσσας &
γραμματικής (Τ.Μ.Σ.).
Fadel. I., βιβλίο αραβικής γλώσσας &
γραμματικής. (υπό του πιεστηρίου).
J.A. HAYWOOD and H.M. NAHMAD,
ARABIC GRAMMAR OF THE WRITTEN
LANGUAGE,LONDON,
1962.
(Αραβική
γραμματική στα αγγλικά).
β) Συμπληρωματικήβιβλιογραφία:
HANS WEHR, A DICTIONARY OF
MODERN WRITTEN ARABIC, LONDONBEIRUT. (Αραβο-αγγλικόλεξικό).
ا.  اﻟﻤﻌﻠــــﻮف،  اﻷﻋـــﻼم و اﻟﻠﻐــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺠـــﺪ،
 ﺑــــﻴﺮوت، 1975. (Αραβο-αραβικόλεξικό).
ΑΡΤ.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ & ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΜΕΛ,
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΕΛ-ΛΗΝΙΚΟΝ, ΛΙΒΑΝΟΣ,
1990. (Αραβο-ελληνικό λεξικό).
إ.  ﻓﺎﺿــــﻞ، اﻟﻠﻐــــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـــــﻴﺎت
 اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ،  دﻣﺸــﻖ، 1989. (Αραβο-αραβική
γραμματική).
Φύλλα από τον έντυπο αραβικό τύπο ή
κατάλληλα αποσπάσματα της επίσημης
αραβικής γλώσσας.
Τουρκικά IV
Εβραϊκά IV
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΒΡΑΪΚΑ 4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατά το εαρινό εξάμηνο επικεντρωνόμαστε
στη διδασκαλία των κάτωθι φαινομένων:
- τα συνθέματα και οι δύο καταστάσεις του
ονόματος:
status
absolutus,
status
constructus
- ο ενεστώτας των αυτοπαθών και
αλληλοπαθών ρημάτων της συζυγίας
התפעלστην κατηγορία τωνομαλών
- ο παρελθοντικός χρόνος των δύο πρώτων
ενεργητικών συζυγιών ( פיעל, )פעלστην
κατηγορία των ομαλών και στις αντίστοιχες
υποκατηγορίες αυτών
- τα κλιτικά των προθέσεων עם,אצל
- λεκτικές πράξεις: ‘’πρώτη μέρα στο
πανεπιστήμιο’’, ‘’ενοικίαση διαμερίσματος’’,
‘’στο ταχυδρομείο’’ κ.ά.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να παράγει γραπτό λόγο (περιγραφικά
κείμενα και μικρές αγγελίες).
- να παράγει συνεχόμενο προφορικό λόγο σε
διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, π.χ.
‘’πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο’’, ‘’ενοικίαση
διαμερίσματος’’, ‘’στο ταχυδρομείο’’ κ.ά.
- να χειρίζεται σε γραπτό και προφορικό
λόγο δομές παρελθοντικού χρόνου.
- να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις δύο
καταστάσεις των ονομάτων και τα συνθέματα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :

 ההתחלה מן עברית,אקדמון, 1994
Σημειώσεις της διδάσκουσας
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Coffin Ednan, Amir Bolozky Shmuel, A
Reference Grammar of Modern Hebrew,
Cambridge University Press, 2005
Glinert Lewis, Modern Hebrew: An Essential
Grammar, Cambridge University Press,
1989
Αγγλικά IV
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

&

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΔΥ-01 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Στη διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγχρονη
διεθνή
πραγματικότητα,
η
οικονομία
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των
διακρατικών σχέσεων. Στα πλαίσια του
μαθήματος εξετάζεται ο βασικός κορμός της
θεωρίας των διεθνών οικονομικών σχέσεων.
Έμφαση δίνεται στη θεωρία και στις έννοιες
του διεθνούς εμπορίου, όπως το απόλυτο
και το συγκριτικό πλεονέκτημα, τη θεωρία
Ηeckscher-Οhlin, τις κατηγορίες δασμών,
τους εναλλακτικούς των δασμών φραγμούς
εμπορίου και τις μορφές οικονομικής
ενοποίησης. Όσον αφορά στη θεωρία
διεθνών νομισματικών σχέσεων, έμφαση
δίνεται στη μελέτη της συναλλαγματικής
ισοτιμίας,
της
διεθνούς
αγοράς
συναλλάγματος
και
των
μηχανισμών
προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών. Η
διατύπωση των θεωριών γίνεται κυρίως
λεκτικά και αποσκοπεί στο να βοηθήσει
σπουδαστές των Διεθνών Σχέσεων να
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κατανοήσουν βασικά ζητήματα γύρω από τη
λειτουργία της διεθνούς οικονομίας.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΈΝΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥ-20

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα «Θεσμοί και Πολιτικές της ΕΕ»,
οι φοιτητές του Ε’ Εξαμήνου έχοντας ήδη
διδαχθεί στο Β’ Εξάμηνο το εισαγωγικό
μάθημα στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση θα
προσεγγίσουν τους βασικούς θεσμούς, τους
πολιτικούς φορείς και τις διαδικασίες
διαμόρφωσης πολιτικών της ΕΕ.
Η δυναμική της διαδικασίας της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης αποτελεί το βασικό πλαίσιο
μελέτης. Στην κατεύθυνση αυτή χρήσιμος
οδηγός είναι και η ερμηνευτική παρουσίαση
της θεωρίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εθελούσιας
οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης
μεταξύ των εθνών-κρατών της Ευρώπης, η
ΕΕ ξεκίνησε με 6 κράτη και έφτασε σήμερα
τα 28. Αρχικά ήταν μια κοινότητα άνθρακα
και χάλυβα και μετεξελίχθηκε σε οικονομική
και νομισματική ένωση με προοπτική την
πολιτική ένωση. Το παρόν μάθημα δεν
καλύπτει την ιστορία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, αντιθέτως στοχεύει
στην
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο φοιτητής/η φοιτήτρια που θα παρακολουθήσει
με επιτυχία το μάθημα «Θεσμοί και Πολιτικές της
ΕΕ», θα μπορέσει να ξεκλειδώσει το Πολιτικό

Σύστημα της ΕΕ, την Διακυβέρνηση στην ΕΕ
(Εκτελεστική πολιτική, Νομοθετική πολιτική,
Δικαστική πολιτική), την Πολιτική στην ΕΕ (Κοινή
γνώμη, Δημοκρατία, κόμματα και εκλογές,
εκπροσώπηση συμφερόντων) και τη Χάραξη
Πολιτικής (Ενιαία αγορά, ΟΝΕ, Πολιτικές για την
ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών και τις
εξωτερικές πολιτικές)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η βασική μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει
διαλέξεις,
μελέτη
περιπτώσεων
και
συζητήσεις που θα στηρίζονται σε υλικό
που θα διανέμεται κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Στους φοιτητές διανέμεται ειδικό
έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό από τα
θεσμικά Όργανα της ΕΕ προς αξιοποίηση
στο πλαίσιο της εκπόνησης εργασιών.
Οι φοιτητές μπορούν επίσης σε συνεννόηση
με τον διδάσκοντα να παρουσιάσουν δικά
τους θέματα που αφορούν τους θεσμούς και
τις πολιτικές της ΕΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με
γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι
φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν και να
παρουσιάσουν εργασίες στο πλαίσιο του
μαθήματος. Η εκπόνηση εργασίας μπορεί να
καλύψει έως και το 20% του τελικού βαθμού.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική,
Ν. ΜΟΥΣΗΣ, Εκδ. Παπαζήση 2013
To πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
SIMON HIX, Εκδ. Μεταίχμιο, 2004
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
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Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
QUERMONNE JEAN - LOUIS , εκδ. Παπαζήση
Η Συνθήκη της Λισσαβώνας., Π. Κ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, Εκδ. Θεμέλιο 2010
Θεωρίες
ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης,
ROSAMOND BEN. Εκδ. Μεταίχμιο 2004
Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης. Πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση και αλληλεπιδράσεις, Εκδ. Κριτική
2011
Πολιτική και διακυβέρνηση στην ΕΕ, Ιστορία,
Θεσμοί, Πολιτικές, NUGENT
NEIL Εκδ.
Σαβάλλας, 2009.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη του
Άμστερνταμ,
(Επιμ.)
Δ.ΤΣΑΤΣΟΣΞ.ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Εκδ. Α.Σάκκουλα, 2000.
Το αβέβαιο
μέλλον
της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης, PAUL TAYLOR, Εκδ. Κριτική,
2010.
Από το Μάαστριχτ στο Άμστερνταμ. Αποτίμηση
της Διακυβερνητικής Διάσκεψης της Νέας
Συνθήκης της ΕΕ. (Επιμ.), Σ. ΝΤΑΛΗΣ Εκδ.
Ι.Σιδέρης, 1997
Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια. Η Ευρώπη και η
Ελλάδα στη Νέα Εποχή, (Επιμ.), Σ. ΝΤΑΛΗΣ,
Εκδ. Κριτική, 2001.
Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα και
Ευρωπαϊκή Ένωση :1981-2011, (Επιμ.), Σ.
ΝΤΑΛΗΣ, Εκδ. Παπαζήση. 2012
Ευρωπαϊκή
Πολιτική
Ένωση.,
Π.
Κ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ , Eκδ.Θεμέλιο, 1995
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ
ΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-16

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αφορά στη συζήτηση των
σημαντικότερων αναλυτικών εργαλείων και
θεωρητικών προσεγγίσεων της επιστήμης
των διεθνών σχέσεων. Ειδικότερη έμφαση
δίδεται στην αναλυτική συζήτηση των
κυρίαρχων
θεωρητικών
προσεγγίσεων,
δηλαδή του Ρεαλισμού, του Φιλελευθερισμού,
της προσέγγισης της "Διεθνούς Κοινωνίας"
και ειδικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων
της "Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας". Επίσης
συζητείται διεξοδικά μια νεώτερη αλλά
διαρκώς ενισχυόμενη θεωρητική προσέγγιση,
ο "Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός".
Μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εξέλιξης
της σημαντικότερης μεθοδολογικής συζήτησης
στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, η οποία
αν και ξεκίνησε στις δεκαετίες του 1950 και 1960,
επανήλθε στο προσκήνιο μετά το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθεί και παραμένει
σε ισχύ. Αφορά βεβαίως στην αντιπαράθεση
μεταξύ "Παραδοσιακών" και "Επιστημονικιστών"
ή "Συμπεριφοριστών". Συζητούνται επίσης
ορισμένες "μετα-θετικιστικές" προσεγγίσεις και
μέθοδοι της επιστήμης των διεθνών σχέσεων, οι
οποίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία
στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
των διεθνών σχέσεων, όπως η "Κριτική" και η
"Κανονιστική Θεωρία". Συστατικό μέρος του
μαθήματος και συστατικό στοιχείο της
εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τα βασικά
θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης των διεθνών
σχέσεων αποτελεί η "συζήτηση" των διαφόρων
θεωρητικών "Παραδειγμάτων" με φαινόμενα της
σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:
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- να διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη γνώση των
κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων και
"Παραδειγμάτων" (Ρεαλισμός, Φιλελευθερισμός)
της διαρκώς εξελισσόμενης επιστήμης των
διεθνών σχέσεων καθώς και των ειδικότερων
εκδοχών τους ("Κλασικός", "Νεο-κλασσικός
Ρεαλισμός", "Νεο-ρεαλισμός", "Στρατηγικός
Ρεαλισμός"
και
"Φιλελευθερισμός
της
Αλληλεξάρτησης", "Θεσμικός Φιλελευθερισμός",
"Δημοκρατικός Φιλελευθερισμός" κλπ.
-να αποκτήσει μια σχετική εξοικείωση με
νεώτερες θεωρητικές και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις
του
κλάδου,
όπως ο
"Κοινωνικός
Κονστρουκτιβισμός",
των
κριτικών που έχουν διατυπωθεί για κάθε
θεωρητική προσέγγιση και τις συνακόλουθες
αδυναμίες ή προτερήματα που έχει
καταγράψει η σχετική διεθνής βιβλιογραφία
-να αξιολογεί κριτικά το θεωρητικό κεκτημένο
της επιστήμης των διεθνών σχέσεων και να
αντιλαμβάνεται
πώς
οι
υφιστάμενες
θεωρητικές προσεγγίσεις μας βοηθούν να
οργανώσουμε αποτελεσματικότερα τη γνώση
μας για τις διεθνείς εξελίξεις
- να αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ θεωρίας
και πρακτικής στη διεθνή πολιτική και να
χρησιμοποιεί τη θεωρητική γνώση και τα
μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των
διεθνών σχέσεων προκειμένου να αναλύσει
διεθνή
φαινόμενα
με
μεθοδολογικά
συγκροτημένο τρόπο.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Robert Jackson - Georg Sorensen, Θεωρία και
Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων. Η
Σύγχρονη Συζήτηση (Εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα, 2003)
John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, Η
Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής
(Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2013)
(β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A
Simmons, eds. 2002. Handbook of International
Relations (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2002)
Manus Midlarsky, Handbook of War Studies II
(Ann Arbor, MI: University of Michigan Press,
2000)
John Vasquez, Classics of International
Relations (Upper Saddle, NJ: Prentice Hall,
1996)
Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, and
Stephen D. Krasner. 1999. Exploration and
Contestation in the Study of World Politics
(Cambridge, MA: MIT Press, 1999)
William C. Olson & A.J.R. Groom, International
Relations Then and Now. Origins and Trends in
Interpretation (London and New York,
Routledge, 1992)
William C. Olson, The Theory and Practice of
International Relations (Prentice Hall, NJ, 1987)
Bruce Bueno de Mesquita, Principles of
International
Politics
(Washington,
DC:
Congressional Quarterly Press, 2003)
Michael Nicholson, Causes and Consequences
in International Relations: A Conceptual Study
(London, New York: Frances Pinter, 1996)
Bruce Russett, Harvey Starr, and David Kinsella,
World Politics: The Menu for Choice (Belmont,
CA: Wadsworth Publishing, 2005)
Knud Erik Jorgensen, "Continental IR Theory,"
European Journal of International Relations (Vol.
6, March 2000, pp. 9-42)
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ
ΑΦΡΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-23

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Βόρεια Αφρική αποτελεί ένα υποσύστημα
μεγάλης σημασίας για τουλάχιστον 3 λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι η θέση που κατέχει η
περιοχή αυτή στην Μεσόγειο, το γεγονός
δηλαδή ότι η Βόρεια Αφρική αποτελεί αναγκαίο
πέρασμα από την Ευρώπη προς την λεγόμενη
Μαύρη Αφρική, αποτελώντας ταυτόχρονα και
ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των δύο ηπείρων.
Ο δεύτερος λόγος είναι η αλληλεπίδραση που
υπάρχει ανάμεσα στις δύο ακτές της Μεσογείου,
η οποία ήταν και παραμένει σημαντική, εφ΄όσον
κάθε αλλαγή στις περιφερειακές ισορροπίες που
συμβαίνει στην Βόρεια Αφρική, όπως συνέβη με
τις αραβικές εξεγέρσεις του 2011, επηρεάζει
άμεσα ή έμμεσα και την Ευρώπη.
Τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη, η οποία για
λόγους ενεργειακής ασφάλειας προσπαθεί να
διαφοροποιήσει τις πηγές από τις οποίες
προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η
Βόρεια Αφρική είναι πολύ σημαντική, δεδομένου
ότι δύο από τις χώρες που την αποτελούν,
δηλαδή η Αλγερία και η Λιβύη, έχουν πλούσιους
ενεργειακούς πόρους.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα
επιτρέψουν στους φοιτητές / φοιτήτριες του
Τμήματος να περιγράφουν, να εξηγούν, να
αναπτύσσουν, να συνθέτουν, να κρίνουν και
να αξιολογούν τα γεγονότα και τις εξελίξεις
που
σημειώνονται
στο
συγκεκριμένο
γνωστικό πεδίο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα αξιολόγησης : ελληνική
Γραπτή εξέταση
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Κριτήρια: πληρότητα ανάπτυξης του θέματος,
σαφήνεια, συνθετική ικανότητα
Τα κριτήρια ανακοινώνονται στους φοιτητές –
φοιτήτριες κατά την έναρξη του εξαμήνου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος
Κεφαλά Β., Βόρεια Αφρική: Εσωτερική
πολιτική, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις.
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2015.
Joffe G. (ed) Islamist Radicalization in North
Africa. Practice and Process, Routledge,
2012.
Hafez M. Why Muslims Rebel: Repression
and Resistance in the Islamic World. Lynne
Rienner Publishers, 2004.
Cavotorta F. – Durac V. (eds) The Foreign
Policies of the European Union and the
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United States in North Africa. Diverging or
Converging Dynamics? Routledge, 2009.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-22

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στη νεότερη
και σύγχρονη ιστορία των λαών της
Μεσογείου. Αφού γίνει μια εκτενής αναφορά
στη γεωγραφική οριοθέτηση και παρουσίαση
του μεσογειακού Χώρου καθώς και στην
εξέλιξη και αλληλεπίδραση των πολιτισμών
που αναπτύχθηκαν σ' αυτόν, το μάθημα
επικεντρώνεται
στη
νεότερη
ιστορική
διαδρομή τριών περιοχών: του ευρωπαϊκού
Νότου, των χωρών της ανατολικής
Μεσογείου και των χωρών του Μαγρέμπ.
Αρχικά εξετάζονται η ιστορία του Βυζαντίου
και οι σχέσεις του με τη Δύση καθώς και η
ιστορία και τα επιτεύγματα των μεγάλων
αραβικών
χαλιφάτων,
Ομεϋαδών
και
Αμπασιδών. Επίσης εξετάζονται η οργάνωση
και τα επιτεύγματα της οθωμανικής
αυτοκρατορίας καθώς και οι αιτίες της
παρακμής της. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση
στις εξελίξεις στο μεσογειακό Nότο την
περίοδο του μεσοπολέμου. Στο τέλος
αναλύεται η ιστορική εξέλιξη των αραβικών
κρατών της Μεσογείου ιδιαίτερα τους δύο
τελευταίους αιώνες και επισημαίνονται οι
βασικές συνιστώσες
δύο
σημαντικών
περιφερειακών
συγκρούσεων,
του
Παλαιστινιακού και του Κυπριακού.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος
ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:
 να επισημαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά
των σημαντικότερων πολιτισμών και κρατών
που αναπτύχθηκαν/δημιουργήθηκαν στο
μεσογειακό χώρο,
 να διακρίνει τη σημασία της Μεσογείου ως
πολιτικής και πολιτιστικής οντότητας στο
παγκόσμιο ιστορικό γίγνεσθαι, το μεσογειακό
πολιτισμό ως βάση του παγκόσμιου
πολιτισμού.
 να
αναλύει
την
αλληλεπίδραση
πολιτισμών και κρατών στο μεσογειακό χώρο
 την
τεράστια
πολυπλοκότητα
της
περιοχής
 καθώς και τα ποικίλα πολιτικά, κοινωνικά
και
οικονομικά
προβλήματα
που
αντιμετώπισαν,
 να προσεγγίσει σύγχρονα ζητήματα του
μεσογειακού χώρου,
 να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία
της ιστορικής επιστήμης στην ανάλυση των
πολιτικο-κοινωνικών φαινομένων καθώς και τα
ευρήματα της σύγχρονης έρευνας για την
ιστορία της Μεσογείου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Διαλέξεις
39
Συγγραφή εργασιών
Σύνολο Μαθήματος 60

ΣΤΗ

21

ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΙ

ΤΟΝ

ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του
εξαμήνου. Οι εξετάσεις είναι με τη μορφή
ερωτήσεων και ανάπτυξης θέματος. Στην
τελική βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη η
παρουσίαση και το περιεχόμενο των
ομαδικών εργασιών.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
F.
Braudel,
H
Mεσόγειος.
Αθήνα,
Αλεξάνδρεια 1990 (ως εισαγωγικό βιβλίο για
τη Μεσόγειο).
Γ. Σακκάς, Οι Άραβες στη Νεότερη και
Σύγχρονη Εποχή. Αθήνα, Πατάκης 2002 (το
α’ μέρος, κυρίως για Αίγυπτο, Συρία,
Παλαιστινιακό, Λιβύη και Αλγερία)
D. Abulafia και άλλοι, Η Μεσόγειος στην
Ιστορία. Αθήνα, Πατάκης, 2004 (η εισαγωγή
του και τα κεφ. 8 και 9, 1700-2000).
J. Carpentier και άλλοι, Ιστορία της
Μεσογείου. Αθήνα, Πατάκης, 2004.
Α. Nouschi, Η Μεσόγειος τον 20ο αι. Αθήνα.
Αθήνα, Μεταίχμιο 2003 (η γεν. εισαγωγή του).
Β. Lewis, Οι Άραβες στην Ιστορία. Αθήνα,
Γκοβόστης, 1995.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Mediterranean Politics
Middle East Studies
Journal of Southeastern Europe and the
Balkans
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΥΕ-30

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS)

ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει ως στόχο την καλύτερη
κατανόηση των δομών, λειτουργιών και
διαδικασιών που συνθέτουν την πολιτική
οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
του Εύξεινου Πόντου και επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των κρατών και άλλων
δρώντων στην περιοχή. Συγκεκριμένα το
μάθημα εστιάζει στις παρακάτω θεματικές:
- Σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα
στην ΝΑΕ και Εύξεινο Πόντου στην
μεταψυχροπολεμική περίοδο με έμφαση στη
«μετάβαση» προς την οικονομία της αγοράς
- Υφιστάμενα Σχήματα Περιφερειακής
Συνεργασίας στην Περιοχή
- Ζητήματα ‘Ήπιας Ασφάλειας’
- Διμερή Προβλήματα Ασφάλειας και
Περιφερειακή Συνεργασία - Εκκρεμείς
συγκρούσεις
- Οικονομικές Πτυχές της Περιφερειακής
Συνεργασίας
- Ο ρόλος και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς την περιοχή (διεύρυνση,
Ανατολική Εταιρική Σχέση)
- Η πολιτική της Ρωσίας στην περιοχή
- Η πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή
- Η Ελλάδα στον Καύκασο και στην Μαύρη
Θάλασσα
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- Η γεωπολιτική της ενέργειας (δίκτυα
ενέργειας, ανταγωνισμοί)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μέχρι το τέλος του μαθήματος, αναμένεται
ότι, ο φοιτητής, θα διαθέτει ειδικές γνώσεις
στην περιοχή σπουδών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου.
Ειδικότερα οι γνώσεις θα αφορούν στην
έννοια και στο περιεχόμενο της μετάβασης,
στην περιφερειακή ασφάλεια και ανάπτυξη,
στις πολιτικές μεγάλων δυνάμεων και στις
διεθνείς σχέσεις στην περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων, ο φοιτητής θα
αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες και θα
έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί σύνθετες
έννοιες και σύνθετα προβλήματα που
αφορούν την πολιτική και οικονομία της ΝΑ
Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά (και Αγγλικά
για φοιτητές Erasmus)
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (βαρύτητα
80% του βαθμού) Συμμετοχή στις Διαλέξεις
(βαρύτητα 20%)
Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα στην
περιγραφή του μαθήματος στο eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Η ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου,
επιμ. CornellSvante, Αθήνα, Παπαζήση,
2007
- Αρμακόλας Ιωάννης & Θάνος Ντόκος, επιμ.,
Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2011
- Ξεδιπλώνοντας την οικονομική συνεργασία
του Εύξεινου Πόντου, επιμέλεια Π. Μανώλη,
Αθήνα, Παπαζήση, 2009
- MazowerMark, Τα Βαλκάνια, Αθήνα,
Εκδόσεις Πατάκη, 2002
Παγκόσμιες
τάσεις,
περιφερειακές
συνέπειες, Ι. Lesser, Αθήνα, Παπαζήση,
2009
- Καραγιάννης, Μάνος, Η Τουρκική
Εξωτερική
Πολιτική
στον
Καύκασο,
Παπαζήσης,
Ινστιτούτο
Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 2006
- Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κρίση και
προοπτικές, (συλλογικό), Παπαζήση, Αθήνα
2010.
- Μπρεζίνσκι, Ζμπίγκνιου , Η μεγάλη
σκακιέρα. Η αμερικανική υπεροχή και οι
γεωστρατηγικές της επιταγές, Λιβάνη, Αθήνα,
1998
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
- Journal of Southeast European and Black
Sea Studies
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Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥΕ-09

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται γεγονότα και
εξελίξεις που σηματοδότησαν την πορεία της
Ευρώπης από την αυγή του 16ου αι., εποχή
μετάβασης από το μεσαίωνα στη νεότερη
εποχή, ως τα μέσα του 20ο αιώνα. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στην Αναγέννηση, στο
κίνημα του Διαφωτισμού και τη Γαλλική
Επανάσταση, στις νέες πολιτικές δομές μετά
την πτώση του Ναπολέοντα, στην ανάδυση
των εθνικιστικών και κοινωνικών κινημάτων,
στην ανάπτυξη του βιομηχανικού και
εμπορικού καπιταλισμού, στον αποικιακό
ανταγωνισμό,
στη
σχέση
εθνικών
συμφερόντων και εξωτερικής πολιτικής, στις
ιδεολογικές - κοινωνικές αντιπαραθέσεις και
την οικονομική κρίση τα χρόνια του
μεσοπολέμου.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
 να εμβαθύνει σε σημαντικά ζητήματα της
νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας και να
αναλύει τις αιτίες και τις σχέσεις των
γεγονότων,

 να κατανοεί τη σημασία των ευρωπαϊκών
εξελίξεων στη διαμόρφωση του σύγχρονου
κόσμου και πολιτισμού,
 να κατανοεί σημαντικούς όρους, όπως
Αναγέννηση, Διαφωτισμός, ιμπεριαλισμός,
αποικιοκρατία, κομμουνισμός, φασισμός κ.ά.,
 να αντιλαμβάνεται την αλληλοσύνδεση των
γεγονότων στην ιστορική τους εξέλιξη,
 να χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη
βιβλιογραφία και τα κατάλληλα επιστημονικά
εργαλεία για την ανάλυση των εξελίξεων
στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεων
 Αυτόνομη εργασία
 Ομαδική εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39
Συγγραφή εργασιών
21
Σύνολο Μαθήματος 60
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του
εξαμήνου. Οι εξετάσεις είναι με τη μορφή
ερωτήσεων και ανάπτυξης θέματος. Στην
τελική βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη η
παρουσίαση και το περιεχόμενο των
ομαδικών εργασιών.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Denis Richards, Ιστορία της Σύγχρονης
Ευρώπης, 1789-2000 ( Παπαδήμας, 2001).
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Ε. Βurns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή
στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Νεότερης
Ευρώπης, τ.Β. Θεσ. (Παρατηρητής 1985).
Μ. Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός
Εικοστός Αιώνας. (Αλεξάνδρεια 2001).
Ε. Hobsbawn, Η Εποχή των Άκρων. Ο
Σύντομος 20ος Αιώνας. (ΜΙΕΤ 1994).
D. Thomson, Europe Since Napoleon
(Penguin Books, 1990).
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Mediterranean Politics
Modern European History
Journal of Southeastern Europe and the
Balkans
ΔΥΕ-31
Ανάλυση
της
Σύγχρονης
Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής
(μη διαθέσιμη περιγραφή)
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΙΚΆ V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΥ-15

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΑΥΤΟΥ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΕ ΛΙΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σ’αυτό το επίπεδο διδάσκονται κλίσεις
ιδιόμορφων και ανώμαλων ουσιαστικών,
ρηματικά παράγωγα, βασικές μετοχές
(παθητικές και ενεργητικές), ανώμαλα και
ομαλά απαρέμφατα ρημάτων, εξάσκηση
στην κατανόηση τριών σύντομων κειμένων
εκτός διδακτέας ύλης, πρακτική στην
ανάγνωση μιας αραβικής εφημερίδας,
ασκήσεις στην μετάφραση από και στα
αραβικά, προσέγγιση των κανόνων του
εντοπισμού των ριζών των αραβικών λέξεων

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ασκήσεις στα προηγούμενα φαινόμενα της
γραμματικής, σύντομη επισκόπηση των
προηγουμένων επιπέδων, εμπέδωση των
βασικών θεμάτων του παρόντος επιπέδου
πρακτική
στην
ανάγνωση
μιας
αραβικήςεφημερίδας. Ο φοιτητής, όταν μιλάει
τα επίσημα αραβικά («καθαρεύουσα») θα
πρέπει να είναι κατανοητός από κάθε
αραβόφωνο που έχει ολοκληρώσει την έκτη
τάξη ενός αραβικού Δημοτικού σχολείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο μέγιστος βαθμός είναι (10): Κλίσεις
ιδιόμορφων και ανώμαλων ουσιαστικών(1½) ,
ρηματικά παράγωγα(1½), βασικές μετοχές
(παθητικές και ενεργητικές) (1½), ανώμαλα
και ομαλά απαρέμφατα ρημάτων(1½),
κατανόηση τριών σύντομων κειμένων εκτός
διδακτέας ύλης(1½) μετάφραση από και στα
αραβικά(1½), προσέγγιση των κανόνων του
εντοπισμού των ριζών των αραβικών
λέξεων(1) .
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Fadel. I., Σημειώσεις αραβικής γλώσσας &
γραμματικής (Τ.Μ.Σ.).
Fadel. I., βιβλίο αραβικής γλώσσας &
γραμματικής. (υπότουπιεστηρίου).
J.A. HAYWOOD and H.M. NAHMAD,
ARABIC GRAMMAR OF THE WRITTEN
LANGUAGE, LONDON, 1962. (Αραβική
γραμματική στα αγγλικά).
β) Συμπληρωματικήβιβλιογραφία:
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HANS WEHR, A DICTIONARY OF
MODERN WRITTEN ARABIC, LONDONBEIRUT. (Αραβο-αγγλικόλεξικό).
ا.  اﻟﻤﻌﻠــــﻮف،  اﻷﻋـــﻼم و اﻟﻠﻐــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺠـــﺪ،
 ﺑــــﻴﺮوت، 1975. (Αραβο-αραβικό λεξικό).
ΑΡΤ.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ & ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΜΕΛ,
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΕΛ-ΛΗΝΙΚΟΝ, ΛΙΒΑΝΟΣ,
1990. (Αραβο-ελληνικό λεξικό).
إ.  ﻓﺎﺿــــﻞ، اﻟﻠﻐــــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـــــﻴﺎت
 اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ،  دﻣﺸــﻖ، 1989. (Αραβο-αραβική
γραμματική).
Φύλλα από τον έντυπο αραβικό τύπο
ήκατάλληλα αποσπάσματα της επίσημης
αραβικής γλώσσας.
Εβραϊκά V
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΒΡΑΪΚΑ V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΒΡΑΪΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατά το πέμπτο εξάμηνο σπουδών
εξετάζονται:
-οι
εξαρτημένες
προτάσεις
(χρονικές,
αιτιολογικές, συμπερασματικές)
-το πρώτο είδος υποθετικού λόγου
(πραγματικό)
-τα κλιτικά της πρόθεσης  מ/ מן
-ο παρελθοντικός χρόνος των ομαλών ρημάτων
των
συζυγιών
התפעלκαιהפעילκαι
της
υποκατηγορίας  ל״הστις συζυγίες פיעל, פעל
-ο ενεστώτας και ο παρελθοντικός χρόνος
της παθητικής συζυγίας  נפעלστην κατηγορία
των ομαλών
-ο μελλοντικός χρόνος της συζυγίας פעל
στην κατηγορία των ομαλών (אפעל-)אפעול
και στην υποκατηγορία ע״ו-ע״י

-διάφορα άρθρα από την εφημερίδα
(למתחילשערγραμμένη σε απλά Εβραϊκά προς
χρήση των νέων μεταναστών)
-βιογραφίες και περιηγητικά κείμενα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να διαβάζει άρθρα εφημερίδας (σε
απλουστευμένα Εβραϊκά).
- να διαβάζει και να γράφει βιογραφίες.
- να κάνει μία προφορική παρουσίαση ενός
προσώπου.
- να κατανοεί και να παράγει γραπτό και
προφορικό λόγο, χρησιμοποιώντας πλέον
και τους τρεις γραμματικούς χρόνους της
γλώσσας.
- να κατανοεί και να παράγει σύνθετες
περιόδους, χρησιμοποιώντας εξαρτημένες
προτάσεις
(χρονικές,
αιτιολογικές,
συμπερασματικές, υποθετικές κ.ά.)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
1989, אקדמון, חיהעברית
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Coffin E. & Bolozky Sh., 2005, A Reference
Grammar of Modern Hebrew, Cambridge
University Press
Glinert L., 1989, Modern Hebrew: An
Essential Grammar, Cambridge University
Press
Σημειώσεις της διδάσκουσας
Αγγλικά V
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ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΚΥ- 07 Ευρωμεσογειακές Σχέσεις
Το μάθημα στοχεύει σε μία διεπιστημονική
προσέγγιση των σπουδών περιοχής της
Μεσογείου, υπό το πρίσμα των διεθνών
σχέσεων, της πολιτικής και της οικονομίας.
Έμφαση δίνεται στη μελέτη των σχέσεων των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες. Μελετώνται
ιδιαίτερα η Διάσκεψη της Βαρκελώνης (1995),
η Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των
Παρισίων για την Μεσόγειο (2008) καθώς και
οι πρωτοβουλίες της Μασσαλίας (2008) για
την Ένωση για την Μεσόγειο. Εξετάζονται
επίσης οι πολιτικές των Μεγάλων Δυνάμεων
στην περιοχή, μετά την κατάλυση του
διπολικού συστήματος.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-08

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται
διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
-Θεωρία και Πρακτική της Ελληνικής
Εξωτερικής Πολιτικής: Η σχέση μεταξύ της
ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας και των
διαμορφωτών αποφάσεων της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής
-Διεθνές Δίκαιο και Ελληνική Εξωτερική
Πολιτική: Μια ιδιότυπη σχέση

-Ο Ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
στη Διαμόρφωση της Ελληνικής Εξωτερικής
Πολιτικής
-Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ):
Εμφάνιση, Παρέμβαση και Διαμόρφωση της
Σύγχρονης Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής
-Πολιτιστική
Διπλωματία/
Πολιτιστική
Πολιτική και Εξωτερική Πολιτική
-Ο Ρόλος του Ελληνοαμερικανικού Λόμπυ
στη Διαμόρφωση των Ελληνο-αμερικανικών
Σχέσεων
-Η "Πράσινη Διάσταση" της Ελληνικής
Εξωτερικής Πολιτικής.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η
εξοικείωση των συμμετεχόντων με σειρά
πεδίων ανάπτυξης της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής που αφορούν σε ζητήματα και
θεματικές περιοχές που στο σύγχρονο
παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον
αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, με
αποτέλεσμα να εντάσσονται με ολοένα και
περισσότερο δυναμικό τρόπο στη σύγχρονη
ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής μιας
"μικρής-μεσαίας χώρας", όπως η Ελλάδα. Με
την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:
- να διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη γνώση
μιας σειράς ζητημάτων που συνδέονται με τη
διαμόρφωση της σύγχρονης ατζέντας της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
- να αποτιμήσει κριτικά τη συνεχώς
διαμορφούμενη νέα ατζέντα της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει
ζητήματα
που
δεν
αφορούν
στο
παραδοσιακό πλαίσιο ανάπτυξης των
σχέσεων της Ελλάδας με χώρες του άμεσου
και ευρύτερου περιβάλλοντός της
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- να χρησιμοποιήσει τη θεωρητική γνώση
και τα μεθοδολογικά εργαλεία του κλάδου
των διεθνών σχέσεων που αφορά στην
Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής (ΑΕΠ) Foreign Policy Analysis (FPA) προκειμένου
να αναλύσει και να αξιολογήσει κριτικά το
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν μια
σειρά από ζητήματα στη διαμόρφωση της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κυρίως κατά
τη τελευταία εικοσαετία
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ώρες (1.56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ώρες (3.32 ECTS)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με
Ερωτήσεις
Γραπτή εργασία
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλειφαντής, Σ.- Σ. Ζάμπουρας, Σύγχρονη
ελληνική εξωτερική πολιτική. Προβλήματα
προσέγγισης & επιλογών, Αθήνα: Εκδόσεις
Ειρήνη, α.η.
Allison, G. – K. Nicolaides (επιμ.), Το ελληνικό
παράδοξο: υπόσχεση και επίδοση, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997.
Βαληνάκης, Γ. (επιμ.) , Ελληνική εξωτερική
πολιτική και ευρωπαϊκή πολιτική, Αθήνα:
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης/ Ευρωπαϊκό Κέντρο
Αριστείας Παν/μίου Αθηνών,2010.
Βαληνάκης, Γ. , Εισαγωγή στην ελληνική
εξωτερική πολιτική, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,
1989 και Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2005.
Βαρβαρούσης, Π., Ελληνική διπλωματία.
Παραδοσιακή διπλωματική υπηρεσία στη
σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική, Αθήνα:
Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα, 1983.
Βερέμης, Θ. – Θ.Κουλουμπής, Ελληνική
εξωτερική
πολιτική.
Προοπτικές
και
προβληματισμοί, Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 1995.
Βοσκόπουλος, Γ., Ελληνική εξωτερική πολιτική.
Από τον 20Ο αιώνα στον 21ο αιώνα, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήσης, 2005.
Γκίκας, Β., Δίκαιο και θεσμοί της εξωτερικής
πολιτικής. Το ελληνικό σύστημα εξωτερικής
αρμοδιότητας,
Αθήνα:
Εκδόσεις
Αθ.
Σταμούλης,2005.
Ήφαιστος, Π. – Χ.Τσαρδανίδης (επιμ.), Το
ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας και η ελληνική
εξωτερική πολιτική προς το 2000, Αθήνα: Ι.
Σιδέρης, 1992.
Greco, V., Σχολές σκέψης και ελληνική
εξωτερική πολιτική 1945 -1981, Αθήνα:
Ελληνικό ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής, 2002.
Θεοδωρόπουλος, Β., Ανασκόπηση. Η εξωτερική
πολιτική της νεότερης Ελλάδας, Αθήνα:
Ι.Σιδέρης.ΕΛΙΑΜΕΠ, 1996.
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Θεοδωρόπουλος, Β. et al.,Σκέψεις και
προβληματισμοί για την εξωτερική μας πολιτική,
Αθήνα: Ι.Σιδέρης.ΕΛΙΑΜΕΠ, 1995.
Καζάκος, Π –Μ.Κούμας- Χ. Παπασωτηρίου- Α.
Συρίγος- Ε. Χατζηβασιλείου, Η Ελλάδα στον
κόσμο
της.
Μεταξύ
ρεαλισμού
και
ανεδαφικότητας στο διεθνές σύστημα, Αθήνα;
Εκδόσεις Πατάκη,2016.
Καιρίδης, Δημήτρης – Ευάνθης Χατζηβασιλείου
- Ευάγγελος Βενιζέλος, Η Ελλάδα στον Κόσμο.
Νέες προκλήσεις για την ελληνική εξωτερική
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας,
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2017.
Κανελλόπουλος, Α. - Χ. Φραγκονικολόπουλος,
(επιμ.), Παρόν και μέλλον της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής. Δομές και τρόποι άσκησης,
Αθήνα: Εκδόσεις
Σιδέρης, 1995.
Κοτζιάς, Ν., Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας
στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης,
2010.
Κουλουμπής, Θ., Η Ελλάδα και ο κόσμος. Μια
κριτική αποτίμηση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση,
2005.
Κουφουδάκης, Β.- Χ.Τσαρδανίδης – Κ.
Σωτηρέλης, Η πολιτική των Υπερδυνάμεων
στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Περσικό
Κόλπο, Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών,
1989.
Κώνστας, Δ. – Π. Τσάκωνας (επιμ.), Ελληνική
Εξωτερική πολιτική. Εσωτερικές και διεθνείς
παράμετροι, Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας, 1994.
Κώνστας, Δ – Χ. Τσαρδανίδης (επιμ.), Σύγχρονη
Ελληνική εξωτερική πολιτική, Τόμοι Α και Β,
Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1989.
Ντόκος, Θ. (επιμ.), Λευκή Βίβλος για την
ελληνική εξωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια.
Προκλήσεις- ευκαιρίες και προτάσεις πολιτικής,
Αθήνα:Εκδόσεις Ι.Σιδέρης/ ΕΛΙΑΜΕΠ, 2016.

Ντόκος, Θ. – Π.Τσάκωνας, Στρατηγική
ασφάλειας. Οικοδομώντας το ελληνικό μοντέλο
στον εικοστό πρώτο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση, 2005.
Παπαναστασόπουλος, Ν., Η
διαχείριση
κρίσεων στην ελληνική εξωτερική και αμυντική
πολιτική. Η περίπτωση της κρίσης των Ιμίων,
Αθήνα: Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, 2015.
Περράκης, Σ., (επιμ.), Ελληνική εξωτερική
πολιτική και διεθνές δίκαιο, Αθήνα:
Όστρια Βιβλίο, 2014.
Ροζάκης, Χ., Τρία χρόνια ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής,1974- 1977, Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση, 1978.
Σβολόπουλος, Κ.,Η ελληνική εξωτερική πολιτική
1945- 1981, Αθήνα: Βιβλοπωλείο της Εστίας,
2001.
Tsakonas, P., “Policy Ideas and Foreign Policy
Reform in Post-Cold War Greece” στο S.
Kalyvas, G. Pagoulatos and H. Tsoukas (eds.),
From Stagnation to Forced Adjustment.
Reforms in Greece, 1974-2010, New York:
Hurst and Columbia University Press, New York,
2012
Tsakonas, P. – S. Constantinides (eds.), “The
Greek Crisis”, Etudes Helleniques/Hellenic
Studies, Vol. 20, No. 2, Autumn/Automne 2012
Tsakonas, P. (ed.), Greek Foreign Policy.
Emerging Actors and Processes Special issue
editor, Etudes Helléniques/Hellenic Studies, Vol.
15, No. 2, Spring 2007
Tsakonas, P. “Theory and Practice in Greek
Foreign Policy”, Journal of Southeast European
and Black Sea Studies, Vol. 5, Issue 3,
September 2005
Τσάκωνας, Π. (επιμ.),. Σύγχρονη Ελληνική
Εξωτερική Πολιτική. Μια Συνολική Προσέγγιση,
Τόμος Α΄ και τόμος Β΄, Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2003
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Τσαρδανίδης, Χ., «Η ελληνική εξωτερική
πολιτική κατά τον 20ο αιώνα» στο Α. Μωυσίδης
– Σ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον
19ο & 20ο αιώνα. Εισαγωγή στην ελληνική
κοινωνία,
Αθήνα:
Εκδόσεις
Τόπος,
2010,σελ.341- 368.
Τσαρδανίδης, Χ.–Ε. Μυσιρή, «Η αναδιάρθρωση
της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Το
‘μετέωρο’ βήμα ανάμεσα σε δύο υπουργεία».
Foreign Affairs. The Hellenic Edition, Τεύχος 18,
Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2013, σελ. 85-105.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Αγορά χωρίς Σύνορα
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική
Εξωτερικά Θέματα
Journal of Balkan and Near East Studies
Journal of Greek Modern Studies
Hellenic Studies
Mediterranean Quarterly
Mediterranean Politics
Mediterranean Politics
South European Society and Politics
Southeast European and Black Sea Studies
ΔΥ-24 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Το μάθημα αυτό απαρτίζεται από τις
ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Το Δίκαιο ως σύνολο δεσμευτικών κανόνων
•Το Διεθνές Δίκαιο και το ζήτημα της
υποχρεωτικής του εφαρμογής από τα Κράτη
•Τα Υποκείμενα του Διεθνούς Δίκαιου
(Κράτη, Άτομα, Διεθνείς Οργανισμοί, ΜΚΟ,
άλλοι Δρώντες)
• Τα συστατικά στοιχεία του Κράτους (Λαός,
Έδαφος, Κυβέρνηση, Ανεξαρτησία)
• Το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών και των
Διεθνών Δικαιοπραξιών (Πολυμερείς και διμερείς
Συνθήκες και Συμφωνίες)

• Οι μέθοδοι Ειρηνικής Επιλύσεως των
Διαφορών (δικαστικός διακανονισμός, διαιτησία,
διαπραγμάτευση, έρευνα, διαμεσολάβηση καλές υπηρεσίες, συνδιαλλαγή).
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥΕ-25

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Συνήθως εξετάζονται σε βάθος τα εξής
κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών:
Η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων
του ανθρώπου
Το διεθνές σύμφωνο για τα πολιτικά και
αστικά δικαιώματα
Το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
Η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του
ανθρώπου
Ο αφρικανικός χάρτης δικαιωμάτων των
ανθρώπων και των λαών
Αναφορά βεβαίως γίνεται και στα υπόλοιπα
περιφερειακά κείμενα (Αμερική, αραβικός
κόσμος, ισλαμικός κόσμος, και asean).
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει
παγκόσμια και περιφερειακά πολυμερή
κείμενα για την προστασία των δικαιωμάτων
του ανθρώπου. Μέσω της αναρτήσεως στο
e-class των εν λόγω κείμενων στην αγγλική
γλωσσά
οι
φοιτητές
μπορούν
να
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παρακολουθούν με ευκολία την ανάλυση
τους αλλά και την μεταξύ τους σύγκριση.
Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές
είναι σε θέση να έχουν μια σφαιρική άποψη
για το αντικείμενο σε δύο άξονες: πρώτον,
ποια είναι τα προσευχόμενα δικαιώματα και
ελευθερίες και δεύτερον, ποιοι είναι οι
θεσμικοί μηχανισμοί για τον έλεγχο της
συμμορφώσεως των κρατών προς τα εν
λόγω κείμενα (περιφερειακά δικαστήρια
δικαιωμάτων του ανθρώπου, μηχανισμοί
εποπτείας στο πλαίσιο του ΟΗΕ, κ.λπ.).
Λόγω της υπάρξεως πάρα πολλών σχετικών
κείμενων
γίνεται
επιλογή.
Συνήθως
εξετάζονται σε βάθος τα εξής κείμενα:
Η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων
του ανθρώπου
Το διεθνές σύμφωνο για τα πολιτικά και
αστικά δικαιώματα
Το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
Η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του
ανθρώπου
Ο αφρικάνικος χάρτης δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των λαών
Αναφορά βεβαίως γίνεται και στα υπόλοιπα
περιφερειακά κείμενα (Αμερική, αραβικός
κόσμος, ισλαμικός κόσμος, κ.λπ..).
Όλα τα κείμενα έχουν αναρτηθεί στην
αγγλική γλώσσα
και αυτό θα τους
εξοικειώσει με την ανάγνωση και κατανόηση
ξενόγλωσσων κειμένων και θα μπορούσε να
γίνει συμπληρωματικά με το μάθημα των
ακαδημαϊκών αγγλικών.
Δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές είτε ατομικά
είτε σε μικρές ομάδες να εκπονήσουν εργασίες
και να τις παρουσιάσουν κατά την διάρκεια του
μαθήματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ώρες (1.56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ώρες (3.32 ECTS)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Αντωνόπουλος και Κ. Μαγκλιβέρας
(Επιμέλεια), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας,
Τρίτη Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017
Π. Νασκου Περρακη, Διεθνης Προστασια
Δικαιωματων του Ανθρωπου. Εκδοσεις
Σακκουλα, 2016
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Human Rights Quaterly
International Journal Of Human Rights
Harvard Journal Of Human Rights
Nordic Journal Of Human Rights
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ

ΜΕΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥΕ-27

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
91
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Το μάθημα Ζητήματα διεθνούς πολιτικής
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αποτελεί την
απαραίτητη συνέχεια του μαθήματος Διεθνής
πολιτική στην Μέση Ανατολή, εφ΄όσον ως
Μέση Ανατολή γίνεται πλέον αντιληπτός ένας
ευρύτατος γεωγραφικός χώρος, στα πλαίσια
του οποίου οι αλληλεπιδράσεις και
αλληλεξαρτήσεις είναι εντονότερες παρά
ποτέ.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα περίπλοκη
περιοχή,
όπου απαντώνται όλα
τα
προβλήματα του σύγχρονου κόσμου είτε
πρόκειται
για
τις
κλασσικού
τύπου
διακρατικές συγκρούσεις είτε πρόκειται για
την ανάδυση νέων ιδεολογιών όπως το
πολιτικό Ισλάμ, η ακραία εκδοχή του οποίου
αποτελεί την ισλαμική τρομοκρατία, είτε
πρόκειται για αυξημένες ασύμμετρες απειλές.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα
επιτρέψουν στους φοιτητές/φοιτήτριες του
Τμήματος να περιγράφουν, να εξηγούν, να
αναπτύσσουν, να συνθέτουν, να κρίνουν
και να αξιολογούν τα γεγονότα και τις
εξελίξεις
που
σημειώνονται
στο
συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική
Γραπτή εξέταση

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Κριτήρια: πληρότητα ανάπτυξης του θέματος,
σαφήνεια, συνθετική ικανότητα
Τα κριτήρια ανακοινώνονται στους φοιτητές /
τριες, κατά την έναρξη του εξαμήνου.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διδακτικές σημειώσεις της διδάσκουσας
Καλβοκορέσσι Π., Η διεθνής πολιτική
μετά το 1945. Εκδόσεις Τουρίκη, Αθήνα,
2010, τ. Β’
Milton – Edwards B, Contemporary politics in
the Middle East. Polity Press, 2011, 3rd
edition.
Murden S., Islam, the Middle East and the
new global hegemony. Lynne Rienner
Publishers, London, 2002.
Goldschmidt A. Jr – Boum A., A concise
History of the Middle East. Westview Press,
2016
ΔΥΕ-32 Θεσμοί Διεθνούς Ειρήνης και
Ασφάλειας
(μη διαθέσιμη περιγραφή)
ΕΒ0044
Ανθρωπολογικές
και
Κοινωνιολογικές
Διαστάσεις
της
Θρησκείας (ΠΤΔΕ)
Θρησκεία – Άνθρωπος – Κοινωνία
• Η σχέση μεταξύ θρησκευτικής και
κοινωνικής συμπεριφοράς
• Ανθρωπιστική και Αυταρχική θρησκεία
• Θρησκευτική Βία και Πολιτική Συμπεριφορά
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΙΚΑ VI

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΥ-16

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6
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ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Η
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ
ΑΥΤΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ
ΛΙΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διεύρυνση των εγκλίσεων των ρημάτων,
συντακτική
αναγνώριση
των
λέξεων,
επίδραση συγκεκριμένων μορίων στα
ονόματα, μετάφραση από τα αραβικά στα
ελληνικά και αντιθέτως, εξάσκηση στον
προφορικό διάλογο σε εξειδικευμένα θέματα,
εμπέδωση των θεμάτων του εν λόγω
επιπέδου μέσω μιας πληθώρας ποικίλων
γραπτών και προφορικών ασκήσεων και
γενική
επανάληψη
των
καινούργιων
φαινομένων της γραμματικής του εν λόγω
επιπέδου.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αυτό είναι το τελευταίο ακαδημαϊκό επίπεδο
που δίνει στους φοιτητές, που θέλουν να
εντρυφήσουν στην αραβική γλώσσα, μια
γερή βάση δεδομένων του εν λόγω
γνωστικού αντικειμένου. Σε αυτό το επίπεδο
δίνεται ειδικό βάρος στο εμπλουτισμό του
λεξιλογίου με ειδικές φράσεις, εκφράσεις,
ιδιωματισμούς. Γίνεται ακόμη και εξάσκηση
στην χρήση του επιστημονικού αραβικού
λεξικού, ορισμένα αποσπάσματα από
κλασικά αραβικά βιβλία, εξάσκηση στην
ακρόαση του αραβικού λόγου. Ο φοιτητής
αφού ολοκληρώσει τον κύκλοσπουδών της
αραβικής γλώσσας στο Τ.Μ.Σ.,δεν θα έχει
ιδιαίτερη δυσκολία στην γραφή και
ανάγνωση της αραβικής γλώσσας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο μέγιστος βαθμός είναι (10): Εγκλίσεων των
ρημάτων(1½), συντακτική αναγνώριση των
λέξεων(2½),
επίδραση
συγκεκριμένων
μορίων στα ονόματα(½), μετάφραση από τα
αραβικά στα ελληνικά και αντιθέτως(2½),
προφορικός διάλογος (1½) κατανόηση τριών
σύντομων κειμένων εκτός διδακτέας ύλης(1½)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
Fadel. I., Σημειώσεις αραβικής γλώσσας &
γραμματικής (Τ.Μ.Σ.).
Fadel. I., βιβλίο αραβικής γλώσσας &
γραμματικής. (υπό του πιεστηρίου).
J.A. HAYWOOD αnd H.M. NAHMAD,
ARABIC GRAMMAR OF THE WRITTEN
LANGUAGE, LONDON, 1962. (Αραβική
γραμματική στα αγγλικά).
β) Συμπληρωματικήβιβλιογραφία:
HANS WEHR, A DICTIONARY OF
MODERN WRITTEN ARABIC, LONDONBEIRUT. (Αραβο-αγγλικόλεξικό).
ا.  اﻟﻤﻌﻠــــﻮف،  اﻷﻋـــﻼم و اﻟﻠﻐــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺠـــﺪ،
 ﺑــــﻴﺮوت، 1975. (Αραβο-αραβικό λεξικό).
ΑΡΤ.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ & ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΜΕΛ,
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΕΛ-ΛΗΝΙΚΟΝ, ΛΙΒΑΝΟΣ,
1990. (Αραβο-ελληνικό λεξικό).
إ.  ﻓﺎﺿــــﻞ، اﻟﻠﻐــــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـــــﻴﺎت
 اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ،  دﻣﺸــﻖ، 1989. (Αραβο-αραβική
γραμματική).
Φύλλα από τον έντυπο αραβικό τύπο
ήκατάλληλα αποσπάσματα της επίσημης
αραβικής γλώσσας.
ﻟَﻴﻠﺔ و ﻟَﻴﻠﺔ أﻟــﻒ ﻛﺘـــﺎب ﻛﺘـــﺎب ﻣﻦ ﻣُﻘﺘَﻄﻔﺎت
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Τουρκικά VI
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΒΡΑΪΚΑ VI

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΒΡΑΪΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

προτάσεις
(χρονικές,
αιτιολογικές,
συμπερασματικές, υποθετικές κ.ά.).
-να γράφει περιλήψεις άρθρων.
- να παρουσιάσει γραπτά και προφορικά ένα
παιδικό λογοτεχνικό έργο (ένα κλασικό
παραμύθι συνήθως).

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατά το έκτο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών
στην εβραϊκή γλώσσα εξετάζονται:
- τα ρηματικά ουσιαστικά της Εβραϊκής
()פעולהשמות
- τα κλιτικά των προθέσεων לפני, אחרי, אל, על,
בלי
- ο μελλοντικός χρόνος στις υπόλοιπες
ενεργητικές συζυγίες και υποκατηγορίες
ρημάτων
- ένα δείγμα παιδικής λογοτεχνίας στο
πρωτότυπο
- διάφορα άρθρα από την εφημερίδα
( למתחילשערγραμμένη σε απλά Εβραϊκά
προς χρήση των νέων μεταναστών)
Επίσης, οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος σε μία
θεατρική
μεταφορά (προσαρμοσμένη σε
απλουστευμένα Εβραϊκά) του παραμυθιού
που εξετάζεται κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
- να κατανοεί και να παράγει γραπτό και
προφορικό λόγο, χρησιμοποιώντας πλέον
και τους τρεις γραμματικούς χρόνους της
γλώσσας.
- να κατανοεί και να παράγει σύνθετες
περιόδους, χρησιμοποιώντας εξαρτημένες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διδακτικές
και
μαθησιακές
μέθοδοι:
Συνδυασμός επικοινωνιακής προσέγγισης
και της διδακτικής μεθόδου εστίασης στον
τύπο (focus on form).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Μέθοδοι αξιολόγησης /
Γραπτές εξετάσεις

βαθμολόγησης:

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
1989, אקדמון,חיהעברית
β) Συμπληρωματκή βιβλιογραφία:
Coffin E. & Bolozky Sh., 2005, A Reference
Grammar of Modern Hebrew, Cambridge
University Press, 2005
Glinert L., 1989, ModernHebrew: An
Essential Grammar, Cambridge University
Press, 1989
Σημειώσεις της διδάσκουσας
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-06

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι ιστορικές καταβολές των διεθνών
οργανισμών και η εξελικτική τους πορεiα από
το 1815 έως σήμερα
Το συμβούλιο της Ευρώπης
Ο οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και
αναπτύξεως
Ο οργανισμός για την ασφάλεια και την
συνεργασία στην Ευρώπη
Ο
οργανισμός
του
βορειοατλαντικού
σύμφωνου (ΝΑΤΟ)
Η κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών
Ο οργανισμός οικονομικής συνεργασίας
Ευξείνου πόντου
Το βόρειο συμβούλιο – το βόρειο συμβούλιο
των υπουργών
Το μέλλον των διεθνών οργανισμών
(παγκόσμιων και περιφερειακών)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο μάθημα αυτό γίνεται λεπτομερής
ανάλυση επιλεγμένων διεθνών οργανισμών
με κύριο κριτήριο επιλογής να συμμετέχει ως
κράτος μέλος η Ελλάς. Η ανάλυση των
οργανισμών γίνεται με βάση τον καταστατικό
χάρτη του κάθε οργανισμού, τα όργανα του
και τις δραστηριότητες του, και στο τέλος
επιδιώκεται να δοθεί μια αξιολόγηση για την
έως σήμερα δράση του.
Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές είτε ατομικά
είτε σε μικρές ομάδες να εκπονήσουν εργασίες
και να τις παρουσιάσουν κατά την διάρκεια του
μαθήματος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ώρες (1.56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ώρες (3.32 ECTS)
ΓΡΑΠΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ώρες (0.12
ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μέθοδοι αξιολόγησης Ερωτήσεις Ανάπτυξης
Δοκιμίων, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Π
ΝΑΣΚΟΥ
ΠΕΡΡΑΚΗ,
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2016
Κ ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ, ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, 2005
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Organizations Law Review
Review of International Organizations
Journal of International Organizations Studies
American University International Law Review
Austrian Review of International and European
Law
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ευρωπαϊκή

Ενοποίηση

και Παγκοσμιοποίηση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-20

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Η Ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία αποτελεί
αναμφίβολα ένα κορυφαίο πολιτικό και
οικονομικό εγχείρημα το οποίο πέρα από τη
γεωπολιτική του σημασία, προκαλεί ορισμένα
κομβικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη φύση του
και την προοπτική του. Στο πλαίσιο του
μαθήματος «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και
Παγκοσμιοποίηση»
θα
μελετήσουμε
τις
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε
μια ασφαλή Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο.
Θα εξετάσουμε επίσης τη Μεταρρυθμιστική
Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία καταρτίστηκε
για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕ και την
ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή σκηνή. Η
ΕΕ διαθέτει
πλέον
περισσότερα εφόδια
προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τους
τομείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και
της μετανάστευσης.
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Από το Έθνος-Κράτος στην παγκοσμιοποίηση
2.Από το «Εθνικό» στο «Ευρωπαϊκό»
3. Από το «Ευρωπαϊκό» στο «Παγκόσμιο»
4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής
διαχείριση της παγκοσμιοποίησης
5. Η εξωτερική δράση της Ένωσης
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σ’ έναν πολυπολικό και περίπλοκο κόσμο; Θα
μπορέσει η ΕΕ να μιλήσει με μια φωνή στο
πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας ή θα εξελιχθεί
σ’ έναν οικονομικό γίγαντα που παραμένει
κομπάρσος στο διεθνές θέατρο (The Globe); O
φοιτητής/η φοιτήτρια που θα παρακολουθήσει
το μάθημα «Ευρωπαϊκή ενοποίηση και
παγκοσμιοποίηση» θα προσεγγίσει το ρόλο

των νέων πρωταγωνιστών όπως είναι οι
αναδυόμενες δυνάμεις και τις σχέσεις τους με
την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με
γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι
φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν και να
παρουσιάσουν εργασίες στο πλαίσιο του
μαθήματος. Η εκπόνηση εργασίας μπορεί να
καλύψει έως και το 20% του τελικού βαθμού.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
Σωτήρης Ντάλης., Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Γ’ Έκδοση 2015 .
Σωτήρης Ντάλης, Η Δύσκολη Ευρώπη,
Εκδόσεις Παπαζήση, 2017.
Δ.Κ. Ξενάκης, Μ.Ι. Τσινισιζέλης (Επιμέλεια).,
Παγκόσμια Ευρώπη? Εκδόσεις Ι.Σιδέρης,2006.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία :
Αλέξανδρος Γιαννής, Από το "Εγώ" στο "Εμείς".
Εξωτερική πολιτική στην εποχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις
Παπαζήση, 2009.
Κυριάκος Κεντρωτής, Εξωτερική Πολιτική της
Ε.Ε. και Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, Εκδόσεις
Παπαζήση 2010.
Ιωάννης Γρηγοριάδης.,
Η Πρόκληση του
εξευρωπαϊσμού, Εκδόσεις Ι.Σιδέρης., 2011.
J..Andrews, D.Franklin (επιμ.)., Ο Κόσμος το
2050.Μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες προκλήσεις,
Μίνωας, 2012.
Τ.Bαle., Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης.
Πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση
και
αλληλεπιδράσεις, Κριτική 2011.
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M.Barnett, M.Finnemore.,Κανόνες για τον
Κόσμο. Οι διεθνείς οργανισμοί στην παγκόσμια
πολιτικοί, Ι.Σιδέρης, 2008.
Γ.Bέρχοφσταντ., Οι Ενωμένες Πολιτείες της
Ευρώπης. Μανιφέστο για μια νέα Ευρώπη,
Παπαζήσης, 2006.
Α.Γκίντενς., Η Ευρώπη στην παγκόσμια εποχή,
Πολύτροπον, 2008.
Π.Γρηγορίου-Α.Μεταξάς (Επιμ.)., Ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση και ευρωπαϊκή περιφέρεια,
Α.Σάκκουλας, 2006.
Ε.Δούση., Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε
κρίση. Ριο+20: υποσχέσεις με αβέβαιη
εφαρμογή, Παπαζήσης, 2013.
Α.Herijk, B.Knapen, E.V.Doorne (Επιμ.).,
Μετά
το σεισμό. Οικονομική κρίση και
θεσμική επιλογή, Παπαζήσης, 2010.
Γ.Κόκκινος, Ε.Λεμονίδου, Π.Κιμουρτζής,
Σ.Ντάλης.,
Ιστορικά
τραύματα
και
Ευρωπαϊκή ιδέα. Από τη φρίκη των πολέμων
και των ολοκληρωτισμών στο όραμα της
ενοποίησης, Εκδόσεις Παπαζήση 2016.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ‘Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων’
στηρίζεται στην υπόθεση ότι το πολιτικό και
οικονομικό γίγνεσθαι στο διεθνές σύστημα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα. Στο μάθημα καλύπτουμε
μόνο ορισμένες πτυχές της Πολιτικής Οικονομίας
των Διεθνών Σχέσεων. Έμφαση δίνεται στις
θεωρητικές προσεγγίσεις προκειμένου να γίνει
αντιληπτή η διαφορετικότητα στην ανάλυση της

παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Στο μάθημα
εξετάζoνται ειδικότερα: η σημασία της πολιτικής
οικονομίας στη μελέτη των διεθνών σχέσεων βασικές θεωρίες στη διεθνή πολιτική οικονομία διεθνή νομισματικά συστήματα με έμφαση στο
Μπρέτον-Γούντς, στην Αμερικανική ηγεμονία και
το δολάριο - πολιτικές διεθνούς εμπορίου - ο
ρόλος του κράτους και των πολυεθνικών
επιχειρήσεων - μορφές διακυβέρνησης της
παγκόσμιας οικονομίας.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (βαρύτητα
80% του βαθμού) Συμμετοχή στις Διαλέξεις
(βαρύτητα 20%)
Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα στην
περιγραφή του μαθήματος στο eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Theodore H. Cohn, Διεθνής Πολιτική
Οικονομία: Θεωρία και Πράξη, Gutenberg,
Αθήνα, 2009
Robert Gilpin, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
Η Διεθνής Οικονομική Τάξη, Ποιότητα,
Αθήνα, 2005
O'Brien Robert, Williams Marc, Παγκόσμια
πολιτική οικονομία, Παπαζήση, Αθήνα, 2011
Σούζαν Στρέιντζ, Η υποχώρηση του κράτους,
Παπαζήση, Αθήνα, 2004
Rodrik
Dani,
Το
παράδοξο
της
παγκοσμιοποίησης, Κριτική, Αθήνα, 2012
Σκλιάς Παντελής, Ρουκανάς Σπύρος, Μαρής
Γιώργος, Η Πολιτική των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών
Οικονομικών
Σχέσεων,
Παπαζήση, Αθήνα, 2012
Κόντης
Χαράλαμπος,
Τσαρδανίδης
Χαράλαμπος (επιμ.), Διεθνής Πολιτική
Οικονομία, Παπαζήση, Αθήνα, 2012
Κατσούλης Ηλίας, Ανανιάδη Μπλάνκα,
Ιωαννίδης
Σταύρος,
Παγκοσμιοποίηση,
Οικονομικές, Πολιτικές, Πολιτιστικές Όψεις,
Σιδέρης, Αθήνα, 2003
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Review of International Political Economy,
World Politics,
International Studies Quarterly,

είναι το Περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ Υδάτων
και Περιβάλλοντος
• Οι Βασικές Αρχές που διέπουν το Δίκαιο
της Θάλασσας και το Δίκαιο του
Περιβάλλοντος.
Οι
σχετικές
Διεθνείς
Συνθήκες
• Χωρικά Ύδατα - Συνορεύουσα Ζώνη ΑΟΖ - Υφαλοκρηπίδα
• Η Ρύπανση του Περιβάλλοντος ως
πρόβλημα και η αντιμετώπιση του. Ο
ρυπαίνων πληρώνει. Η Διασυνοριακή
Ρύπανση. Ο Αναπτυσσόμενος Κόσμος.
Παραδείγματα
• Το μέλλον των Θαλάσσιων Περιοχών. Τα
Κράτη θα θέτουν συνεχώς μεγαλύτερα
τμήματα θάλασσας υπό τον έλεγχο τους;
ΔΥΕ-33 Ειρηνική Επίλυση των Διεθνών
Διαφορών

(μη διαθέσιμη περιγραφή)

ΔΥ-15 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων

(μη διαθέσιμη περιγραφή)
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΣΤΗ

Επιλογής
ΔΥ-12 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και
του Περιβάλλοντος
Το μάθημα αυτό απαρτίζεται από τις
ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγή. Tο Νερό ως βασικό αγαθό και
το νερό ως Δικαίωμα του Ανθρώπου
• Η σημασία της Θάλασσας από τους
αρχαίους χρόνους έως σήμερα. Οι χρήσεις
της Θάλασσας στην σημερινή εποχή. Οι
Διεθνείς Ποταμοί και οι Διεθνείς Λίμνες. Τί

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΕΠΟΧΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥ-25

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό εξετάζει την ελληνική
εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μετά το Β
Παγκόσμιο Πόλεμο στον ευρύτερο χώρο της
Μεσογείου. Ανάμεσα στα θέματα που
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αναλύονται είναι: η θέση της Ελλάδας στον
κόσμο μετά το 1949, η φιλοαραβική πολιτική
της και οι σχέσεις της με το Ισραήλ, η
πολιτική της στο Παλαιστινιακό και το
Κυπριακό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
καθώς και η γενικότερη μεσογειακή της
πολιτική.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:
- να αναγνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο χώρο
της Μεσογείου, τη στάση της Ελλάδας προς
συγκεκριμένες χώρες και τις διπλωματικές
πρωτοβουλίες που κατά καιρούς ανέλαβε,
- να ερμηνεύσει τους λόγους για τους
οποίους η Ελλάδα ακολούθησε φιλοαραβική
πολιτική – τα συμφέροντά της στον αραβικό
κόσμο,
- να αναλύει τις διάφορες φάσεις της
εξέλιξης τόσο του παλαιστινιακού όσο και
του κυπριακού ζητήματος,
- να
αναλύει
τις
διαφορές
στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις,
- να διακρίνει τη διαμόρφωση της
εξωτερικής πολιτικής με βάση τα εθνικά
συμφέροντα και τις συμμαχικές υποχρεώσεις,
συμφέροντα που δεν ήταν πάντα κοινά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Ομαδική εργασία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39
Εκπόνηση εργασιών
21
Σύνολο Μαθήματος 60
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η βαθμολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις
στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις είναι
με τη μορφή ερωτήσεων και ανάπτυξης
θέματος. Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται
υπόψη η παρουσίαση και το περιεχόμενο
των εργασιών των φοιτητών.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Σακκάς, Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο
Αραβικός Κόσμος, 1947-74, Αθήνα, Πατάκης,
2012.
Κων. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική
πολιτική, 2 τόμοι. Αθήνα, Εστία.
Α. Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία και Ελλάδα:
Tαραγμένες
σχέσεις
στην
ανατολική
Μεσόγειο. Αθήνα, Παπαζήσης, 2003.
Β. Κουφουδάκης κ.ά., Η πολιτική των
Υπερδυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο και
στον Περσικό Κόλπο. Αθήνα, ΙΜΜ, 1989.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ και ΙΣΤ.
Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική
Journal of Southeastern Europe and the
Balkans
Mediterranean Politics
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥΕ-12

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο µάθηµα συζητούνται τα προβλήµατα
ασφάλειας που δηµιουργεί η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση στη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και οι
προσπάθειες αντιµετώπισής τους, κυρίως
στα πλαίσια των νέων δεδοµένων που
δηµιούργησε το µεταδιπολικό διεθνές
σύστηµα.
Ειδικότερα αναλύονται και συζητούνται µια
σειρά από ζητήµατα που αφορούν, µεταξύ
άλλων: στην εξελικτική διαµόρφωση της
ατζέντας των ελληνο-τουρκικών διαφορών,
στις πολιτικές και στρατηγικές παραµέτρους
της ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης, στην
οικονοµική διάσταση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων και στην πολιτική των Ηνωµένων
Πολιτειών και συγκεκριµένων διεθνών
οργανισµών ασφαλείας (ΝΑΤΟ και ΕΕ)
απέναντι στην Ελλάδα, την Τουρκία και την
Κύπρο.
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην εξέταση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως αυτές
διαµορφώθηκαν
µετά
το
Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο στο Ελσίνκι (1999) –και την
υιοθέτηση
της
νέας
εξισορρο6ητικής
στρατηγικής της Ελλάδας απέναντι στην
Τουρκία
µέσω
της
«ευρωπαϊκής
εµπλαισίωσης» της τελευταίας— καθώς και
στις
προϋποθέσεις
και
δυνατότητες
ουσιαστικού
µετασχηµατισµού
της
συγκρουσιακής
σχέσης
Ελλάδας
και
Τουρκίας και στην τελική επίλυση της
σηµαντικότερης διακρατικής αντιπαράθεσης
στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:
- να διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη γνώση
των
ειδικών
χαρακτηριστικών
της
ελληνοτουρκικής
αντιπαράθεσης
που
εξηγούν τη συνέχιση της σύγκρουσης μεταξύ
των δύο γειτονικών κρατών και μετά το
πέρας της διπολικής αντιπαράθεσης
- να αποτιμήσει κριτικά την εξέλιξη των
ελληνοτουρκικών
σχέσεων
κατά
την
τελευταία τεσσαρακονταετία
- να διακρίνει την/τις ειδοποιό/ες διαφορά/ες
μεταξύ της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης
και άλλων παρόμοιων "διαδικών διακρατικών
συγκρούσεων" (conflict dyads)
- να αξιολογεί κριτικά τις καταγεγραμμένες
αντιλήψεις και προσεγγίσεις στη σχετική με
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις βιβλιογραφία
όσον
αφορά
στις
προϋποθέσεις
μετασχηματισμού της υφιστάμενης σχέσης
αντιπαράθεσης προς μια σχέση συνεργασίας
ή/και τελικής επίλυσης
- να χρησιμοποιήσει τη θεωρητική γνώση
και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης
των διεθνών σχέσεων προκειμένου να
αναλύσει
ειδικότερες
περιόδους
της
ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης (κρίση και
ύφεση, περίοδος επισήμων ή ανεπισήμων
διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών,
περίοδος μη-διαλόγου κλπ.)
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
γραπτές εργασίες, γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Αλέξης Ηρακλείδης, Άσπονδοι Γείτονες.
Ελλάδα-Τουρκία: Η Διένεξη του Αιγαίου
(Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2007)
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Αλέξης Ηρακλείδης, Η Ελλάδα και ο "Εξ
Ανατολών Κίνδυνος" (Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα,
2001)
(β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Panayotis J. Tsakonas, The Incomplete
Breakthrough in Greek-Turkish Relations.
Grasping Greece's Socialization Strategy
(Palgrave Macmillan, Basingstoke and New
York, 2010)
Alexis Heraclides, The Greek-Turkish Conflict in
the Aegean. Imagined Enemies (Palgrave
Macmillan, Basingstoke and New York, 2010)
Harun Arikan, Turkey and the EU: An Awkward
Candidate for EU Membership (Aldershot:
Ashgate, 2003)
Heinz-Jürgen Axt, Europeanization on the
Coastlines of the Aegean? Greek--Turkish
Relations since 1999 (Duisburg: Institute for
Political Science/Jean Monnet Group, August
2006)
Mustafa Aydın and Kostas Ifantis (eds.),
Turkish-Greek Relations: The Security Dilemma
in the Aegean (London, Routledge, 2004)
James Ker Lindsay, Crisis and Conciliation. A
Year of Rapprochement between Greece and
Turkey (London and New York: Tauris, 2007)
Christodoulos Yallourides and Panayotis J.
Tsakonas (eds.), Greece and Turkey after the
End of the Cold War (New York: Melissa
Publications, 2001)
Panayotis J. Tsakonas, Security Institutions and
Interstate Conflict in the Eastern Mediterranean;
Parochial, Necessary, or Insufficient? (Athens:
Hellenic Center for European Studies/EKEM
Paper 10, September 2007)
Mehmet Uğur, The European Union and Turkey:
An Anchor/Credibility Dilemma (Aldershot:
Ashgate, 1999)

Mehmet Uğur and Nergis Canefe (eds.), Turkey
and the European Integration: Prospects and
Issues in the Post-Helsinki Era (London:
Routledge, 2004)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι εξεταζόμενοι διεθνείς οργανισμοί είναι
μεταξύ άλλων οι εξής:
Αραβικός σύνδεσμος
Αφρικανική ένωση
Οργανισμός ισλαμικής συνεργασίας
Συμβούλιο συνεργασίας του κόλπου
Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ
Οργανισμός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών
χωρών
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα
έχουν εξετάσει σε βάθος την θεσμική δομή,
τους
στόχους
σκοπούς
και
τις
δραστηριότητες
επιλεγμένων
διεθνών
διακυβερνητικών οργανισμών οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
της μεσογείου και της μέσης ανατολής και θα
είναι σε θέση να αποτιμήσουν τα
αποτελέσματα τους και την εν γένει πορεία
τους. Θα είναι σε θέση να εξηγήσουν αν οι εν
λόγω διεθνείς οργανισμοί συνεισφέρουν
στην θεσμική συνεργασία των κρατών μελών
τους και να είναι σε θέση π.χ. να επιλύσουν
τις μεταξύ τους διαφορές. Δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ανάλυση των καταστατικών
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χαρτών (όπως έχουν μεταφραστεί στην
αγγλική) των εν λόγω διεθνών οργανισμών
και αυτό θα τους εξοικειώσει με την
ανάγνωση και κατανόηση ξενόγλωσσων
κείμενων και θα μπορούσε να γίνει
συμπληρωματικά με το μάθημα των
ακαδημαϊκών αγγλικών. Οι εν λόγω
καταστατικοί χάρτες έχουν αναρτηθεί στο eclass του μαθήματος όπου επίσης έχουν
αναρτηθεί και σχετικά άρθρα. Δίδεται η
δυνατότητα στους φοιτητές είτε ατομικά είτε
σε μικρές ομάδες να εκπονήσουν εργασίες
και να τις παρουσιάσουν κατά την διάρκεια
του μαθήματος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ώρες (1.56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ώρες (3.32 ECTS)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μέθοδοι αξιολόγησης ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΥΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Π.
ΝΑΣΚΟΥ
ΠΕΡΡΑΚΗ,
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ,
2016
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
MIDDLE EAST QUARTERLY
Επιλογής
ΔΥΕ-07
Ζητήματα
Διεθνούς
και
Περιφερειακής Ασφάλειας
Η
Διεθνής Πολιτική
μετά την
11η
Σεπτεμβρίου και
οι
πόλεμοι
στο
Αφγανιστάν και Ιράκ, άλλαξαν σε μεγάλο
βαθμό τα διεθνή δεδομένα και αποτελούν το
βασικό πλαίσιο μελέτης στο παρόν μάθημα.
Επίσης, οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στην περίοδο
Τζώρτζ Μπους και η εκλογή Ομπάμα καθώς
και η νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική θα
αναλυθούν στο μάθημα «Ζητήματα Διεθνούς
και
Περιφερειακής
Ασφάλειας».
Oι
γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Βόρεια
Αφρική και τον Αραβικό Κόσμο. Οι εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση
Ανατολή και ο ρόλος της Τουρκίας είναι
μερικά από τα ζητήματα
που θα
αποτελέσουν
αντικείμενο
αυτού
του
μαθήματος.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΥΕ-25

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΌΧΙ

ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Το
μάθημα
«Καινοτομία
και
Επιχειρηματικότητα
στη
Μεσόγειο»
αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Πρώτον,
εξετάζει βασικές έννοιες και ζητήματα της
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και
δεύτερον, επιχειρεί να αναδείξει τις συνθήκες
και τους παράγοντες που διαμορφώνουν το
κλίμα επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο
Μεσογειακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, στο
μάθημα εξετάζονται: η έννοια και τα βασικά
στοιχεία της επιχειρηματικότητας, οι βασικοί
άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και
την
ανάπτυξη
της
επιχείρησης,
τα
αποτελέσματα και οι κοινωνικό-οικονομικές
επιπτώσεις της επιχειρηματικότητας και των
επιχειρήσεων, ηγεσία και μάνατζμεντ,
επιχειρηματικότητα και οικονομική θεωρία,
δημόσιες πολιτικές για τη στήριξη της
επιχειρηματικής
δράσης,
διεθνής
επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματικότητα
των εθνοτικών μειονοτήτων, συνθήκες
επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο, οι
ευρωπαϊκές
πολιτικές
στήριξης
στης
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με
έμφαση στη Μεσόγειο.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (βαρύτητα
80% του βαθμού) Συμμετοχή στις Διαλέξεις
(βαρύτητα 20%)
Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα στην
περιγραφή του μαθήματος στο eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Μονάδα
Καινοτομίας
και
Επιχειρηματικότητας,
Πανεπιστήμιου Αιγαίου (συλλογικό έργο),
2012
https://eclass.aegean.gr/modules/auth/open
courses.php?fc=34
Deakins, David&FreelMark, Επιχειρηματικότητα,
Κριτική, Αθήνα, 2007
Storey, David, GreeneFrancis, Χασσίδ Ιωσήφ &
Φαφαλιού Ειρήνη, Επιχειρηματικότητα για
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Κριτική, Αθήνα,
2011
Ιωαννίδης Σ., Τσακανίκας Α. και Χατζηχρήστου
Σ. (2010), Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
2009-2010: Αναζητώντας Διέξοδο από την
Κρίση, ΙΟΒΕ, Αθήνα
Καραγιάννης, Α. Δ., Κορρές Γ. και Ζαρίφης Α.
(2001), Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα
Κολλίντζας, Τ. (2000), Θεωρία Οικονομικής
Ανάπτυξης, εκδόσεις Το Οικονομικό
Πετράκης, Π. (1996), Επιχειρηματικότητα και
Ανάπτυξη, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα
Χασσίδ, Ι. και Καραγιάννης, Α. Δ. (1999), Η
Επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Οικονομία:

103
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Οικονομική και Κοινωνική Προσέγγιση,
Interbooks, Αθήνα
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

εκδ.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΥΕ-28
Η’
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΣΕ

ΝΑΙ

(ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα Θεωρία και Πολιτική της
Ανάπτυξης εστιάζει στην ανάλυση της
διαδικασίας της ανάπτυξης. Αρχικά εξετάζει
τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε το
πεδίο μελέτης της θεωρίας της ανάπτυξης και
στη
συνέχεια
δίνει
έμφαση
στους
παράγοντες υποστήριξης ή ανάσχεσης της
ανάπτυξης
των
οικονομιών
του
μεταπολεμικού κόσμου με έμφαση στις
χώρες της Μεσογείου καθώς και στις
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και
πολιτικές γύρω από το πρόβλημα της
ανάπτυξης.
Ειδικότερα
στο
μάθημα
εξετάζεται:
- Η θεωρία της ανάπτυξης ως επιστημονικό
πεδίο
- Η σχέση οικονομικής ανάπτυξης μεγέθυνσης
- Τα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής
ανάπτυξης
- Η μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης
- Παράγοντες ανάσχεσης της ανάπτυξης
- Βιώσιμη Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Φυσικοί
πόροι και ανάπτυξη
- Χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης

- Η συμβολή των κλασικών οικονομολόγων
στη θεωρία της ανάπτυξης
- Σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης
- Η εισοδηματική ανισότητα και ανάπτυξη
- Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μέχρι το τέλος του μαθήματος, αναμένεται
ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- Να γνωρίζουν πως συγκροτήθηκε το
πεδίο μελέτης της θεωρίας της ανάπτυξης
- Να κατανοήσουν τους λόγους ανάπτυξης
και υπανάπτυξης
- Να αξιολογούν εναλλακτικές ερμηνείες για
τις εξελίξεις και τις πολιτικές που επηρέασαν
την μεταπολεμική ανάπτυξη
- Να κατανοήσουν σημαντικά ζητήματα της
σύγχρονης ανάπτυξης όπως η σχέση
εισοδηματικής ισότητας και ανάπτυξης, η
σημασία της παγκοσμιοποίησης για την
ανάπτυξη, η σχέση μεγέθυνσης και
περιβάλλοντος, κλπ.
- Να
κατανοήσουν
τα
αναπτυξιακά
ζητήματα των σύγχρονων οικονομιών του
Μεσογειακού χώρου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

104
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (βαρύτητα
80% του βαθμού) Συμμετοχή στις Διαλέξεις
(βαρύτητα 20%)
Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα στην
περιγραφή του μαθήματος στο eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Gillis M., Perkins D., Roemer M., Snodgrass D.,
Οικονομική της Ανάπτυξης, Τυπωθήτω, Αθήνα,
2000
Βαβούρας Ι., Πολιτική Οικονομικής Ανάπτυξης,
Παπαζήση, Αθήνα, 2008
Thirlwall A. P., Μεγέθυνση και Ανάπτυξη,
Παπαζήση, Αθήνα, 2011
MartinussenJohn, Κοινωνία, Κράτος, Αγορά,
Σαββάλας, Αθήνα, 2007
Τσάλτας Γρηγόρης Ι., Αναπτυξιακό φαινόμενο
και Τρίτος Κόσμος, Παπαζήσης, Αθήνα, 2010
Τρύφων Κολλίντζας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
(συνεργασία), Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης,
Κριτική, Αθήνα, 2011
Todaro M. R., Οικονομική του Αναπτυσσόμενου
Κόσμου, Gutenberg. Αθήνα, 1999
Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:
World Development,
Journal of International Development,
Development Policy Review

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΑΥΕ-04 Μινωικός Πολιτισμός
• Ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο της εποχής (περ. 3500-1100 π.Χ.)
• Τοπογραφία, αρχιτεκτονική, πολεοδομία,
τεχνικές κατασκευής
• Τοιχογραφία
• Κεραμική και λίθινα αγγεία
• Τεχνολογίες
αιχμής
(μεταλλουργία,
κατασκευή φαγεντιανής)
• Επαφές και σχέσεις
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥ-18

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Ιστορικό,
πολιτικό,
κοινωνικό
και
οικονομικό πλαίσιο της εποχής (περ. 1100500 π.Χ.)
- Κεραμική και αγγειογραφία
- Γλυπτική (ολόγλυφα έργα, ανάγλυφα)
- Mεταλλοτεχνία
- Αρχιτεκτονική, πολεοδομία και μνημειακή
τοπογραφία
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί να:
–ορίζει και να κατανοεί το ιστορικό, πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο των
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πρώιμων ελληνικών χρόνων (περ. 1100-500
π.Χ.).
–κατανοεί και να εξηγεί την εξέλιξη της
κεραμικής και της αγγειογραφίας, της
γλυπτικής,
της
μεταλλοτεχνίας,
της
αρχιτεκτονικής,
της
οικιστικής,
της
πολεοδομίας
και
της
μνημειακής
τοπογραφίας στον ευρύτερο χώρο της
Μεσογείου από το 1100-500 π.Χ. περίπου.
–αναγνωρίζει τα σημαντικότερα μνημεία
τέχνης των πρώιμων ελληνικών χρόνων
στην Μεσόγειο.
–αναλύει, να συγκρίνει και να αξιολογεί έργα
τέχνης της εποχής
–ανασυνθέτει την γενική εικόνα του τέχνης
και του πολιτισμού μιας περιοχής σε
συγκεκριμένη
χρονική
περίοδο
(πρωτογεωμετρική,
γεωμετρική,
ανατολίζουσα, αρχαϊκή).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μαζαράκης-Αινιάν
2000.
Όμηρος
και
Αρχαιολογία. Αθήνα: Καρδαμίτσα (ISBN:960354-086-2).
Mπουρνιά-Σημαντώνη, E. 1997. Αρχαιολογία
των Πρώιμων Ελληνικών Χρόνων. Oι Αιώνες
της Διαμόρφωσης (1050-600 π.X.). Αθήνα:
Καρδαμίτσα (ISBN: 9603540609).
Boardman, J. 20012δ. Ελληνική Πλαστική Η
Αρχαϊκή Περίοδος. Αθήνα: Καρδαμίτσα. Τίτλος
πρωτοτύπου: Greek Sculpture. The Archaic
Period (World of Art). London: Thames and
Hudson, 19852.
Boardman, J. 1996. Οι Αρχαίοι Έλληνες στην
Υπερπόντια Εξάπλωσή τους: οι Πρώτες
Αποικίες και το Εμπόριό τους. Αθήνα:
Καρδαμίτσα. Τίτλος πρωτοτύπου: The Greeks
Overseas: Their Early Colonies and Trade.
London: Thames and Hudson 20004.
Boardman, J. 20012α. Αθηναϊκά Μελανόμορφα
Αγγεία,
Αθήνα:
Καρδαμίτσα.
Τίτλος
πρωτοτύπου: Athenian Black-figure Vases.
London: Thames and Hudson 19912.
Boardman, J. 20012β. Αθηναϊκά Ερυθρόμορφα
Αγγεία. Αρχαϊκή Περίοδος. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Τίτλος πρωτοτύπου: Athenian Red-figure Vases:
The Archaic Period. London: Thames and
Hudson 20002.
Boardman, J. 2001γ. Πρώιμη Ελληνική
Αγγειογραφία, 11ος-6ος αι. π.Χ. Αθήνα:
Καρδαμίτσα. Τίτλος πρωτοτύπου: Early Greek
Vase Painting: 11th-6th Centuries BC, London:
Thames and Hudgon 1998.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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Burkert, W. 19983. The Orientalising Revolution:
Near Eastern Influence on Greek Culture in the
Early Archaic Age. Harvard: Harvard University
Press (ISBN: 067464364X)
Coldstream, J.N. 1997. Γεωμετρική Ελλάς.
Αθήνα: Καρδαμίτσα (ISBN: 9603540471).
Τίτλος πρωτοτύπου: Geometric Greece 900700 BC. London: Rutledge 20032 (ISBN:
0415298997).
Hurwit, J. 19924. The Art and Culture of Early
Greece 1100-480. Ithaka-London: Cornell
University Press (ISBN: 080149401Χ)
Osborn, R. 1998. Archaic and Classical Greek
Art (Oxford History of Art). Oxford - New York:
Cambridge
University
Press
(ISBN
0192842021).
Στεφανάκης, Μ.Ι., 2012. Κλασική Αρχαιολογία:
Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας
Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Μέρος Α’,
Εισαγωγή – Κεραμική/Αγγειογραφία. Αθήνα:
Ιάμβλιχος. (ΙSBN 978-960-268-201-2).
Σταμπολίδης, Ν.Χ. (επιμ.) 2003. Πλόες: από τη
Σιδώνα στη Χουέλβα: Σχέσεις Λαών της
Μεσογείου, 16ος-6ος αι. π.Χ. Αθήνα: Υπουργείο
Πολιτισμού-Οργανισμός Προβολής Ελληνικού
Πολιτισμού Α.Ε.-Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Eυλιμένη/Eulimene
Αρχαιογνωσία
Τεκμήρια
Archaeology
American Journal of Archaeology
Annual of the British School at Athens
Hesperia
ΑΥ-30 Αρχαιολογία Εγγύς Ανατολής
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην
αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής, δίνοντας

ιδιαίτερη έμφαση στους πολιτισμούς που
αναπτύχθηκαν στην περιοχή της αρχαίας
Μεσοποταμίας
(σημερινό
Ιράκ)—
σουμεριακός,
ακκαδικός,
ασσυριακός,
βαβυλωνιακός— και στις πολύπλευρες
πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις τους με τα
παράλια της Μεσογείου, την Αίγυπτο και τον
αιγαιακό κόσμο κατά την Εποχή του Χαλκού
και την 1η χιλιετία π.Χ. Πιο συγκεκριμένα, το
μάθημα
περιλαμβάνει
τις
ακόλουθες
θεματικές (ενδεικτικές):
1. Αρχαία Εγγύς Ανατολή: γεωγραφία,
τοπογραφία, πληθυσμοί,
2. Γλώσσες και συστήματα γραφής,
3. Νεολιθικοί πολιτισμοί,
4. Ουμπάιντ και Ουρούκ περίοδοι,
5. Οι Σουμέριοι και οι απαρχές της ιστορικής
περιόδου στην Εγγύς Ανατολή,
6. Μνημειακή αρχιτεκτονική,
7. To βασίλειο των Ακκάδων και η Τρίτη
Δυναστεία της Ουρ,
8. Πολιτικές εξελίξεις στην Εγγύς Ανατολή,
9. Χαμουραμπί και άλλες περιφερειακές
δυνάμεις,
10. Η ασσυριακή αυτοκρατορία,
11. Θρησκεία και τελετουργία,
12. Μαγεία και λαϊκή λατρεία,
13. Οικονομία, εμπόριο και διαπολιτισμικές
διαδράσεις στην ανατολική Μεσόγειο της
χαλκολιθικής εποχής.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΤΗΝ

ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AΥ-27

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Το μάθημα περιλαμβάνει εξοικείωση του
φοιτητή σε θεωρητικό, και όπου υπάρχει η
δυνατότητα, σε πρακτικό επίπεδο με:
• Βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό και
χημικά διαλύματα-Αντιδραστήρια
• Επαφή με αρχαιοϋλικές συλλογές του
εργαστηρίου, φυσικές ιδιότητες, κ.λπ.
• Ακτίνες Χ φθορισμού (εξοικείωση με τη
προετοιμασία του δείγματος, τη λήψη
μετρήσεων και την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων)
• Μετρητή Σωματιδίων Άλφα (σπινθηριστής
ZnS). (Βασικές αρχές φυσικής ραδιενέργειας
και χρονολόγηση με φωταύγεια)
• Αρχαιογεωφυσικές
Διασκοπήσεις.
(Μαγνητόμετρο
και
Αντιστασιόμετρο).
Μετρήσεις στο ύπαιθρο και στατιστικές
αναλύσεις των αποτελεσμάτων.
• Αρχαιοαστρονομία
(GPS,
Μαγνητική
πυξίδα, κλισιόμετρο, λογισμικό). Άσκηση
προσανατολισμού αρχαίων και νέων Ναών.
• Ζυγός ακριβείας. μετρήσεις πυκνότητας
διαφόρων υλικών
• Πολωτικό
οπτικό
μικροσκόπιο.
Παρατηρήσεις λεπτών τομών.
• Γεωλογική αναγνώριση επί χάρτου.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με
την
επιτυχή
ολοκλήρωση
του
υποχρεωτικού εργαστηριακού μαθήματος οι
φοιτητές οφείλουν να μπορούν:
- εκτελούν συγκεκριμένες μετρήσεις με
όργανα του εργαστηρίου και να εκθέτουν σε
τετράδιο
εργασιών
ασκήσεις
που
διεκπεραιώνουν,
που
περιλαμβάνουν
αξιολόγηση των μετρήσεων και των
σφαλμάτων αυτών, απόρριψη ορισμένων
από αυτών και για ποιο λόγο, σχήματα και
πίνακες, ερμηνεία αποτελεσμάτων,

- συζητούν τα αποτελέσματα μετρήσεων
που λαμβάνουν στο εργαστήριο ή την
ύπαιθρο (π.χ χαρακτηρισμός αρχαιοϋλικών,
ανάλυση
και
χρονολόγηση
αυτών,
εντοπισμός
θαμμένων
μνημείων,
αρχαιοαστρονομικός
προσανατολισμός,
αναγνώριση επιφανειακού ανάγλυφου και
τοπογραφική και γεωλογική αναγνώριση
του
υπεδάφους,
μετρήσεις
βάρους,
πυκνότητας διαφόρων υλικών, μετρήσεις
ραδιενέργειας κ.α)
- να υπολογίζουν την ηλικία με φωταύγεια,
ενυδάτωση οψιανού και ραδιάνθρακα και να
ερμηνεύουν σφάλματα που οφείλονται στον
τρόπο μέτρησης, τη μεθοδολογία ή το
όργανο, ή στον ανθρώπινο παράγοντα
- να διακρίνουν σε ένα πείραμα την
αρμόζουσα
μεθοδολογία
εκτέλεσης
μετρήσεων και να αντιλαμβάνονται, να
αναγνωρίζουν, να αποδεικνύουν και να
ερμηνεύουν το ορθό από το λάθος
- να συνθέτουν ένα πείραμα για μια
μέτρηση από την δειγματοληψία ως τον
χειρισμό
οργάνων
και
την
επιλογή
λογισμικού και τη λήψη μέτρησης
- και να βαθμονομούν τα όργανα στα οποία
θα εκπαιδευτούν και να αξιολογούν και την
εφαρμογή κατάλληλης μεθόδου για την
ανάλογη απάντηση σε ερωτήματα που
αναφύονται στην αρχαιολογία.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος
του εξαμήνου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
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Λυριτζής, Ι (2007) Φυσικές Επιστήμες στην
Αρχαιολογία. Τυπωθήτω- Γ.Δαρδανός, Αθήνα,
2η έκδοση.
Λυριτζή, Ι. (2005), Αρχαιολογία και Περιβάλλον,
Καρδαμίτσας, Αθήνα
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Liritzis, I. and Vafiadou, A. (2012) Calibration
aspects of thick source alpha counter ZnS
system, Measurement, 45, 1966–1980
Liritzis, I., Sideris, C., Vafiadou, A., Mitsis, J.
(2008),
Mineralogical,
petrological
and
radioactivity aspects of some building material
from Egyptian Old Kingdom monuments,
Journal of Cultural Heritage, 9, 1-13
Liritzis.I and Vassiliou.H (2006) Does sunrise
day correlate with eastern orientation of
Byzantine Churches during significant solar
dates and Saint’s day name? A preliminary
study. Byzantinische Zeitscrift (K.G.Saur
Munchen, Leipzig) 99, 2, 523-534.
Tsokas G. and Liritzis Y. (1990) Resistivity
prospecting in the centre of Athens for the
detection of buried antiquities. Prospezioni
Archaeologishe. Quaderni 1 133-143.
Liritzis.I and Polychroniadou.E (2007) Optical
and analytical techniques applied to the Amfissa
Cathedral mural paintings made by the Greek
artist Spyros Papaloukas (1892-1957). Revue d’
Archaeometrie (Archaeosciences), 31, 97-112
Liritzis, I (2011) Surface dating by luminescence:
An Overview Geochronometria, 38(3) 292-302
Επιλογής
ΑΥΕ-32 Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές
προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και
χερσαίο αρχαιοπεριβάλλον
Η μελέτη του αρχαίου περιβάλλοντος λαμβάνει
υπόψη τις διάφορες παραμέτρους που

σχετίζονται άμεσα η έμμεσα με το τρόπο
διαβίωσης- επιβίωσης των αρχαίων κοινωνιών.
Ειδικότερα όσες συνδέονται με
1) το θαλάσσιο περιβάλλον/ ενάλια αρχαιολογία
(ναυάγια, βυθισμένοι οικισμοί), παράκτιοι,
νησιωτικοί οικισμοί,
2) αρχαιολογία καταστροφών,
3) ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμοί ως αιτίες
καταστροφής, βύθισης, εξαφάνισης πόλεων,
οικισμών,
4)στοιχεία γεωμυθολογίας σε σχέση με φυσικές
καταστροφές, ερμηνεία μύθων με βάση
γεωλογικά συμβάντα,
5)στοιχεία γεωμορφολογίας, παλαιοκλιματολογίας.
Διδάσκονται βασικές γνώσεις, σχετικών
διεπιστημονικών πεδίων, ως ερμηνευτικό
υπόβαθρο για τις γεωαρχαιολογικες έρευνες,
όπως ορυκτολογία, πετρολογία, ιζηματολογία,
γεωμορφολογία, κλιματολογία, σεισμολογία,
τεκτονική.
Ειδικότερα εξετάζονται τα αίτια και οι συνέπειες
ευστατικών κινήσεων, κλιματικών αλλαγών του
Τεταρτογενούς με έμφαση το Ολόκαινο.
Εξετάζονται
επί
πλέον
στοιχεία
παλαιοαστρονομίας, αιτιών προέλευσης των
γήινων τροχιακών μεταβολών, που σχετίζονται
με την περιοδικότητα των κλιματικών αλλαγών
(θεωρια Milankovitch) και ιδιαίτερα εκείνων που
σχετίζονται με τα φαινόμενα διαδοχής
παγετωδών- μεσοπαγετωδών περιόδων, που
επηρέασαν την εξελικτική πορεία της γήινης
ζωής και ιδιαίτερα του ανθρώπου μέσα στο
πέρασμα
των
γεωλογικού-αρχαιολογικού
χρόνου.
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ΑΥΕ-44
Αρχαιολογία
της
Ύστερης
Αρχαιότητας (330 μ.Χ.-6ος αι. μ.Χ.)
Αρχιτεκτονικοί τύποι και βασικά στοιχεία της
γλυπτικής και μνημειακής ζωγραφικής της
υπό εξέταση περιόδου.
Στοιχεία
που
διαφοροποιούν
τους
αρχιτεκτονικούς τύπους μεταξύ τους και
μορφολογικά στοιχεία των ναών εσωτερικά
και εξωτερικά.
Καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής στη
γλυπτική και τη μνημειακή ζωγραφική.
Ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των χώρων
του ναού σύμφωνα με τις λειτουργικές
ανάγκες, τον τύπο του ναού, τις επιδράσεις
από άλλες καλλιτεχνικές παραδόσεις, καθώς
και με τις αντιλήψεις του κτήτορα.
Θεματογραφία
και
εικονογραφία
στη
γλυπτική και τη ζωγραφική αντίστοιχα.
ΑΥΕ-24 Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις
μορφολογικές και γραμματικές δομές των
Κλασικών Αιγυπτιακών (Αιγυπτιακά του
Μέσου Βασιλείου). Εξετάζονται οι βασικές
κατηγορίες
ιερογλυφικών
συμβόλων
(εικονογράμματα,
φωνογράμματα,
και
ταξογράμματα), τα μέρη της πρότασης
(ουσιαστικά,
αντωνυμίες,
προθέσεις,
επιρρήματα,
μόρια),
ο
ρηματικός
(αφηγηματικός) και μη-ρηματικός λόγος
(ονοματικός,
επιρρηματικός
και
προσδιοριστικός λόγος), οι κύριες και
δευτερεύουσες προτάσεις, η απαρεμφατική
και ψευδορηματική μορφή του ρήματος, το
καταστασικό ποιόν ενεργείας και οι μετοχές,
τα αριθμητικά σύμβολα και οι πράξεις, οι
φόρμουλες
προσφορών,
τα
βασιλικά
ονόματα και οι τίτλοι. Παράλληλα, μελετώνται
αντιπροσωπευτικά κείμενα της Αιγυπτιακής

γραμματείας από μετάφραση. Με τη χρήση
ειδικού
λογισμικού
απόδοσης
της
ιερογλυφικής γραφής στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή
επιτυγχάνεται
άμεση
και
διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση των
πηγών.
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V
Τουρκικά V
Εβραϊκά V
Αγγλικά V
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΑΥ-08 Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα
Μεγάλα Βασίλεια
Το μάθημα εξετάζει σημαίνουσες πτυχές της
αρχαιολογίας και κοινωνικής ιστορίας της
αρχαίας Αιγύπτου από την προ-δυναστική
περίοδο
και
τη
διαμόρφωση
του
ενοποιημένου αιγυπτιακού κράτους έως το
τέλος του Νέου Βασιλείου (περ. 1075 π.Χ.).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νεκρική και
ναϊκή αρχιτεκτονική με παράλληλη ανάλυση
των βασικών θρησκευτικών και λατρευτικών
παραδόσεων και πρακτικών.
Aναλύεται ο ρόλος της Αιγύπτου στο
ευρύτερο περιβάλλον της νοτιοανατολικής
Μεσογείου
και
αξιολογούνται
οι
πολύπλευρες διαπολιτισμικές, οικονομικές,
εμπορικές και διπλωματικές επαφές της με
τους λαούς του Αιγαίου και της Εγγύς
Ανατολής κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.
Επιχειρεί μια εις βάθος προσέγγιση και
ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων, με
παράλληλη εξέταση κειμενογραφικών και
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εικονογραφικών
πηγών,
στα
οποίες
βασίζεται η ανασύνθεση και ερμηνεία των
ποικίλλων εκφάνσεων της αιγυπτιακής
κοινωνίας
ΑΥΕ-10 Μυκηναϊκός Πολιτισμός
• Ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο της εποχής (1600- 1100 π.Χ.)
• Τοπογραφία, αρχιτεκτονική, πολεοδομία,
τεχνικές κατασκευής
• Κεραμική
• Τεχνολογίες
αιχμής
(μεταλλουργία,
υαλουργία)
• Επαφές και σχέσεις
• Μυκηναϊκός επεκτατισμός
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΝ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥ-03

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Ιστορικό,
πολιτικό,
κοινωνικό
και
οικονομικό πλαίσιο της εποχής (περ. 500330/20 π.Χ.)
• Αρχιτεκτονική, πολεοδομία
• Μνημειακή τοπογραφία-Μεγάλα Ιερά
• Γλυπτική (ολόγλυφα έργα, ανάγλυφα,
αρχιτεκτονικά γλυπτά)
• Κεραμική και αγγειογραφία
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί να:

–ορίζει και να κατανοεί το ιστορικό, πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής
(περ. 500-330/20 π.Χ.).
–κατανοεί και να εξηγεί την εξέλιξη, της
αρχιτεκτονικής,
της
οικιστικής,
της
πολεοδομίας, της μνημειακής τοπογραφίας
των μεγάλων Ιερών, της γλυπτικής, της
κεραμική και της αγγειογραφίας στον
ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, από το 500
έως το 330/20 π.Χ. περίπου.
–αναγνωρίζει τα σημαντικότερα μνημεία
τέχνης της κλασικής περιόδου, με ιδιαίτερη
έμφαση στην Αττική.
–αναλύει, να συγκρίνει και να αξιολογεί έργα
τέχνης της εποχής.
–ανασυνθέτει την γενική εικόνα του τέχνης
και του πολιτισμού μιας περιοχής σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (πρώιμη
κλασική, ώριμη κλασική, ύστερη κλασική).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
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Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μαστραπάς, Α.Ν. 2003. Η Πόλις και το Άστυ
των Αθηνών. Αθήνα: Πατάκης.
Boardman, J. 19932. Eλληνική Πλαστική.
Κλασσική Περίοδος. Αθήνα: Καρδαμίτσα. Τίτλος
πρωτοτύπου: Greek Sculpture, the Classical
Period. London: Thames and Hudson, 19912.
Robertson, M. 2001. Η Τέχνη της Αγγειογραφίας
στην Κλασική Αθήνα. Αθήνα: Παπαδήμας.
Τίτλος πρωτοτύπου: The Art of Vase-Painting in
Classical Athens. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992.
Μαστραπάς,
Α.Ν.
1999.
Μνημειακή
Τοπογραφία της Αρχαίας Αθήνας, Αθήνα:
Καρδαμίτσα.
Μπακαλάκης Γ. 1990. Από τον Φειδία ως τον
Πραξιτέλη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη (ISBN
960-343-003-x).
Μπρούσκαρη, Μ.Σ. 2000. Τα Μνημεία της
Ακροπόλεως. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
Ταμείο
Αρχαιολογικών
Πόρων
και
Απαλλοτριώσεων.
Παλαγγιά, Ο. 1998. Ο Γλυπτός Διάκοσμος του
Παρθενώνα. Aθήνα: Καρδαμίτσα.
Στεφανάκης, Μ.Ι. 2012. Κλασική Αρχαιολογία:
Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας
Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Μέρος Α’,
Εισαγωγή – Κεραμική/Αγγειογραφία. Αθήνα:
Ιάμβλιχος. (ΙSBN 978-960-268-201-2).
Boardman, J. 1995. Αθηναϊκά Ερυθρόμορφα
Αγγεία. Κλασική Περίοδος. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Τίτλος πρωτοτύπου: Athenian Red-figure Vases:
The Classical Period. London: Thames and
Hudson, 1989.

Boardman, J. 1999. Eλληνική Πλαστική. Ύστερη
Κλασική Περίοδος
και γλυπτική στις
υπερπόντιες αποικίες: Aθήνα: Καρδαμίτσα.
Τίτλος πρωτοτύπου: Greek Sculpture: The Late
Classical Period and Sculpture in Colonies and
Overseas: A Handbook. London: Thames and
Hudson 1995.
Boedeker, D. and Raaflaub, K.A. (επιμ.) 20032.
Democracy, Empire, and the Arts in FifthCentury Athens (Center for Hellenic Studies,
Colloquia Series 2). Cambridge: Harvard
University Press (ISBN 0674012585).
Hornblower, S. 2005. Ο Ελληνικός Κόσμος 479323 π.Χ. Αθήνα: Οδυσσέας (ISBN: 960-210486-4). Τίτλος πρωτοτύπου: The Greek World,
479-323 B.C. (Routledge History of the Ancient
World) London-New York: Routledge 20023.
Kinzl, K.H. (επιμ) 2006. A Companion to the
Classical Greek World. Malden (MA)-Oxford:
Blackwell (ISBN: 9780631230144)
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Eυλιμένη/Eulimene
Αρχαιογνωσία
Τεκμήρια
Archaeology
American Journal of Archaeology
Annual of the British School at Athens
Hesperia
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥ-10

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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1.Βασικές
αρχές
αρχαιοζωολογίας:
Αναγνώριση και καταγραφή σκελετικών
καταλοίπων από ζώα και πτηνά, καταλοίπων
ψαριών και μαλακίων και η αρχαιολογική
τους σημασία. Διαχωρισμός μικρών και
μεγάλων
ζωολογικών
καταλοίπωνονοματολογία-άτλαντες-συγκριτική συλλογή.
Στρατηγικές δειγματοληψίας, ταφονομία,
εργαλεία από οστά και όστρεα
2. Βασικές αρχές Αρχαιοβοτανικής:
Α. Μακροφυτικά κατάλοιπα. Αναγνώριση
φυτικών
ειδών-ανατομικοί
χαρακτήρεςάτλαντες συγκριτική συλλογή. Στοιχεία
οικολογίας. Δειγματοληψία, επίπλευση (απλή
επίπλευση, μηχανική επίπλευση, υγρό
κόσκινο), ταφονομία, καταγραφή υλικού,
ερμηνεία αποτελεσμάτων, φυτική διατροφή,
γεωργία.
Β. Ανάλυση γύρης, αρχές της μεθόδου,
δημιουργία και ερμηνεία διαγραμμάτων
γύρης, μέθοδοι αναγνώρισης, παλαιοκλίμα,
ταφονομία
3. Εξημέρωση φυτών και ζώων: φυτικά και
ζωικά κατάλοιπα από αρχαιολογικές θέσεις
Αιγαίου, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής,
γεωργία, κτηνοτροφία. Τα φυτικά κατάλοιπα
αρχαίων πολιτισμών και ειδικότερα στο
Αιγαίο
4. Πρακτική εξάσκηση με ανασκαφικό
οργανικό υλικό (οστά και κατάλοιπα φυτών).
5.Φυσική Ανθρωπολογία-Παλαιοπαθολογία:
Ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπου, αρχές
συγκριτικής
ανατομίας,
παθολογία,
αναγνώριση
των
οστών,
ανάλυση
δεδομένων, καταγραφή, συσχετισμοί.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:

Εισαγωγή θεωρητική, στην κατανόηση των
αρχών, μεθόδων, στρατηγικών, εφαρμογών
μελέτης της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας.
Πρακτική ειδικευμένη μελέτη-εξάσκηση στο
εργαστήριο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Επικουρικές εργασίες
Γραπτές εξετάσεις
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Λυριτζής Ιωάννης (2005). Αρχαιολογία και
περιβάλλον, Εκδ Καρδαμίτσα, Αθήνα
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Renfrew, C & Bahn, P (2001) Αρχαιολογία:
Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές
εφαρμογές.
(μτφρ.
Ι.
ΚαραλήΓιαννακοπούλου) Εκδ. Καρδαμίτσα
Καραλή Λίλιαν (2005) Περιβαλλοντική
Αρχαιολογία, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα
Branch, Nick et al, 2005, Environmental
Archaeology, Theoretical and Practical
Approaches Oxford University Press, Oxford &
New York
Επιλογής
ΑΥΕ-23 Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής
Ιστορίας
Το μάθημα εστιάζει στη σχέση του Μ.
Αλεξάνδρου με την αριστοκρατία της εποχής
του και κυρίως με τα προβλήματα που
αντιμετώπισε μέσα στο ίδιο του το στράτευμα
από άτομα που εξέφραζαν διαφορετική
άποψη, όσον αφορά στον τρόπο με τον
οποίο έπρεπε να διεξαχθεί η εκστρατεία και ο
έλεγχος των νέων κτήσεων. Η αδυναμία των
στενών συνεργατών του να κατανοήσουν
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τους πρωτοποριακούς τρόπους με τους
οποίους ο Αλέξανδρος ήθελε να διοικήσει τη
νέα αυτοκρατορία του είχε ως αποτέλεσμα τη
βίαιη απομάκρυνση πολλών από αυτούς.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AΥE-34

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανασκόπηση των υλικών που ανέκυψαν
κατά την ανασκαφές, συμπεριλαμβανομένων
τέχνεργα και μνημεία, οργανικά και
ανόργανα υλικά. Περιγράφετε το καθένα από
την πλευρά των φυσικοχημικών περιεχόμενο
και τις ιδιότητες, τους τρόπους ανάλυσης και
συναχθεί στοιχεία που βοηθούν τον
αρχαιολόγο στην ερμηνεία. Υλικά που
συζητούνται είναι: 1) κεραμικά, 2) λίθινα
εργαλεία (πυριτόλιθο, οψιανό, χαλαζίτης,
γρανίτη κ.λπ.), 3) μέταλλα, 4) χρωστικές και
βαφές, 5) τα οστά, 6) ξύλινα, 7) υφάσματα, 8)
γυαλί. Συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος
περιλαμβάνει:
1.ΚΕΡΑΜΙΚΑ
Κεραμικά Αντικείμενα: η ‘Δυναμική’ του
Πηλού,
Χρήση, Διακίνηση και Μελέτες Προέλευσης
Κεραμικής,
Χαρακτηρισμός και Μηχανικές Ιδιότητες
Κεραμικών,
2. ΓΥΑΛΙΑ - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ.
Εμφάνιση και Εξέλιξη του Αρχαιολογικού
Γυαλιού,
Φυσικά και Τεχνητά Γυαλιά: Χαρακτηρισμός
και Τεχνολογία
Φαγεντιανή
και
Υαλώματα:
Τύποι,
Τεχνολογία και Εξέλιξη

Ευπαθή Αντικείμενα Τέχνης: Προληπτική &
Επεμβατική Συντήρηση
3. ΛΙΘΙΝΑ
Λίθινα
αντικείμενα:
Χαρακτηρισμός,
Προέλευση, Αίτια Φθοράς και Συντήρηση
Χαρακτηρισμός και Διάγνωση Φθοράς
Έργων και Μνημείων Πολιτισμού,
4. ΟΨΙΑΝΟΣ/ ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ
Ανάλυση & Χαρακτηρισμός Πηγών Οψιανών,
Οψιανοί & Πυριτόλιθοι: Αρχαιολογική
Προσέγγιση,
5. ΙΖΗΜΑΤΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
Αρχαιο-Ιζήματα,
Εμφανίσεις και Τύποι Χρωστικών στην
Αρχαιολογική Έρευνα,
6.ΜΕΤΑΛΛΑ
Η Παραγωγή Μετάλλων (Χαλκός, Σίδηρος,
Άργυρος κ.α.)
Η Διαχρονική Επίδραση των Μετάλλων στο
Ρυθμό Ανέλιξης του Πολιτισμού.
Νομίσματα:
Εμφάνιση,
Χρήση,
Χαρακτηρισμός,
7. ΟΣΤΕΙΝΑ
Τύποι και Εμφανίσεις Απολιθωμάτων στην
Γεω-Αρχαιολογική Έρευνα,
Οστέινο Ανθρωπολογικό Υλικό,
8. ΟΡΓΑΝΙΚΑ
Η Παλαιοβοτανική Έρευνα στην Αρχαιολογία,
Οργανικά
Υλικά
στο
Αρχαιολογικό
Περιβάλλον
Αναλύσεις Οργανικών Καταλοίπων στην
Αρχαιολογία,
9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥΛΙΚΩΝ
(Αρχές
Λειτουργίας,
Διαγραμματική
Απεικόνιση, Σύγχρονες Οργανολογίες, Όρια
Ανίχνευσης)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:
-να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν τα
οργανικά και τα ανόργανα υλικά τα οποία
προέρχονται από το χώρο των ανασκαφών,
-να συνθέτουν τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο
της ανασκαφείσας περιοχής από τα συνευρήματα και να σχεδιάζουν τη διαδικασία
λήψης,
πρόληψης,
δειγματοληψίας
και
ανάλυσης της δομής τους, ερμηνεία της χρήσης
του από τον προϊστορικό άνθρωπο,
-να διαφοροποιούν και ταξινομούν τα υλικά
με τυπολογία αλλά και αρχαιομετρικές
αναλύσεις,
-να υπολογίζουν θεωρητικά τα βασικά
φυσικοχημικά και μηχανικά στοιχεία των
υλικών, καθώς και τη χρήση τους από τον
αρχαίο και προϊστορικό άνθρωπο,
-να κατανοούν την ύλη από την οποία
αποτελούνται τα διάφορα ευρήματα και να
εξηγούν τόσο τον χρόνο παρασκευής τους
όσο και την προέλευση τους, τη χρήση τους
και την επεξεργασία τους από τον
προϊστορικό άνθρωπο,
-να γνωρίζουν και να ταξινομούν σε
κατηγορίες τα γεωλογικά πετρώματα του
περιβάλλοντα χώρου της ανασκαφής και να
γνωρίζουν και να προσδιορίζουν την
επεξεργασία
τους,
ποια
μέθοδο
διασκόπησης ενδείκνυται να προηγηθεί της
ανασκαφής, ανάλυση, χρονολόγηση κλπ.,
-να γνωρίζουν και να ταξινομούν σε
κατηγορίες φυτικά και ζωικά είδη καταλοίπων
που βρίσκουν σε μια ανασκαφή και να
γνωρίζουν και να προσδιορίζουν την
επεξεργασία τους.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος
του εξαμήνου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Λυριτζής, Ι & Ζαχαριάς, Ν (Επιμελ.) (2010)
Αρχαιοϋλικά. Αρχαιολογικές, αρχαιομετρικές
και
πολιτισμικές
προσεγγίσεις.
Εκδ.
Παπαζήση.
Λυριτζής, Ι (2005) Φυσικές Επιστήμες στην
Αρχαιολογία. 2η έκδοση, Εκδ. ΤυπωθήτωΓ.Δαρδανός.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Παυλογεωργάτος, Γ (2012) Ξύλο. Είδη ξύλου,
χρήσεις, δομή, ιδιότητες, απειλές, προστασία.
Εκδ. Προπομπός.
Κόντου, Ε, Κοτζαμάνη, Δ & Λαμπρόπουλος,
Β (1995) Γυαλί. Τεχνολογία, διάβρωση και
συντήρηση. Αθήνα. (έκδοση συγγραφέων)
Holliday, V.T (2004) Soils in arcaheological
research. Oxford University Press.
Hodges.H (1976) Artifacts. An introduction to
early materials and technology, 2nd ed.
Duckworth, London
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΣΩΝ

ΤΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-Να
γνωρίζει
και
να
ορίζει
τους
αρχιτεκτονικούς τύπους καθώς και τα βασικά
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στοιχεία της γλυπτικής και μνημειακής
ζωγραφικής της υπό εξέταση περιόδου.
-Να διακρίνει τα στοιχεία που διαφοροποιούν
τους τύπους μεταξύ τους καθώς και
μορφολογικά στοιχεία των ναών εσωτερικά
και εξωτερικά. Επίσης να διακρίνει τις
διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής
στη γλυπτική και τη μνημειακή ζωγραφική.
-Να ερμηνεύει τις ιδιαιτερότητες στη
διαμόρφωση των χώρων του ναού σύμφωνα
με τις λειτουργικές ανάγκες, τον τύπο του
ναού, τις επιδράσεις από άλλες καλλιτεχνικές
παραδόσεις καθώς και με τις αντιλήψεις του
κτήτορα. Επίσης στη μνημειακή ζωγραφική
να ερμηνεύει την εικονογραφία και να
διακρίνει τις διάφορες τεχνοτροπικές τάσεις.
-Να συνθέτει τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής,
της μορφολογίας του κτιρίου και της
ζωγραφικής, ώστε να εντοπίζει τις ομοιότητες
ανάμεσα στα μνημεία, να αναγνωρίζει τις
διαφορετικές καλλιτεχνικές παραδόσεις και,
τέλος, να χρονολογεί τα μνημεία και το
διάκοσμό τους.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αρχιτεκτονικοί τύποι και βασικά στοιχεία της
γλυπτικής και μνημειακής ζωγραφικής της
περιόδου.
Στοιχεία
που
διαφοροποιούν
τους
αρχιτεκτονικούς τύπους μεταξύ τους και
μορφολογικά στοιχεία των ναών εσωτερικά
και εξωτερικά.
Καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής στη
γλυπτική και τη μνημειακή ζωγραφική.
Ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των χώρων
του ναού σύμφωνα με τις λειτουργικές
ανάγκες, τον τύπο του ναού, τις επιδράσεις
από άλλες καλλιτεχνικές παραδόσεις, καθώς
και με τις αντιλήψεις του κτήτορα.

Μνημειακή ζωγραφική, εικονογραφία και
τεχνοτροπικές τάσεις.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Προφορική εξέταση
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γκιολές Ν., Βυζαντινή ναοδομία (600-1204),
Αθήνα 19922.
Χατζηδάκης Μ., «Η Μεσοβυζαντινή Τέχνη», ΙΕΕ,
τόμ. Η΄, Αθήνα 1979, 274-305, 312-317.
Cormack R., Byzantine Art, Oxford 2000.
Cutler Α. - Spieser J.-M., Byzance médiévale
700-1204, Paris 1996 (κυκλοφορεί και σε
γερμανική γλώσσα).
Grabar A., L' Iconoclasme Byzantin. Le dossier
Archéologique, Paris 19842.
Mango C., Byzantine Architecture, New York
1976.
Mathews Th., The Art of Byzantium: between
Antiquity and the Renaissance, London 1998.
Mouriki D., «Stylistic Trends in Monumental
Painting of Greece During the Eleventh and
Twelfth Centuries», DOP 34-35 (1982) 77-124.
Βοκοτόπουλος
Π.,
Η
εκκλησιαστική
αρχιτεκτονική εις την δυτικήν Στερεάν Ελλάδα
και την Ήπειρον, Θεσσαλονίκη 1975.
Μπούρας Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή
αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2001.
Χατζηδάκη N., Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα
1994.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΤΗΝ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΕ-42

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΕΑΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΑΓΓΛΙΚΗ
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS :
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η δημιουργία
του θεάτρου στην κλασική Ελλάδα. Το θέατρο
αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της
δημόσιας ζωής, συχνά μετατρέποντας την
θεατρική σκηνή σε βήμα δημόσιου διαλόγου
που αφορούσε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του
φοιτητή/τριας με το έργο των τριών τραγικών
ποιητών (Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη) και η
κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
έργου κάθε ενός από αυτούς.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης
του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα
-Μπορούν να περιγράφουν τις βασικές
λειτουργίες του θεάτρου στην κλασική
Ελλάδα
-Μπορούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του έργου των τριών τραγικών
ποιητών το έργο των οποίων σώζεται
σήμερα
-Μπορούν να εξετάσουν το νόημα των
έργων σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο
-Μπορούν να διαφοροποιήσουν το έργο των
τριών τραγικών ποιητών
-Μπορούν να εξηγήσουν την κοινωνική
λειτουργία του θεάτρου
-Μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για τον
τρόπο με τον οποίο έγινε η πρόσληψη του
θεάτρου στην εποχή του αλλά και σήμερα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

-Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
-Ατομική εργασία
-Ομαδική εργασία
-Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 33 ώρες (1.32 ECTS)
Εργασία
50 ώρες (2 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική.
Αν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS:
Αγγλική.
Μέθοδος αξιολόγησης:
Προφορική εξέταση
-Προαιρετική γραπτή εργασία (συμψηφιστική)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Μαρκαντωνάτος (επιμ.) Θέατρο και Πόλη.
Αττικό δράμα, αθηναϊκή δημοκρατία και αρχαία
ελληνική θρησκεία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2012.
H.C. Baldry, Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία
Ελλάδα, Μτφρ.: Γιώργος Χριστοδούλου – Λιάνα
Χατζηκώνστα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1981
Horst-Dieter Blume, Εισαγωγή στο Αρχαίο
Θέατρο, Μτφρ. Μαρία Ιατρού, Β΄Έκδοση,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα
1989
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Paul Cartledge, στο «Θεατρικά Έργα με Βάθος»:
το θέατρο ως διαδικασία στη ζωή των πολιτών
της αρχαίας Ελλάδας
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VI
Τουρκικά VI
Εβραϊκά VI
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:
ΟΣΤΕΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥ-07

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικές ειδικές διεπιστημονικές μεθοδολογίες
μελετών του αρχαίου περιβάλλοντος και της
θέσης του ανθρώπου εντός-εκτός αυτού.
Διάκριση χερσαίων-θαλασσίων περιβαλλόντων.
Ενδεικτικά
παρατίθεται
γενικό
πλάνο
προσέγγισης μεθοδολογίας των βασικών
επιστημονικών κλάδων που εντάσσονται στις
μελέτες περιβαλλοντικής αρχαιολογίας.
Κατ΄ αρχήν, αλλά ξεχωριστά επεξεργάζονται,
προσεγγίζονται ερευνητικά τα ανόργανα
περιβαλλοντικά
υλικά,
όπως
ορυκτά,
πετρώματα, ιζήματα, σε συνδυασμό με
στοιχεία αναγνώρισης περιβάλλοντος χώρου,
όπως με τη βοήθεια χαρτών, οργάνων.
Τμηματικά
αναλύονται
μεθοδολογικές
προσεγγίσεις
των
κατ’
επιμέρους

αρχαιολογικών περιβαλλοντικών κλάδων,
όπως:
1.
Παλαιοζωολογία:
Χρονολογική
και
εξελικτική τοποθέτηση των ευρημάτων, με
βάση μορφολογικά κριτήρια. Ταφονομία.
Παλαιοοικολογική σημασία των οργανισμών
προέλευσης ανάγοντας ερμηνείες σε βιότοπο
και oικότοπο (habitat) διαμονής, εξάγοντας
συμπεράσματα για τις συνήθειες διαβίωσηςμετακίνησης-μετανάστευσης.
Διακριτική
συμβολή
της
μελέτης
μακροπανίδας,
μικροπανίδας. Περιλαμβάνει υπολείμματα
ασπόνδυλων, σπονδυλωτών ζώων (κυρίως
σκελετικά). Τροφοσυλλογή.
2. Παλαιο(εθνο) βοτανική, αρχαιοβοτανική:
άγρια-εξημερωμένα φυτά. Αποτυπώσεις
φυτών
(σε
ιζήματα,
σε
τέχνεργα).
Υπολειμματικά ευρήματα χρήσης των φυτών.
Επεξεργασία των φυτών. Απανθρακωμένα
κατάλοιπα. Ένταξη των παλαιο(εθνο)βοτανικών δεδομένων στα πλαίσια των
ανασκαφών.
Παραδείγματα
ερμηνειών.
Ανασύσταση
παλαιοπεριβάλλοντος,
εξημερωμένες καλλιέργειες, παλαιοδίαιτα,
προσαρμογές, ανάπτυξη της γεωργίας.
Παλαιο(εθνο) βοτανικές τεχνικές. Συλλογή,
εξαγωγή μακρο-μικροβοτανικών καταλοίπων.
Προσδιορισμός
και
ερμηνεία
μακρομικροβοτανικών καταλοίπων. Δημιουργία
συλλογών
αναφοράς.
Βασικές
και
εξειδικευμένες
τεχνικές
προσδιορισμού.
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (καρπολογία,
παλυνολογία, ανθρακολογία).
3. Αρχές Πάλαιοανθρωπολογίας, Στοιχεία
Φυσικής Ανθρωπολογίας-Παλαιοπαθολογίας:
Ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπου, αρχές
συγκριτικής
ανατομίας,
παθολογία,
αναγνώριση
των
οστών,
ανάλυση
δεδομένων, καταγραφή, συσχετισμοί.
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4.
Ερμηνείες
αλλαγών
αρχαίου
περιβάλλοντος με βάση στρωματογραφικούς,
αρχαιοβιολογικούς,
χρονολογικούς
συσχετισμούς.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:
-να τοποθετούν τον άνθρωπο μέσα στον
χώρο μελέτης με βάση αναγνωριστικά
στοιχεία στο πεδίο και το εργαστήριο.
Ειδικότερα να αναγνωρίζουν το χώρο και τα
υλικά
ανόργανα-οργανικά
τεκμηρίωσης
ανθρώπινης κατοίκησης με ενδεικτικά
εργαλεία μελέτης τα κάτωθι
-στοιχεία
αναγνώρισης
ορυκτών
πετρωμάτων, υλικών
-να αναγνωρίζουν το ανάγλυφο μιας
περιοχής
από
γεωγραφικούς
και
γεωλογικούς χάρτες και να διαλέγουν υλικά
προς μελέτη (ποιοτικές και ποσοτικές
μέθοδοι)
-να ορίζουν την συστηματική κατάταξη
(ταξινομία,
συστηματική,
ταξινομικές
κατηγορίες) και ονοματολογία καταλοίπων
του φυτικού και ζωικού βασιλείου
-να ταξινομούν, συγκρίνουν μορφολογικά και
ανατομικά
στοιχεία
οργανισμών,
την
ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό τους,
-να προχωρούν σε ερμηνείες ανασύστασης
αρχαιοπεριβάλλοντος με βάση στοιχεία
οστεοαρχαιολογικά,
παλαιοβοτανολογικά,
παράκτιας
γεωμορφολογίας,
γύρης,
διατροφικών
συνηθειών
(παλαιοεθνοοικονομία, παλαιοδιατροφή)
-να ταξινομούν, συγκρίνουν, διαφοροποιούν
παλαιοεδάφη,
μικροαπολιθώματα,
στρωματογραφικές
τομές,
γεωγραφική
εξάπλωση οργανισμών

-να καθορίζουν τρόπους μικροσκοπικών
εξετάσεων (π.χ. σε οστά, σπόνδυλοι, καρποί,
σπόροι, ξύλα κλπ.)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος
Λυριτζής Ιωάννης (2005). Αρχαιολογία και
περιβάλλον, Εκδ καρδαμιτσα, Αθήνα
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Renfrew, C & Bahn, P (2001) Αρχαιολογία:
Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές.
(μτφρ. Ι. Καραλή-Γιαννακοπούλου) Εκδ.
Καρδαμιτσα
Καραλή
Λίλιαν
(2005)
Περιβαλλοντική
Αρχαιολογία, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα
Branch, Nick et al, 2005, Environmental
Archaeology,
Theoretical
and
Practical
Approaches Oxford University Press, Oxford &
New York
ΔΥΕ-18 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία:
Πολιτικές Σχέσεις
Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση
δύο αλληλένδετων λογοτεχνικών ειδών, του
έπους και της τραγωδίας και εξετάζει την
ιστορία, τις πηγές και την υποδοχή τους στην
αρχαιότητα και σήμερα.
Κατά το πρώτο ήμισυ του εξαμήνου γίνεται
συστηματική
μελέτη
των
διαφόρων
κατηγοριών του έπους (ηρωικό, βιοσοφικό,
θρησκευτικό), εξετάζονται οι πηγές, τα
σωζόμενα κείμενα, τα προβλήματα και νέες
προσεγγίσεις στην ιστορία του είδους,
ιδιαίτερα στα ομηρικά έπη.
Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στη
διερεύνηση της τραγωδίας ως δημιούργημα
της αστικής λογοτεχνίας και εξετάζει τη
σχέση της με το έπος και τη θέση της στην
πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του
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5ου αιώνα. π.Χ. Γίνεται αναφορά σε έργα
από κάθε έναν από τους σωζόμενους,
Αισχύλο, Σοφοκλή και του Ευριπίδη
ΑΥ-31 Τέχνη στο Προϊστορικό Αιγαίο
(μη διαθέσιμη περιγραφή)
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΝ

ΎΣΤΕΡΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να
γνωρίζει
και
να
ορίζει
τους
αρχιτεκτονικούς τύπους, οι οποίοι αφενός
συνεχίζονται από τη Μέση στην Ύστερη
Βυζαντινή περίοδο και αφετέρου εκείνους
που δημιουργούνται στα παλαιολόγεια
χρόνια. Επίσης να γνωρίζει τα βασικά
στοιχεία της μνημειακής ζωγραφικής της υπό
εξέταση περιόδου.
-να διακρίνει τα στοιχεία που διαφοροποιούν
τους τύπους μεταξύ τους καθώς και
μορφολογικά στοιχεία των ναών εσωτερικά
και εξωτερικά. Επίσης να διακρίνει τις
διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής
στη μνημειακή ζωγραφική.
-να ερμηνεύει τις ιδιαιτερότητες στη
διαμόρφωση των χώρων του ναού σύμφωνα
με τον τύπο του ναού, τις επιδράσεις από
άλλες καλλιτεχνικές παραδόσεις καθώς και

σύμφωνα με τις αντιλήψεις του κτήτορα.
Επίσης στη ζωγραφική να ερμηνεύει το
εικονογραφικό πρόγραμμα καθώς και
εικονογραφικά θέματα, που εμφανίζονται
αυτή την εποχή, και να διακρίνει τις διάφορες
τεχνοτροπικές τάσεις.
-να συνθέτει μέσα από συγκεκριμένα
παραδείγματα τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής,
της μορφολογίας του κτιρίου και της
ζωγραφικής, ώστε να εντοπίζει τις ομοιότητες
ανάμεσα
στα
μνημεία.
Επίσης
να
αναγνωρίζει τις διαφορετικές καλλιτεχνικές
παραδόσεις και, τέλος, να χρονολογεί τα
μνημεία και το διάκοσμό τους.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αρχιτεκτονικοί τύποι που συνεχίζονται από
τη Μέση στην Ύστερη Βυζαντινή περίοδο και
τύποι που δημιουργούνται στα παλαιολόγεια
χρόνια.
Βασικά στοιχεία της μνημειακής ζωγραφικής
της υπό εξέταση περιόδου.
Στοιχεία
που
διαφοροποιούν
τους
αρχιτεκτονικούς τύπους μεταξύ τους και
μορφολογικά στοιχεία των ναών εσωτερικά
και εξωτερικά.
Καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής στη
μνημειακή ζωγραφική.
Ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των χώρων
του ναού σύμφωνα με τον τύπο του ναού, τις
επιδράσεις
από
άλλες
καλλιτεχνικές
παραδόσεις, καθώς και σύμφωνα με τις
αντιλήψεις του κτήτορα.
Εικονογραφικά προγράμματα, εικονογραφικά
θέματα και τεχνοτροπικές τάσεις.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Προφορική εξέταση
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Krautheimer R., Early Christian and
Byzantine Architecture, Harmondsworth
(=Παλαιοχριστιανική
και
Βυζαντινή
Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1998.
Καλοπίση–Βέρτη Σ., «Τάσεις της μνημειακής
ζωγραφικής περί το 1300 στον ελλαδικό και
νησιώτικο χώρο (εκτός από τη Μακεδονία)», Ο
Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχή του, Αθήνα
1999, 63-90, εικ.1-29, πίν. Α-ΙΑ΄.
Τσιγαρίδας Ε., Οι τοιχογραφίες της περιόδου των
Παλαιολόγων σε ναούς της Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη 1999.
Χατζηδάκη N., Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα 1994.
ΙΕΕ, τόμ. Η΄, σελ. 275-279, 289-299, και τόμ. Θ΄,
σελ. 394-400, 423-428, (Μ.Χατζηδάκης).
Mango C., Byzantine Architecture, New York
1976.
Αχειμάστου-Ποταμιάνου
M.,
Βυζαντινές
τοιχογραφίες, Αθήνα 1994.
Mπούρας X., Mαθήματα Iστορίας της
Aρχιτεκτονικής, τόμ. B΄, Aθήνα 1975 (ανατ. 1980).
Μπούρας Χ., Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, τόμ. Β΄,
Αθήνα 19992.
Μπούρας Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή
αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2001.
ΑΥΕ-40 Θρησκεία στον Αιγαιακό ΚόσμοΓραμμική Β
(μη διαθέσιμη περιγραφή)
ΑΥΕ-41 Διάδραση ΑρχαιοπεριβάλλοντοςΑνθρώπου
(μη διαθέσιμη περιγραφή)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΕ-06

ΚΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα, ξεκινώντας από τις προνομισματικές μονάδες, εξετάζει το φαινόμενο
της εξάπλωσης του νομίσματος στον
ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο από την
αρχαϊκή μέχρι και την ρωμαϊκή περίοδο,
μέσα από την παραγωγή σημαντικών
νομισματοκοπείων
πόλεων,
περιοχών,
βασιλείων
και
αυτοκρατόρων.
Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά
του
νομίσματος.
Η
παραγωγή
των
κυριότερων νομισματοκοπείων του ελληνικού
και ρωμαϊκού
κόσμου της Μεσογείου
(Νομισματοκοπεία Λυδίας και Ιωνικών
πόλεων,
Αίγινα,
Κόρινθος,
Αθήνα,
νομισματοκοπεία
Μακεδονίας,
Κρήτης,
Δωδεκανήσου, Μεγάλης Ελλάδας, νόμισμα
Μεγάλου
Αλεξάνδρου,
νομίσματα
Πτολεμαίων, ρωμαίων αυτοκρατόρων και
επαρχιών κ.α.) εξετάζεται πάντα μέσα στο
γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας, της τέχνης
και του πολιτισμού εν γένει της περιοχής,
ούτως ώστε να γίνει κατανοητή η θέση του
νομίσματος, όχι μόνον ως συναλλακτικού
μέσου, αλλά και ως τεκμηρίου για την ιστορία,
την αρχαιολογία και την τέχνη της εκάστοτε
εποχής σε έναν συγκεκριμένο τόπο.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-Να ορίζει τι είναι νόμισμα
-Να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία της
ταυτότητας του νομίσματος, τα ειδολογικά

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
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χαρακτηριστικά του, καθώς και ζητήματα
«παθολογίας» των νομισμάτων.
-Να εξηγεί την εμφάνιση και εξέλιξη του
νομίσματος στον ελληνικό κόσμο της
Μεσογείου
-Να αναγνωρίζει την παραγωγή των
σημαντικότερων
νομισματοκοπείων
του
αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού κόσμου.
-Να ορίζει και να κατανοεί το ειδικότερο
ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και
παράγει ένα νομισματοκοπείο, και να το
εντάσσει μέσα στο γενικότερο ιστορικό και
πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής.
-Να αντιλαμβάνεται το ρόλο του νομίσματος
ως μορφή αρχαιολογικής μαρτυρίας και
ιστορική πηγή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
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
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 33 ώρες (1.32 ECTS)
Εργασία
53 ώρες (2.00 ECTS)
Παρουσίαση εργασίας 3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική/ Αγγλική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Παρουσίαση στην
τάξη, Γραπτή Εργασία
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μανόλης Ι. Στεφανάκης 2013, H Nομισματική
Παραγωγή της Πολυρρήνιας από τον 4ο αι.
π.Χ. μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ., Ευλιμένη, Σειρά
Αυτοτελών
Εκδόσεων
1,
Ρέθυμνο:
Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία (ΙSBN:
978-618-80666-0-1)
Στεφανάκης, Μ.Ι. και Δημητρίου, Ε.2014, Τα
Νομίσματα της Νήσου Ρόδου κατά την
Αρχαιότητα. Ιαλυσός-Λίνδος-Κάμιρος-Ρόδος.
Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Δωδεκανήσου.
Howgego, Ch. 2009. Η Αρχαία Ιστορία μέσα
από τα Νομίσματα. Αθήνα: Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Γκατζόλης, Χ. 1997. Τα Nομίσματα της
Μακεδονίας. Από τον 6ο αι. π.Χ. έως το 148
π.Χ.. Θεσσαλονίκη.
Νομίσματα
και
Νομισματική.
Αθήνα:
Υπουργείο
ΠολιτισμούΝομισματικό
Μουσείο, 2001.
Οικονομίδου, Μ. 1996. Ελληνική Τέχνη
Αρχαία Νομίσματα. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών
Austin M.M. - Vidal-Naquet, P. 1998.
Οικονομία και Kοινωνία στην Aρχαία Ελλάδα.
Αθήνα: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος.
Kraay, C.M. 1976. Archaic and Classical
Greek Coins. London: Methuen.
Migeotte, L. 2007. Η Oικονομία των
Eλληνικών Πόλεων από την Αρχαϊκή
Περίοδο
μέχρι
τους
Πρώιμους
Αυτοκρατορικούς
Χρόνους.
Αθήνα:
Παπαδήμας
Mørkholm, Ο. 1991. Early Hellenistic
Coinage. From the Accession of Alexander
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to the Peace of Apamea (336-186 BC),
Cambridge.
Sylloge Nummorum Graecorum – Project
(http://www.sylloge-nummorumgraecorum.org/
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
The Journal of Archaeological Numismatics
Studi e materiali di archeologia e
numismatica
American Journal of Numismatics
Νομισματικά Χρονικά
Revieu Numismatique
Numismatic Chronicle
Eυλιμένη/Eulimene
ΑΥΕ-25
Αίγυπτος
και
Ανατολική
Μεσόγειος κατά την πρώιμη εποχή του
σιδήρου
Το μάθημα διερευνά τις πολυδιάστατες
πολιτισμικές επαφές της Αιγύπτου με την
Παλαιστίνη, την Ασσυρία, τον φοινικικό
κόσμο, την Κύπρο, και με συγκεκριμένες
περιοχές ή πόλεις-κράτη του ηπειρωτικού και
νησιωτικού ελληνικού χώρου. Παράλληλα,
παρουσιάζεται η πολύπλευρη δραστηριότητα
του ελληνικού στοιχείου σε σημαντικούς
εμπορικούς σταθμούς της παράκτιας Εγγύς
Ανατολής και του Δέλτα. Χρησιμοποιώντας
ως βάση την ιστορική και αρχαιολογική
αποτύπωση
αυτού
του
πολύπλοκου
διαπολιτισμικού πλέγματος, επιχειρείται η
«ανάγνωση» της διάχυσης συμβόλων, ιδεών
και μοτίβων μέσα από τη μελέτη ανατολικών
και αιγυπτιακών τεχνέργων καθώς και
τοπικών απομιμήσεων στη Συροπαλαιστίνη,
στην Κύπρο και στο Αιγαίο κατά τον 8ο-6ο αι.
π.Χ. Τα αντικείμενα ερευνώνται σε
συνάρτηση με το εκάστοτε αρχαιολογικό
περιβάλλον (ιερά, ταφικά σύνολα) και τις

θρησκευτικές
ή
πολιτικοκοινωνικές
προεκτάσεις του, καθώς και με το χαρακτήρα
των ιδιαίτερων επαφών κάθε περιοχής με την
Ανατολή ή τη χώρα του Νείλου. Ανιχνεύονται
οι πιθανοί φορείς, οι κύριοι εμπορικοί δρόμοι
διακίνησης αυτών των πολιτισμικών αγαθών
καθώς και τα βασικά κίνητρα της συχνής
ανάθεσης τους σε πολλά παράκτια ιερά της
Αν. Μεσογείου.
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΑΥ-23 Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη
και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος
(μη διαθέσιμη περιγραφή)
ΑΥ-29 Σχέσεις μεταξύ των Λαών της
Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού
•Ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο της εποχής (3500-1100 π.Χ.)
•Σχέσεις
•Εμπόριο
•Ανταλλαγή ειδών
•Μετάδοση τεχνικών και ιδεών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΕ-08

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8O

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Ιστορική διαδρομή
- Ορισμός και αντικείμενο
- Κλάδοι και προβληματική της αρχαιολογίας
- Αρχαιολογική μαρτυρία

123
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

- Επιφανειακή έρευνα: μέθοδοι και πρακτικές
- Ανασκαφή: μέθοδοι και πρακτικές
- Μέθοδοι ανάκτησης και χρονολόγησης της
αρχαιολογικής μαρτυρίας
- Μέθοδοι ταξινόμησης, ανάλυσης και
ερμηνείας
-Πρακτικές
εφαρμογές
(συντήρηση
ανασκαφικών ευρημάτων, αρχαιολογικό
σχέδιο)

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

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί να:
–κατανοεί την ιστορική διαδρομή που
ακολούθησε η αρχαιολογία από την εποχή
της αρχαιοδιφίας έως σήμερα, καθώς και τις
επιδράσεις που δέχτηκε η συγκεκριμένη
επιστήμη από διαφορετικές πολιτισμικές και
ιδεολογικές προσεγγίσεις από τον 17ο έως
τον 20ό αιώνα.
–εξηγεί τις θεωρήσεις για την πρακτική της
αρχαιολογίας και την ερμηνεία των
αρχαιολογικών μαρτυριών.
–διακρίνει τις μεθόδους και τα εργαλεία που
χρησιμοποιεί ο αρχαιολόγος, σε ό,τι αφορά,
στον εντοπισμό αρχαιολογικών θέσεων, την
ανασκαφή, τον καθορισμό, τη συσχέτιση και
την ταξινόμηση της αρχαιολογικής μαρτυρίας,
έως
την
τελική
δημοσίευση,
που
χαρακτηρίζει
την
ολοκλήρωση
του
αρχαιολογικού έργου.
–ταξινομεί, να αναλύει και να ερμηνεύει
αρχαιολογικά δεδομένα.
–συλλέγει αρχαιολογικά δεδομένα από το
πεδίο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Renfrew, C. and Bahn, G.P., 2001.
Αρχαιολογία. Θεωρία, Μεθοδολογία και
Πρακτικές Εφαρμογές, Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Trigger, Β.G. 2005. Μια Ιστορία της
Αρχαιολογικής Σκέψης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Ζώης, Λ. 1990. Αρχαιολογία στην Ελλάδα.
Αθήνα: Πολύτυπο.
Κουμανούδη, Σ. 1983. Η Ελληνική
Αρχαιολογία. Αθήνα: Τυπογρ. «Κείμενα».
Ettienne, R. et Ettienne, F. 2000. Αρχαία
Ελλάδα, η Αρχαιολογία μιας Ανακάλυψης.
Αθήνα: Δεληθανάσης.
Καραλή, Λ., 1998. Λεξικό Αρχαιολογικών Περιβαλλοντικών Όρων. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
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Χατζή-Βαλλιάννου Δ. 1985. Συντήρηση
Μνημείων, Τεχνικές Ανασκαφών. Βώροι:
ΥΠΠΟ-ΕΚΤ-ΜΚΕ.
Derruau, M. 1987. Ανθρωπογεωγραφία.
Αθήνα: ΜΙΕΤ.
Drewett, P.L. 2001. Field Archaeology - An
Introduction, London: UCL Press.
Hodder, I. 1995. Theory and Practice in
Archaeology, London-New York: Routledge.
Orton, C., Tyers, P., and Vince, A. 1993.
Pottery in Archaeology (Cambridge Manuals
in Archaeology). Cambridge-New York:
Cambridge University Press.
Scheffer, C. 2001. Ceramics in Context:
Proceedings of the Internordic Colloquium
on Ancient Pottery, held at Stockholm, 13-15
June 1997. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Archaeological Method and
Theory
Public Archaeology JournalI
Experimental Archaeology EXARC Journal
Journal of Field Archaeology
Journal of Anthropological Archaeology
Ανάσκαμα
Eυλιμένη/Eulimene
Archaeology
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AΥE-35

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8Ο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για
να βοηθήσουν τις αρχαιογνωστικές επιστήμες
(φιλολογία, γλωσσολογία, αρχαιολογία, την
ιστορία και ιστορία της τέχνης) που
παρουσιάζονται ως μελέτες περιπτώσεων.
Αποκρυπτογράφηση μη αναγνώσιμων κειμένων
σε μάρμαρο, περγαμηνή κλπ με IR, UV,
πολυφασματικές απεικονίσεις, οι τεχνικές της
χρονολόγησης και η ανάλυση / προέλευση στην
αρχαιολογία, αναγνωρίζοντας την πατρότητα
των ανώνυμων κειμένων από τις στατιστικές
μεθόδους,
Γεωγραφικά
Συστήματα
Πληροφοριών στην αρχαιολογία, η επεξεργασία
χαρτιού και ευαίσθητων αντικειμένων για
συντήρηση, η εικονική πραγματικότητα και 3D
αναπαράσταση στην αρχαιολογία και η
Αρχαιοαστρονομία, γεωφυσική και δορυφορική
διασκόπηση, φωτογραμμετρία.
Ειδικότερα οι θεματικές ενότητες του
μαθήματος περιλαμβάνουν:
1) Εισαγωγή: Νέες Τεχνολογίες στις
Αρχαιογνωστικές Επιστήμες. Πολύπλευρη
συνέργια με προοπτικές
2) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
3)Φωτογραμμετρία στην Αρχαιολογία
4) Εικονική πραγματικότητα & 3Δ στην
Αρχαιολογία
5) Τεχνικές χρονολόγησης
6) Μέθοδοι ανάγνωσης δυσδιάκριτων /
σβησμένων κειμένων, φυσικές μέθοδοι
ανάγνωσης κειμένων
7) Μουσεία, Μουσειολογία, Προληπτική
συντήρηση
8) Η Πληροφορική στην Αρχαιολογία
(ομαδοποιήσεις, αναγνώριση ταυτότητας
συγγραφέων, και ζωγράφων).
9) Ψηφιακές Βάσεις Δεδoμένων στον
Πολιτισμό
10) Τεχνολογίες Πολυμέσων
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11)Παραδείγματα εντοπισμού
υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων

θαμμένων-

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:
-να αξιολογήσουν και καθορίσουν τα όρια
των αρχαιογνωστικών επιστημών (φιλολογία,
γλωσσολογία, αρχαιολογία, την ιστορία και
ιστορία της τέχνης) από τα οποία οι Νέες
Τεχνολογίες μπορούν να αναδείξουν στοιχεία
τους που δεν είναι δυνατόν να φανούν
αποκλειστικά και μόνο με θεωρητικές μελέτες,
-να
διαχειριστούν
ένα
πρόβλημα
αρχαιολογικού περιεχομένου εφαρμόζοντας
την κατάλληλη μέθοδο και να συνθέσουν
διεπιστημονικά την επίλυση του
-να συγκρίνουν μεθόδους μεταξύ τους όταν
επιλύουν ένα αρχαιολογικό ζήτημα π.χ
προέλευσης στην αρχαιολογία, αναγνώρισης
σβησμένων
κειμένων,
ταυτοποίηση
συγγραφέων ή/και καλλιτεχνών και να
μαθαίνουν να συνθέτουν και αναλύουν ένα
θέμα που τους τίθεται υπό την μορφή της
εργασίας στο σπίτι.
-να υιοθετούν την κατάλληλη τεχνολογία και
να ερμηνεύουν αρχαιογνωστικές επιστήμες
με μέτρηση και ψηφιακή αναπαράσταση
-να μπορούν να διακρίνουν και να εξηγούν
το αρχαιολογικό πρόβλημα που αναζητείται,
με πολλές παραδειγματικές περιπτώσεις, σε
αντίθεση με την μονομερή συγκριτική
ιστορική και φιλολογική προσέγγιση
-να εφοδιάζονται με εκείνη την πληροφορία
που να τους επιτρέπει να σχεδιάζουν, να
επιλέγουν,
και
να
εφαρμόζουν
σε
συνεργασία τεχνικές για την συνεισφορά
τους στην περεταίρω πρόοδο στο πεδίο που
διαπραγματεύεται το μάθημα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος
του εξαμήνου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Λυριτζής, Ι (επιμελ.) (2008) Νέες Τεχνολογίες
στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες, Εκδ.
Gutenberg, Αθήνα
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Adcock, E.P (1998) Principles for the care and
handling of Library materials. Inter. Federation of
Library Assoc & Institutions (IFLA)
CIE (2003) Control of damage to museum
objects by optical radiation., TC, Vienna, 3-22.
Weymouth J.W & Higgins, R (1986)
Geophysical surveying of archaeological sites.
In Rapp, G Jr, & Gifford, J.A (eds)
Archaeological Geology, 191-235
Dickman, K Fotakis C & Asmus J.F (eds) (2005)
Lasers in the conservation of artworks.
LACONA V Proceedings, Springer Proceedings
in Physics, Vol.100.
Macdonald, L & Windsor, B (1987) Databases
in education and training: Concerns for the
educational technologist. In Rushby, N (ed)
Technology based learning. Selected readings,
Kogan Page, London/Nichols Publishing Co.,
London, 215-221.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AΥE-36

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8Ο

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Περιγράφονται
ειδικές
περιπτώσεις
εφαρμογών. Αναλύονται τα προβλήματα για
κάθε περίπτωση. Συνδυασμένες γνώσεις
από γεωπεριβάλλον, αρχαιολογία, ιστορία
και φυσικές επιστήμες, παρουσιάζεται
εντοπίζοντας την ορθή χρήση των υλικών και
την κατάλληλη μεθοδολογία. Η επιλογή του
κατάλληλου υλικού για χρονολόγηση και
προέλευση συζητείται. Οι επιλεγμένες
μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επιλεγεί προς
περαιτέρω επεξεργασία σε θεωρητικό και
εφαρμοσμένο επίπεδο. Έμφαση δίνεται στην
κατανόηση των διαδικασιών και για την
προώθηση της γνώσης μέσω διαδραστικών
μεθόδων διδασκαλίας. Γίνεται λεπτομερής
αναφορά των αποτελεσμάτων από την
εφαρμογή των φυσικών μεθόδων στην
επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων.
Ειδικότερα
1) Μινωικός
πολιτισμός
και
έκρηξη
ηφαιστείου Σαντορίνης
2) Βιοαρχαιολογία (Άνθρωπος των Πάγων,
μελέτη αρχαίων διατροφικών συνηθειών, κ.λ.π)
3) Λάξευση πετρωμάτων/τέχνη από πέτρωμα
4) Η Σινδόνη το Τορίνο
5) Παραδείγματα
χρονολόγησης
παλαιολιθικών περιόδων (Φαράγγι Olduvai,
σπήλαια Πετραλώνων, Θεόπετρας, Γιούρων,
Σαρακινού)
6) Μεταφορά
οψιανού
στη
Μεσόγειο
(αναλύσεις, χρονολόγηση)
7) Αναλύσεις
κεραμικών
(προέλευση,
εμπόριο)
8) Τα πυραμιδοειδή της Αργολίδας (μια
διεπιστημονική προσέγγιση)
9) Αρχαιομετρικές εφαρμογές σε μια τυπική
αρχαιολογική ανασκαφή.

10) Αναλύσεις σε έργα τέχνης πριν τη
συντήρηση (Raman& IR φασματοσκοπίες,
Μικροσκοπία,
ακτίνες
Χ
φθορισμού,
χρωματογραφία, κ.λ.π.)
11)Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης &
Πολωτικό Μικροσκόπιο στην Αρχαιολογία
12)Αυθεντικότητα στην αρχαιολογία
13) Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
14)Χρονολογώντας την πτώση μετεωρίτη
στη Ν Γερμανία
15)Τρωικός Πόλεμος: αλήθεια ή μύθος;
Χρονολογώντας με αστρονομία
16)Η αρχαιολογία της γεωργίας
17)Παλαιοκλιματολογία & Αστρονομία
18)Η συμβολή της αρχαιομετρίας στον
πολιτιστικό τουρισμό
19)mtDNA, λάδι και οίνος στην προϊστορία
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:
- Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν
εφαρμογές των φυσικών επιστημών σε
συγκεκριμένα
θέματα
πολιτιστικής
κληρονομιάς
- Να συνθέτουν μια ειδική εφαρμογή στην
οποία θα περιλαμβάνονται διάφορες τεχνικές
και ένα σχέδιο για ένα μελλοντικό
πρόγραμμα.
- να διαφοροποιούν και να ταξινομούν
αρχαιολογικά αποτελέσματα που γίνονται
από τη χρήση ειδικών μεθόδων και τεχνικών
- να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε
θεωρητική βάση τη λογική των φυσικών
μεθόδων που εφαρμόζονται για την επίλυση
αρχαιολογικών
προβλημάτων,
π.χ.
χρονολόγηση,
την
τοποθεσία,
την
προέλευση, την ανάλυση, τεχνολογία κλπ.
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- να κατανοεί μια ποικιλία μεθοδολογικών
προσεγγίσεων των νέων τεχνολογιών και
των φυσικών επιστημών που εφαρμόζονται
σε συγκεκριμένα
θέματα
πολιτιστικής
κληρονομιάς
- να γνωρίζουν τους τρόπους με τους
οποίους
ένα
ιδιαίτερο
αρχαιολογικό
πρόβλημα μπορεί να λυθεί (ποια μέθοδος,
ποια τεχνική, υπό ποιες προϋποθέσεις, τη
φροντίδα
κατά
τη
διάρκεια
της
δειγματοληψίας, χρήσιμες πληροφορίες που
προέρχονται από αρχαία ερείπια, και να
γνωρίζουν τους τρόπους επίλυσης ενός
αρχαιολογικού πρόβλημα και να αξιολογούν
το υλικό της, χρονική και χωρική εξέλιξη.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος
του εξαμήνου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Λυριτζής, Ι (2005) Φυσικές Επιστήμες στην
Αρχαιολογία. Εκδ. Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός
Λυριτζής, Ι (1994) Τα πυραμιδοειδή της
Αργολίδας. Εκδ ΔελφικήΑκαδημία, Αθήνα.
(διατιθ. Από Καρδαμίτσα)
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Renfrew, C &Bahn, P (2001) Αρχαιολογία:
Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές.
(μτφρ. Ι. Καραλή-Γιαννακοπούλου) Εκδ.
Καρδαμίτσα
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥ-19

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8O

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο της ελληνιστικής εποχής (περ.
330/20- 31 π.Χ.)
-Τεχνοτροπίες
και
έργα
γλυπτικής
ελληνιστικών χρόνων
-Αρχιτεκτονική, πολεοδομία και μνημειακή
τοπογραφία ελληνιστικών χρόνων
- Κεραμική ελληνιστικών χρόνων
-Ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό
πλαίσιο της Ιταλικής και Ρωμαϊκής περιόδου
(περ. 3ος αι. π.Χ.-330 μ.Χ.)
-Περίοδος της Δημοκρατίας (αρχιτεκτονικήκεραμική-γλυπτική)
-Περίοδος των Αυτοκρατορικών Χρόνων
(αρχιτεκτονική-κεραμική-γλυπτική, μνημειακή
τοπογραφία- σημαντικότερα μνημεία της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί να:
–ορίζει και να κατανοεί το ιστορικό, πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της
ελληνιστικής εποχής (περ. 330/20- 31 π.Χ.).
–κατανοεί και να εξηγεί τις τεχνοτροπίες των
έργων
γλυπτικής,
την
εξέλιξη
της
αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της
μνημειακής τοπογραφίας, καθώς και της
κεραμικής των ελληνιστικών βασιλείων, από
το 330/20 έως το 31 π.Χ. περίπου.
–αναγνωρίζει τα σημαντικότερα μνημεία
τέχνης της ελληνιστικής περιόδου στην
Μεσόγειο και την Ανατολή.
–αναλύει, να συγκρίνει και να αξιολογεί έργα
τέχνης της ελληνιστικής εποχής.
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–ανασυνθέτει την γενική εικόνα του τέχνης
και του πολιτισμού μιας περιοχής σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (πρώιμη
ελληνιστική, μέση ελληνιστική, ύστερη
ελληνιστική).
–ορίζει και να κατανοεί το ιστορικό, πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της
Ρωμαϊκής περιόδου (περ. 3ος αι. π.Χ.-330
μ.Χ.).
–κατανοεί και να εξηγεί, σε γενικές γραμμές,
την εξέλιξη των τεχνών και του πολιτισμού
κατά την περίοδο της Δημοκρατίας (γλυπτική,
αρχιτεκτονική, οικιστική και πολεοδομία,
μνημειακή τοπογραφία) και την περίοδο των
Αυτοκρατορικών
Χρόνων
(γλυπτική,
αρχιτεκτονική, μνημειακή τοπογραφία).
–αναγνωρίζει τα σημαντικότερα μνημεία
τέχνης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην
Μεσόγειο, με έμφαση στην Ιταλία και την
Ελλάδα.
–ανασυνθέτει την γενική εικόνα της τέχνης
και του πολιτισμού μιας περιοχής σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (περίοδος
Δημοκρατίας, αυτοκρατορικοί χρόνοι).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)

Προσωπική μελέτη 33 ώρες (1.32 ECTS)
Εργασία
53 ώρες (2.00 ECTS)
Παρουσίαση εργασίας 3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Παρουσίαση στην
τάξη και Γραπτή Εργασία,
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Pollitt, J.J. 20062. Η Τέχνη στην Ελληνιστική
Εποχή.
Αθήνα:
Παπαδήμα
20003.
Τίτλοςπρωτοτύπου: Art in the Hellenistic Age.
Cambridge: Cambridge University Press,
1986.
Ramage, N.H and Ramage, A. 2000.
Ρωμαϊκή Τέχνη. Από τον Ρωμύλο έως τον
Κωνσταντίνο.
Θεσσαλονίκη:
University
Studio Press.
Βιβλιογραφία ελληνιστικής κεραμικής 19801995 / Επιστημονικές Συναντήσεις για την
Ελληνιστική Κεραμική. Αθήνα: Υπουργείο
Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων, 1998Παπαγγέλης , Θεόδωρος Δ. 2005. Η Ρώμη
και ο Κόσμος της (Αρχαιογνωσία και
Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση 2).
Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο
Νεοελληνικών
Σπουδών.
Τσιμπουκίδης, Δ.Ι. 1992. Ιστορία του
Eλληνιστικού Kόσμου. Αθήνα: Παπαδήμας.
Boardman, J, Griffin, J. and Murray, O. 1996.
Η Ελλάδα και ο Eλληνιστικός Kόσμος. Αθήνα:
Νεφέλη.
Gehrke H–J. 2003. Ιστορία του Eλληνιστικού
Kόσμου. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης.
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Grimal P. 2004. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 27
π.Χ.-476 μ.Χ.: Προέλευση και Φύση του
Αυτοκρατορικού Θεσμού, οι Μεγάλες
Δυναστείες,
ο
Ρωμαϊκός
Πολιτισμός,
Εξάπλωση και Απόγειο, Κρίσεις και
Παρακμή. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν.
Grimal P. 2005. Ιστορία της Αρχαίας Ρώμης.
Αθήνα: Πόλις.
Gruen, Ε.S. 1984, The Hellenistic World and the
Coming of Rome. 2 vols. Berkeley, Los Angeles,
London: University of California Press.
Henig, M. (επιμ.) 19953. Α Handbook of
Roman Art. A Survey of the Visual Arts of
the Roman World, London: Phaidon.
von
Hesberg,
Η.
2009.
Ρωμαϊκή
Αρχιτεκτονική.
Θεσσαλονίκη:
University
Studio Press
Zanker P. 2006. Ο Αύγουστος και η Δύναμη
των Εικόνων. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Eυλιμένη/Eulimene
Αρχαιογνωσία
Τεκμήρια
Archaeology
American Journal of Archaeology
Annual of the British School at Athens
Hesperia
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΓΥ-02 Φωνητική - Φωνολογία
Το παρόν μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα
επιστημονικά πεδία της φωνητικής και της
φωνολογίας που ασχολούνται με τη μελέτη των

ήχων της ανθρώπινης ομιλίας. Ως βασικός
στόχος του μαθήματος τίθεται η εξοικείωση των
φοιτητών/-τριών με την ποικιλία των φθογγικών
(ηχητικών) συστημάτων διαφόρων γλωσσών και
η κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων
που είναι απαραίτητες για τη φωνολογική
ανάλυση των γλωσσών. Παράλληλα, δίνεται
έμφαση στη μελέτη και ανάλυση των φθογγικών
τροποποιήσεων που απαντούν σε μια ευρεία
γκάμα γλωσσών. Μερικά από τα θέματα που θα
μας απασχολήσουν είναι: η περιγραφή του
μηχανισμού παραγωγής λόγου, τα διακριτικά
χαρακτηριστικά των φθόγγων, οι υποκείμενες
δομές και οι φωνητικές πραγματώσεις των
λέξεων, οι φωνολογικοί κανόνες και διαδικασίες,
οι βασικές αρχές της συλλαβικής δομής, καθώς
και θέματα που αφορούν τα μετρικά και
προσωδιακά χαρακτηριστικά λέξεων και
φράσεων.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-20

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

E

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στο
επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης της
γλώσσας. Πραγματεύεται τον τρόπο με τον
οποίο δομούνται και αναλύονται οι φράσεις
και οι προτάσεις μιας φυσικής γλώσσας και
εστιάζει
στη
μεθοδολογία
ανάλυσης
συντακτικών φαινομένων. Βασικό πρότυπο
περιγραφής αποτελεί η Θεωρία των Αρχών
και Παραμέτρων μέσα στο πρότυπο της
γενετικής θεωρίας, καθώς και οι σύγχρονες
εξελίξεις του. Θέματα εξέτασης αποτελούν τα
εξής: φραστική δομή, σύνταξη του Χ΄,
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μετακινήσεις,
τεστ
διαγραμματικότητας,
παράμετροι που επηρεάζουν τη σειρά των
όρων.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά
της συντακτικής δομής της ελληνικής και να
χρησιμοποιεί τη συντακτική ορολογία
-να διακρίνει τον ρόλο των φράσεων ως
βασικών συστατικών της γλωσσικής δομής
-να αναλύει τον τρόπο δόμησης προτάσεων,
αναγνωρίζοντας τις διεργασίες και τα δομικά
στοιχεία ευθύνονται για την παραγωγή
συντακτικών δομών
-να συγκρίνει διαφορετικές επιστημονικές
αναλυτικές προτάσεις για την περιγραφή
βασικών συντακτικών φαινομένων και να τις
συγκρίνει κριτικά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσιάσεις powerpoint στα μαθήματα (τα
αρχεία τους είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα
eclass)

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ (1,56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ΩΡΕΣ (3,32 ECTS)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ΩΡΕΣ (0,12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος
12 ΩΡΕΣ (5 ects)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης
&
ερωτήσεις
επίλυσης
προβλημάτων στην ελληνική γλώσσα. Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στον
οδηγό μαθήματος (syllabus) που διανέμεται
στους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη και
αναρτάται στην πλατφόρμα eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Ρούσσου, Άννα (2015) Σύνταξη: γραμματική και
μινιμαλισμός. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
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:
Aarts, Bas (2013) Englishsyntax and
argumentation, 4th ed. Basingstoke: Palgrave.
Adger, David (2003) Core syntax: a
minimalist
approach.
Oxford:
Oxford
University Press. [βιβλιοθήκη 425 ADG]
Baltin, Mark & Chris Collins, eds (2001) The
handbook of contemporary syntactic theory.
Oxford: Blackwell Publishing.
Boeckx, Cedric (2011) The Oxford handbook
of linguistic minimalism. Oxford: Oxford
University Press. [βιβλιοθήκη 415 OXF]

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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Burton-Roberts, Noel (2016) Analysing
sentences: an introduction to English syntax,
4th ed. London: Routledge.
Carnie, Andrew (2001) Modern syntax: a
coursebook.
Cambridge:
Cambridge
University Press.
Carnie, Andrew (2013) Syntax: a generative
introduction, 3rd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
[βιβλιοθήκη 415 CAR (1η έκδοση)]
Carnie, Andrew, Yosuke Sato & Daniel
Siddiqi, eds (2014) The Routledge handbook
of syntax. London: Routledge.
Cook, Vivian J. & Mark Newson (2007).
Chomsky’s
universal
grammar:
an
introduction, 3rd ed. Oxford: Blackwell
Publishing.
Culicover, Peter W. (1997) Principles and
parameters: an introduction to syntactic
theory. Oxford: Oxford University Press.
Den Dikken, Marcel (2013) The Cambridge
handbook of generative syntax. Cambridge:
Cambridge University Press.
Everaert, Martin &Henk van Riemsdijk, eds
(2006) The Blackwell companion to syntax.
Oxford: Blackwell. [βιβλιοθήκη 415 BLA]
Freidin, Robert (2013) Syntax: basic
concepts and applications. Cambridge:
Cambridge University Press.
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα (1989)
Μετασχηματιστική σύνταξη: από την θεωρία
στην πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
[βιβλιοθήκη 415 ΘΕΟ]
Haegeman, Liliane (1994) Introduction to
government and binding theory, 2nd ed.
Oxford: Blackwell Publishing. [βιβλιοθήκη
415 HAE]
Haegeman,
Liliane
(2006)
Thinking
syntactically: a guide to argumentation and
analysis. Oxford: Blackwell Publishing.

Hornstein, Norbert, Jairo Nuñes & Kleanthes
Grohmann
(2005)
Understanding
minimalism. Cambridge University Press.
[βιβλιοθήκη 415.0182 HOR]
Jacobs, Joachim, Arnim von Stechow,
Wolfgang Sternefeld& Theo Vennemann,
eds (1993) Syntax: ein internationals
Handbuch zeitgenössischer Forschung.
Berlin: Walter de Gruter.
Kiss, Tibor (2015) Syntax – Theory and
analysis: an international handbook. Berlin:
Mouton de Gruyter.
Larson, Richard K. (2010) Grammar as science.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Lasnik, Howard &TerjeLohndal (2010)
Government-binding/principles
and
parameters theory. WIREs 1: 40-50.
Lasnik, Howard & Juan Uriagereka [with
Cedric Boeckx] (2005) A course in minimalist
syntax: foundations and prospects. Oxford:
Blackwell Publishing.
Luraghi, Silvia & Claudia Parodi (2008) Key
terms in syntax and syntactic theory. London:
Continuum.
Luraghi, Silvia & Claudia Parodi, eds (2013)
The Bloomsbury companion to syntax.
London: Bloomsbury.
Ouhalla,
Jamal
(1999)
Introducing
transformational grammar: from principles
and parameters to minimalism. 2nd ed.
London: Arnold.
Napoli, Donna Jo (1993) Syntax: theory and
problems. Oxford: Oxford University Press.
Poole, Geoffrey (2002) Syntactic theory.
Basingstoke, Hampshire: Palgrave.
Radford, Andrew (1988) Transformational
grammar: a first course. Cambridge:
Cambridge University Press. [βιβλιοθήκη
410 RAD]
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Radford, Andrew (2016) Analysing English
sentences, 2nd ed. Cambridge: Cambridge
University Press.
Van Riemsdijk, Henk& Edwin Williams (1986)
Introduction to the theory of grammar.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Santorini, Beatrice & Anthony Kroch (2007)
The syntax of natural language: an online
introduction using the Trees program.
Διαθέσιμο στο
http://www.ling.upenn.edu/~beatrice/syntaxtextbook/
Sportiche, Dominique, Hilda Koopman &
Edward Stabler (2013) An introduction to
syntactic analysis and theory. Oxford: Wiley.
Tallerman, Maggie (2015) Understanding
syntax. 4th ed. London: Routledge.
Τερζή, Αρχόντω (2015) Συγκριτική σύνταξη
και γλωσσικές διαταραχές. Αθήνα: Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και
Βοηθήματα.
Διαθέσιμο
στο:
http://hdl.handle.net/11419/2642
Uriagereka, Juan (1998) Rhyme and reason:
an introduction to minimalist syntax.
Cambridge, Mass.: MIT Press. [βιβλιοθήκη
415 URI]
Webelhuth, Gert, ed. (1995) Government
and binding theory and the minimalist
program. Oxford: Blackwell Publishing.
ΓΥ-10 Γραμματισμός
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση
όλων των πτυχών που σχετίζονται με την
έννοια του γραμματισμού, τα είδη του και το
περιεχόμενο που αυτός έχει στις σύγχρονες
κοινωνίες. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις
έννοιες της παιδαγωγικής του γραμματισμού
και των πολυγραμματισμών, ενώ θα

εξεταστούν οι εφαρμογές του θεωρητικού
πλαισίου στην εκπαιδευτική πράξη.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ‐06

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει και εμβαθύνει
στον τρόπο ανάλυσης του επιπέδου της
Σημασιολογίας, του επιστημονικού κλάδου
της γλωσσολογίας που μελετά τη σημασία ή
αλλιώς την έννοια των γλωσσικών μονάδων.
Παρουσιάζονται κλασικές σημασιολογικές
προσεγγίσεις όπως είναι η γραμματική του
Montague, η θεωρία των τιμών αληθείας και
η θεωρία των πιθανών κόσμων. Επιπλέον
μελετώνται τα σημαντικότερα επίπεδα
σημασιολογικής
ανάλυσης
(λεξική
σημασιολογία, προτασιακή σημασιολογία,
κατηγορηματική σημασιολογία) με τη βοήθεια
βασικών εργαλείων λογικής.
Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται
1) οι σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ
λεξημάτων,
2) το φαινόμενο των λογικών συνδετικών και
προτασιακών τελεστών,
3) η ποσοδεικτικότητα,
4) η αναφορικότητα και
5) το σημασιολογικό πεδίο. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στη διαγλωσσική διάσταση της
σύγχρονης σημασιολογικής θεωρίας μέσα
από τη μελέτη δεδομένων της Ελληνικής,
Τουρκικής, Αραβικής και Εβραϊκής γλώσσας,
καθώς και της Γαλλικής και Αγγλικής.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί να:
-διακρίνει
τα
τρία
βασικά
επίπεδα
σημασιολογικής ανάλυσης (λέξη, κατηγόρημα,
πρόταση),
- κατανοεί το συσχετισμό μεταξύ συνώνυμων,
αντίθετων και ομώνυμων λέξεων και το ρόλο
που παίζει η (σημασιολογική, συντακτική)
αμφισημία στη σημασία μιας πρότασης,
- χρησιμοποιεί τα εργαλεία τυπικών
γλωσσών (όπως είναι η λογική) για να
ερμηνεύσει τη σημασία μιας γλωσσικής
έκφρασης,
- αποτιμά τις σύγχρονες θεωρητικές
προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στον
τομέα της σημασιολογίας,
- ελέγχει τις γνώσεις του με τη βοήθεια
ασκήσεων στο τέλος της κάθε θεματικής
ενότητας,
- εφαρμόζει την αρχή της συνθετικότητας
στην ανάλυση προτάσεων,
- ανακαλύπτει το σημασιολογικό πεδίο ενός
ποσοδείκτη και το ρόλο που παίζει ο
εκάστοτε προτασιακός τελεστής στη σημασία
μιας πρότασης και
- συγκρίνει γλωσσικά δεδομένα από
παραπάνω από μια γλώσσες και κατά
προτίμηση από τις γλώσσες της Μεσογείου
(Ελληνικά, Γαλλικά, Αραβικά, Τουρκικά,
Εβραϊκά).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων
-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
-Άσκηση κριτικής σκέψης
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές εξετάζονται στην ελληνική
γλώσσα. Καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Βελούδης, Γ. 2005. Η σημασία πριν, κατά και
μετά τη γλώσσα. Εκδόσεις Κριτική.
Lyons, J. 1995. Γλωσσολογική Σημασιολογία.
Αθήνα: Πατάκης.
Σημειώσεις του μαθήματος
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Cann, Ronnie. 1993. Formal Semantics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Chierchia, Gennaro & Sally McConnell-Ginet.
2000. Meaning and Grammar. An Introduction
to Semantics. MIT Press. Cambridge, MA.
Second edition.
Dowty, David and Stanley Peters. 1981.
Introduction to Montague Semantics, Reidel,
Dordrecht.
Gamut, L T F (1991) Logic Language and
Meaning. Chicago, Chicago University Press (2
volumes).
Heim, Irene and Angelika Kratzer. 1998.
Semantics in Generative Grammar. Blackwell
Textbooks in Linguistics.
Kamp, H and U Reyle (1993) From Discourse to
logic. Kluwer publications.
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Kearns, Kate. 2000. Semantics. St. Martin’s
Press.
Lappin, S (1996) The Handbook of
Contemporary Semantic Theory. Oxford, Basil
Blackwell.
McCawley, James. 1993. Everything that
Linguists have always wanted to know About
Logic but where ashamed to ask. Chicago:
University of Chicago Press. Second edition.
Partee, Barbara, Alice terMeulen, Rovert Wall.
1993. Mathematical Methods in Linguistics.
Kluwer Academic Publishers.
Portner, Paul and Barbara Partee (eds.). 2002.
Formal Semantics: The Essential Readings.
Blackwell Publishing.
De Swart, Henriëtte. 1998. Introduction to
Natural Language Semantics. CSLI Publications.
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΕ‐26

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή
στους στόχους και τις μεθόδους της
τυπολογίας, του κλάδου της γλωσσολογίας
που ασχολείται με την ταξινόμηση γλωσσών
ή γλωσσικών συστατικών βάσει κοινών
τυπικών τους χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην ταξινόμηση των
συστατικών της γλώσσας, δηλ. των
γραμματικών της δομών. Αναπτύσσεται
διεξοδικά
η
έννοια
του
καθολικού
(χαρακτηριστικού) και παρουσιάζεται η
μεθοδολογία συναγωγής καθολικών. Τέλος
παρουσιάζονται ενδεικτικές τυπολογίες από

πολλές γλώσσες του κόσμου για όλα τα
επίπεδα του γραμματικού συστήματος
(φωνολογικό σύστημα, λεξικές κατηγορίες,
γραμματικές κατηγορίες και σχέσεις, σειρά
των όρων, κλπ.) με τη βοήθεια των οποίων
οι φοιτητές επιχειρούν τις πρώτες τους
τυπολογικές προσεγγίσεις των γλωσσών της
ΝΑ Μεσογείου.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να μελετά φαινόμενα που άπτονται της
διεπιφανείας σύνταξης-σημασιολογίας,- να
κατανοεί το ρόλο που παίζει η σημασία των
λέξεων μιας πρότασης στη δομή της και
αντίστροφα,- να είναι ικανός να υπολογίζει τη
σημασία μιας πρότασης μέσα από τις
σημασίες των επιμέρους στοιχείων της,
-να έχει εξοικειωθεί με έννοιες όπως πιθανοί
κόσμοι,
θεωρία
των
συνόλων,
σημασιολογικό πεδίο, αναφορικές ιδιότητες,
κατηγορηματική λογική πρώτου βαθμού,
-να μελετά και να αξιολογεί κριτικά άρθρα
από τη σύγχρονη εγχώρια και διεθνή
βιβλιογραφία,
-να είναι εξοικειωμένος / η με τα παρακάτω
φαινόμενα που απασχολούν σύγχρονες θεωρίες
διεπιφανείας:
άρνηση,
ποσοδεικτικότητα,
τροπικότητα, οριστικότητα και μη οριστικότητα
και
-να συλλέγει, να συγκρίνει και να ερμηνεύει
σημασιολογικά
πληθώρα
εμπειρικών
δεδομένων κυρίως από τις γλώσσες της
Μεσογείου (Ελληνικά, Γαλλικά, Αραβικά,
Τουρκικά, Εβραϊκά),
-να μπορεί να εξάγει θεωρητικά συμπεράσματα
μέσα από την επεξεργασία εμπειρικών
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δεδομένων και να τα συσχετίζει με τις προτάσεις
σύγχρονων σημασιολογικών θεωριών.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων
-Παραωγή νέων ερευνητικών ιδεών
-Άσκηση κριτικής σκέψης
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές εξετάζονται στην ελληνική
γλώσσα. Καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Comrie, B. et al. 2004. Οι γλώσσες του
κόσμου. Εκδόσεις Σαββάλας.
Fromkin, V. et al. 2008. Εισαγωγή στη
μελέτη της γλώσσας. Εκδόσεις Πατάκης
Σημειώσεις του μαθήματος
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Anderson, S. R. 1985. Phonology in the
Twentieth Century: Theories of Rules and
Theories of Representations. Chicago:
University of Chicago Press.
Berlin, B. & Kay, P. 1969. Basic Color Terms:
Their Universality and Evolution. Berkeley:
University of California Press.

De Saussure, F. 1922. Écrits de linguistique
générale. Paris: Gallimard.
Eggers, S., Langendoen, T. D. and Lewis,
W.D. 2004. The GOLD Ontology. Στο EMELD Language documentation conference
2004: Workshop on linguistic databases and
best practice. Wayne State University,
Detroit, Michigan, July 15th - 18th.
Haspelmath, M. 1997. Indefinite pronouns.
Oxford: Oxford University Press.
Humboldt, W, von. 1827. Uber die Sprache.
J. Trabant (επιμ.). Munich: Deutscher
Taschenbuchverlag, 1985.
Jakobson, R. 1971. Selected writings: word
and language (The Hague: Mouton).
Pawley, A. 1993. A language which defies
description by ordinary means. Στο The role
of theory in language description. Berlin/New
York: Mouton de Gruyter.
Sapir, E. 1921. Language: An Introduction to
the Study of Speech. New York: Harcourt,
Brace.
Vlachou, E. 2007. Free choice in and out of
context. Semantics and distribution of
French, Greek and English free choice items.
Διδακτορική διατριβή δημοσιευμένη στο LOT
dissertation series.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΕ-21

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει σαν στόχο την παρουσίαση του
εύρους των θεωρητικών και μεθοδολογικών
προσεγγίσεων που σήμερα οριοθετούνται ως
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κοινωνιογλωσσολογικές.
Περιλαμβάνει
τη
συζήτηση κλασσικών κοινωνιογλωσσολογικών
μελετών στις οποίες εξετάζεται η γλωσσική
ποικιλότητα σε σχέση με την κοινωνική
διαστρωμάτωση (variation analysis) και το ρόλο
των κοινωνικών δικτύων (social networks).
Παρουσιάζει
επίσης,
την
εθνογραφική
(Ethnography of Communication) και την
ανθρωπολογική
προσέγγιση
(Linguistic
Anthropology) σε ό,τι αφορά τη σχέση της
γλώσσας με την οργάνωση της κοινωνικής ζωής
καθώς και τη διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία (Interactional Socio-linguistics).
Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή της
μεθοδολογίας μέσω της συλλογής και ανάλυσης
γλωσσικών δεδομένων στο πλαίσιο της τοπικής
κοινωνίας, από τις/τους ίδιες/ους τις/τους
φοιτήτριες/τές.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει:
1. Να έχει κατανοήσει τους στόχους και τις
μεθόδους
των
κοινωνιογλωσσολογικών
προσεγγίσεων της αστικής διαλεκτολογίας,
της κοινωνιογλωσσολογίας της διεπίδρασης
και της ανθρωπολογικής γλωσσολογίας.
2. Να έχει κατανοήσει βασικά παραδείγματα
κοινωνιογλωσσικής έρευνας
3. Nα μπορεί να συλλέγει, να αναλύει και να
συγκρίνει εμπειρικά δεδομένα στο πλαίσιο
της κοινωνιογλωσσικής έρευνας, με σκοπό
να επαληθεύσει μια θεωρία ή να προτείνει
μια καινούργια υπόθεση.
4. Να μπορεί να συμμετέχει στην εκπόνηση
και παρουσίαση μιας (ομαδικής) εργασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

• 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 διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
1,56 ECTS
Μελέτη
3,32 ECTS
Εξετάσεις
0,12 ECTS
Σύνολο Μαθήματος 5 ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Εξετάσεις (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εγχειρίδια μαθήματος:
Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2004) Εισαγωγή σε
Ζητήματα
Κοινωνιογλωσσολογίας.
Αθήνα:
Νήσος.
Μικρός, Γ. 2008. Η Ποσοτική Ανάλυση της
Κοινωνιογλωσσολογικής Ποικιλίας. Αθήνα:
Μεταίχμιο
Ενδεικτική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
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Ball. M. J. (ed.). 2010. The Routledge
Handbook of Sociolinguistics around the
World. London: Routledge.
Chambers, J. K., Trudgill, P. & Schilling-Estes, N.
(eds). 2002. The Handbook of Language
Variation and Change. Oxford: Blackwell.
Coulmas, F. (ed.). 1998. Handbook of
Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
Duranti, A. 1997. Linguistic Anthropology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Eckert, P. 2000. Linguistic Variation as
Social Practice. Oxford: Blackwell.
Gumperz, John J. 1982. Discourse
Strategies.
Cambridge:
Cambridge
University Press.
Hymes, D. 1972: “On communicative
competence”. Στους J.B. Pride & J. Holmes
(επιμ.), Sociolinguistics. London: Penguin.
Labov, W. 1972: Sociolinguistic Patterns.
Oxford: Blackwell.
Mesthrie, R. (ed.). The Cambridge Handbook of
Sociolinguistics. Cambridge: CUP.
Milroy,
L.
&
Gordon,
M.
2003.
Sociolinguistics. Method and Interpretation.
Oxford: Blackwell.
Ochs, E. 1988: Culture and Language
Development: Language acquisition and
language socialization in a Samoan village.
Cambridge: Cambridge University Press.
Romaine, S. 1984: The Language of
Children and Adolescents: The acquisition of
communicative
competence.
Oxford:
Blackwell.
Saville- Troike, M. 1989. The Ethnography of
Communication: An Introduction. Oxford:
Blackwell.
Trudgill, P. 1974: Sociolinguistics: An
introduction to language and society.
London: Penguin.

ΓΥΕ-37 Λεξικολογία
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη
λεξικολογία, δηλαδή στο ειδικό αντικείμενο της
γλωσσολογίας που ασχολείται με την ανάλυση
της «λέξης» και του «λεξικού». Οι διάφορες
πτυχές της λέξης προσεγγίζονται μέσα από τα
διάφορα επίπεδα ανάλυσης. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στον τρόπο οργάνωσης και το
περιεχόμενο του λεξικού αποθέματος της
Ελληνικής. Με τη χρήση μεγάλης ποικιλίας
παραδειγμάτων από την ελληνική γλώσσα
εξετάζονται
διεξοδικά
οι
μορφολογικές
διαδικασίες
σχηματισμού
λέξεων
και
εμπλουτισμού του λεξιλογίου. Μέσα στο πλαίσιο
της στενής σχέσης που διέπει τη λεξικολογία με
τη λεξικογραφία μελετάται, επίσης, η τυπολογία
των λεξικών, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο
παρουσιάζονται και οργανώνονται τα λήμματα.
Τέλος, επιχειρείται η κριτική επισκόπηση των
λεξικών της Ελληνικής, με έμφαση στα
συγχρονικά λεξικά και τα λεξικά της
νεοελληνικής διαλεκτικής ποικιλίας.
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V
Τουρκικά V
Εβραϊκά V
Αγγλικά V
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-07

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Σε αυτό το μάθημα εξετάζεται το γλωσσικό
σύστημα σε σχέση με τη χρήση και τις/τους
χρήστριες/τες του. Παρουσιάζονται οι
κλασσικές πραγματολογικές προσεγγίσεις
της Θεωρίας των Λεκτικών Πράξεων
(Speech Act Theory), της Αρχής της
Συνεργασίας και των Αξιωμάτων (Gricean
Pragmatics), καθώς και η Αρχή της
Συνάφειας
(Relevance).
Επίσης,
παρουσιάζεται η Ανάλυση της Συνομιλίας
(Conversation Analysis) με την οποία
εισάγεται η χρήση φυσικών συνομιλιών στην
πραγματολογική ανάλυση. Συζητείται η
Ευγένεια και η σχέση του πλαισίου (context)
με τη μορφή και τη λειτουργία των λεκτικών
πράξεων. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
συμμετέχουν στη διεξαγωγή ασκήσεων και
εκτενέστερων εργασιών ώστε να είναι σε
θέση να παρακολουθούν τη θεωρητική
συζήτηση μέσα από το παράδειγμα
αυθεντικών χρήσεων της γλώσσας.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει:
1. Να έχει κατανοήσει τους στόχους και τις
μεθόδους της πραγματολογίας
2. Να έχει κατανοήσει βασικά ζητήματα και
παραδείγματα της πραγματολογίας: δείξη,
γλωσσικές
πράξεις,
συνομιλιακά
υπονοήματα, ευγένεια, ανάλυση συνομιλίας
3.Να μπορεί να αναλύει την πραγματολογική
διάσταση του λόγου με σκοπό να
επαληθεύσει μια θεωρία ή να προτείνει μια
καινούργια υπόθεση.
4.Να μπορεί να συμμετέχει στην εκπόνηση
και παρουσίαση μιας (ομαδικής) εργασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

• 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 διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
1,56 ECTS
Μελέτη
3,32 ECTS
Εξετάσεις
0,12 ECTS
Σύνολο Μαθήματος
5 ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Εξετάσεις (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Austin, John. L. 1962. How to Do Things
with Words. 2η έκδοση. J. O. Urmson & M.
Sbisà (επιμ.). Cambridge, ΜΑ: Harvard
University Press.
Brown, Penelope & Levinson, Stephen C.
1987 [1978]. Politeness: Some Universals in
Language Usage. Cambridge: Cambridge
University Press.

139
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Canakis, Costas. 1997. Pragmatics vs.
cognitive semantics. Στο Papers from Thirtythird Regional Meeting of the Chicago
Linguistic
Society.
Σικάγο:
Chicago
Linguistic Society, 15-29.
Grice, H. Paul. 1975. Logic and conversation.
Στο P. Cole & J. L. Morgan (επιμ.), Syntax
and Semantics 3: Speech Acts. New York:
Academic Press, 41-58.
Κανάκης, Κώστας. 2007. Εισαγωγή στην
πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές
όψεις της γλωσσικής χρήσης. Αθήνα:
ΕκδόσειςτουΕικοστούΠρώτου.
Kasper, Gabrielle. 2004. Speech acts in
(inter)action:
Repeated
questions.
Intercultural Pragmatics 1:1, 125-133.
Keenan,
Elinor
[Ochs].
1976.
The
universality of conversational postulates.
Language in Society 5, 67-80.
Lakoff, Robin. 1973. The logic of politeness;
or minding your p’s and q’s. Στο Papers from
Ninth Regional Meeting of the Chicago
Linguistic
Society.
Σικάγο:
Chicago
Linguistic Society, 292-305.
Leech, Geoffrey. N. 1983. Principles of
Pragmatics. London: Longman.
Levinson, Stephen. C. 1983. Pragmatics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Sadock, Jerrold M. 1972. Speech act idioms.
Papers from the Eighth Regional Meeting of
the Chicago Linguistic Society. Σικάγο:
Chicago Linguistic Society, 329-339.
Sadock, Jerrold M. 1974. Towards a
Linguistic Theory of Speech Acts. New York:
Academic Press.
Sadock, Jerrold M. 1978. Speech act
distinctions in grammar. Στο F. Newmeyer
(επιμ.), Linguistics: The Cambridge Survey,
Vol. II. Linguistic Theory: Extension and

Implications.
Cambridge:
Cambridge
University Press, 183-197.
Sadock, Jerrold M. 1991 [1978]. On testing
for conversational implicature. Στο S. Davis
(επιμ.), Pragmatics: A Reader. Oxford:
Oxford University Press, 365-376.
Sbisà, Marina. 2001. Illocutionary force and
degrees of strength in language use. Journal
of Pragmatics 33:12, 1791-1814.
Searle, John R. 1969. Speech Acts: An
Essay in the Philosophy of Language.
Cambridge: Cambridge University Press.
Searle, John R. 1975. Indirect speech acts.
Στο P. Cole & J.L. Morgan (επιμ.), Syntax
and Semantics 3: Speech Acts. New York:
Academic Press, 59-82.
Searle, John R. 1976. A classification of
illocutionary acts. Language in Society 5, 124 (ανατυπωμένοστο Searle 1979, 1-29).
Searle, John R. 1979. Expression and Meaning:
Studies in the Theory of Speech Acts.
Cambridge: Cambridge University Press.
Sifianou,
Maria.
1992.
Politeness
Phenomena in England and Greece: A
Cross-Cultural
Perspective.
Oxford:
Clarendon Press.
Yule, George. 2006 [1996]. Πραγματολογία.
Μτφρ. Α. Αλβανούδη&Χ. Καπελλίδη, επιμ.
Θ.-Σ. Παυλίδου. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών.
ΓΥ-03 Μορφολογία
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη
της μορφολογίας, δηλαδή του επιστημονικού
κλάδου της γλωσσολογίας που ασχολείται με
την εσωτερική δομή των λέξεων και των
διαδικασιών
σχηματισμού
τους.
Συγκεκριμένα, ως στόχος του μαθήματος
τίθεται η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με

140
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών - Οδηγός Σπουδών 2017-2018

τα βασικά μορφολογικά στοιχεία-κατηγορίες
(λέξη, μόρφημα, πρόσφυμα, θέμα κ.ά.) που
είναι απαραίτητα για την ανάλυση λέξεων.
Μερικά από τα θέματα που θα μας
απασχολήσουν
είναι:
η
θέση
της
μορφολογίας στη γλωσσολογική θεωρία, οι
διαδικασίες σχηματισμού λέξεων (κλίση,
παραγωγή, σύνθεση), η δομή και η
οργάνωση του νοητικού λεξικού, η
μορφολογική τυπολογία των γλωσσών, η
έννοια της παραγωγικότητας, η αλλομορφία
και τα είδη της. Αναλύοντας δεδομένα από
μια ευρεία γκάμα γλωσσών, οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με τις μορφολογικές
κατηγορίες και τα είδη των μορφολογικών
διαδικασιών που απαντούν διαγλωσσικά και,
παράλληλα, αναπτύσσουν δεξιότητες ως
προς
την
επίλυση
μορφολογικών
προβλημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
περιγραφή και ανάλυση της μορφολογικής
δομής της Ελληνικής και άλλων γλωσσικών
συστημάτων (ή ποικιλιών) που απαντούν
στο χώρο της Μεσογείου.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

(ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
ERASMUS)
ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Τι είναι η Υπολογιστική Γλωσσολογία
 Σύντομη ιστορική αναδρομή

ΑΝ

Εμπλεκόμενες/σχετιζόμενες επιστήμες
 Θέματα που εντάσσονται ή σχετίζονται με
την Υπολογιστική Γλωσσολογία
 Κανονικές εκφράσεις (ΚΕ) για τη γλώσσα
 Ειδικοί χαρακτήρες ΚΕ – Σύνταξη
 Παραγωγή ΚΕ για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων
σχετικά με τη γλώσσα
 Τι
αναγνωρίζει
και
τι
παράγει
συγκεκριμένη ΚΕ
 Αυτόματα Πεπερασμένων Καταστάσεων
για τη γλώσσα
 Ντετερμινιστικά και μη Ντετερμινιστικά
Αυτόματα Πεπερασμένων Καταστάσεων
 Παραγωγή Αυτομάτων Πεπερασμένων
Καταστάσεων
για
την
αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων
σχετικά με τη γλώσσα
 Τι
αναγνωρίζει
και
τι
παράγει
συγκεκριμένη Αυτόματο
 Αντιστοίχιση αυτομάτων με κανονικές
εκφράσεις




ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να
είναι σε θέση να:
• κατανοεί
την
προσφορά
της
Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
• διακρίνει τα επιστημονικά πεδία που
συνδυάζει και εμπλέκει η Υπολογιστική
Γλωσσολογία.
• γνωρίζει τι είναι οι κανονικές εκφράσεις και
πού χρησιμοποιούνται όσο αφορά τη μελέτη
της γλώσσας
• κατανοεί τη σύνταξη και τους ειδικούς
χαρακτήρες των κανονικών εκφράσεων
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• εφαρμόζει κανονικές εκφράσεις σε
ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τη
μελέτη της γλώσσας
• ξεχωρίζει τι αναγνωρίζει και τι παράγει μία
κανονική έκφραση.
• γνωρίζει
τι
είναι
τα
αυτόματα
πεπερασμένων καταστάσεων και πού
χρησιμοποιούνται όσο αφορά τη μελέτη της
γλώσσας
• ξεχωρίζει τα ντετερμινιστικά και τα μηντετερμινιστικά αυτόματα πεπερασμένων
καταστάσεων
• εφαρμόζει
αυτόματα
πεπερασμένων
καταστάσεων για θέματα που αφορούν τη
μελέτη της γλώσσας και να τα ορίζει τυπικά
• ξεχωρίζει τι αναγνωρίζει και τι παράγει ένα
αυτόματο πεπερασμένων καταστάσεων
• αντιστοιχεί ένα αυτόματο πεπερασμένων
καταστάσεων σε μία κανονική έκφραση και
αντίστροφα
• διαχειρίζεται θέματα και προβλήματα με
τυπικό και αλγοριθμικό τρόπο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεων
 Αυτόνομη εργασία
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης:Ελληνική.
Εάν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS:
Αγγλική.
Μέθοδος Αξιολόγησης:
Τελική
γραπτή
εξέταση:
προβλημάτων.

επίλυση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μαρκόπουλος, Γ. Α. (2006) Ζητήματα
Υπολογιστικής
Γλωσσολογίας.
Γ.
Α.
Μαρκόπουλος.
Τάντος, Α. (2016) Υπολογιστική Γλωσσολογία.
Ελληνικά
Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά
Συγγράμματα και Βοηθήματα. Αθήνα: Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σύνδεσμος Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών,
Αποθετήριο
"Κάλλιπος", www.kallipos.gr
Φραντζή,
Κ.
(2012)
Εισαγωγή
στην
Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. Αθήνα: Ίων.
Baldwin, T. & Kordoni, V. (2009)
Proceedings of the EACL Workshop on the
Interaction
between
Linguistics
and
Computational Linguistics: Virtuous, Vivious
or Vacuous? 30/3/2009, Athens, Greece,
http://www.aclweb.org/anthology/W09-01
Clark, A., Fox, C. & S. Lappin (2012) The
Handbook of Computational Linguistics and
Natural Language Processing (Blackwell
Handbooks in Linguistics), Wiley-Blackwell.
Friedl, Geffrey E.F. (2006) Mastering
Regular Expressions. O'Reilly Media.
Goyvaerts, J. (2012) Regular Expressions
Cookbook. O'Reilly Media.
Grishman,
R.
(1986)
Computational
Linguistics: An Introduction (Studies in
Natural Language Processing). Cambridge
University Press
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Hausser, R. (2001) Foundations of
computational linguistics: human-computer
communication
in
natural
language.
Springer-Verlag.
Hollos, Stefan, J. Richard Hollos (2013)
Finite Automata and Regular Expressions:
Problems and Solutions. Abrazol Publishing.
Jurafsky, D. & J. H. Martin (2008) Speech
and Language Processing: International
Version: an Introduction to Natural
Language
Processing,
Computational
Linguistics, and Speech Recognition.
Prentice Hall.
Kyriakopoulou, T. (2005) L' analyse
automatique des textes ecrits. University
Studio Press Α.Ε
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Computational Linguistics, The MIT Press
Journals,
http://www.mitpressjournals.org/loi/coli
Journal for Language Technology and
Computational
Linguistics,
GSCL,
http://www.jlcl.org/index.php?modus=home&
language=en
Research on Language and Computation,
SpringerLink,
http://link.springer.com/journal/11168
Natural Language Engineering, Cambridge
Univeristy Press,
https://www.cambridge.org/core/journals/nat
ural-language-engineering
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-22

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό
σύστημα της τουρκικής γλώσσας. Η εξέταση
αυτή χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της
γλωσσολογίας και είναι κατά βάση περιγραφική.
Έπειτα από μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με
την ιστορία και τα γενικά τυπολογικά
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γλώσσας, το
μάθημα εμβαθύνει στα τρία βασικά επίπεδα
ανάλυσης: φωνολογίας, μορφολογία και
σύνταξη. Φωνολογία: το φωνηεντικό και το
συμφωνικό σύστημα της γλώσσας, φωνολογικά
φαινόμενα και διαδικασίες σε τεμαχιακό επίπεδο
(αλλοφωνικοί κανόνες, φωνηεντική αρμονία κτλ.),
τονισμός,
επιτονισμός.
Μορφολογία:
η
μορφολογική
τυπολογία
της
γλώσσας
(συγκολλητική), το ονοματικό και το ρηματικό
σύστημα (γραμματικές κατηγορίες, τρόπος
πραγμάτωσης,
συστηματοποίησή
τους).
Σύνταξη: τα βασικά χαρακτηριστικά της
φραστικής δομής, διάταξη των όρων της
πρότασης και των συστατικών της φράσης, κενά
υποκείμενα, δομή της ονοματικής φράσης και
της πρότασης, συμπληρωματικές προτάσεις.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία του
γραμματικού συστήματος της τουρκικής, τις
ελάχιστες γλωσσικές μονάδες που το
απαρτίζουν σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα
αναπαράστασης.
-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών
μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του
γλωσσικού συστήματος καθώς και τους
συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών
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(φαινόμενα
αλλοφωνίας,
αλλομορφίας,
συντακτικής
αμφισημίας,
καθώς
και
συνταγματικές σχέσεις των γλωσσικών
μονάδων)
-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία
της γλωσσολογίας (καθώς και γνώσεις της
δομής της τουρκικής) στην επίλυση
θεωρητικών προβλημάτων ή στον εντοπισμό
ιδιομορφιών στη δομή του γραμματικού
συστήματος της τουρκικής.
-να αναλύει τις γραμματικές διεργασίες της
τουρκικής σε συνάρτηση με τη γλωσσική
τυπολογία.
-να διατυπώνει τους γενικούς κανόνες οι
οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των
γλωσσικών μονάδων στην τουρκική.
-να ασκεί κριτική στις προτάσεις που έχουν
τεθεί στη βιβλιογραφία της γλωσσολογίας
σχετικά με προβλήματα της γλωσσολογικής
ανάλυσης της τουρκικής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσιάσεις powerpoint στα μαθήματα (τα
αρχεία τους είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα
eclass)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ (1,56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ΩΡΕΣ (3,32 ECTS)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ΩΡΕΣ (0,12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 12 ΩΡΕΣ (5 ects)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης
&
ερωτήσεις
επίλυσης
προβλημάτων στην ελληνική γλώσσα.Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στον
οδηγό μαθήματος (syllabus) που διανέμεται
στους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη και
αναρτάται στην πλατφόρμα eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Μοσχονάς, Σπύρος, επιμ. (2006) Η σύνταξη στη
μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως
ξένης γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Ρεβυθιάδου, Ανθή &Τζακώστα, Μαρίνα (2007)
Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως
ξένης γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
ErguvanlıTaylan, Eser, ed. (2001) The verb in
Turkish. Amsterdam: John Benjamins.
Göksel, Aslı&Kerslake, Celia (2005) Turkish: a
comprehensive grammar. London: Routledge.
[βιβλιοθήκη 494.358421 GOK]
Göksel, Aslı&Kerslake, Celia (2011) Turkish: an
essential grammar. London: Routledge.
[βιβλιοθήκη 494.358421 GOK]
Johanson, Lars (2003) Türkisch. In Roelcke,
Thorsten (ed.) Variation typology: A typological
handbook of European languages past and
present. Berlin: Walter de Gruyter. 919-944.
Kelepir, Meltem (2001) Topics in Turkish syntax:
clausal structure and scope. Doctoral
dissertation:
Massachusetts
Institute
of
Technology.
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Ketrez, F. Nihan (2012) A student grammar of
Turkish. Cambridge: Cambridge University
Press.
Kornfilt, Jaklin (1990) Turkish and the Turkic
languages. In Comrie, Bernard (ed.) The world’s
major languages. Oxford: Oxford University
Press. 619-644.
Kornfilt, Jaklin (1997) Turkish. London:
Routledge. [βιβλιοθήκη 494.3582421 KOR]
Lewis, Geoffrey (2000) Turkish grammar, 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press.
Poppe, Nicholas (1965) Introduction to Altaic
linguistics. Wiesbaden: OttoHarrassowitz.
Σελλά-Μάζη,
Ελένη
(2004)
Στοιχεία
αντιπαραβολικής
γραμματικής
ελληνικήςτουρκικής. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
[βιβλιοθήκη 489.304 ΣΕΛ]
Slobin, DanIsaac&Zimmer, Karl, eds. (1986)
Studies in Turkish linguistics. Amsterdam: John
Benjamins Publishing Company.
Swift, Lloyd (1963) A reference grammar of
Modern
Turkish.
Bloomington:
Indiana
University Publications.
Underhill, Robert (1976) Turkish grammar.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Underhill, Robert (1986a) Turkish. In Slobin,
Dan Isaac & Karl Zimmer (eds) Studies in
Turkish linguistics. Amsterdam: John Benjamins
Publishing Company. 7-21.
Underhill, Robert (1986b) Bibliography on
modern linguistic work on Turkish. In Slobin,
Dan Isaac & Karl Zimmer (eds) Studies in
Turkish linguistics. Amsterdam: John Benjamins
Publishing Company. 23-51.

Επιλογής
ΓΥΕ-21 Διδασκαλία της Ελληνικής ως
Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση
όλων των πτυχών που σχετίζονται με τη
διδασκαλία και την εκμάθηση της νέας
ελληνικής ως δεύτερου κώδικα επικοινωνίας.
Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στους
παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν
την εκμάθηση της νέας ελληνικής λόγω του
διγλωσσικού παρελθόντος της και στη
διδασκαλία
των
επιμέρους
επιπέδων
γλωσσικής
ανάλυσης
(φωνολογία,
μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο). Επίσης, θα
περιγραφεί η διδασκαλία πολιτισμικών
στοιχείων της ελληνικής γλώσσας καθώς και
η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ και θα
παρουσιαστούν κατηγορίες λαθών κατά την
εκμάθηση
της
νέας
ελληνικής
ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας, όπως αυτά
εμφανίζονται σε γραπτά διδασκομένων.
Τέλος, θα αναλυθεί η δομή και η λειτουργία
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο
διοργανώνει
τις
σχετικές
εξετάσεις
πιστοποίησης της ελληνομάθειας, ενώ θα
εξεταστούν ενδεικτικά εγχειρίδια (έντυπα &
ηλεκτρονικά) διδασκαλίας της νέας ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΕ-14

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα που
απασχολούν τη σύγχρονη συντακτική
θεωρία. Γίνεται μια παρουσίαση τεχνικών
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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.

Παρουσιάσεις powerpoint στα μαθήματα (τα
αρχεία τους είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα
eclass)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης
&
ερωτήσεις
επίλυσης
προβλημάτων στην ελληνική γλώσσα.Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στον
οδηγό μαθήματος (syllabus) που διανέμεται
στους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη και
αναρτάται στην πλατφόρμα eclass.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ (1,56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ΩΡΕΣ (3,32 ECTS)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ΩΡΕΣ (0,12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος
12 ΩΡΕΣ (5 ects)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Ρούσσου, Άννα (2015) Σύνταξη: γραμματική και
μινιμαλισμός. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα (2002)
Γενετική σύνταξη: το πρότυπο της κυβέρνησης
και αναφορικής δέσμευσης. Αθήνα: Εκδόσεις
Καρδαμίτσα.
Τερζή, Αρχόντω (2015) Συγκριτική σύνταξη και
γλωσσικές διαταραχές. Αθήνα: Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και
Βοηθήματα.
β) Συμπληρωματικήβιβλιογραφία:
Aarts, Bas (2013) English syntax and
argumentation, 4th ed. Basingstoke: Palgrave.
Adger, David (2003) Core syntax: a minimalist
approach. Oxford: Oxford University Press.
[βιβλιοθήκη 425 ADG]
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Baltin, Mark & Chris Collins, eds (2001) The
handbook of contemporary syntactic theory.
Oxford: Blackwell Publishing.
Boeckx, Cedric (2011) The Oxford handbook of
linguistic minimalism. Oxford: Oxford University
Press. [βιβλιοθήκη 415 OXF]
Burton-Roberts,
Noel
(2016)
Analysing
sentences: an introduction to English syntax, 4th
ed. London: Routledge.
Carnie, Andrew (2001) Modern syntax: a
coursebook. Cambridge: Cambridge University
Press.
Carnie, Andrew (2013) Syntax: a generative
introduction, 3rd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
[βιβλιοθήκη 415 CAR (1ηέκδοση)]
Carnie, Andrew, Yosuke Sato & Daniel Siddiqi,
eds (2014) The Routledge handbook of syntax.
London: Routledge.
Cook, Vivian J. & Mark Newson (2007).
Chomsky’s universal grammar: an introduction,
3rd ed. Oxford: Blackwell Publishing.
Culicover, Peter W. (1997) Principles and
parameters: an introduction to syntactic theory.
Oxford: Oxford University Press.
Den Dikken, Marcel (2013) The Cambridge
handbook of generative syntax. Cambridge:
Cambridge University Press.
Everaert, Martin &Henk van Riemsdijk, eds
(2006) The Blackwell companion to syntax.
Oxford: Blackwell. [βιβλιοθήκη 415 BLA]
Freidin, Robert (2013) Syntax: basic concepts
and
applications.
Cambridge:
CambridgeUniversityPress.
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα (1989)
Μετασχηματιστική σύνταξη: από την θεωρία
στην πράξη. Αθήνα: ΕκδόσειςΚαρδαμίτσα.
[βιβλιοθήκη 415 ΘΕΟ]

Haegeman, Liliane (1994) Introduction to
government and binding theory, 2nd ed. Oxford:
Blackwell Publishing. [βιβλιοθήκη 415 HAE]
Haegeman, Liliane (2006) Thinking syntactically:
a guide to argumentation and analysis. Oxford:
Blackwell Publishing.
Hornstein, Norbert, Jairo Nuñes & Kleanthes
Grohmann (2005) Understanding minimalism.
Cambridge University Press. [βιβλιοθήκη
415.0182 HOR]
Jacobs, Joachim, Arnim von Stechow,
Wolfgang Sternefeld& Theo Vennemann, eds
(1993) Syntax: ein internationals Handbuch
zeitgenössischer Forschung. Berlin: Walter de
Gruter.
Kiss, Tibor (2015) Syntax – Theory and analysis:
an international handbook. Berlin: Mouton de
Gruyter.
Larson, Richard K. (2010) Grammar as science.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Lasnik,
Howard
&TerjeLohndal
(2010)
Government-binding/principles and parameters
theory. WIREs 1: 40-50.
Lasnik, Howard & Juan Uriagereka [with Cedric
Boeckx] (2005) A course in minimalist syntax:
foundations and prospects. Oxford: Blackwell
Publishing.
Luraghi, Silvia & Claudia Parodi (2008) Key
terms in syntax and syntactic theory. London:
Continuum.
Luraghi, Silvia & Claudia Parodi, eds (2013) The
Bloomsbury companion to syntax. London:
Bloomsbury.
Ouhalla,
Jamal
(1999)
Introducing
transformational grammar: from principles and
parameters to minimalism. 2nd ed. London:
Arnold.
Napoli, Donna Jo (1993) Syntax: theory and
problems. Oxford: Oxford University Press.
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Poole, Geoffrey (2002) Syntactic theory.
Basingstoke, Hampshire: Palgrave.
Radford, Andrew (1988) Transformational
grammar: a first course. Cambridge: Cambridge
University Press. [βιβλιοθήκη 410 RAD]
Radford, Andrew (2016) Analysing English
sentences, 2nd ed. Cambridge: Cambridge
University Press.
Van Riemsdijk, Henk& Edwin Williams (1986)
Introduction to the theory of grammar.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Santorini, Beatrice & Anthony Kroch (2007) The
syntax of natural language: an online
introduction using the Trees program. Διαθέσιμο
στο
http://www.ling.upenn.edu/~beatrice/syntaxtextbook/
Sportiche, Dominique, Hilda Koopman &
Edward Stabler (2013) An introduction to
syntactic analysis and theory. Oxford: Wiley.
Tallerman, Maggie (2015) Understanding
syntax. 4th ed. London: Routledge.
Τερζή, Αρχόντω (2015) Συγκριτική σύνταξη και
γλωσσικές διαταραχές. Αθήνα: Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και
Βοηθήματα.
Διαθέσιμο
στο:
http://hdl.handle.net/11419/2642
Uriagereka, Juan (1998) Rhyme and reason: an
introduction to minimalist syntax. Cambridge,
Mass.: MIT Press. [βιβλιοθήκη 415 URI]
Webelhuth, Gert, ed. (1995) Government and
binding theory and the minimalist program.
Oxford: Blackwell Publishing.
ΓΥ-04 Γλωσσική Επαφή
Δεδομένης της έκτασης του φαινομένου της
διγλωσσίας/πολυγλωσσίας, τόσο σε κρατικό
όσο και σε ατομικό επίπεδο, είναι συχνές οι
διεπιδράσεις
πρόσωπο-με-πρόσωπο,

ανάμεσα σε ομάδες ομιλητών, από τους
οποίους τουλάχιστον ορισμένοι μιλούν
περισσότερες της μίας γλώσσες. Το μάθημα
επισκοπεί τις ποικίλες κοινωνικές και
πολιτικές συνέπειες του φαινομένου, εστιάζει
όμως στις καθαρά γλωσσικές συνέπειες της
γλωσσικής επαφής [languagecontact].
Μελετώνται αναλυτικότερα τρεις βασικοί
τύποι γλωσσικών αλλαγών που ανάγονται
σε επαφή:
(α) Φαινόμενα δανεισμού / παρεμβολής
(β) Ακραία γλωσσική μείξη (πίτζιν, κρεολές,
δίγλωσσα αναμεμειγμένες γλώσσες)
(γ) Γλωσσικός θάνατος
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VI
Τουρκικά VI
Εβραϊκά VI
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ

ΣΗΜΙΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-21

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Z

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό
σύστημα των βασικότερων σημιτικών γλωσσών
υπό το πρίσμα της σύγχρονης γλωσσολογικής
έρευνας. Έπειτα από μια σύντομη παρουσίαση
της οικογένειας των σημιτικών γλωσσών και των
βασικών τους τυπολογικών χαρακτηριστικών,
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εξετάζονται τα τρία γραμματικά επίπεδα
ανάλυσης των εν λόγω γλωσσών (φωνολογία,
μορφολογία, σύνταξη). Τα θέματα που τίθενται
υπό διαπραγμάτευση αφορούν διάφορες
φωνολογικές διεργασίες, τη συλλαβική δομή, τον
τονισμό, τη σχηματική μορφολογία, τις
γραμματικές κατηγορίες που πραγματώνονται
στο ονοματικό και ρηματικό σύστημα, την
προτασιακή δομή, την ύπαρξη κενών
υποκειμένων και τη σχέση τους με το φαινόμενο
της συμφωνίας, τη σειρά των όρων της
πρότασης, τον χαρακτήρα και τη φύση των
κλιτικών αντωνυμιών κλπ.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία του
γραμματικού συστήματος της εβραϊκής και
της αραβικής, τις ελάχιστες γλωσσικές
μονάδες που το απαρτίζουν σε όλα τα
γλωσσικά επίπεδα αναπαράστασης.
-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών
μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του
γλωσσικού συστήματος καθώς και τους
συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών
(φαινόμενα
αλλοφωνίας,
αλλομορφίας,
συντακτικής
αμφισημίας,
καθώς
και
συνταγματικές σχέσεις των γλωσσικών
μονάδων)
-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία
της γλωσσολογίας (καθώς και γνώσεις της
δομής της εβραϊκής και της αραβικής) στην
επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή στον
εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του
γραμματικού συστήματος των δύο αυτών
γλωσσών.

-να αναλύει τις γραμματικές διεργασίες της
εβραϊκής και της αραβικής σε συνάρτηση με
τη γλωσσική τυπολογία.
-να διατυπώνει τους γενικούς κανόνες οι
οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των
γλωσσικών μονάδων στην εβραϊκή και στην
αραβική.
-να ασκεί κριτική στις προτάσεις που έχουν
τεθεί στη βιβλιογραφία της γλωσσολογίας
σχετικά με προβλήματα της γλωσσολογικής
ανάλυσης της εβραϊκής και της αραβικής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσιάσεις powerpoint στα μαθήματα (τα
αρχεία τους είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα
eclass)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ (1,56 ECTS)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ΩΡΕΣ (3,32 ECTS)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 ΩΡΕΣ (0,12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος
12 ΩΡΕΣ (5 ects)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης
&
ερωτήσεις
επίλυσης
προβλημάτων στην ελληνική γλώσσα.Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στον
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οδηγό μαθήματος (syllabus) που διανέμεται
στους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη και
αναρτάται στην πλατφόρμα eclass.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Fromkin, Viktoria, Robert Rodman & Nina
Hyams (2008) Εισαγωγή στη μελέτη της
γλώσσας.
Αθήνα:
Εκδόσεις
Πατάκη.
[βιβλιοθήκη 410 LIN]
Comrie, B., Matthews, S. &Polinsky, M.
(2004) Οι γλώσσες του κόσμου. Αθήνα:
Εκδόσεις Σαββάλας. [βιβλιοθήκη 400 COM]
β) Συμπληρωματικήβιβλιογραφία:
Abu-Chacra, Faruk (2007) Arabic: an
essential grammar. London: Routledge.
Aoun, Joseph E., Elabbas Benmamoun &
Lina Choueiri (2010) The syntax of Arabic.
Cambridge: Cambridge University Press.
Arad, Maya (2005) Roots and patterns:
Hebrew morpho-syntax. Dordrecht: Springer.
[βιβλιοθήκη 492.4 ARA]
Badawi, Elsaid, M. G. Carter & Adrian Gully
(2016)
Modern
Written
Arabic:
a
comprehensive grammar, 2nd ed. London:
Routledge. [βιβλιοθήκη (1ηέκδοση, 2004)
492.78242 BAD]
Bateson, Mary Catherine (2003) Arabic
language handbook. Washington, D.C.:
Georgetown University Press.
Beeston, A.F.L. (1970) The Arabic language
today. London: Hutchinson University Library.
Berman, Ruth (1997) Modern Hebrew. In
Hetzron, Robert (ed.) The Semitic languages.
London: Routledge. 312-333. [βιβλιοθήκη
492 SEM]
Brustad, Kristen E. (2000) The syntax of
spoken Arabic: a comparative study of
Moroccan, Egyptian, Syria, and Kuwaiti

dialects. Washington, D.C.: Georgetown
University Press.
Coffin, Edna Amir & Shmuel Bolozky (2005)
A reference grammar of Modern Hebrew.
Cambridge: Cambridge University Press.
[βιβλιοθήκη 492.482421 COF]
Glinert, Lewis (2016) Modern Hebrew: an
essential grammar, 4th ed. London:
Routledge. [βιβλιοθήκη (1ηέκδοση, 1989)
492.45 GLI]
Goldenberg,
Gideon
(2013)
Semitic
languages: Features, structures, relations,
processes. Oxford: Oxford University Press.
FassiFehri, Abdelkader (1993) Issues in the
structure of Arabic clauses and words.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
[βιβλιοθήκη 492.75 FAS]
Hetzron, Robert (1990) Hebrew. In Comrie,
Bernard (ed.) The world’s major languages.
Oxford: Oxford University Press. 578-593.
Hetzron, Robert, ed. (1997) The Semitic
languages. London: Routledge. [βιβλιοθήκη
492 SEM]
Holes, Clive (2004) Modern Arabic:
structures, functions, and varieties, revised
ed.
Washington,
D.C.:
Georgetown
University Press.
Kaye, Alan (1990) Arabic. In Comrie,
Bernard (ed.) The world’s major languages.
Oxford: Oxford University Press. 560-577.
Khan, Geoffrey ed. (2013) Encyclopedia of
Hebrew language and linguistics. Leiden:
Brill. (4 vol.) [βιβλιοθήκη 492.403 ENC]
Lipiński, Edward (1997) Semitic languages:
outline of a comparative grammar. Leuven:
Peeters Publishers & Department of Oriental
Studies.
Weingreen, Jacob et al. (2007) Hebrew
grammar. In Skolnik, Fred & Michael
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Berenbaum (eds) Encyclopaedia Judaica,
vol 8 (2nd ed.). Detroit, Michigan: Macmillan
Reference USA. 554-620.
Ouhalla, Jamal & Ur Shlonsky, eds (2002)
Themes in Arabic and Hebrew syntax.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
[βιβλιοθήκη 492.75 THE]
Owens, Jonathan, ed. (2013) The Oxford
handbook of Arabic linguistics. Oxford:
Oxford University Press. [βιβλιοθήκη 492.75
OXF]
Procházka, Stephan (2009) Arabic. In Brown,
Keith & Sarah Ogilvie (eds) Concise
encyclopedia of languages of the world.
Amsterdam: Elsevier Science. 423-431.
Ryding, Karin C. (2005) A reference
grammar of Modern Standard Arabic.
Cambridge: Cambridge University Press.
Ryding, Karin C. (2014) Arabic: a linguistic
introduction.
Cambridge:
Cambridge
University Press. [βιβλιοθήκη 492.75 RYD]
Schwarzwald, Ora R. (2001) Modern
Hebrew. München: Lincom Europa.
Suleiman, Yasir (1999) Arabic grammar and
linguistics. London: Routledge. [βιβλιοθήκη
492.75 ARA]
Versteegh, Kees (2014) The Arabic
language, 2nd ed. Edinburgh: Edinburg
University Press.
Versteegh,
Kees,
ed.
(2006-2009)
Encyclopedia of Arabic language and
linguistics. Leiden: Brill. (5 vol.)
Watson, Janet C.E. (2002) The phonology
and morphology of Arabic. Oxford: Oxford
University Press. [βιβλιοθήκη 492.77096216
WAT]
Zuckermann, G. (2009) Hebrew, Israeli. In
Brown, Keith & Sarah Ogilvie (eds) Concise

encyclopedia of languages of the world.
Amsterdam: Elsevier Science. 485-488.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-25

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΑΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΗΤΡΙΕΣ
ERASMUS
ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Τι είναι Σώμα Κειμένων (ΣΚ) – ορισμοί
 Είδη ΣΚ – κατηγοριοποίηση
 Επισημείωση ΣΚ
 Κανονικοποίηση συχνοτήτων
 Μελέτες που στηρίζονται στα ΣΚ
 Εφαρμογές των ΣΚ στις Ανθρωπιστικές
και Κοινωνικές Επιστήμες
 Σχεδίαση και Κατασκευή ΣΚ
 ΣΚ της Ελληνικής στο διαδίκτυο
 Το λειτουργικό σύστημα Linux
 Τερματικό – Βασικές εντολές του Linux
 To
Linux
για
επιστήμονες
των
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 Προγραμματίζοντας για την παραγωγή της
λίστας λέξεων-συχνοτήτων
 Έλεγχος/διόρθωση των εργαλείων
 Αποθήκευση των αποτελεσμάτων για
μετέπειτα μελέτη
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να:
 Διακρίνει τι είναι ένα ΣΚ.
 Κατανοεί την αναγκαιότητα χρήσης ΣΚ.
 Διακρίνει τις κατηγορίες των ΣΚ.
 Εφαρμόζει
κανονικοποίηση
όταν
χρειάζεται.
 Γνωρίζει για το λειτουργικό σύστημα Linux
και την καταλληλότητά του για επεξεργασία ΣΚ.
 Γνωρίζει το βασικό περιβάλλον του
λειτουργικού συστήματος Linux.
 Κατανοεί τι είναι προγραμματισμός
 Υλοποιεί σε περιβάλλον Linux βασικά
εργαλεία επεξεργασίας ΣΚ όπως η Λίστα
Συχνοτήτων Λέξεων.
 Αντιμετωπίζει θέματα/προβλήματα που
αφορούν την κατασκευή/επεξεργασία ΣΚ για
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 διαχειρίζεται θέματα και προβλήματα με
τυπικό και αλγοριθμικό τρόπο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 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 διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 33 ώρες (1.32 ECTS)
Εργασία
50 ώρες (2 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)

Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης:Ελληνική.
Αν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS:
Αγγλική.
Μέθοδος αξιολόγησης:
Β) Τελική εξέταση: Επίλυση προβλημάτων
με τη χρήση Η/Υ (50%)
Α) Ατομική ή ομαδική εργασία με τη χρήση
Η/Υ (50%)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γούτσος,
Δ.,
Σηφιανού,
M.
&
Θεοδωρακοπούλου, A. (2005) Η ελληνική
ως ξένη γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης.
Γούτσος, Διονύσης (2015) Εισαγωγή στη
Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων. Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και
Βοηθήματα. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο,
Σύνδεσμος
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αποθετήριο
"Κάλλιπος", www.kallipos.gr.
Μαρκόπουλος, Γ. Α. (2006) Ζητήματα
Υπολογιστικής
Γλωσσολογίας.
Γ.
Α.
Μαρκόπουλος.
Μικρός, Γ. Κ. (2009) Η Ποσοτική Ανάλυση
της Κοινωνιογλωσσολογικής Ποικιλίας –
Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Μικρός, Γ. (2016) Υπολογιστική Υφολογία.
Ελληνικά
Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά
Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο
"Κάλλιπος"
Σαριδάκης, Ι. (2010) Σώματα Κειμένων και
μετάφραση – Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα :
Παπαζήση.
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Παναρέτου, Ε. (2009) Νομικός Λόγος –
Γλώσσα & Δομή των Νόμων. Αθήνα:
Παπαζήση.
Τάντος,
Α.
(2016)
Υπολογιστική
Γλωσσολογία.
Ελληνικά Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Αποθετήριο "Κάλλιπος".
Φραντζή,
Κ.
(2012)
Εισαγωγή
στην
Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. Αθήνα: Ίων.
Baker, P. (2009) Contemporary Corpus
Linguistics (Contemporary Studies in
Linguistics).
Continuum
International
Publishing Group Ltd.
Biber, D., Conrad, S. & Randi Reppen, R.
(1998) Corpus linguistics: investigating
language structure and use. Cambridge
University Press.
Cheng, Winnie (2011) Exploring Corpus
Linguistics: Language in Action (Routledge
Introductions
to
Applied
Linguistics).
Routledge.
Dougherty, D. (1990) sed & awk. Sebastopol,
CA: O’Reilly & Associates, Inc.
Friedl, J. E.F. (2006) Mastering regular
Expressions. Sebastopol, CA: O’Reilly
Media, Inc.
Hyland, Ken (2013) Corpus Applications in
Applied Linguistics. Bloomsbury Academic.
Kennedy, G. (1998) An Introduction to
Corpus Linguistics. Longman.
McEnery, A., Xiao, R. & Tono, Y. 2006.
Corpus-based Language Studies: an
advanced resource book. Routledge, 2006.
McEnery, A. (2011) Corpus Linguistics:
Method, Theory and Practice (Cambridge
Textbooks in Linguistics). Cambridge
University Press
Oakes, M. P. (1998) Statistics for corpus
linguistics. Edinburgh University Press.

O’Keeffe, A. (2012) The Routledge
handbook of corpus linguistics (Routledge
Handbooks
in
Applied
Linguistics).
Routledge.
Stubbs M. (1996) Text and Corpus Analysis:
Computer Assisted Studies of Language and
Institutions (Language in Society). John
Wiley & Sons.
Watt, A. (2005) Beginning Regular
Expressions.
Indianapolis,
IN:
Wiley
Publishing, Inc.
Welsh, M., Dalheimer, M. K. & L. Kaufman
(2011)
ΟΟδηγόςτου
LINUX.
Αθήνα:
Κλειδάριθμος.
Wolfgang, T, (2007) Corpus Linguistics: A
Short Introduction. Continuum.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 International Journal of Corpus Linguistics
(IJCL)
 Corpora
 Corpus Linguistics and Linguistic Theory
(CLLT)
 Corpus Pragmatics
 Language Resources and Evaluation
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-10

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της ανάλυσης λόγου (Discourse
Analysis)
εξετάζει
την
οργάνωση
προφορικών και γραπτών κειμένων και της
καθημερινής φυσικής συνομιλίας ως προς
τους
μηχανισμούς
συνοχής
και
συνεκτικότητας,
τους
δείκτες
περικειμενοποίησης διαφόρων λειτουργιών,
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την (συν)ομιλιακή / κειμενική οργάνωση και
τα συστήματα προτίμησης. Εξετάζει τη σχέση
γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και
τη χρήση τους σε θεσμικά πλαίσια (πολιτική,
μέσα
μαζικής
ενημέρωσης,
σχολεία,
δικαιοσύνη), με ιδιαίτερη έμφαση στην
κριτική προσέγγιση των λειτουργιών που
διεκπεραιώνονται μέσω της γλώσσας
(Critical Discourse Analysis). Εξετάζει επίσης,
ζητήματα κατασκευής της ταυτότητας,
έμφυλους λόγους, τον παιδικό και τον
δίγλωσσο λόγο, καθώς την οργάνωση του
λόγου στα κείμενα μαζικής κουλτούρας.
Βασίζεται στην ανάλυση παραδειγμάτων
αυθεντικού και πρωτότυπου γλωσσικού
υλικού, και οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
συμμετέχουν στη διεξαγωγή ασκήσεων και
εργασιών
που
προϋποθέτουν
την
ενασχόληση με όλα τα στάδια της συλλογής,
μεταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει:
1.Να έχει κατανοήσει τους στόχους και τις
μεθόδους της Ανάλυσης Λόγου
2.Να μπορεί να αναλύει δομικά και κριτικά
ποικιλία κειμενικών ειδών
3.Να μπορεί να συλλέγει, να απομαγνητοφωνεί
(εφόσον απαιτείται), να αναλύει και να συγκρίνει
δεδομένα προερχόμενα από διαφορετικές
επικοινωνιακές περιστάσεις και κειμενικά είδη
4.Να μπορεί να συμμετέχει στην εκπόνηση
και παρουσίαση μιας (ομαδικής) εργασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• 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 διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
1,56 ECTS
Μελέτη
1,32 ECTS
Εκπόνηση/Παρουσίαση μελέτης (project) 2
ECTS
Εξετάσεις
0,12 ECTS
Σύνολο Μαθήματος 5 ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1.Εκπόνηση / Παρουσίαση μελέτης (project)
2.Εξετάσεις (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχάκης, Αργύρης. 2011/2005. Γλωσσική
Διδασκαλία και Σύσταση των Κειμένων. 2η
έκδ. Αθήνα: Πατάκης.
Aρχάκης, Αργύρης & Κονδύλη, Μαριάννα.
2011/2002.
Εισαγωγή
σε
Ζητήματα
Κοινωνιογλωσσολογίας. 3η έκδ. Αθήνα:
Νήσος.
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Αρχάκης, Αργύρης & Τσάκωνα, Βίλλυ. 2011.
Ταυτότητες, Αφηγήσεις και Γλωσσική
Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.
Archakis, Argiris. 2001. On discourse
markers: Evidence from Modern Greek.
Journal of Pragmatics 33: 1235-1261.
Auer, Peter. 1995. The pragmatics of codeswitching: A sequential approach. Στο Lesley
Milroy & Pieter Muysken (επιμ.), One
Speaker, Two Languages. Cambridge:
Cambridge University Press, 115-135.
Austin, John L. 1962. How to Do Things with
Words. 2ηέκδ. Επιμέλεια: James O. Urmson
& Marina Sbisà. Cambridge, ΜΑ: Harvard
University Press.
Bayraktaroğlu, Arın & Sifianou, Maria (επιμ.).
2001. Linguistic Politeness: The Case of
Greece and Turkey. Amsterdam: John
Benjamins.
Blommaert, Jan. 2001. Context as/is critique.
Critique of Anthropology 21: 13-32.
Bloomfield, Leonard. 1933. Language. New
York: Holt, Rinehart & Winston.
Brown, Penelope & Levinson, Stephen.
1978. Universals in language usage:
Politeness phenomena. Στο Esther N.
Goody (επιμ.), Questions and Politeness:
Strategies in Social Interaction. Cambridge:
Cambridge University Press, 56-310.
Brown, Penelope & Levinson, Stephen.
1987. Politeness: Some Universals in
Language Usage. Cambridge: Cambridge
University Press.
Brown, Gillian & Yule, George. 1983.
Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge
University Press.
Γεωργακοπούλου,
Αλεξάνδρα&Γούτσος,
Διονύσης.
2011/1999.
Κείμενο
και

Επικοινωνία. Ανανεωμένη έκδοση. Αθήνα:
Πατάκης.
Γεωργαλίδου, Μαριάνθη, Σηφιανού, Μαρία &
Τσάκωνα, Βίλλυ. (επιμελήτριες). 2014.
Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Εφαρμογές.
Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.
Γούτσος, Διονύσης, Κουτσουλέλου, Σταματία,
Μπακάκου-Ορφανού
Αικατερίνη
&
Παναρέτου, Ελένη (επιμ.). 2008. Ο Κόσμος
των Κειμένων: Μελέτες Αφιερωμένες στον
Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Carter, Ronald. 2004. Language and
Creativity. The Art of Common Talk. London:
Routledge.
Chomsky, Noam. 1957. Syntactic Structures.
The Hague: Mouton.
Coulthard, Malcolm. 1977. An Introduction to
Discourse Analysis. London and New York:
Longman.
Drew, Paul & Heritage, John. 1992. Analyzing
talk at work: An introduction. Στο Paul Drew &
John Heritage (επιμ.), Talk at Work:
Interaction in Institutional Settings. Cambridge:
Cambridge University Press, 3-65.
Duranti, Alessandro & Goodwin, Charles.
1992. Rethinking Context: Language as an
Interactive
Phenomenon.
Cambridge:
Cambridge University Press.
Fairclough, Norman. 1992. Discourse and
Social Change. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse
Analysis: The Critical Study of Language.
London: Longman.
Fairclough, Norman. 2003. Analysing
Discourse. Textual Analysis for Social
Research. London: Routledge.
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Gee,
James
Paul.
2005/1999.
An
Introduction to Discourse Analysis. Theory
and Method. 2ηέκδ. London: Routledge.
Gee, Paul James. 2011. How to Do
Discourse Analysis: A Toolkit. Oxon:
Routledge.
Gee, James Paul & Handford, Michael
(επιμ.). 2012. The Routledge Handbook of
Discourse Analysis. Oxon: Routledge.
Georgakopoulou, Alexandra. 1997. Narrative
Performances: A Study of Modern Greek
Storytelling. Amsterdam: John Benjamins.
Georgakopoulou, Alexandra. 2007. Small
Stories,
Interactions
and
Identities.
Amsterdam: John Benjamins.
Georgakopoulou, Alexandra & Goutsos,
Dionysis.
1998.
Conjunctions
versus
discourse markers in Greek: The interaction
of frequency, position and functions in
context. Linguistics 36: 887-917.
Georgakopoulou, Alexandra & Goutsos,
Dionysis. 2004/1997. Discourse Analysis: An
Introduction. 2ηέκδ. Edinburgh: Edinburgh
University Press.
Goffman, Erving. 1981. Forms of Talk.
Oxford: Basil Blackwell.
Goutsos,
Dionysis.
1997.
Modeling
Discourse Topic: Sequential Relations and
Strategies in Expository Text. Norwood:
Ablex.
Grice, H. Paul. 1975. Logic and conversation.
Στο Peter Cole & Jerry L. Morgan (επιμ.),
Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts.
New York: Academic Press, 41-58.
Halliday, Michael. 1994. An Introduction to
Functional Grammar. 2ηέκδ. London:
Edward Arnold.
Johnstone, Barbara. 2002. Discourse
Analysis. Oxford: Blackwell.

Κακριδή-Φερράρι, Μάρω. 1998. Επανάληψη:
Η λειτουργία της ως βασικού μηχανισμού
στη
γλώσσα.
Διδακτορική
Διατριβή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κακριδή-Φερράρι, Μάρω. 2005. Γλώσσα και
Κοινωνικό
Περιβάλλον:
Ζητήματα
Κοινωνιογλωσσολογίας (Α΄ Μέρος). Αθήνα:
Παρουσία.
Κανάκης, Κώστας. 2007. Εισαγωγή στην
Πραγματολογία: Γνωστικές και Κοινωνικές
Όψεις της Γλωσσικής Χρήσης. Αθήνα:
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
Κουτσουλέλου-Μίχου, Σταματία. 1997. Η
Γλώσσα
της
Διαφήμισης:
Κειμενογλωσσολογική
Προσέγγιση
του
Διαφημιστικού Κειμένου. Αθήνα: Gutenberg.
Κουτσουλέλου-Μίχου, Σταματία. 2002. Ο
Πρόλογος ως Κειμενικό Είδος. Αθήνα:
Παρουσία.
Κουτσουλέλου-Μίχου, Σταματία. 2009. Όψεις
του Ακαδημαϊκού Λόγου. Αθήνα: Gutenberg.
Λέκκα, Βιολέττα. 2005. Η Γλώσσα των
Επιστημονικών Κειμένων. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Labov, William. 1972. Language in the Inner
City.
Philadelphia:
University
of
Pennsylvania Press.
Lampropoulou, Sofia. 2012. Direct Speech,
Self-Presentation and Communities of
Practice. London: Continuum.
Lodge, David. 2009. ΑνήκουστοςΒλάβη.
Μετάφραση: ΈφηΤσιρώνη. Αθήνα: Bell.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη. 2006/2002.
Συμφωνία/διαφωνία:
Αλληλεγγύη
και
αντιπαλότητα στις συνομιλίες ανδρών
γυναικών. Στο Θεοδοσία-Σούλα Παυλίδου
(επιμ.), Γλώσσα-Γένος-Φύλο. Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα
Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 81-117.
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Makri-Tsilipakou,
Marianthi.
1991.
Agreement/disagreement:
Affiliative
vs.
disaffiliative
display
in
cross-sex
conversations.
Διδακτορική
Διατριβή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Makri-Tsilipakou,
Marianthi.
1994.
Interruption
revisited:
Affiliative
vs.
disaffiliative
intervention.
Journal
of
Pragmatics 21: 401-426.
Μουλίνου, Ιφιγένεια. 2012. Συνοικοδόμηση
ταυτοτήτων από ανηλίκους παραβατικούς:
Συνομιλιακός χειρισμός, γλωσσικά μέσα και
κοινωνικές συνέπειες. Διδακτορική διατριβή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μπακάκου-Ορφανού, Αικατερίνη. 2008.
Προφορικότητα και πολιτικός λόγος. Στο
Αμαλία Μόζερ, Αικατερίνη ΜπακάκουΟρφανού, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης &
Δέσποινα
Χειλά-Μαρκοπούλου
(επιμ.),
Γλώσσης Χάριν. Τόμος Αφιερωμένος από
τον Τομέα Γλωσσολογίας στον Καθηγητή
Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, 389-401.
Ντάλτας, Περικλής. 2003. Πραγματολογία και
Επικοινωνία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Παναρέτου, Ελένη. 2005. Νόμοι και Κανόνες
Δικαίου:
Γλωσσικά
και
Κειμενικά
Χαρακτηριστικά. Αθήνα: Παρουσία.
Παναρέτου, Ελένη. 2009. Νομικός Λόγος:
Γλώσσα και Δομή των Νόμων. Αθήνα:
Παπαζήσης.
Πολίτης, Περικλής (επιμ.). 2008. Ο Λόγος της
Μαζικής
Επικοινωνίας:
Το
Ελληνικό
Παράδειγμα.
Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη].
Πολίτης, Περικλής. 2014. Η Γλώσσα της
Τηλεοπτικής Ενημέρωσης: Τα Δελτία
Ειδήσεων της Ελληνικής Τηλεόρασης (1980-

2010).
Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη].
Paltridge, Brian. 2006. Discourse Analysis.
London: Continuum.
Pavlidou, Theodossia. 1991. Cooperation and
the choice of linguistic means: Some evidence
from the use of the subjunctive in Modern Greek.
Journal of Pragmatics 15: 11-42.
Pavlidou,
Theodossia-Soula.
2001.
Politeness in the classroom? Evidence from
a Greek high school. Στο Arın Bayraktaroğlu
& Maria Sifianou (επιμ.), Linguistic
Politeness: The Case of Greece and Turkey.
Amsterdam: John Benjamins, 105-136.
Phillips, Louise & Jørgensen, Marianne W.
2009/2002. Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και
Μέθοδος.
Μετάφραση:
Αλέξανδρος
Κιουπκιολής.
Επιστημονική
επιμέλεια:
Γιάννης Σταυρακάκης. Αθήνα: Παπαζήσης.
Sapir, Eduard. 1921. Language. New York:
Harcourt, Brace & World.
Saussure, Ferdinard de. 1959/1916. Course
in
General
Linguistics.
New
York:
Philosophical Library.
Schiffrin, Deborah. 1994. Approaches to
Discourse. Oxford: Blackwell.
Schiffrin, Deborah, Tannen, Deborah &
Hamilton, Heidi E. 2001. The Handbook of
Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.
Searle, John R. 1979. Expression and
Meaning: Studies in the Theory of Speech
Acts. Cambridge: Cambridge University
Press.
Sifianou, Maria. 2006/2001. Discourse
Analysis: An Introduction. Αθήνα: Hillside
Press.
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Sifianou, Maria. 2012. Disagreements,
politeness and face. Journal of Pragmatics
44: 1554-1564.
Stubbs, Michael. 1983. Discourse Analysis:
The Sociolinguistic Analysis of Natural
Language. Oxford: Basil Blackwell.
Τσιτσιπής, Λουκάς. 1995. Εισαγωγή στην
Ανθρωπολογία της Γλώσσας: Γλώσσα,
Ιδεολογία και Επιτέλεση. Αθήνα: Gutenberg.
van Dijk, Teun A. (επιμ.). 1985. Handbook of
Discourse Analysis. 4 Τόμοι. London:
Academic Press.
van Dijk, Teun A. (επιμ.). 1997. Discourse
Studies: A Multidisciplinary Introduction. 2
Τόμοι. London: Sage.
van Dijk, Teun A. 2008. Discourse and
Power. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Vasilopoulou, Alexandra. 2005. Socialisation
through Talk: Α Study of Greek Nursery
Classroom Interaction. Αθήνα: Νήσος.
Vasilopoulou, Alexandra, Hadjidemetriou,
Chryso & Terkourafi, Marina. 2010.
Introducing Greek Conversation Analysis.
Ειδικότεύχοςστο Journal of Greek Linguistics
10: 157-364.
Wooffitt, Robin. 2005. Conversation Analysis
and Discourse Analysis: A Comparative and
Critical Introduction. London: Sage.
Yule, George. 2006/1996. Πραγματολογία.
Μετάφραση:
Αγγελική
Αλβανούδη
&
Χαρίκλεια Καπελλίδη. Επιμέλεια: ΘεοδοσίαΣούλα Παυλίδου. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη].
Ώστιν, Τζων Λ. 2003/1962. Πώς να Κάνουμε
Πράγματα με τις Λέξεις. Πρόλογοςμετάφραση:
Αλέξανδρος
Μπίστης.
Επιμέλεια-απόδοση όρων-επίμετρο: Χάρης
Χρόνης. Αθήνα: Εστία.

Επιλογής
ΓΥΕ-05 Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής
Γλώσσας
(μη διαθέσιμη περιγραφή)
ΓΥΕ-43
Θέματα
Διγλωσσίας
και
Πολυγλωσσίας
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η
παρουσίαση των πιο αντιπροσωπευτικών
πτυχών που συνδέονται με τα φαινόμενα της
διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας, δηλ. τη
γνώση και τη χρήση δύο ή/και περισσότερων
διαφορετικών γλωσσικών κωδίκων. Σε αυτό
πλαίσιο θα αποσαφηνιστούν εννοιολογικά οι
όροι διγλωσσία (bilingualism), πολυγλωσσία
(multilingualism) και
γλωσσική διμορφία
(diglossia)
και
θα
παρουσιαστεί
η
προβληματική που σχετίζεται με τον ορισμό
ενός δίγλωσσου/πολύγλωσσου ομιλητή και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν
τον
δίγλωσσο/πολύγλωσσο
λόγο,
τις
διάφορες
μεθόδους
εκμάθησης
και
διδασκαλίας μιας δεύτερης γλώσσας αλλά
και τις ατομικές διαφορές (π.χ. πρώτη
γλώσσα, φύλο, ηλικία, κίνητρα, στάσεις,
περιβάλλον εκμάθησης ενός δεύτερου
κώδικα επικοινωνίας) που αναμένεται να
επηρεάσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Επιπλέον, θα αναλυθούν η κατάκτηση μιας
δεύτερης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία, η
δομή του δίγλωσσου εγκεφάλου και του
δίγλωσσου νοητικού λεξικού. Τέλος, θα γίνει
ιδιαίτερη
αναφορά
σε
θέματα
δίγλωσσης/πολύγλωσσης εκπαίδευσης και
σε φαινόμενα διγλωσσίας/πολυγλωσσίας
που παρατηρούνται στην ελληνική κοινωνία.
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ΓΥΕ-28 Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση
όλων των πτυχών που σχετίζονται με τη
γλώσσα
και
τον
πολιτισμό
των
Ινδοευρωπαίων.
Ειδικότερα,
θα
γίνει
ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνιση του όρου
ινδοευρωπαϊκός (ΙΕ) και στην προβληματική
που έχει αναπτυχθεί για την αρχική κοιτίδα
των ΙΕ φυλών, στα χαρακτηριστικά των ΙΕ
γλωσσών, στη μεθοδολογία αποκατάστασης
της Πρωτοινδοευρωπαϊκής (ΠΙΕ), στα
βασικά χαρακτηριστικά της ΙΕ σε όλα τα
επίπεδα
γλωσσικής
ανάλυσης
(π.χ.
φωνολογία, μορφολογία κτλ), στον πολιτισμό
των ΙΕ και στη διαμόρφωση της ελληνικής
γλώσσας.
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥ-14

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση
των πτυχών που σχετίζονται με την αλλαγή
σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης.
Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στις θεωρίες
που έχουν διατυπωθεί για την περιγραφή της
μεταβολής στη γλώσσα, στις αιτίες που
προκαλούν την αλλαγή στη γλώσσα, στις
αξιολογικές στάσεις που αναπτύσσονται
απέναντι στην αλλαγή, σε παραδείγματα
μεταβολών σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής

ανάλυσης και στις τρέχουσες αλλαγές στην
Κοινή Νεοελληνική
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
• να αναφέρει τον ορισμό της γλωσσικής
αλλαγής καθώς και τις θεωρίες που έχουν
διατυπωθεί διαχρονικά για την περιγραφή
της μεταβολής στη γλώσσα
• να περιγράφει τις αιτίες που προκαλούν την
αλλαγή στη γλώσσα
• να συζητά τις αξιολογικές στάσεις που
αναπτύσσονται απέναντι στη γλωσσική
αλλαγή
• να αναφέρει παραδείγματα μεταβολών σε
όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (π.χ.
φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο)
• να περιγράφει τις τρέχουσες αλλαγές στην
ΚΝΕ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Μελέτη
83 ώρες (3.32 ECTS)
Εξετάσεις
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Aitchison, J. (2007). Οι σπόροι του Λόγου.
Καταγωγή και εξέλιξη της Γλώσσας
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(Λαμπροπούλου, Στ., ελλ. μετάφραση).
Αθήνα: Πατάκης.
Καραντζόλα, Ε. & Φλιάτουρας, Α. (2004).
Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος.
McMahon, A. (2005). Ιστορική Γλωσσολογία.
Η θεωρία της γλωσσικής μεταβολής
(Μητσιάκη, Μ., & Φλιάτουρας, Α. , ελλ.
μετάφραση). Αθήνα: Μεταίχμιο.
ΓΥ-13 Διδασκαλία Δεύτερης / Ξένης
Γλώσσας
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση
όλων των πτυχών που σχετίζονται με τη
διδασκαλία και την εκμάθηση ενός δεύτερου
κώδικα επικοινωνίας. Ειδικότερα, θα γίνει
αναφορά στις θεωρίες εκμάθησης μιας
δεύτερης/ξένης γλώσσας, στις ατομικές
διαφορές που αναμένεται να επηρεάσουν
την εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας,
στις
μεθόδους
διδασκαλίας
μιας
δεύτερης/ξένης γλώσσας, στην έννοια της
επικοινωνιακής
ικανότητας,
στους
παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση
της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας, στα επίπεδα γλωσσομάθειας, στην
αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, στην
ανάλυση λαθών, ενώ θα παρουσιαστεί και η
δομή ενός ενδεικτικού μαθήματος.
ΓΥ-08 Διαλεκτολογία
Σε αυτό το μάθημα εξετάζεται η γεωγραφική
γλωσσική ποικιλότητα και διαφοροποίηση
κυρίως
στον
ελληνόφωνο
χώρο.
Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του
επιστημονικού κλάδου της διαλεκτολογίας
και συζητιούνται θέματα, μεταξύ άλλων, που
αφορούν την οριοθέτηση των εννοιών
γλώσσας και διαλέκτου με βάση το κριτήριο
της αυτονομίας / ετερονομίας, τις διαλεκτικές

έρευνες που θεμελίωσαν το χώρο, τα
γεωγραφικά διαλεκτικά συνεχή, τη δυσκολία
διάκρισης των διαλέκτων, την έννοια της
ισογλώσσου και τα είδη της, την παρουσίαση
των νεοελληνικών διαλέκτων σήμερα.
Επίσης, παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά
εργαλεία συλλογής διαλεκτικού υλικού
σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής
διαλεκτολογίας, ενώ παράλληλα συζητιέται η
συμβολή της μοντέρνας διαλεκτολογίας στο
χώρο
των
διαλεκτολογικών
ερευνών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συστηματική
περιγραφή των διαλεκτικών ποικιλιών της
Ελληνικής με τη βοήθεια επιλεγμένων
κειμένων διαλεκτικού λόγου. Εξετάζονται
διάφορα
γλωσσικά
φαινόμενα
που
προέρχονται από τα τρία γραμματικά
επίπεδα ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία,
σύνταξη) αρκετών διαλέκτων.
Επιλογής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΕ-27

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–Κείμενο, εκφώνημα, πρόταση. Περικείμενο.
–Προφορικός και γραπτός λόγος
–Κριτήρια
κειμενικότητας:
Συνοχή.
Πληροφορητικότητα.
Συνεκτικότητα.
Προθετικότητα.
Διακειμενικότητα.
Περιστασιακότητα. Αποδεκτότητα.
–Συνοχικοί δεσμοί. Συνοχικές σχέσεις μεταξύ
μεμονωνένων στοιχείων: Ομοιοαναφορικότητα,
ομοιοταξινόμηση, ομοιοεκτατικότητα. Συνοχικές
σχέσεις μεταξύ μηνυμάτων
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–Κειμενικά είδη (genre). Διάκριση ανάμεσα
σε αφηγηματικό & μη αφηγηματικό λόγο.
–Προφορική/συνομιακή αφήγηση
–Πραγματολογικοί δείκτες/δείκτες οργάνωσης
λόγου
–Ψηφιακός λόγος: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
–Λόγος των ΜΜΕ: Τύπος, τηλεόραση,
διαφήμιση
–Συνθηματικός λόγος
–Πολιτικός λόγος
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να είναι σε θέση να:
 κατανοεί τις βασικές έννοιες και τα
μεθοδολογικά
εργαλεία
της
Κειμενογλωσσολογίας
 προσεγγίζει
προφορικά, γραπτά και
ψηφιακά κείμενα βάσει των κριτηρίων
κειμενικότητας
 εξετάζει και να αναλύει με κριτικό τρόπο
αντιπροσωπευτικά
δείγματα
από
διαφορετικά κειμενικά είδη όπως αυθόρμητες
συνομιλίες, κείμενα μαζικής κουλτούρας,
πολιτικού και δημοσιογραφικού λόγου
 αντιλαμβάνεται την εγγενήδιακλαδικότητα
των χώρων της Κειμενογλωσσολογίας της
Πραγματολογίας και της Ανάλυσης Λόγου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Αυτόνομη εργασία
 Ομαδική εργασία
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης:Ελληνική.
Μέθοδος αξιολόγησης:
Τελική εξέταση: Γραπτή εξέταση
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων.

με
και

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχάκης, Α. 2005. Γλωσσική διδασκαλία και
σύσταση των κειμένων. Αθήνα: εκδ. Πατάκη.
Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β. 2011.
Ταυτότητες, Αφηγήσεις και Γλωσσική
Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.
Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. 2011.
Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: εκδ. Πατάκη
[ανανεωμένη έκδοση, πρώτη έκδοση 1999].
Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα – Κείμενο,
ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: εκδ. Κριτική.
Πολίτης Π. 2014. «Ο λόγος των ΜΜΕ». Στο
Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β.
Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία
και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 479-520.
Τσάκωνα, Β. 2014. Ανάλυση πολιτικού
λόγου. Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού &
Β. Τσάκωνα (επιμ), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία
και Εφαρμογές, σελ. 521-551. Αθήνα: Νήσος.
Beaugrande, R. & Dressler, W. 1981.
Introduction to Textlinguistics. London:
Longman.
Bell, A. 1991. The language of news media.
Oxford: Blackwell.
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De Fina, A. & Georgakopoulou, A. 2012.
Analyzing
Narrative:
Discourse
and
Sociolinguistic Perspectives. Cambridge:
Cambridge University Press.
Fairclough N. 2003. Analysing Discourse:
Textual Analysis for Social Research.
London & New York: Routledge.
Jones, R.H., Chik, A., & Hafner, C.A. (επιμ.)
2015. Discourse and digital practices: doing
discourse analysis in the digital age. London:
Routledge.
Seargeant, P., & Tagg, C. (επιμ.) 2014. The
language of social media: Identity and
community on the internet. New York:
Palgrave.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Discourse &Society
Discourse, Context and Media
Narrative Inquiry
Text & Talk
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΕ-42

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΗΤΡΙΕΣ
ERASMUS

ΟΠΟΤΕ

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Επεξεργασία ΣΚ για τις Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες
 Έτοιμα εργαλεία

Τι είναι ο προγραμματισμός για την
επεξεργασία και μελέτη της φυσικής γλώσσας
 Γιατί το Linux για αυτούς τους σκοπούς
 Το περιβάλλον Linux
 Το τερματικό
 Βασικές εντολές του Linux
 Προγραμματισμός για την εξεγωγή λιστών
συμφράσεων
 Εντολές grep/fgrep/egrep για το χειρισμό
κανονικών εκφράσεων
 Εφαρμογή των grep/fgrep/egrep για την
απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων που
αφορούν τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες
 Σύνθεση ερευνητικών ερωτημάτων που
αφορούν τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες και αντιμετώπιση τους με τις
grep/fgrep/egrep
 Αποθήκευση των προϊόντων για μετέπειτα
επεξεργασία
 Έλεγχος των εργαλείων για λάθη.
 Αξιολόγηση
των
προϊόντων
της
επεξεργασίας


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζει
την καταλληλότητα του
λειτουργικού συστήματος Linux για την
επεξεργασία της φυσικής γλώσσας
 χειρίζεται το «τερματικό» και τις βασικές
εντολές του Linux
 προγραμματίζει σε περιβάλλον Linux για
την
παραγωγή
λίστας
συχνοτήτων
συμφράσεων από ΣΚ
 κατανοεί
τη χρήση των εντολών
grep/egrep/fgrep για το χειρισμό κανονικών
εκφράσεων
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προετοιμάζει ένα σώμα κειμένων για
επεξεργασία
 Συνθέτει
και οργανώνει ερευνητικά
ερωτήματα
συντάσσοντας
κανονικές
εκφράσεις με τις εντολές grep/egrep/fgrep
 εφαρμόζει τις κανονικές εκφράσεις μέσω
των grep/egrep/fgrep στο σώμα κειμένων για
μελέτη
βασιζόμενη
σε
συγκεκριμένα
ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τις
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 ελέγχει τα αποτελέσματα και να κάνει τις
κατάλληλες διορθώσεις
 διαχειρίζεται θέματα και προβλήματα με
τυπικό και αλγοριθμικό τρόπο


ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 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 διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 33 ώρες (1.32 ECTS)
Εργασία
50 ώρες (2 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλώσσα Αξιολόγησης:Ελληνική.
Εάν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS:
Αγγλική.
Μέθοδος αξιολόγησης:

Β) Τελική εξέταση: Επίλυση προβλημάτων
με τη χρήση Η/Υ (50%)
Α) Ατομική/Ομαδική εργασία με τη χρήση
Η/Υ (50%)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γούτσος,
Δ.,
Σηφιανού,
M.
&
Θεοδωρακοπούλου, A. (2005) Η ελληνική
ως ξένη γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης.
Γούτσος, Διονύσης (2015) Εισαγωγή στη
Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων. Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και
Βοηθήματα. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο,
Σύνδεσμος
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αποθετήριο
"Κάλλιπος", www.kallipos.gr.
Μαρκόπουλος, Γ. Α. (2006) Ζητήματα
Υπολογιστικής
Γλωσσολογίας.
Γ.
Α.
Μαρκόπουλος.
Μικρός, Γ. Κ. (2009) Η Ποσοτική Ανάλυση
της Κοινωνιογλωσσολογικής Ποικιλίας –
Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Μικρός, Γ. (2016) Υπολογιστική Υφολογία.
Ελληνικά
Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά
Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο
"Κάλλιπος"
Σαριδάκης, Ι. (2010) Σώματα Κειμένων και
μετάφραση – Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα :
Παπαζήση.
Παναρέτου, Ε. (2009) Νομικός Λόγος –
Γλώσσα & Δομή των Νόμων. Αθήνα:
Παπαζήση.
Τάντος,
Α.
(2016)
Υπολογιστική
Γλωσσολογία.
Ελληνικά Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Αποθετήριο "Κάλλιπος".
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Φραντζή, Κ. (2012) Εισαγωγή στην
Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. Αθήνα:
Ίων.
Baker, P. (2009) Contemporary Corpus
Linguistics (Contemporary Studies in
Linguistics).
Continuum
International
Publishing Group Ltd.
Biber, D., Conrad, S. & Randi Reppen, R.
(1998) Corpus linguistics: investigating
language structure and use. Cambridge
University Press.
Cheng, Winnie (2011) Exploring Corpus
Linguistics: Language in Action (Routledge
Introductions
to
Applied
Linguistics).
Routledge.
Dougherty, D. (1990) sed & awk. Sebastopol,
CA: O’Reilly & Associates, Inc.
Friedl, J. E.F. (2006) Mastering regular
Expressions. Sebastopol, CA: O’Reilly
Media, Inc.
Hyland, Ken (2013) Corpus Applications in
Applied Linguistics. Bloomsbury Academic.
Kennedy, G. (1998) An Introduction to
Corpus Linguistics. Longman.
McEnery, A., Xiao, R. & Tono, Y. 2006.
Corpus-based Language Studies: an
advanced resource book. Routledge, 2006.
McEnery, A. (2011) Corpus Linguistics:
Method, Theory and Practice (Cambridge
Textbooks in Linguistics). Cambridge
University Press
Oakes, M. P. (1998) Statistics for corpus
linguistics. Edinburgh University Press.
O’Keeffe, A. (2012) The Routledge
handbook of corpus linguistics (Routledge
Handbooks
in
Applied
Linguistics).
Routledge.
Stubbs M. (1996) Text and Corpus Analysis:
Computer Assisted Studies of Language and

Institutions (Language in Society). John
Wiley & Sons.
Watt, A. (2005) Beginning Regular
Expressions.
Indianapolis,
IN:
Wiley
Publishing, Inc.
Welsh, M., Dalheimer, M. K. & L. Kaufman
(2011)
ΟΟδηγόςτου
LINUX.
Αθήνα:
Κλειδάριθμος.
Wolfgang, T, (2007) Corpus Linguistics: A
Short Introduction. Continuum.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 International Journal of Corpus Linguistics (IJCL)
 Corpora
 Corpus Linguistics and Linguistic Theory (CLLT)
 Corpus Pragmatics
 Language Resources and Evaluation
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΕ-35

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση
του φοιτητή με καίρια ζητήματα της
σύγχρονης ανάλυσης της σημασιολογίας
προϋποθέτοντας
βασικές
εισαγωγικές
γνώσεις. Η διδασκαλία διαρθρώνεται σε δυο
επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ο φοιτητής
εμβαθύνει στις σύγχρονες τάσεις και τους
προβληματισμούς
της
σημασιολογικής
θεωρίας μέσα από τη μελέτη της θεωρίας
των συνόλων, του σημασιολογικού πεδίου
και των προσδιοριστικών φράσεων. Στο
δεύτερο επίπεδο ο φοιτητής καλείται να
εξάγει θεωρητικά συμπεράσματα μέσα από
τη λεπτομερή συλλογή και επεξεργασία
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δεδομένων κυρίως από τις γλώσσες της ΝΑ
Μεσογείου. Επιπλέον, το μάθημα αυτό
παρουσιάζει και εμβαθύνει στον τρόπο
ανάλυσης φαινομένων της διεπιφανείας
σημασιολογίας και σύνταξης μέσα από τη
λεπτομερή μελέτη εμπειρικών δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα μελετά τον τρόπο που η
σημασία τουλάχιστον δυο λεξικών στοιχείων
μέσα σε μια πρόταση επηρεάζει την
προτασιακή της δομή. Θέματα όπως το
φαινόμενο
της
άρνησης
(στοιχεία
πολικότητας, στοιχεία ελεύθερης επιλογής,
συμφωνία της άρνησης, διπλή άρνηση), της
ποσοδεικτικότητας, τα τροπικά ρήματα, τα
αόριστα και οριστικά στοιχεία εξετάζονται
συγκριτικά στις γλώσσες της περιοχής της
ΝΑ Μεσογείου καθώς και σε άλλες γλώσσες,
όπου έχουν γίνει σύγχρονες φορμαλιστικές
μελέτες.

ποσοδεικτικότητα, τροπικότητα, οριστικότητα και
μη οριστικότητα και
- να συλλέγει, να συγκρίνει και να ερμηνεύει
σημασιολογικά
πληθώρα
εμπειρικών
δεδομένων κυρίως από τις γλώσσες της
Μεσογείου (Ελληνικά, Γαλλικά, Αραβικά,
Τουρκικά, Εβραϊκά),- να μπορεί να εξάγει
θεωρητικά συμπεράσματα μέσα από την
επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων και να
τα συσχετίζει με τις προτάσεις σύγχρονων
σημασιολογικών θεωριών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
μαθήματος ο φοιτητής /η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
- να μελετά φαινόμενα που άπτονται της
διεπιφανείας σύνταξης-σημασιολογίας,- να
κατανοεί το ρόλο που παίζει η σημασία των
λέξεων μιας πρότασης στη δομή της και
αντίστροφα,- να είναι ικανός να υπολογίζει τη
σημασία μιας πρότασης μέσα από τις σημασίες
των επιμέρους στοιχείων της, - να έχει
εξοικειωθεί με έννοιες όπως πιθανοί κόσμοι,
θεωρία των συνόλων, σημασιολογικό πεδίο,
αναφορικές ιδιότητες, κατηγορηματική λογική
πρώτου βαθμού,- να μελετά και να αξιολογεί
κριτικά άρθρα από τη σύγχρονη εγχώρια και
διεθνή βιβλιογραφία,- να είναι εξοικειωμένος / η
με τα παρακάτω φαινόμενα που απασχολούν
σύγχρονες θεωρίες διεπιφανείας: άρνηση,

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις
39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση
3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-Αναζήτηση,
ανάλυση
και
σύνθεση
δεδομένων
-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
-Άσκηση κριτικής σκέψης
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
επαγωγικής σκέψης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές εξετάζονται στην ελληνική
γλώσσα. Καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
Βελούδης, Γ. 2005. Η σημασία πριν, κατά και
μετά τη γλώσσα. Εκδόσεις Κριτική.
Lyons, J. 1995. Γλωσσολογική Σημασιολογία.
Αθήνα: Πατάκης. • Σημειώσεις του μαθήματος.
Σημειώσεις του μαθήματος
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β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Aoun J. E., Benmamoun, E., Choueiri, L. 2011.
The Syntax of Arabic. Cambridge Syntax guide.
Baker, C. L. 1970. Double negatives. Linguistic
Inquiry 1, 169-186.
Bernini, G. and Ramat, P. 1996. Negative
Sentences in the Languages of Europe: A
Typological
Approach,
Mouton
de
Gruyter.Βλάχου, Ε. 2012. Το γλωσσικό
φαινόμενο της άρνησης στην Ελληνική,
Τουρκική και Εβραϊκή: γλωσσολογική θεωρία
και γλωσσική πολιτική. Στο Διεθνής και
ευρωπαϊκή πολιτική. Η Μεσόγειος χθες και
σήμερα. ΕκδόσειςΠαπαζήση.
Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of
syntax. Cambridge. Mass: MIT Press.
Comrie, B. Matthews, S. and Polinsky, M. 2004.
Οι γλώσσες του κόσμου. Εκδόσεις Σαββάλας.
Corblin, F. & H. de Swart, 2004. Handbook of
French semantics. CSLI publications.
Giannakidou,
Anastasia.
2000.
Negative…concord? Στο Natural language and
linguistic theory. 457-523.
Glinert, L. 1989. The grammar of modern
Hebrew. Cambridge University Press.
Göksel, A. &Kerslake, C. 2005. Turkish: a
comprehensive grammar. London: Routledge.
Haspelmath, M. 1997. Indefinite pronouns.
Oxford: Oxford University Press.
Horn, L. R. 1989. A natural history of negation.
Chicago: University of Chicago Press.
Hoyt, F. 2010. Negative concord in Levantine
Arabic. Διδακτορικήδιατριβή. University of Texas
at Austin.
Klima, E. 1964. Negation in English. Στο The
structure of language. J. Fodor & J. Katz (επιμ.),
246-323. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Ladusaw, A. W. 1979. Polarity sensitivity as
inherent scope relations. Διδακτορική διατριβή.
University of Texas at Austin.
Levy, A. 2008. Negative polarity items-šum and
af. Στο Current issues in generative hebrew
linguistics. 313337.
McKenzie, A. 2006. Fixing the scope of
sentential negation in Turkish. Ms.
Mitchell, T. F. 1962. Colloquial Arabic: the living
language of Egypt. The English Universities
Press.
Montague, R. 1974. On the nature of certain
philosophical entities. Στο Formal philosophy.
Selected papers by Richard Montague. R.H.
Thomason (επιμ.), 148-187. New Haven: Yale
University Press.
Ouali, H. 2005. Negation and negative polarity
items in Berber. Στο Proceedings of the 30th
Annual Meeting of the Berkeley Linguistics
Society, Ettlinger, M. et al. (επιμ.) 330-340.
Pollard, C. & I. A. Sag, 1994. Head-driven
phrase structure grammar. Chicago: University
of Chicago Press.
Tonciulescu, K. C. 2011. Licensing conditions
for indefinite pronouns in Modern Hebrew.
Διδακτορικήδιατριβή. University of Ottawa.
Vlachou, E., 2003. Weird polarity indefinites in
French. In: Fikkert, P., Cornips, L., (Eds.),
Linguistics in the Netherlands 8. John
Benjamins Publishing Company, pp. 189–200.
Vlachou, E. 2006. Le puzzle des indéfinisenqu-.
In: Corblin, F., Ferrando, S. Kupferman, L.
(Eds.), Indéfinis et Prédications. Presses
Universitaires Françaises, pp. 235–249.
Vlachou, E., 2007. Free Choice In and Out of
Context: Semantics and Distribution of French,
Greek and English Free Choice Items.
Διδακτορικήδιατριβήδημοσιευμένηστο
LOT
dissertation series 156.
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Vlachou, E., 2009. Indefinite free choice items in
necessity modal contexts. In: Halpert, C.,
Hartman, J., Hill, D. (Eds.), Proceedings of the
2007 Workshop in Greek Syntax and Semantics
at MIT, MITWPL 57 (MIT Working Papers in
Linguistics), pp. 361-375.Vlachou, E., 2010.
Sémantique et distribution des termes de
choixlibre du français. In: Corblin, F., Tovena, L.,
Vlachou, E. (Eds.), Langue Française, 166, 2,
pp. 133-154.
Vlachou, E., 2012. Delimiting the class of free
choice items in a comparative perspective:
evidence from the database of French and
Greek free choice items. Lingua 122, 1523-1568.
ΓΥΕ-39 Διαχρονική Μορφοσύνταξη
Στο μάθημα παρουσιάζεται η έννοια του
διεπιπέδου της μορφοσύνταξης στη φυσική
γλώσσα και εξετάζονται συγκεκριμένα
ζητήματα μορφοσυντακτικής γλωσσικής
αλλαγής στη διαχρονία των γλωσσών της
ΝΑ Μεσογείου (ελληνική, τουρκική, αραβική,
εβραϊκή). Δίνεται έμφαση στις διαδικασίες
γλωσσικής αλλαγής και στην εκχώρηση
γλωσσικών λειτουργιών από το ένα επίπεδο
ανάλυσης στο άλλο (μορφολογία>σύνταξη
και το αντίστροφο) στη διαχρονία.
Πτυχιακή Εργασία
Μαθήματα Διατμηματικά και των τριών
Κατευθύνσεων του Τμήματος-Ελεύθερης
Επιλογής
ΥΕΔ034 Διαμόρφωση του Ρόλου του
Φύλου (ΤΕΠΑΕΣ)
Το μάθημα αυτό εξετάζει διαχρονικά και
συγκριτικά τους κυριότερους παράγοντες
που συντελούν στη διαμόρφωση του ρόλου
του φύλου στη σύγχρονη κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται:
Η ταυτότητα και οι ρόλοι των φύλων –
Ιστορική προσέγγιση στους ρόλους των
φύλων – Παράγοντες που συντελούν στη
διαμόρφωση των ρόλων – Οι ρόλοι των
φύλων στη σύγχρονη κοινωνία – Κριτική
θεώρηση των ρόλων των φύλων
ΥΕΔ012 Φύλο και Απασχόληση (ΤΕΠΑΕΣ)
Εξετάζεται η διάσταση του φύλου στην
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα σκιαγραφείται
η παρουσία της γυναίκας στον οικονομικά
ενεργό πληθυσμό με αναφορά στη διεθνή,
ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα.
Γίνεται ανάλυση του φαινομένου της
στερεότυπης
κατηγοριοποίησης
των
επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία και
των συνεπειών της κατηγοριοποίησης στις
αμοιβές. Διερευνάται η παρουσία της
γυναίκας σε συγκεκριμένου, παραδοσιακά
ανδροκρατούμενους
επαγγελματικούς
χώρους και κυρίως στο χώρο της
διοίκησης/διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.
4.7 Μεταπτυχιακές Σπουδές
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
λειτουργούν
πέντε
(5)
Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα:
 Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου
από την Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη
αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
(582/22.09.2015 απόφαση Πρύτανη / ΦΕΚ
2126/τ.Β΄/02.10.2015)
 Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής
Μεσογείου» (107330/Β7 Υπουργική Απόφαση /
ΦΕΚ 1930/17.07.2014)
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 Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη Και
Ασφάλεια
Στη
Μεσόγειο»
(107283/Β7
Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ 1930/17.07.2014)
 Π.Μ.Σ.
«Εφαρμοσμένες
Αρχαιολογικές
Επιστήμες» (640 Υπουργική Απόφαση /ΦΕΚ
2978/31.12.2015)
 Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και
Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την
Αρχαιότητα» (672 Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ
896/01.04.2016)
4.7.1 Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Ανατολικής
Μεσογείου από την Προϊστορική εποχή
έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα,
Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και
μετάδοση
γνώσεων,
τεχνογνωσίας,
μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και
εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο
χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας,
αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών
επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της
Εποχής του Χαλκού και των Ιστορικών
Χρόνων. Το ΠΜΣ θα παρέχει εξειδικευμένες
ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την
κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει
την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της
αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και
θα καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες να
επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν
την επιστημονική μεθοδολογία για την
διεξαγωγή έρευνας.
Στόχος του Προγράμματος είναι ηπαραγωγή
και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας,
μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και
εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο
χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας,
αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών

επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της
Εποχής του Χαλκού και των Ιστορικών
Χρόνων. Το ΠΜΣ θα παρέχει εξειδικευμένες
ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την
κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει
την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της
αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και
θα καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες να
επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν
την επιστημονική μεθοδολογία για την
διεξαγωγή έρευνας.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του
ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που
είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των
ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών
και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού
αντικειμένου.
Ο
αριθμός
εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες
φοιτητές/τριες.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του
ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το
πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές
εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης
μαθήματα/συναντήσεις έως τέσσερις φορές
σε κάθε ακαδημαϊκό
εξάμηνο
(δύο
ακαδημαϊκά
εξάμηνα)
β)
πρότυπες
(ηλεκτρονικές)
διαδικασίες
εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ
ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS. Στο Α΄ και
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στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής
παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών
και ενός (1) Κατ” Επιλογήν μαθημάτων, σε
σύνολο δύο (2) προσφερόμενων ανά εξάμηνο,
καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6)
πιστωτικές μονάδες (ECTS) με συντελεστή
βαρύτητας πέντε (5) το καθένα. To τρίτο
εξάμηνο
αφιερώνεται
στη
συγγραφή
Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS) με
συντελεστή βαρύτητας 15. Υποχρεωτική είναι
για τους φοιτητές η συμμετοχή σε πρακτική
άσκηση διάρκειας 15−30 ημερών, στις
τρέχουσες από την Κατεύθυνση έρευνες, κατά
τη διάρκεια των τριών εξαμήνων. Το είδος των
προσφερόμενων πρακτικών (π.χ. ανασκαφή,
επιφανειακή έρευνα, εργαστηριακές ασκήσεις,
μουσειακή πρακτική, ερευνητικός σχεδιασμός
στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου,
κλπ) θα προσδιορίζεται στην αρχή του κάθε
ακαδημαϊκού έτους. Γλώσσες διδασκαλίας είναι
η ελληνική και η αγγλική (διδασκαλία επιμέρους
ενοτήτων από προσκεκλημένους καθηγητές).
Πληροφορίες
Γραμματεία ΠΜΣ «Αρχαιολογία Ανατολικής
Μεσογείου από την Προϊστορική εποχή έως
την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος,
Εγγύς Ανατολή», Τμήμα Μεσογειακών
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο «7ης Μαρτίου», Γραφείο Β25
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 851 00, Ρόδος
Τηλ. +30 2241099340-1
Fax. +30 2241099309
Email: Rhodes_PMS_EastArch@aegean.gr .
4.7.2.Π.Μ.Σ.«Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής
Μεσογείου» (http://pmsling.aegean.gr/)

Εγκρίθηκε (ΦΕΚ 1930/17.07.2014) και θα
δεχτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες από το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών που
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής
Μεσογείου».
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι
Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών
Σχολών,
Σχολών
Ανθρωπιστικών,
Κοινωνικών,
Πολιτικών,
Πολιτισμικών
Επιστημών, Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και
πτυχιούχοι
Τμημάτων
ΤΕΙ
συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35)
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής
Μεσογείου» αποσκοπεί στην ανάπτυξη
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη
Γλωσσολογία
της
Νοτιοανατολικής
Μεσογείου με βάση τα πορίσματα της
σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, στοχεύει:
 στην προώθηση της διεπιστημονικής
συζήτησης σε γλωσσικά θέματα που
σχετίζονται
με
την
περιοχή
της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου
 στη
δημιουργική
αξιοποίηση
του
επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος
 στην
παροχή
υψηλού
επιπέδου
εκπαίδευσης που θα συνδυάζει θεωρητικό
υπόβαθρο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για
βελτιστοποίηση
των
επαγγελματικών
ικανοτήτων των αποφοίτων και τέλος
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 στην
ανάπτυξη,
καλλιέργεια
και
εμβάθυνση του επιστημονικού διαλόγου με
ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής όπου
θεραπεύονται συναφείς πειθαρχίες.
Διάρκεια σπουδών
Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες (90 ΕCTS), από
τους οποίους το τελευταίο εξάμηνο
αφιερώνεται
στη
συγγραφή
της
μεταπτυχιακής διατριβής.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η
επιτυχής
παρακολούθηση
τριών
υποχρεωτικών και δύο κατ΄ επιλογήν (σε
σύνολο τριών προσφερομένων ανά εξάμηνο)
μαθημάτων. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι
πιστωτικές μονάδες (ECTS). To Γ΄ εξάμηνο
αφιερώνεται
στη
συγγραφή
της
Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 ECTS).
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται:
 υποχρεωτική
παρακολούθηση
των
μαθημάτων του ΠΜΣ
 επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα
 εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της
μεταπτυχιακής διατριβής
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνικήορισμένες
διαλέξεις
προσκεκλημένων
ομιλητών γίνονται στην αγγλική.
Μεθοδολογία υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες
μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν:
1. διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις, η
παρουσία στα οποία είναι υποχρεωτική
2. αξιοποίηση
μεθόδων
σύγχρονης
εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακών μέσων,
στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και
της τεχνολογίας
Πληροφορίες
Γραμματεία
ΠΜΣ
«Γλωσσολογία
Μεσογείου»
Κτήριο «Υπατία»
Λ. Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος
Τηλέφωνο: +30 22410 99348
Email: Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr

ΝΑ

4.7.3. Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη
Και Ασφάλεια Στη Μεσόγειο»
(http://gds.aegean.gr/)
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Διακυβέρνηση,
Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
24518/Β7/6.5.2004 (ΦΕΚ 753 Β΄ 19.5.2004)
υπουργικής απόφασης και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
H περιοχή της Μεσογείου υπήρξε μια από τις
σημαντικότερες κοιτίδες του παγκόσμιου
πολιτισμού, γενέτειρα και σταυροδρόμι
μεγάλων
θρησκειών
και
σπουδαίων
γλωσσών, που επηρέασαν την εξέλιξη της
Ευρώπης και ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Στη σύγχρονη εποχή αποτελεί σημαντικό
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κέντρο
κοινωνικών,
οικονομικών
και
γεωπολιτικών διεργασιών και ανακατατάξεων.
Η βαθιά και εμπεριστατωμένη μελέτη τους
είναι αναγκαία και επιτακτική.
Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ασφάλεια και
Ανάπτυξη στη Μεσόγειο» αποτελεί το
μοναδικό
πρόγραμμα
επιστημονικής
εξειδίκευσης και προσφοράς υψηλού
επιπέδου γνώσης στο χώρο της ελληνικής
ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τα
τεκταινόμενα στην εξαιρετικά ευαίσθητη
περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής.
Εστιάζει:
• στη
μεταβαλλόμενη
σχέση
του
μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές
και ευρωπαϊκό περιβάλλον,
• στο ρόλο των διεθνών και περιφερειακών
δρώντων στην ευρύτερη περιοχή της
μεσογειακής λεκάνης,
• στη μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και
κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής, στην
ανάλυση «παραδοσιακών» συγκρούσεων και
αντιπαραθέσεων, σύγχρονων απειλών και
προκλήσεων ασφάλειας,
• στη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στη
Μεσόγειο.
Προσφέρει στους συμμετέχοντες σε αυτό:
• υψηλού
επιπέδου
θεωρητική
και
μεθοδολογική κατάρτιση,
• εξειδικευμένη γνώση της σύνθετης
πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και
γεωπολιτικής
πραγματικότητας
του
μεσογειακού χώρου,
• δυνατότητα έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία
(μετανάστευση,
ανθρώπινα
δικαιώματα,

ενεργειακοί πόροι, πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διεθνές δίκαιο της θάλασσας κ. ά.),
• διεπιστημονική
θεώρηση
των
μεσογειακών ζητημάτων συνδυάζοντας τις
διεθνείς σχέσεις με την κοινωνική ιστορία,
την πολιτική οικονομία και το διεθνές δίκαιο.
Δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:
• έρευνες-μελέτες
εξειδικευμένων
ζητημάτων της Μεσογείου, της Μέσης
Ανατολής και του Εύξεινου Πόντου και
συμμετοχή διδασκόντων σε ελληνικά και
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,
• παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση
ειδικευμένης πληροφορίας,
• εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές),
• διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και
συνεδρίων,
• αξιοποίηση
μεθόδων
σύγχρονης
εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων,
• ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασιών,
• προώθηση
των
επιστημονικών
/
ακαδημαϊκών ανταλλαγών στον ευρύτερο
μεσογειακό χώρο.
Μαθησιακά
αποτελέσματα
συμμετέχοντες στο ΠΜΣ:

για

τους

Γνώσεις
• αποκτούν εξειδικευμένη και σύγχρονη
γνώση στο γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ και
γνωστικές ικανότητες για πρωτότυπη σκέψη
και
ερευνητική
και
επαγγελματική
δραστηριότητα,
• επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των
θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του
γνωστικού πεδίου του ΠΜΣ καθώς και της
διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς
τομείς,
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• διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της
εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων
αιχμής του γνωστικού πεδίου.
Δεξιότητες
• εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και
μεθοδολογίες του γνωστικού τους πεδίου
στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με
κριτικό και δημιουργικό τρόπο,
• εφαρμόζουν
με
πρωτοτυπία
τις
αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την
ανάλυση και την ανάπτυξη λύσεων στα
προβλήματα του μεσογειακού χώρου,
• είναι σε θέση να αξιολογούν, να
ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες
επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς
με το γνωστικό τους πεδίο,
• τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με
εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα.
Ικανότητες
• αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις σε
υψηλό επίπεδο,
• επεξεργάζονται τα ποικίλα δεδομένα του
μεσογειακού χώρου και προτείνουν λύσεις
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και
των κρίσεων,
• συντάσσουν κείμενα προβάλλοντας τις
απόψεις τους για εξειδικευμένα θέματα του
μεσογειακού χώρου.
Σχέση με την απασχόληση
Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι οι
συμμετέχοντες σε αυτό να αποκτήσουν τα
εφόδια εκείνα που θα τους καταστήσουν
ικανούς να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα
επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και τον
διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

To ΠΜΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα
σημαντικότερα κέντρα έρευνας και μελέτης των
διεθνών εξελίξεων στη Μεσόγειο και πόλο έλξης
των νέων ερευνητών και επιστημόνων του
μεσογειακού/μεσανατολικού χώρου.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διακυβέρνηση,
Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο». Το
Μ.Δ.Ε. απονέμεται μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση δύο (2) διδακτικών εξαμήνων
σπουδών και την επιτυχή υποστήριξη της
προβλεπόμενης διπλωματικής εργασίας κατά
το τρίτο εξάμηνο σπουδών.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’
ανώτατο
όριο
σε
τριάντα
(30)
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ
Νομικών,
Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ειδικότερα Τμημάτων και
Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών
Σπουδών,
Ευρωπαϊκών
Σπουδών
–
Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών
Επιστημών,
Οικονομικών
Επιστημών,
Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών,
Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δεκτοί επίσης γίνονται:
• πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ αντιστοίχων με
τα ανωτέρω Τμήματα, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ 12 εδαφ. γ
του Νόμου 2916/2001.
• απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών
Σχολών εφόσον τα πτυχία τους είναι ισότιμα
των Πανεπιστημιακών Σχολών.
• πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εάν
πιστοποιηθεί από τη Σ.Ε. η ικανότητά τους
να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.
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Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει να
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα,
όπως η επάρκεια αυτή κρίνεται από την
κείμενη
νομοθεσία,
και
να
έχουν
αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής.

δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Κάθε μάθημα
πιστώνεται με 7,5 πιστωτικές μονάδες. Η
διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο
(2) διδακτικά και ένα (1) ερευνητικό, πλήρους
και
υποχρεωτικής
φοίτησης.
Κάθε
μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3)
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, ενώ οι
διδακτικές εβδομάδες του κάθε εξαμήνου
κυμαίνονται μεταξύ δέκα (10) και δεκατριών
(13).Τροποποίηση
του
χρονικού
προγραμματισμού των μαθημάτων μπορεί να
γίνει μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά
και Επιλογής. Τα Υποχρεωτικά είναι τέσσερα
(4) και τα Επιλογής επίσης τέσσερα (4) από
τα οκτώ (8) προσφερόμενα. Τα μαθήματα
επιλογής διδάσκονται εφόσον έχουν δηλωθεί
από πέντε (5) τουλάχιστον μεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων
γίνεται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να
αποκλείεται η διδασκαλία και η εξέταση
ορισμένων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα.
Το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών αφορά τη
συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, η
οποία είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για
την
απόκτηση
του
Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90 σε συνδυασμό με
τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο
σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών

Πληροφορίες
Γραμματεία ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη
και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», Τμήμα
Μεσογειακών
Σπουδών,
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Κτίριο «7ης Μαρτίου», Γραφείο A16
Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος
Τηλ. +30 2241099321, +30 2241099318
Fax. +30 2241099309
Email: rhodes_pms_gov@aegean.gr
4.7.4. Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές
Επιστήμες» (http://archsci.aegean.gr/)
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) του
Παν/μιου Αιγαίου στη Ρόδο οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016 (Β’
Εξάμηνο 2015/16, Φεβ. 2016) εντατικό
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
τριών
εξαμήνων με 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS),
στην ελληνική και με εξαίρεση ελάχιστες
διαλέξεις στην αγγλική γλώσσα, από
αλλοδαπούς επιστήμονες.
Βασικό μέρος του αντικειμένου θεραπεύται
εισαγωγικά στα προπτυχιακά μαθήματα κυρίως
μέσα απο της Κατεύθυνση Αρχαιολογίας μαζί με
τα
εργαστήρια
Αρχαιομετρίας
και
Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας από το 1999.
Αποτελεί αναμενόμενη συνέχεια στο ΤΜΣ και το
Παν/μιο
Αιγαίου
που
επίσημα
πρωτοθεσμοθέτησε τις αρχαιολογικές επιστήμες
στην αρχαιολογία και ιστορία τέχνης, αλλά και το
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αποτέλεσμα μεγάλης εμπειρίας
που
συσσωρεύτηκε από τα Δια Βίου Προγράμματα
(εξ αποστάσεων) στο ίδιο θέμα, τις ερευνητικές
εργασίες, τις διπλωματικές εργασίες και τα
διδακτορικά στο αντικείμενο αυτό, αλλά και τις
διεθνείς συνεργασίες και διεθνή συνέδρια και
σεμινάρια που ανέπτυξε. Γι’ αυτό συμμετέχουν
αρκετοί γνωστοί αλλοδαποί επιστήμονες είτε ως
διδάσκοντες ή ως συμβουλευτική επιτροπή &
εξωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος .
Η λειτουργία, έγκριση και αναγνώριση του
πτυχίου του Π.Μ.Σ βασίζονται στις διατάξεις
της απόφασης υπ. αρ. 640/22/12/2015
Απόφασης Πρύτανη (εν αναμονή έκδοσης
ΦΕΚ), τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και
ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008
(ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25−8−2008), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄,
04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν.
3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄), τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών
Σπουδών, της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα άρθρα του
Εσωτερικού Κανονισμού του Προγράμματος.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση
επιστημόνων στις «εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ειδικότερα η εκπαίδευση
στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή
έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική
κληρονομιά μέσα από την επιστήμη και
τεχνολογία.
Το διεπιστημονικό πρόγραμμα απευθύνεται:

– σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της
εκπαίδευσης,
– σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που
ασχολούνται με την αρχαιολογία και
πολιτιστική κληρονομιά,
– σε επιστήμονες/ερευνητές θετικών ή/και
ανθρωπιστικών σπουδών
για,
– υλοποίηση προγραμμάτων εικονικής
αρχαιολογίας, μουσειολογίας, πολιτιστικό
τουρισμό, αναπτυξιακά έργα αρχαιολογικού
περιεχομένου
– εκπόνηση διδακτορικού.
Το Π.Μ.Σ στοχεύει σε θεωρητικό και κυρίως
πρακτικό
επίπεδο.
Πρόσληψη
εξειδικευμένων
γνώσεων,
πέραν
των
εισαγωγικών στο προπτυχιακό επίπεδο, σε
βάθος,
πλάτος,
συγκριτική
και
προβληματισμό.
Βιωματικές
δράσεις
χειρισμού
φορητής
οργανολογίας
και
λογισμικών στην εκμάθηση τεχνολογικών
«εργαλείων» κατά εύληπτο και κατανοητό
τρόπο που ολοκληρώνεται στην εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας (Masterthesis).
Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και
μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους
τομείς
της
εφαρμοσμένης
σύγχρονης
τεχνολογίας στην αρχαιολογία δια βίου
μάθησης, της εκπαίδευσης νέων πτυχιούχων
και ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης,
καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής
έρευνας στο χώρο της αρχαιομετρίας,
ψηφιακής
αρχαιολογίας,
κυβερνοαρχαιολογίας, βασικών αρχών συντήρησης
και διαχείρισης αρχαιοτήτων ως εκπαίδευση
και επιμόρφωση.
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Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση
πρότυπων αρχαιολογικών προγραμμάτων και
ψηφιακής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, στις
εφαρμογές στην κοινωνία της πληροφορίας, σε
εκπαιδευτικά προγράμματα και συστήματα δια
βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης,
επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της
εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και
πρακτικών από το χώρο των νέων τεχνολογιών
και την διαχείριση και συντήρηση αρχαιολογικών
ευρημάτων. Ο σκοπός είναι η αξιοποίησής τους
στην διερεύνηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη, τοπική,
περιφερειακή και εθνική αειφόρο ανάπτυξη και
εκπαιδευτικές διαδικασίες στην αξιοποίηση του
πολιτισμικού
αποθέματος
των
αρχαίων
πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με
την χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων στις
ανασκαφές. Όλα αυτά συνεπικουρούνται &
εκτελούνται με τη θεωρητική ερμηνεία και τη
διεπιστημονική μελέτη των ευρημάτων μέσω των
φυσικών επιστημών και της σύγχρονης
ψηφιακής τεχνολογίας.
Πληροφορίες για τον υποψήφιο φοιτητή
• Τα μαθήματα θα διεξάγονται μερικώς με την
χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονική
πλατφόρμα online και δια ζώσης με
συγκεκριμένες ημερομηνίες στην Ρόδο και
10ήμερη πρακτική με εκμάθηση τεχνικών
στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
• Διδάσκοντες είναι Έλληνες και αλλοδαποί
καθηγητές διεθνούς εμβέλειας σε εμπειρία
και έργο, τα μαθήματα είναι στην ελληνική
γλώσσα εκτός όσων προσφέρονται από
αλλοδαπούς στην αγγλική.
• Θα ξεκινήσει τον Ιαν 2016, και η ανακοίνωση
για υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά από 31 Αυγ

2015 αν και η ανεπίσημη εκδήλωση
ενδιαφέροντος έχει ξεκινήσει από το εαρινό
εξάμηνο 2015. Ο αριθμός των επιτυχόντων
περιορίζεται στους 45. Σε περιπτώσεις ίσης
μοριοδότησης στην 40η θέση η Ειδική
ΔιατμηματικήΕπιτρπή μπορεί να κάνει δεκτούς
ισοβαθμίσαντες ως το ανώτατο μέγιστο αριθμό
των 50 εισακτέων. Η επιλογή των υποψηφίων
για Μ.Δ.Ε. γίνεται με αξιολόγηση και
μοριοδότηση των δικαιολογητικών που θα
υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
• Η Διπλωματική εργασία μπορεί να
διεξαχθεί σε ερευνητικά εργαστήρια με τα
οποία το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του
Παν/μιου Αιγαίου διατηρεί συνεργασία η
βρίσκεται στο δίκτυο πανεπιστημιακών
εργαστηρίων αρχαιομετρίαςnetwork σε όλη
την Χώρα, με προηγούμενη συνεννόηση με
τον επιστημονικό υπεύθυνο Καθ Ι Λυριντζή.
Υλικοτεχνική Υποδομή
Θα
χρησιμοποιούνται
οι
κτιριακές
εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο
υλικοτεχνικός εξοπλισμός των Τμημάτων
Μεσογειακών Σπουδών και
Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του
Πανεπιστήμιου
Αιγαίου.
Περισσότερη
απαιτούμενη
φορητή
οργανολογία
προσφέρεται από τους διδάσκοντες εκτός
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην εξάσκηση
πεδίου.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (MSc in
Applied Archaeological Sciences).
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Προϋποθέσεις
για
την
Απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:
α. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση
στα 10 (δέκα) υποχρεωτικά μαθήματα του
προγράμματος. Η εξέταση μπορεί να γίνεται
με εκπόνηση εργασιών, γραπτές εξετάσεις ή
συνδυασμό των ανωτέρω.
β. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας στο γ’ εξάμηνο σπουδών.
Ημερομηνία περάτωσης του ΠΜΣ θεωρείται η
ημερομηνία κατάθεσης στη Γραμματεία του
τμήματος του πρακτικού εξέτασης και
βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται και
στον τίτλο σπουδών.
Πληροφορίες
Γραμματεία ΜΠΣ "Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές
Επιστήμες"
Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 1, 851 32,
Ρόδος, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Κτίριο
Κλεόβουλος, Ισόγειο
Τηλ.: +30 2241099320,
Φαξ: +30 22410 99320, +30 2241099309
Ηλ. ταχ.: archsci@aegean.gr
4.7.5 Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός
και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά
την Αρχαιότητα»
Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και
Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την
Αρχαιότητα» (ΦΕΚ 896/01.04.2016) το
οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στο «Θέατρο ως Κοινωνικός και

Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την
Αρχαιότητα».
Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προώθηση της
επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο
γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο
συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και
ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα
αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και
κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω
της
έρευνας,
αξιοποίησης,
ερμηνείας,
υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς
και άλλων πτυχών της αρχαιότητας. Με οδηγό
τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις
σύγχρονες
μεθοδολογικές
τάσεις
και
προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα
αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές,
παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται
στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και επηρέασαν
ποικιλοτρόπως την ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου. Το ΠΜΣ στοχεύει να παρέχει
εξειδικευμένες
ερευνητικές
γνώσεις,
να
καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη,
να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση
θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής
Μεσογείου, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες
ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς
και δευτερογενείς πηγές καθώς και να
αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για
την διεξαγωγή έρευνας.
Κατηγορίες
μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι από
όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή
με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των
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5. Επαγγελματικές Προοπτικές
ανθρωπιστικών,
παιδαγωγικών
και
κοινωνικών επιστημών ή άλλων συναφών
γνωστικών
αντικειμένων
καθώς
και
πτυχιούχοι
Τμημάτων
ΤΕΙ
συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν την
Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο κατ’ ελάχιστον :
επίπεδο FCE/Lower ή TOEFL 500+. Θα
ληφθεί υπόψη η πιστοποιημένη γνώση
άλλων Γλωσσών π.χ. Γαλλικά (επίπεδο Delf
B2) ή Γερμανικά (επίπεδο Zertificat B2).
Οι
υποψήφιοι
που
δεν
διαθέτουν
αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης
γλώσσας μπορούν να εξετασθούν γραπτώς
στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού
κειμένου στην Αγγλική γλώσσα, από τη
γνωστική περιοχή του ΠΜΣ, κατά τη διάρκεια
των προφορικών συνεντεύξεων.
Διάρκεια, Μεθοδολογία υλοποίησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα με το τελευταίο
εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της
διπλωματικής εργασίας.
Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια
ζώσης διδασκαλίες που απαιτούν φυσική
παρουσία στην έδρα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη Ρόδο σε συνδυασμό με τη
χρήση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με
χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των
κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Επίσης οι διδασκαλίες διαρθρώνονται σε
εντατικούς κύκλους ενοτήτων εκπαίδευσης
και μάθησης ανά μήνα (περιλαμβάνονται και
Σαββατοκύριακα).

Επικοινωνία-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Email:
Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr
Τηλέφωνα: 2241099065, 99314, 99317
Στην εξασφάλιση όχι μόνο θεωρητικών
γνώσεων αλλά και της εφαρμογής τους στη
πράξη συμβάλλει η πρακτική άσκηση που
ένας ικανός αριθμός φοιτητών μας
πραγματοποιεί σε διάφορες υπηρεσίες και
φορείς του δημοσίου. Κάθε έτος φοιτητές
του Τμήματος αποκτούν επαγγελματική
εμπειρία λαμβάνοντας μέρος στα σεμινάρια
εκπαίδευσης και κατάρτισης (internship)
στις
ειδικότερες
Διευθύνσεις
του
Υπουργείου των Εξωτερικών καθώς και
στον Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αποτελεί σταθερή
επιδίωξη της κατεύθυνσης η πρακτική αυτή
άσκηση να συνεχιστεί και στο μέλλον με την
συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού
αριθμού φοιτητών.
Αρκετοί απόφοιτοι της κατεύθυνσης των
Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών που
επέλεξαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έγιναν δεκτοί,
εκτός από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής,
σε διεθνούς εμβέλειας πανεπιστήμια του
εξωτερικού, όπως η Σχολή Οικονομικών του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London
School of Economics), το Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης, το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης,
τα Πανεπιστήμια Harvard και Georgetown
στις Ηνωμένες Πολιτείες κ.ά. Η επιλογή των
αποφοίτων του Τμήματος Μεσογειακών
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Σπουδών από τα πανεπιστήμια αυτά και η
ένταξή τους στα ιδιαιτέρως απαιτητικά
μεταπτυχιακά του προγράμματα σημαίνει
ότι τα πανεπιστημιακά αυτά ιδρύματα
αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των
αποφοίτων του ΤΜΣ σε σύγκριση με τους
συναδέλφους τους άλλων πανεπιστημιακών
τμημάτων, όπως ο συνδυασμός της
θεωρητικής κατάρτισης στους τομείς των
διεθνών σχέσεων και των διεθνών
οργανισμών με την ειδική γνώση των
προβλημάτων της περιοχής της Μεσογείου
καθώς και την καλή γνώση μιας
«μεσογειακής
γλώσσας»,
όπως
της
τουρκικής, της αραβικής ή/και της εβραϊκής.
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
προσφέρει κατάρτιση που καθιστά τους
απόφοιτους
ανταγωνιστικούς
στη
διεκδίκηση θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, οι
απόφοιτοι της κατεύθυνσης των Διεθνών
Σχέσεων και Οργανισμών μπορούν να
απασχοληθούν:
o σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία)
o στο Διπλωματικό Σώμα (Υπουργείο
Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες)
o σε ερευνητικά κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ,
ΕΚΚΕ κ.ά.)
o σε τράπεζες
o στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
o σε
περιφερειακούς
και
Διεθνείς
Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΠΕΚ, ΟΗΕ)
o σε
ελληνικές
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στο
μεσογειακό
και ευρωπαϊκό χώρο
Οι απόφοιτοι του ΤΜΣ με κατεύθυνση
στη
Γλωσσολογία
Νοτιανατολικής
Μεσογείου μπορούν να ασχοληθούν
ερευνητικά και επαγγελματικά με:

o την επιστημονική μελέτη της γλώσσας
(μεταπτυχιακές σπουδές)
o την εκμάθηση γλωσσών της περιοχής
(Αραβική, Εβραϊκή, Ελληνική,Τουρκική)
o θεωρητικά
και
πρακτικά
θέματα
διδασκαλίας γλωσσών
o διάφορες πρακτικές εφαρμογές της
γλωσσολογίας: λεξικά, γραμματικές,
γλωσσικοί άτλαντες, έρευνες πεδίου κ.ά.
o νέα πεδία σύνδεσης της Γλωσσολογίας
με την Πληροφορική: αυτόματη μετάφραση,
σώματα δεδομένων, ηλεκτρονικά λεξικά
κ.ά.
o λογοθεραπεία και κλινική γλωσσολογία
o ερευνητικά
προγράμματα
για
τον
σχεδιασμό γλωσσικού και διδακτικού
υλικού
o προγράμματα για τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή γλωσσικής πολιτικής
o σημειολογικές
αναλύσεις
σε
διαφημιστικές εταιρείες ή εκδοτικούς
οργανισμούς
o μετάφραση, επιμέλεια εκδόσεων και
τυπογραφική διόρθωση
o ανάλυση και σύνθεση ομιλίας (speech
analysis and synthesis)
o δικαστική
γλωσσολογία
(forensic
linguistics)
Οι πτυχιούχοι του ΤΜΣ με κατεύθυνση
την Αρχαιολογία θα έχουν τη δυνατότητα να
ασχοληθούν ερευνητικά και επαγγελματικά
σε υπηρεσίες όπως:
o Υπουργείο Πολιτισμού
o Εφορείες Αρχαιοτήτων
o Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό
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6.

Η Βιβλιοθήκη

o πολιτιστικά-Μορφωτικά
τμήματα
και
διευθύνσεις ιδιωτικών φορέων (π.χ.
πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες)
o Δήμοι & Νομαρχίες
o διάφορα Υπουργεία ή Ξένες Σχολές
o περιοδικά,
εφημερίδες,
τηλεοπτικά
κανάλια, ραδιοφωνικοί σταθμοί και ΜΜΕ
εν γένει (ως σύμβουλοι πολιτιστικών
ρεπορτάζ κ.λπ.)
o διάφορα Υπουργεία (πολιτιστικά τμήματα
& διευθύνσεις)
o Iδιωτικά & Δημόσια Σχολεία Α’ βάθμιας &
Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (διδασκαλία
μαθημάτων πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως
αρχαία ιστορία, αρχαίοι πολιτισμοί,
βυζαντινή ιστορία, μουσειολογία κ.λπ.)
o αναπτυξιακές εταιρείες του δημοσίου
(π.χ. έργα Μετρό, κτλ)
o οποιαδήποτε
δημόσια
ή
ιδιωτική
υπηρεσία
που
απαιτεί
πτυχίο
πανεπιστημίου σε αρχαιολογικά τμήματα,
αρχαιομετρικά εργαστήρια ή συναφή
πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας και
του εξωτερικού, ενώ θα έχουν και τη
δυνατότητα διεπιστημονικής εξειδίκευσης
σε πανεπιστημιακές σχολές, σε θέματα
πολιτισμικής διπλωματίας ή αρχαιολογίας
και διεθνών σχέσεων

Στη Ρόδο λειτουργεί βιβλιοθήκη που
αποτελεί
παράρτημα
της
Κεντρικής
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας (Διδακτικό Προσωπικό, Φοιτητές,
Διοικητικό Προσωπικό), σε ερευνητές και στο
ευρύτερο κοινό. Η συλλογή της αποτελείται
από περισσότερους από 10.000 τόμους
βιβλίων (εκ των οποίων το 80% περίπου
είναι ξενόγλωσσα) και περισσότερους από
15.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων
περιοδικών και από οπτικοακουστικό υλικό.
Δικαίωμα
επιτόπιας
χρήσης
των
υπηρεσιών που προσφέρει η Βιβλιοθήκη
έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου καθώς και το ευρύτερο κοινό,
εφόσον τηρείται ο Κανονισμός της. Μέλος
του Πανεπιστημίου είναι όποιο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο συνδέεται με σχέση
εξάρτησης με το Πανεπιστήμιο καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα φοιτητές και
φοιτήτριες.
Δικαίωμα
δανεισμού
υλικού
της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
έχουν τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση
του δικαιώματος αυτού είναι η κατοχή
δελτίου χρήστη Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση
απώλειας του δελτίου ο χρήστης είναι
υποχρεωμένος να ειδοποιήσει άμεσα το
προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Δεν δανείζονται:
o Πληροφοριακά έντυπα.
o Τεύχη των περιοδικών.
o Οπτικοακουστικό υλικό.
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o Ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν
αυξημένη ζήτηση, για εκείνο μόνο το χρονικό
διάστημα που υπάρχει ζήτηση, κατά την
κρίση της/του Υπευθύνου της Βιβλιοθήκης
ή/και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό
Προσωπικό.
o Υλικό που έχει υποστεί φθορά και
χρειάζεται συντήρηση.
o Διδακτορικές διατριβές.
o Σπάνιο υλικό.
o Νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την
πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.
Ο χρόνος δανεισμού για τους για τους
Διδάσκοντες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και
διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος είναι 15
ημέρες ενώ για τους προπτυχιακούς φοιτητές
είναι μια εβδομάδα.
Τοαναγνωστήριο
καταλαμβάνει 80 τ.μ. του συνολικού χώρου
της Βιβλιοθήκης (150 τ.μ.) και διαθέτει 32
θέσεις εργασίας
Τηλ.: 22410 99030, 22410 99031
Fax.: 22410 99039
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7. Το Κέντρο Πληροφορικής
Το
Κέντρο
Πληροφορικής
(ΚΠ)
εξυπηρετεί τις τηλεπικοινωνιακές, δικτυακές
και διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων της
Σχολής. Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των
αναγκών αυτών το ΚΠ παρέχει υποστήριξη
στους φοιτητές με την εγκατάσταση και
υποστήριξη λογισμικού, την ανάπτυξη και
υποστήριξη
τηλεπικοινωνιακών
και
δικτυακών συνδέσεων και τον έλεγχο της
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

o Να ενημερωθεί για τα συνέδρια,
ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργανώνει το
Τμήμα.

Στο κτίριο της Σχολής λειτουργούν
αίθουσες εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται
από τους φοιτητές για τους εξής σκοπούς:
o Μαθήματα
του
προγράμματος
σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία των
οποίων απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
o Ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές
για την προετοιμασία των εργασιών τους.
o Γενική χρήση των υπηρεσιών που
παρέχονται,
όπως
για
παράδειγμα
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
Το ΤΜΣ διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα
στο
διαδίκτυο
στη
διεύθυνση
http://dms.aegean.gr/. O επισκέπτης της
σελίδας ανάμεσα στα άλλα μπορεί:
o Να ενημερωθεί για το ΤΜΣ.
o Να κάνει βιβλιογραφική αναζήτηση
στη βιβλιοθήκη της Σχολής και του
Πανεπιστημίου.
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8. Φοιτητική Μέριμνα
Η
εγγραφή
των
εισαγόμενων
προπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την
κατάθεση στην Γραμματεία του Τμήματος,
μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, αίτησης
εγγραφής και των σχετικών δικαιολογητικών.
Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση
των εγκαταστάσεων και των μέσων με τα
οποία είναι εξοπλισμένο το Τμήμα, η Σχολή
και το Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση του
εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου
και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.
Στέγαση - Σίτιση
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει υπογράψει
σύμβαση με ξενοδοχεία στην πόλη της
Ρόδου για τη στέγαση φοιτητών/φοιτητριών.
Δωρεάν στέγαση δικαιούνται οι φοιτητές,
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, που
πληρούν τις προϋποθέσεις. Πληροφορίες
μπορούν να ζητούν οι φοιτητές από την
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.
Οι φοιτητές του Τμήματος Μεσογειακών
Σπουδών, όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές
της Σχολής, μπορούν να σιτίζονται δωρεάν
στο εστιατόριο της Σχολής με κριτήριο την
ατομική και την οικογενειακή τους κατάσταση.
Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες
της εβδομάδας από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30
Ιουνίου
κάθε
ακαδημαϊκού
έτους.
Διακόπτεται μόνο κατά τις μέρες των
διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Η δωρεάν σίτιση διακόπτεταιόταν ο
φοιτητής:

o στρατεύεται και για όσο χρόνο διαρκεί
η στράτευσή του,
o διακόπτει τη φοίτησή του λόγω
σοβαρής ασθένειας και για όσο χρόνο ισχύει
η διακοπή.
Ο φοιτητής παύει να έχει το δικαίωμα
δωρεάν
σίτισης
στέγασης,
όταν
συμπληρώσει το ανώτατο όριο χρόνου
λήψης της παροχής της δωρεάν σίτισης.
Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση - στέγαση
οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο οικείο
Τμήμα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες
εξετάσεις.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από
τους φοιτητές, οι οποίοι δικαιούνται και
επιθυμούν
να
σιτίζονται
δωρεάν,
υποβάλλονται στην Υπηρεσία Φοιτητικής
Μέριμνας (τηλ. 22410-99012) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Υγειονομική Περίθαλψη
Στους
φοιτητές
παρέχεται
πλήρης
ιατροφαρμακευτική
και
νοσοκομειακή
περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει:
o Ιατρική εξέταση
o Νοσοκομειακή εξέταση
o Φαρμακευτική περίθαλψη
o Παρακλινικές εξετάσεις
o Εξέταση στο σπίτι
o Τοκετούς
o Φυσιοθεραπεία
o Οδοντιατρική περίθαλψη
o Ορθοπεδικά είδη
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Το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης
δίνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία
κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα και με την
προϋπόθεση ότι θα επιλέξουν την ασφάλιση
του Πανεπιστημίου.
Διεθνείς Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές
Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα
ERASMUS+
λαμβάνουν
υποτροφία κινητικότητας από τρεις ως
δώδεκα μήνες και απαλλάσσονται από τα
δίδακτρα στο ίδρυμα υποδοχής. Εφόσον ο
φοιτητής περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα
που παρακολούθησε στο ίδρυμα υποδοχής,
έχει τη δυνατότητα να τα κατοχυρώσει στο
Τμήμα του.
Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση αυτών
των μαθημάτων προϋποθέτει τον κατάλληλο
έλεγχο ακαδημαϊκής αντιστοίχισης: ο έλεγχος
γίνεται με τη βοήθεια του
ECTS
(EuropeanCreditTransferSystem).
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9. Σύλλογος Φοιτητών
Η ζωή των φοιτητών και φοιτητριών της
Πανεπιστημιακής μονάδας της Ρόδου
χαρακτηρίζεται από τα αρνητικά και θετικά
στοιχεία της καθημερινότητας σε ένα
περιφερειακό Πανεπιστήμιο. Το κόστος
ενοικίων, διατροφής και διασκέδασης δεν
έχει διαφορές από αυτά του κέντρου. Με την
κατάλληλη
αναζήτηση
βρίσκει
κανείς
ικανοποιητικό συνδυασμό ποιότητας και
τιμής. Το κόστος που σίγουρα επιβαρύνει τις
σπουδές σε νησί είναι αυτό των
μετακινήσεων.
Το πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω της
Υπηρεσίας
Φοιτητικής
Μέριμνας
(http://www.aegean.gr/aegean/greek/people/
students/stservices.htm) μεριμνά για την
ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών/τριών
φροντίζοντας για την παροχή στέγης και
δωρεάν σίτισης σε φοιτητές/τριες που
αντιμετωπίζουν
οικονομικές
αδυναμίες,
καθώς και για την ιατρική περίθαλψη και τις
υποτροφίες.
Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της
Ρόδου
δραστηριοποιούνται
αρκετές
φοιτητικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχει
ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών και
φοιτητριών. Οι ομάδες αυτές είναι ποικίλλων
ενδιαφερόντων και απευθύνονται στους
φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αυτές
είναι:
• Ραδιοφωνική Ομάδα
• Ομάδα Αργεντίνικού Χορού
• Κινηματογραφική Ομάδα
• Φωτογραφική Ομάδα
• Ομάδα Λάτιν Χορού

•
•
•
•
•
•

Ομάδα Παραδοσιακών Χορών
Ομάδα Οριεντάλ Χορών
Ομάδα Yoga
Ομάδα Εικαστικών
Ομάδα Γυμναστικής
Ομάδα Hip-Hop Χορού
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν εύκολη
πρόσβαση και πληροφορίες για τις ομάδες
μέσω των ιστοσελίδων my.aegean.gr και
http://aposae.rhodes.aegean.gr/
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιστοσελίδα
http://my.aegean.gr/web/ftopicp-28414.html
όπου
οι
φοιτητές/τριες
του
Τ.Μ.Σ.
επικοινωνούν με άλλους φοιτητές/τριες και
φοιτήτριες και αναπτύσσουν απόψεις,
εξυπηρετούν
με
πληροφορίες
και
ενημερώνουν για διάφορα ζητήματα που
αφορούν τη φοιτητική ζωή στη Ρόδο αλλά
και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών.
Πολιτιστική
Εβδομάδα
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει
Τμήματα σε πέντε νησιά του Αιγαίου, η
επικοινωνία
των
φοιτητών/τριών
διαφορετικών
νησιών
στηρίζεται
περισσότερο στα ηλεκτρονικά μέσα (όπως
για παράδειγμα οι δικτυακές πύλες). Για να
ενισχυθεί η επαφή και συνεργασία των
φοιτητών/τριών μεταξύ διαφορετικών νησιών,
το Πανεπιστήμιο καθιέρωσε το θεσμό της
'Πολιτιστικής Εβδομάδας'. Κάθε χρόνο,
λοιπόν, φοιτητές/τριες από τα πέντε νησιά
του Πανεπιστημίου συναντώνται σε ένα από
αυτά και υλοποιούν διάφορες πολιτιστικές
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(θέατρο, χορός, συναυλίες κλπ.) και
αθλητικές δραστηριότητες. Όπως σχολίασε
ένας φοιτητής στο myAegean, πρόκειται για
ένα πενθήμερο «δημιουργικής τρέλας» που
μένει
αξέχαστο.
Οι
φοιτητές/τριες
φιλοξενούνται στις φοιτητικές εστίες ή σε
ξενοδοχεία του νησιού με χαμηλές τιμές.
Εκτός από τις οργανωμένες εκδηλώσεις,
κάθε βράδυ πραγματοποιούνται πολλά
happenings (http://my.aegean. gr/politistiki).
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10. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018
Περίοδος Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Εξετάσεων Σεπτεμβρίου: 04.09.2017 έως
και 29.09.2017.
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την περίοδο ορίζεται η 29.09.2017)
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 06.10.2017

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Έναρξη Μαθημάτων: :

02.10.2017

Λήξη Μαθημάτων:

12.01.2018
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2
εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από
23.12.2017 έως και 07.01.2018).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών
Από 15.01.2018 έως και 09.02.2018
αναγκών και εξετάσεων χειμερινού
εξαμήνου:
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την
περίοδο ορίζεται η 09.02.2018)
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως
16.02.2018

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Έναρξη Μαθημάτων:

12.02.2018

Λήξη Μαθημάτων:

25.05.2018
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2
εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 02.04.2018 έως
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και 15.04.2018)
Διακοπές Πάσχα:

Από 02.04.2018 έως και 15.04.2018

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών και εξετάσεων Ιουνίου:

Από 29.05.2018 έως και 22.06.2018
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την
περίοδο ορίζεται η 22.06.2018)
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και
29.06.2018

Αργίες
·

28/10/2017 Εθνική εορτή

·

17/11/2018 Επέτειος Πολυτεχνείου

·

30/01/2018 Εορτή Τριών Ιεραρχών

·

19/02/2018 Καθαρή Δευτέρα

·

25/03/2018 Εθνική εορτή

·

Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών

·

01/05/2018 Πρωτομαγιά

·

28/05/2018 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική εορτή:
Λέσβου (08.11), Χίου (11.11), Ρόδου (07.03/14.11), Σάμου (06.08), Σύρου(06.12), Λήμνου(08.10)
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