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2. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) «Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία 

ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ: απφ ηελ Απψηαηε Πξντζηνξία έσο ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα / 

ArchaeologyandHistoryoftheAncientWorld: fromtheEarlyPrehistorytoLateAntiquity» 

ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηδξχζεθε ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019 (ΦΔΚ 

1729/B/17.5.2018) θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο δίδαθηξα, βάζεη ηνπ Νφκνπ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ 4485/2017, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο (ΦΔΚ 1887/Β/24.5.2018) ηζρχεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2018-2019 θαη έσο ηηο 31 Απγνχζηνπ 2028, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ηξέρνληνο ΠΜ. 

 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΚΟΠΟ 

θνπφο ηνπ ΠΜ «Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ: απφ ηελ 

Απψηαηε Πξντζηνξία έσο ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα» είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ. Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ηξεηο εηδηθεχζεηο: 

1) Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία 

2) Κιαζηθή Αξραηνινγία  

3) Αξραία Ηζηνξία 

Μεηά ηελ πιήξε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, κε βάζε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε πνπ έρεη επηιέμεη ν θνηηεηήο, ην 

ΠΜ νδεγεί ζηελ απνλνκή «Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ 

Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ: απφ ηελ Απψηαηε Πξντζηνξία έσο 

ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα» 

Οη ηίηινη απνλέκνληαη απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ. 

 

2. ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΠΜ 

Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4485/2017 

είλαη: 

1. Ζ ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ 

2. Ζ ςνηονιζηική Δπιηποπή (Δ) ηος ΠΜ: απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη εθιέγνληαη απφ ηελ 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία. Σα κέιε ηεο Δ δελ δηθαηνχληαη επηπιένλ 

ακνηβή ή απνδεκίσζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηηξνπή. Πξφεδξνο ηεο Δ είλαη 

ν Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ πλέιεπζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

Δ. Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Ζ Δ είλαη 
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αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη:  

- Δηζεγείηαη ζηελ πλέιεπζε ηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ κεηαμχ ησλ 

δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ. 

- Οξίδεη ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο εμέηαζεο 

Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ (ΜΓΔ), ν νξηζκφο ηεο νπνίαο 

επηθπξψλεηαη απφ ηελ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

- Δμεηάδεη θνηηεηηθά ζέκαηα,  φπσο αηηήζεηο αλαζηνιήο θνίηεζεο, αλαγλψξηζεο 

καζεκάησλ απφ πξνεγνχκελε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε, αληηθαηάζηαζεο 

καζεκάησλ ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο κε καζήκαηα άιισλ ΠΜ θαη εηζεγείηαη 

ζρεηηθά ζηελ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

- απνθαζίδεη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ 

έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πηζηνπνηεί ηελ ζρέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο εθάζηνηε 

αηηνχκελεο δαπάλεο. 

3. Ο Γιεςθςνηήρ ηος ΠΜ και ο Αναπληπυηήρ ηος: Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ 

είλαη κέινο ΓΔΠ πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ αλαπιεξσηή, ηνπ ηδίνπ ή 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜ. Δπηπιένλ, 

είλαη κέινο θαη Πξφεδξνο ηεο Δ. Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ είλαη 

Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή 

ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. Ο Γηεπζπληήο θαη ν Αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.  

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο γηα θάζε 

ζέκα πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο Γηεπζπληήο 

δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη 

επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν σο Γηεπζπληή. Έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

α) πγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηελ Δ. 

β) Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε εηζεγήζεηο ησλ κειψλ θαη νξγάλσλ ηνπ ΠΜ. 

γ) Οξίδεη εθινγέο γηα ηελ αλαπιήξσζε κειψλ επηηξνπψλ ιφγσ θέλσζεο ζέζεο. 

δ) Έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη ζηελ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα έγθξηζε.  

ε) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. 

ζη) Καηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, θαζψο θαη ηεο Δ, ζπληάζζεη αλαιπηηθφ 

απνινγηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ΠΜ, θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ ΠΜ.  
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To ΠΜ «Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ: απφ ηελ Απψηαηε 

Πξντζηνξία έσο ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα» ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

ΔΚΠΑ θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επηζηαζία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ έρεη σο θαζήθνλ ηελ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ, φπσο ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

εηζδνρήο ππνςεθίσλ, ηελ ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δ, ηελ θαηαρψξηζε βαζκνινγηψλ θ.ά. 

 

3.ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

ην ΠΜ «Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ: απφ ηελ Απψηαηε 

Πξντζηνξία έσο ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα» γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ 

Κχθινπ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 

νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο 

θαη απφθνηηνη άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ 

ηεο αιινδαπήο. Γίλνληαη δεθηνί σο ππεξάξηζκνη κέιε ησλ θαηεγνξηψλ ΔΔΠ, ΔΓΗΠ 

θαη ΔΣΔΣ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξ. 34 ηνπ λ.4485/17. 

Σν ΠΜ «Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ: απφ ηελ Απψηαηε 

Πξντζηνξία έσο ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα» ζα δέρεηαη έσο 45 θνηηεηέο αλά 

αθαδεκατθφ έηνο θαη πξνγξακκαηίδεηαη λα απαζρνιεί 15 ζπλνιηθά δηδάζθνληεο, 

ηνπιάρηζηνλ 60% απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ θαη έσο 40% 

απφ Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο (γηα ηηο 

θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ βι. άξζξν 9). Απηφ αληηζηνηρεί ζε 3 θνηηεηέο αλά 

δηδάζθνληα. 

εκεηψλεηαη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα ΠΜ ηνπ 

Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο είλαη πεξίπνπ 115 αλά έηνο ζε ζρέζε θαη κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ πεξίπνπ 240 πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά έηνο θαη ησλ 36 

δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ.  

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα 

δεδνκέλα ηνπ έηνπο ζχληαμεο ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

 

4. ΣΡΟΠΟ ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν 4485/2017 θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

Κάζε Μάην, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, δεκνζηεχεηαη θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο πξνθήξπμε γηα ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

ζην ΠΜ. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 
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Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

1. Αίηεζε πκκεηνρήο (κε δήισζε ηεο πξνηηκψκελεο εηδίθεπζεο) 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία 

4. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα   

5. Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ 

Β2)ή πεξηζζνηέξσλ γισζζψλ, εάλ ππάξρνπλ  

6. Γηπισκαηηθή εξγαζία ή ζεκηλαξηαθέο εξγαζίεο, εάλ ππάξρνπλ, ηδηαίηεξα εθείλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν εηδίθεπζεο  

7. Βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε αλαζθαθέο, ζεκηλάξηα θ.ά. 

8. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ 

9. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ  

Οη θνηηεηέο απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξ.34, 

παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17. 

Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ θάζε εηδίθεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: 

1. Δπίδοζη ζηιρ ειζαγυγικέρ γπαπηέρ εξεηάζειρ για ηο ΠΜ ζε ποζοζηό 50%. 

Ζ γξαπηή εμέηαζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα ηεο εηδίθεπζεο ζηελ νπνία 

επηζπκεί λα εληαρζεί ν ππνςήθηνο θαη ζηελ ζρεηηθή χιε πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο 

αλαθνηλσζεί. Ζ Δ νξίδεη ηνπιάρηζηνλ δχν εμεηαζηέο αλά εηδίθεπζε, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ θαη ηελ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ, θαζψο θαη έλαλ αλαβαζκνινγεηή. 

Οη εμεηαζηέο νξίδνπλ ηξία ζέκαηα εθ ησλ νπνίσλ θιεξψλεηαη ην έλα ελψπηνλ ησλ 

ππνςεθίσλ. Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη απφ ηνπο εμεηαζηέο. Καηά ηελ βαζκνιφγεζε ηα 

νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ παξακέλνπλ θαιπκκέλα. Δάλ ε δηαθνξά ηνπ βαζκνχ κεηαμχ 

ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 3 κνλάδεο, ηφηε 

σο ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ νξίδεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ ησλ δχν 

βαζκνινγεηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε γίλεηαη αλαβαζκνιφγεζε απφ ηνλ 

αλαβαζκνινγεηή. Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 

βαζκψλ ηνπ αλαβαζκνινγεηή θαη ηνπ βαζκνχ εθείλνπ εθ ησλ δχν πξψησλ πνπ είλαη 

πιεζηέζηεξνο πξνο απηφλ. Αλ ν βαζκφο ηνπ αλαβαζκνινγεηή είλαη ζην κέζν φξν ησλ 

βαζκψλ ησλ δχν πξψησλ βαζκνινγεηψλ, ηφηε ν βαζκφο ηνπ γξαπηνχ πξνθχπηεη απφ 

ηνλ κέζν φξν θαη ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ. Ο βαζκφο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο είλαη 

ηειηθφο. Γελ πξνβιέπεηαη άιιε δηαδηθαζία αλαβαζκνιφγεζεο.  

2. Πποθοπική ζςνένηεςξη ζε ποζοζηό 50%. Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηεο εηδίθεπζεο, ηελ νπνία επηζπκεί λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο,θαη 

ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλεμεηαδνκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηα. 

Καηά ηελ ζπλέληεπμε ειέγρνληαη νη γλψζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηα ζέκαηα ηεο 

εηδίθεπζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξσηφηππε έξεπλα. 

πλππνινγίδεηαη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ θαη ησλ ζεκηλαξηαθψλ εξγαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν εηδίθεπζεο, ε ζπκκεηνρή ζε αλαζθαθέο ή 

πξαθηηθέο αζθήζεηο, ην επίπεδν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γισζζνκάζεηαο, νη δεκνζηεχζεηο 
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ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ. Δπηπξνζζέησο, ζηελ εηδίθεπζε ηεο «Κιαζηθήο 

Αξραηνινγίαο» εμεηάδνληαη νη γλψζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αξραία ηζηνξία θαη ηα 

αξραία ειιεληθά. ηελ εηδίθεπζε ηεο «Αξραίαο Ηζηνξίαο» εμεηάδνληαη νη γλψζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ ζηελ θιαζηθή αξραηνινγία θαη ηα αξραία ειιεληθά. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εηδηθεχζεσλ ηεο «Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο» θαη ηεο «Αξραίαο Ηζηνξίαο» ν βαζκφο ηεο 

πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο ππνινγίδεηαη θαηά 60% κε βάζε ηελ απφδνζε ησλ 

ππνςεθίσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδίθεπζεο θαη θαηά 20% κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο ζε 

ζέκαηα ησλ άιισλ δχν εμεηαδνκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

3. Απαπαίηηηο πποζόν γηα ηελ επηινγή ζην ΠΜ απνηειεί ε πηζηνπνηεκέλε 

γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα ν ππνςήθηνο νθείιεη λα 

ζπγθεληξψζεη κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ επηά (7). ε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο γίλνληαη δεθηνί φινη νη ηζνβαζκήζαληεο ππνςήθηνη. Με βάζε ηα 

ζπλνιηθά θξηηήξηα, ε Δ θαηαξηίδεη ηνλ Πίλαθα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνλ 

θαηαζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Οη επηηπρφληεο πξέπεη λα 

εγγξαθνχλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο. Ζ εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ είλαη δπλαηή κφλνλ εθφζνλ πξνζθνκίζεη 

βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ πξνπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ελφο Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, 

αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ή άιισλ Σκεκάησλ 

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ ηεο αιινδαπήο. ε πεξίπησζε κε 

εγγξαθήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηψλ, ζα θιεζνχλ, αλ ππάξρνπλ, νη επηιαρφληεο, 

κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ εγθεθξηκέλν αμηνινγηθφ πίλαθα, λα εγγξαθνχλ ζην 

Πξφγξακκα.  

Αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Η.Κ.Τ. θαη άιισλ θνξέσλ πεξηνξηζκέλεο (ζπλήζσο 

δεθάκελεο) δηάξθεηαο, θαζψο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο-ππφηξνθνη πξνγξακκάησλ 

θηλεηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλαθψλ ξπζκίζεσλ είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δ, κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

εληαζζφκελνη σο ππεξάξηζκνη ζην πξφγξακκα. Αληηζηνίρσο, θνηηεηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ππνηξνθία θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. 

ΔΡΑΜΟ) ή άιιε, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε 

Παλεπηζηήκην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε άιιν Παλεπηζηήκην, κε ην νπνίν έρεη 

πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 

χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δ. 

 

 

5. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΦΟΗΣΖΖ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ΠΜ, πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιψκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ), νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο αλψηαηνο 
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επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ, νξίδεηαη ζηα ηέζζεξα (4) 

αθαδεκατθά εμάκελα.  

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

κεξηθήο θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα 

εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη λα πξνζθνκίζνπλ 

ζρεηηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή βεβαίσζε εξγνδφηε. Μεξηθή θνίηεζε πξνβιέπεηαη θαη 

γηα κε εξγαδφκελνπο θνηηεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

πιήξνπο θνίηεζεο γηα ιφγνπο πγείαο, νηθνγελεηαθνχο, ζηξάηεπζεο θ.ά. Ζ δηάξθεηα 

κεξηθήο θνίηεζεο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα έμη (6) αθαδεκατθά εμάκελα. Ζ επηινγή 

ηεο πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο γίλεηαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζην ΠΜ 

θαη είλαη νξηζηηθή. 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πιήξνπο θνίηεζεο κε αίηεζή ηνπ κπνξεί λα δεηήζεη 

αηηηνινγεκέλα αλαζηνιή θνίηεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) 

κήλεο (1 εμάκελν ζπνπδψλ). Οη έμη κήλεο ηεο αλαζηνιήο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο 

δελ πξνζκεηξψληαη ζηελ πξνβιεπφκελε αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο. Ζ 

αλαζηνιή ρνξεγείηαη κφλν γηα εμαηξεηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο, εθφζνλ ε Δ ηνπο 

θξίλεη απνιχησο αηηηνινγεκέλνπο θαη ηεθκεξησκέλνπο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε 

Δ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη άιινπο πνιχ ζνβαξνχο ιφγνπο αλαζηνιήο θαη 

λα απνθαίλεηαη αλαιφγσο. 

 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

Σν ΠΜ μεθηλά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Γηα ηελ 

απφθηεζε ΓΜ θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα νινθιεξψζεη επηηπρψο έμη 

ζεκηλάξηα θαη ηελ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία εηδίθεπζεο (ΜΓΔ).Ζ 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη δηά δψζεο. Ζ ζεκαηνινγία θαη ε βηβιηνγξαθία 

ησλ καζεκάησλ πεξηέρνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο εηεζίσο. Σα ζεκηλάξηα είλαη εμακεληαία. Οη ζεκηλαξηαθέο 

εξγαζίεο αληηζηνηρνχλ πξνο 15 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) ε θαζεκία θαη ε ΜΓΔ 

πξνο 30 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS), νπφηε γηα ηελ απφθηεζε ΓΜ απαηηνχληαη 

ζπλνιηθά 120 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα κε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο καζεκάησλ ζηελ αγγιηθή απφ επηζθέπηε 

θαζεγεηή πξνεξρφκελν απφ ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο. 

Γηα θάζε θνηηεηή νξίδεηαη έλαο επφπηεο ζπνπδψλ. Δπφπηεο ζπνπδψλ κπνξνχλ 

λα είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΠΜ θαη πξνζθέξνπλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ 4 εμακήλσλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκηλαξηαθφ κάζεκα. Οη επφπηεο 

νξίδνληαη απφ ηελ Δ ζηελ αξρή ησλ ζπνπδψλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα επηζηεκνληθά 

ελδηαθέξνληα θαη ηελ αληίζηνηρε πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ Δ θαη ν επφπηεο έρνπλ 

ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ζε θάζε εμάκελν 

κέρξη θαη ηξία ζεκηλαξηαθά καζήκαηα, ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ πξφγξακκα, ην 
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νπνίν δηακνξθψλεηαη θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

επφπηε ηνπ, ν νπνίνο ελεκεξψλεη ζηε ζπλέρεηα γξαπηψο ηελ Δ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) πξέπεη 

λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηεο εηδίθεπζεο, ζηελ νπνία έρεη 

εγγξαθεί ν θνηηεηήο, ή ζπγγελψλ εηδηθεχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ επφπηε, 

ή απφ καζήκαηα ηεο ίδηαο εηδίθεπζεο ζε νκνηαγέο αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ηεο 

αιινδαπήο ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σα ππφινηπα δχν ζεκηλάξηα κπνξνχλ λα επηιέγνληαη απφ άιιεο εηδηθεχζεηο ηνπ ηδίνπ 

ΠΜ ή άιισλ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο ή άιινπ παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο ή 

αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ επφπηε 

θαζεγεηή, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε αληηζηνηρία ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS). 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα έλα απφ ηα έμη ζεκηλάξηα λα έρεη ηε κνξθή 

«ειεχζεξεο ζεκηλαξηαθήο εξγαζίαο» θαη λα ζρεηίδεηαη κε ζέκα εμεηδηθεπκέλν, ην 

νπνίν δελ πξνζθέξεηαη ζην Πξφγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, αιιά αθνξά 

ζηα εηδηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ζπνπδαζηή. Δλ πξνθεηκέλσ σο επφπηεο 

κπνξεί λα νξηζζεί κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ή εμεηδηθεπκέλνο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο. Ο επφπηεο ηεο «ειεχζεξεο ζεκηλαξηαθήο εξγαζίαο» παξαθνινπζεί ηελ 

εξγαζία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή αλειιηπψο θαη ζπλαληάηαη καδί ηνπ αλά 

15ήκεξν. Ζ εξγαζία παξαδίδεηαη γξαπηή θαη παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλε ζε εηδηθφ 

ζεκηλάξην ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Σα καζήκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

ΠΜ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο 

Δ. 

 

Α. Σν γεληθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ αλά εηδίθεπζε βάζεη ηνπ νπνίνπ 

δηακνξθψλεηαη ην πξφγξακκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ 

εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο είλαη ην εμήο: 

 

1. Διδίκεςζη: ΠποφζηοπικήΑπσαιολογία 

Α΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξντζηνξηθνχ θαη Πξσην-

τζηνξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Δγγχο Αλαηνιήο, Η 

3 15 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξντζηνξηθνχ θαη Πξσην-

τζηνξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Δγγχο Αλαηνιήο, ΗΗ 

3 15 

ύνολο 6 30 

 

Β΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξντζηνξηθνχ θαη Πξσην-

τζηνξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

3 15 
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Δγγχο Αλαηνιήο, ΗΗΗ 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξντζηνξηθνχ θαη Πξσην-

τζηνξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Δγγχο Αλαηνιήο, ΗV 

3 15 

ύνολο 6 30 

 

Γ΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανά θοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξντζηνξηθνχ θαη Πξσην-

τζηνξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Δγγχο Αλαηνιήο, V 

3 15 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξντζηνξηθνχ θαη Πξσην-

τζηνξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Δγγχο Αλαηνιήο, VI 

3 15 

ύνολο 6 30 

 

Γ΄ Δξάμηνο 

 ECTS 

Δθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

ύνολο 30 

 

 

 

2. Διδίκεςζη: Κλαζική Απσαιολογία 

Α΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Κιαζηθή Αξραηνινγία I 3 15 

Κιαζηθή Αξραηνινγία IΗ 3 15 

ύνολο 6 30 

 

Β΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Κιαζηθή Αξραηνινγία IΗΗ 3 15 

Κιαζηθή Αξραηνινγία IV 3 15 

ύνολο 6 30 

 

Γ΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Κιαζηθή Αξραηνινγία V 3 15 

Κιαζηθή Αξραηνινγία VI 3 15 

ύνολο 6 30 
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Γ΄ Δξάμηνο 

 ECTS 

Δθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

ύνολο 30 

 

 

3. Διδίκεςζη: Απσαία Ηζηοπία 

Α΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Αξραία Ηζηνξία Η: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία Ηζηνξία 3 15 

Αξραία Ηζηνξία ΗΗ: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία Ηζηνξία 3 15 

ύνολο 6 30 

 

Β΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

Αξραία Ηζηνξία ΗΗΗ: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία 

Ηζηνξία 

3 15 

Αξραία Ηζηνξία ΗV: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία 

Ηζηνξία 

3 15 

ύνολο  30 

 

Γ΄ Δξάμηνο 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ (2 ανάθοιηηηή) Γιδ. ώπερ ECTS 

εκηλάξην δηεχξπλζεο Η: επξχηεξα δεηήκαηα κειέηεο ηνπ 

Αξραίνπ Κφζκνπ 

3 15 

εκηλάξην δηεχξπλζεο ΗΗ: επξχηεξα δεηήκαηα κειέηεο 

ηνπΑξραίνπ Κφζκνπ 

3 15 

ύνολο  30 

 

Γ΄ Δξάμηνο 

 ECTS 

Δθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

ύνολο 30 
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Β. Πεπιεσόμενο/Πεπιγπαθή μαθημάηυν 

 

1. Διδίκεςζη: ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΉ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΊΑ 

Α΄ Δμάκελν 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ θαη Πξωηνϊζηνξηθνύ Πνιηηηζκνύ ηνπ Αηγαίνπ, 

ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Δγγύο Αλαηνιήο, Η 

Δμεηάδνληαη δεηήκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, θνηλσληθήο νξγάλσζεο, 

νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο, ζξεζθείαο θαη ηειεηνπξγηθνχ ηππηθνχ ζην Αηγαίν θαηά 

ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ θαη Πξωηνϊζηνξηθνύ Πνιηηηζκνύ ηνπ Αηγαίνπ, 

ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Δγγύο Αλαηνιήο, ΗI 

Δμεηάδνληαη δεηήκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, θνηλσληθήο νξγάλσζεο, 

νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο, ζξεζθείαο θαη ηειεηνπξγηθνχ ηππηθνχ απφ ηελ Νενιηζηθή 

πεξίνδν έσο θαη ην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζην Αηγαίν θαη ηελ Βαιθαληθή κε 

αλαθνξέο θαη ζπγθξίζεηο ζηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

 

Β΄ Δμάκελν 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ θαη Πξωηνϊζηνξηθνύ Πνιηηηζκνύ ηνπ Αηγαίνπ, 

ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Δγγύο Αλαηνιήο, ΗII 

Δμεηάδνληαη δεηήκαηα νηθηζηηθήο θαη ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο, ζξεζθείαο θαη ηειεηνπξγηθνχ ηππηθνχ, 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ζην Αηγαίν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ έσο θαη ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ 

ηδήξνπ. 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ θαη Πξωηνϊζηνξηθνύ Πνιηηηζκνύ ηνπ Αηγαίνπ, 

ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Δγγύο Αλαηνιήο, ΗV 

Δμεηάδνληαη δεηήκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, θνηλσληθήο νξγάλσζεο, 

νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο, ζξεζθείαο θαη ηειεηνπξγηθνχ ηππηθνχ ηνπ Αηγαίνπ απφ 

ηελ Πξψηκε έσο θαη ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. 

 

Γ΄ Δμάκελν 

Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ θαη Πξωηνϊζηνξηθνύ Πνιηηηζκνύ ηνπ Αηγαίνπ, 

ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Δγγύο Αλαηνιήο, V 

Δμεηάδνληαη δεηήκαηα νηθηζηηθήο θαη ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο, ζξεζθείαο θαη ηειεηνπξγηθνχ ηππηθνχ, 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ζηελ Κχπξν απφ ηελ Νενιηζηθή έσο θαη ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ. 
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Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηνπ Πξνϊζηνξηθνύ θαη Πξωηνϊζηνξηθνύ Πνιηηηζκνύ ηνπ Αηγαίνπ, 

ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Δγγύο Αλαηνιήο, VΗ 

Δμεηάδνληαη δεηήκαηα νηθηζηηθήο θαη ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο, ζξεζθείαο θαη ηειεηνπξγηθνχ ηππηθνχ, 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ζην Αηγαίν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ έσο θαη ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ 

ηδήξνπ. 

 

Διεύζεξε ζεκηλαξηαθή εξγαζία 

Ζ «ειεχζεξε ζεκηλαξηαθή εξγαζία» ζρεηίδεηαη κε ζέκα εμεηδηθεπκέλν, ην νπνίν δελ 

πξνζθέξεηαη ζην Πξφγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, αιιά αθνξά ζηα εηδηθά 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ζπνπδαζηή. 

 

 

2. Διδίκεςζη: ΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

Α΄ Δμάκελν 

Κιαζηθή Αξραηνινγία I 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε κειέηε ζεκάησλ θιαζηθήο 

αξραηνινγίαο απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ έσο θαη ηνπο Απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Δμεηάδνληαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο θιαζηθήο ηέρλεο απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηππνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ηεο ηερληθήο. Γίλεηαη επίζεο 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

πεγψλ. 

Κιαζηθή Αξραηνινγία IΗ 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε κειέηε ζεκάησλ θιαζηθήο 

αξραηνινγίαο απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ έσο θαη ηνπο Απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Δμεηάδνληαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο θιαζηθήο ηέρλεο απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηππνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ηεο ηερληθήο. Γίλεηαη επίζεο 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

πεγψλ. 

 

B΄ Δμάκελν 

Κιαζηθή Αξραηνινγία IΗΗ 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε κειέηε ζεκάησλ θιαζηθήο 

αξραηνινγίαο απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ έσο θαη ηνπο Απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Δμεηάδνληαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο θιαζηθήο ηέρλεο απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηππνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ηεο ηερληθήο. Γίλεηαη επίζεο 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

πεγψλ. 
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Κιαζηθή Αξραηνινγία IV 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε κειέηε ζεκάησλ θιαζηθήο 

αξραηνινγίαο απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ έσο θαη ηνπο Απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Δμεηάδνληαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο θιαζηθήο ηέρλεο απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηππνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ηεο ηερληθήο. Γίλεηαη επίζεο 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

πεγψλ. 

 

Διεύζεξε ζεκηλαξηαθή εξγαζία 

Ζ «ειεχζεξε ζεκηλαξηαθή εξγαζία» ζρεηίδεηαη κε ζέκα εμεηδηθεπκέλν, ην νπνίν δελ 

πξνζθέξεηαη ζην Πξφγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, αιιά αθνξά ζηα εηδηθά 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ζπνπδαζηή. 

 

Γ΄ Δμάκελν 

Κιαζηθή Αξραηνινγία V 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε κειέηε ζεκάησλ θιαζηθήο 

αξραηνινγίαο απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ έσο θαη ηνπο Απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Δμεηάδνληαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο θιαζηθήο ηέρλεο απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηππνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ηεο ηερληθήο. Γίλεηαη επίζεο 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

πεγψλ. 

 

Κιαζηθή Αξραηνινγία VΗ 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε κειέηε ζεκάησλ θιαζηθήο 

αξραηνινγίαο απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ έσο θαη ηνπο Απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Δμεηάδνληαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο θιαζηθήο ηέρλεο απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηππνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ηεο ηερληθήο. Γίλεηαη επίζεο 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

πεγψλ. 

 

3. Διδίκεςζη: ΑΡΥΑΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 

Α΄ Δξάμηνο 

Αξραία Ηζηνξία Η: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία Ηζηνξία  

Δκβάζπλζε ζηελ ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ επξχηεξν 

κεζνγεηαθφ ρψξν απφ ηνπο αξρατθνχο έσο ηνπο ξσκατθνχο απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. 

Αξραία Ηζηνξία ΗΗ: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία Ηζηνξία  
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Δκβάζπλζε ζηελ ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ επξχηεξν 

κεζνγεηαθφ ρψξν απφ ηνπο αξρατθνχο έσο ηνπο ξσκατθνχο απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. 

 

Β΄ Δξάμηνο 

Αξραία Ηζηνξία ΗΗΗ: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία Ηζηνξία  

Δκβάζπλζε ζηελ ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ επξχηεξν 

κεζνγεηαθφ ρψξν απφ ηνπο αξρατθνχο έσο ηνπο ξσκατθνχο απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. 

Αξραία Ηζηνξία ΗV: ζέκαηα εκβάζπλζεο ζηελ Αξραία Ηζηνξία  

Δκβάζπλζε ζηελ ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ επξχηεξν 

κεζνγεηαθφ ρψξν απφ ηνπο αξρατθνχο έσο ηνπο ξσκατθνχο απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. 

 

Γ΄ Δξάμηνο 

εκηλάξην δηεύξπλζεο Η: επξχηεξα δεηήκαηα κειέηεο ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ζηνλ 

ειιεληθφ θαη ηνλ επξχηεξν κεζνγεηαθφ ρψξν απφ ηνπο αξρατθνχο έσο ηνπο 

ξσκατθνχο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο. 

εκηλάξην δηεύξπλζεο ΗI: επξχηεξα δεηήκαηα κειέηεο ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ζηνλ 

ειιεληθφ θαη ηνλ επξχηεξν κεζνγεηαθφ ρψξν απφ ηνπο αξρατθνχο έσο ηνπο 

ξσκατθνχο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο. 

 

Διεύζεξε ζεκηλαξηαθή εξγαζία 

Ζ «ειεχζεξε ζεκηλαξηαθή εξγαζία» ζρεηίδεηαη κε ζέκα εμεηδηθεπκέλν, ην νπνίν δελ 

πξνζθέξεηαη ζην Πξφγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, αιιά αθνξά ζηα εηδηθά 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ζπνπδαζηή. 

 

7. ΔΞΔΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα 

ζπνπδψλ, ην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ, έθαζην εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ 13 εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

εθπνλείηαη θαηά ην ηέηαξην αθαδεκατθφ εμάκελν ζπνπδψλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη θνηηεηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηα ζεκηλαξηαθά καζήκαηα θαη λα 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θάζε ζεκηλαξηαθνχ καζήκαηνο θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ δηδάζθνληνο. Φνηηεηήο πνπ ζα απνπζηάζεη πέξαλ ησλ δχν (2) ζπλαληήζεσλ ζε 

θάζε ζεκηλαξηαθφ κάζεκα ράλεη ην δηθαίσκα ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπ. ε 
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πεξίπησζε θσιχκαηνο δηεμαγσγήο καζήκαηνο πξνβιέπεηαη ε αλαπιήξσζή ηνπ. Ζ 

εκεξνκελία θαη ε ψξα αλαπιήξσζεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ.  

Κάζε ζεκηλαξηαθφ κάζεκα νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε θαη 

ηελ έληππε ππνβνιή εξγαζίαο έθηαζεο 5.000-7.000 ιέμεσλ. Ζ εξγαζία παξαδίδεηαη 

έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ν βαζκφο 

θαηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθφ βαζκνιφγην πνπ ηεξεί ε Γξακκαηεία, ζχκθσλα κε 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ νξίδεη ε Δ (έσο 30 Απξηιίνπ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη έσο 

30 επηεκβξίνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν). Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

εκεξνκεληψλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

νξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζηελ 

θιίκαθα 1-10. Γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ νξίδεηαη 

σο βάζε ν βαζκφο πέληε (5).  

ην (4
ν
) ηέηαξην εμάκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε ηεο 

ΜΓΔ. Ζ Δ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ επηβιέπνληα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν 

πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζπγθξνηεί ηελ βαζκνινγηθή 

επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο (παξ. 4, άξ. 34, Ν. 4485/2017). Σα κέιε 

ηεο βαζκνινγηθήο επηηξνπήο (εθηφο απφ ηνλ επηβιέπνληα) κπνξεί λα είλαη κέιε ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΗ,  εξεπλεηέο απφ 

εξεπλεηηθά θέληξα (βάζεη ηνπ αξ. 13Α, Ν. 4310/2014) θαη ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, 

επηζθέπηεο θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, πνπ έρνπλ 

ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν. 

 

Οδεγίεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ έληππνπ θεηκέλνπ ηεο ΜΓΔ 

Ζ γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο ΜΓΔ είλαη ηα ειιεληθά. Σα αγγιηθά επηιέγνληαη 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη θαη ππάξμεη ζρεηηθή ζεηηθή απφθαζε ηεο Δ. Σν 

αληηθείκελν ηεο ΜΓΔ πξέπεη λα έρεη εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, λα θαηαξηηζζεί 

ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, λα 

πεξηιακβάλεη πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ γξάθνληνο ζηελ έξεπλα θαη λα θαηαδεηθλχεη 

ηελ ζπλζεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ζ έθηαζε ηεο ΜΓΔ νξίδεηαη κεηαμχ 20.000-30.000 

ιέμεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκεηψζεσλ, φρη φκσο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ησλ 

πεξηερνκέλσλ, ινηπψλ πηλάθσλ θαη εηθνλνγξάθεζεο. Tν θπξίσο θείκελν πξέπεη λα 

είλαη γξακκέλν κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman κεγέζνπο 12, ζε 1,5 δηάζηηρν 

θαη πιήξε ζηνίρηζε. Οη ζεκεηψζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο κε γξακκαηνζεηξά 

Times New Roman, κεγέζνπο 10, ζε κνλφ δηάζηηρν θαη πιήξε ζηνίρηζε. Σν 

εμψθπιιν έρεη ιεπθφ ππφβαζξν. Υξεζηκνπνηείηαη 1,5 δηάζηηρν θαη ζηνίρηζε ζην 

θέληξν. ηελ άλσ αξηζηεξά γσλία ηνπνζεηείηαη ην επίζεκν ινγφηππν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. ην αλψηεξν κέξνο ηνπ εμσθχιινπ αλαγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

παξαγξάθνπο ηα εμήο: 

- Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (γξακκαηνζεηξά  Times New Roman 14) 

- Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία ηνπ Αξραίνπ 

Κφζκνπ: απφ ηελ Πξντζηνξία έσο ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα» (γξακκαηνζεηξά  

Times New Roman 14) 
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- Δηδίθεπζε «…» (γξακκαηνζεηξά  Times New Roman 14) 

- Ο ηίηινο ηεο ΜΓΔ (γξακκαηνζεηξά  Times New Roman 18) 

- Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (γξακκαηνζεηξά  Times New Roman 14) 

- Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ θνηηεηή (γξακκαηνζεηξά  Times New Roman 14) 

- Σα νλφκαηα θαη ε βαζκίδα ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ (γξακκαηνζεηξά  Times New 

Roman 14) 

ην θαηψηεξν κέξνο ηνπ εμσθχιινπ κε γξακκαηνζεηξά  Times New Roman 14 

θαη ζηνίρηζε ζην θέληξν αλαγξάθεηαη: Αζήλα, (έηνο ππνβνιήο εξγαζίαο). ηε ΜΓΔ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζχληνκε πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 

γιψζζα (έσο 200 ιέμεηο εθάζηε). 

Ζ ΜΓΔ θαηαηίζεηαη ζηνλ επφπηε θαη ζηα ινηπά δχν κέιε ηεο επηηξνπήο ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο. Μεηά ηνλ έιεγρν 

ηεο γξαπηήο εξγαζίαο απφ ηελ επηηξνπή, ε ηειηθή έγθξηζε ηεο ΜΓΔ γίλεηαη κεηά ηελ 

πξνθνξηθή ππνζηήξημή ηεο ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο (παξ. 4, 

άξ. 34, Ν. 4485/2017). Ζ ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, θαη, πάλησο, ην 

αξγφηεξν έσο ηελ 30ή επηεκβξίνπ θάζε έηνπο (εθηφο εθηάθησλ πεξηπηψζεσλ 

αλσηέξαο βίαο). Σπρφλ θαζπζηέξεζε ή ακέιεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ 

πξνθνξηθήο ππνζηήξημεο βαξχλεη ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη φρη ηνλ θνηηεηή. 

Οη ΜΓΔ αμηνινγνχληαη κε βαζκφ ηεο θιίκαθαο απφ έλα (1) έσο 10 (δέθα) κε 

ελδηάκεζεο δηαβαζκίζεηο. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο ΜΓΔ πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ βαζκψλ ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ. ε πεξίπησζε απφθιηζεο κεγαιχηεξεο 

ησλ 3 κνλάδσλ κεηαμχ ηνπ αλψηεξνπ θαη ηνπ θαηψηεξνπ βαζκνχ απφ απηνχο πνπ 

θαηέζεζαλ νη ηξεηο εμεηαζηέο, ε Δ νξίδεη ηέηαξην βαζκνινγεηή, ηνπ νπνίνπ ν 

βαζκφο ππνινγίδεηαη καδί κε ηνπο δχν εγγχηεξνπο ήδε ππνβιεζέληεο βαζκνχο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ πξνθχπηεη κε πνζνζηφ 50% απφ ηνλ κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο έμη 

ζεκηλαξηαθέο εξγαζίεο θαη 50% απφ ην βαζκφ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπηηπρήο 

ζεσξείηαη ε απνθνίηεζε κε ζπλνιηθφ βαζκφ φρη ρακειφηεξν ηνπ 7 (επηά). 

Οη ΜΓΔ, εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη πξηλ απφ ηελ 

νξθσκνζία ηνπ ππνςεθίνπ, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην Φεθηαθφ Απνζεηήξην 

"ΠΔΡΓΑΜΟ", ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ. Πξηλ απφ ηελ 

νξθσκνζία, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ηελ 

ζρεηηθή βεβαίσζε ππνβνιήο ηεο ΜΓΔ ζην αλσηέξσ Φεθηαθφ Απνζεηήξην. Σν 

Σκήκα δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα, ηνλ ηίηιν 

ηεο ΜΓΔ θαη έλαλ ζχλδεζκν πξνο ην Φεθηαθφ Απνζεηήξην. 

 

8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Α΄ Κχθινπ πνπδψλ, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο 

παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ. Σν Ίδξπκα ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη 
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ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηα ζηα 

πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα θαη ηελ δηδαζθαιία (παξ.3, αξ.34, Ν.4485/2017). Ζ 

Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξία (ΦκεΑ) ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο ησλ θνηηεηψλ κε 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο, κέζσ ηεο παξνρήο πξνζαξκνγψλ ζην 

πεξηβάιινλ, Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ 

Πξφζβαζεο. 

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ 

ζεκηλάξηα εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ζπδεηήζεηο βηβιηνγξαθηθήο ελεκέξσζεο, επηζθέςεηο 

ζε εξγαζηήξηα, ζπλέδξηα/εκεξίδεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηνπ 

ΠΜ, δηαιέμεηο ή άιιεο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο ηνπ ΠΜ θ.ά. Αλά δηεηία 

πξνβιέπεηαη νξγάλσζε κηαο ηνπιάρηζηνλ εκεξίδαο ηνπ ΠΜ, θαηά ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη κε κνξθή αλαθνηλψζεσλ νη ΜΓΔ, θαζψο θαη ηα πξνζσξηλά 

ζπκπεξάζκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ είλαη ζε εμέιημε. Ζ εκεξίδα απηή είλαη 

δεκφζηα θαη γλσζηνπνηείηαη, κε θαηάιιειν ηξφπν, ζηα κέιε ηεο αληίζηνηρεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. 

 Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, κεηά ηελ εηζήγεζε ηεο 

Δ, δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ δηαγξαθή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εάλ:  

 ην πνζνζηφ απνπζηψλ θνηηεηή μεπεξλά ην 15% ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ελφο 

εμακήλνπ, 

 ν θνηηεηήο δελ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκηλάξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ,  

 εάλ δελ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ησλ 

ηαθηψλ ρξνληθψλ νξίσλ,  

 ππεξβεί ηελ κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ΠΜ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ, 

 έρεη παξαβηάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ απφ ηα 

αξκφδηα πεηζαξρηθά Όξγαλα,  

 απηνδίθαηα θαηφπηλ αηηήζήο ηνπ, 

 ππνπέζνπλ ζε παξάπησκα πνπ εκπίπηεη ζην δίθαην πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

(Ν.2121/93) θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ. 

 ην ηέινο θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο θαη 

θάζε δηδάζθνληνο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο (παξ.1., άξ.44, Ν.4485/2017), 

ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεη ε Δ θαη εγθξίλεη ε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΜ γίλεηαη ζχκθσλα κε άξ.44, Ν.4485/2017. 

 Ζ θαζνκνιφγεζε γίλεηαη ηνλ Ηαλνπάξην, ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Οθηψβξην θάζε 

έηνπο ζην πιαίζην ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο θαη ζε 

ρψξν ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο, παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ ή ηνπ 
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Αλαπιεξσηή ηνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ θαη, θαηά ηηο 

δπλαηφηεηεο, ελδερνκέλσο εθπξνζψπνπ ηνπ Πξπηάλεσο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ απνλέκεηαη Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηελ «Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ: απφ ηελ Απψηαηε 

Πξντζηνξία έσο ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα»ζηηο εμήο ηξεηο εηδηθεχζεηο: 

1. Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία  

2. Κιαζηθή Αξραηνινγία  

3. Αξραία Ηζηνξία 

 Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν 

ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί 

απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005 (Α΄ 80). 

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ηελ έθδνζε παξαξηήκαηνο 

δηπιψκαηνο (Diploma Supplement). 

 

8. ΤΠΟΓΟΜΖ – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΠΜ 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ δηαηίζεληαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη 

ζεκηλαξίσλ, ακθηζέαηξα εμνπιηζκέλα κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ηα εξγαζηήξηα θαη 

ην Μνπζείν Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο. 

Ζ δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ γίλεηαη απφ ηελ 

Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠΜ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ: 

α)  ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ θνξέσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43, 

β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

γ) δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

4270/2014 (Α΄ 143), ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα,  

ε) πφξνπο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

ζη) κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) 

δ) θάζε άιιε λφκηκε πεγή. 

Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Δ, κε επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληή, 

ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα Ηζηνξίαο 

θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ (παξ. 2, άξ.44, Ν.4485/2017). Ο ελ ιφγσ απνινγηζκφο 
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κε επζχλε ηεο Κνζκεηείαο απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζηα κέιε ηεο ΔΔ (παξ. 5, άξ.44, 

Ν.4485/2017). 

Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΠΜ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4485/2017. 

 

 

10. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Οη δηδάζθνληεο ηνπ ΠΜ, πξνέξρνληαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά 60%, απφ: 

 κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο,  

 κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο εθηφο θαη εάλ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο θαη 

αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνίν δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

 νκφηηκνπο θαζεγεηέο (άξζξν. 69, Ν.4386/2016) θαη αθππεξεηήζαληα κέιε 

Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο,  

 δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/1980 (Α' 112), 

 επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θάηνρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νη 

νπνίνη κπνξεί λα απαζρνινχληαη σο αθαδεκατθνί ππφηξνθνη κε απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο θαη πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο γηα ηελ 

δηεμαγσγή δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ, θαζνξηδφκελνπ κε ηελ ζχκβαζε 

πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ ππνηξφθνπ θαη ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

νηθείνπ ΑΔΗ. (παξ. 7, άξ. 29, Ν. 4009/2011).  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ην Σκήκαηνο αλαηίζεηαη δηδαζθαιία ζε: 

 κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΗ, 

 εξεπλεηέο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ αξ. 13Α, Ν. 4310/2014 θαη ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ, 

 επηζθέπηεο θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, πνπ 

έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, επηζηήκνλεο 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο πνπ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα κε εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜ, 

 επηζθέπηεο κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, Έιιελεο ή αιινδαπνχο λένπο 

επηζηήκνλεο, θάηνρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (παξ.7, άξ. 16, Ν.4009/2011) 

 ή γίλνληαη λέεο πξνζιήςεηο/ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (παξ. 1, 2, 5 & 

6, αξ. 36, Ν.4485/2017). 

Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη αζθήζεσλ ηνπ ΠΜ 

γίλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δ θαη έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 
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3. ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 

2020-2021: 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 

 

3α. ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ – PREHISTORIC ARCHAEOLOGY 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ –WINTER SEMESTER 

Κυδ. 

ΠΡ17 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο έλλνηεο ηεο αμίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο 

Γ. Βαβνπξαλάθεο 

Theoretical approaches to the concepts of values and social organization  

G. Vavouranakis 

ΠΡ19 Πξντζηνξηθφ Αηγαίν: Γεσαξραηνινγηθέο θαη Βηναξραηνινγηθέο  

πξνζεγγίζεηο 

Λ. Καξαιή (νκόη. θαζ. ΔΚΠΑ) – Γ. Φεξεληίλνο (νκόη. θαζ. 

Παλ.Παηξώλ) 

Prehistoric Aegean: A geoarchaeological and bioarchaeological 

approach 

L. Karali (prof. em. NKUA) – G. Ferentinos (prof. em. Univ. of Patras) 

 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ - SPRING SEMESTER 

Κυδ. 

ΠΡ22 

Σαθηθή αξραηνινγία ηνπ Πξψηκνπ Αηγαίνπ  

Γ. Παπαδάηνο 

Mortuary archaeology of the Early Aegean 

Y. Papadatos 

ΠΡ24 Ζ Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Κχπξνπ 

θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ 

ηδήξνπ 

Κ. Κνπαληάο (κε ηε ζπλεπηθνπξία ηεο Ά. Γεωξγίνπ, επίθ. θαζ. έξεπλαο 

Παλ. Κύπξνπ) 

Historic Geography of the Eastern Mediterranean and Cyprus during 

the Late Bronze Age and the Early Iron Age 

Κ. Kopanias (with the collaboration of A. Georgiou, asst. prof. of 
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Research, Univ. of Cyprus) 

ΠΡ 44 Αηγαηαθή επηγξαθηθή θαη δηνίθεζε: εηζαγσγή, αλάιπζε θαη 

κεζνδνινγία κε έκθαζε ζηα ηεθκήξηα ηεο Γξακκηθήο Β γξαθήο  

Βαζίιεο Πεηξάθεο  

Aegean epigraphy and administration: introduction, analysis and 

methodology with an emphasis on Linear B documents 

Vassilis Petrakis 
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3β.  ΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ – CLASSICAL ARCHAEOLOGY 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ –WINTER SEMESTER 

Κυδ.  

ΚΛ21 

Ζ Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ  

Χ. Καλειιόπνπινο 

The Acropolis of Athens 

Ch. Kanellopoulos 

ΚΛ23 Σνπηθά εξγαζηήξηα γιππηηθήο ζηε Ρσκατθή Διιάδα 

η. Καηάθεο (κε ηε ζπλεπηθνπξία ηνπ Π. Κωλζηαληηλίδε) 

Local sculpture workshops in Roman Greece 

St. Katakis with the collaboration of P. Konstantinidis 

ΚΛ25 Σαθηθή Αξραηνινγία 

Ν. Γεκάθεο 

FuneraryArchaeology 

N. Dimakis 

 

ΔAΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ - SPRING SEMESTER 

Κυδ.  

ΚΛ26 

Ο Παπζαλίαο θαη ε Παιαηά Διιάο: πεξηήγεζηο, ζεωξία, πνιηηηζκηθή 

κλήκε 

Γ. Πιάληδνο 

Pausanias and Old Greece: periegesis, theoria, cultural memory 

D. Plantzos 

ΚΛ28 Ζ θεξακηθή σο αξραηνινγηθφ πιηθφ: ν „θχθινο δσήο‟ ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ αγγείσλ 

Δ. Κεθαιίδνπ 

Pottery in the Archaeological Record: The life cycle of ancient Greek 

vases 

E. Kefalidou 
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3γ. ΑΡΥΑΗΑ ΗΣΟΡΗΑ – ANCIENT HISTORY 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ – WINTER SEMESTER 

Κυδ.  

ΑΡΗ27 

Hνηθνλνκία θαηά ηελ Διιεληθή θαη Ρσκατθή Αξραηφηεηα 

. Ενπκπάθε, Γηεπζύληξηα Δξεπλώλ, Δ.Η.Δ., . Κξεκύδε, Γηεπζύληξηα 

Δξεπλώλ, Δ.Η.Δ., . Ψωκά 

 

The ancient economy during the Greek and Roman Antiquity 

S. Zoumbaki, Director of Research, NGRF, S. Kremmydi, Director of 

Research, NGRF, S. Psoma 

ΑΡΗ29 Οη ιηγφηεξν ζξεζθεπηηθέο φςεηο ηεο ζξεζθείαο 

. Αλεδίξε 

The less religious sides of religion 

S. Aneziri 

 

ΔAΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ - SPRING SEMESTER 

Κυδ.  

ΑΡΗ30 

Ζ επέθηαζε ηεο Ρψκεο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν (χζηεξνο 3
νο

 αηψλαο π.Υ.-

1
νο

 αη. π.Υ.) 

N. Γηαλλαθόπνπινο (κε ηε ζπλεπηθνπξία ηνπ Γ. Μεηξόπνπινπ) 

The expansion of Rome in the Greek World (late 3
rd

 cent. B.C-1
st
 cent. 

BC) 

N. Giannakopoulos(with the collaboration ofG. Mitropoulos) 

ΑΡΗ42 Δκβάζπλζε ζε πξσηνγελείο πεγέο ηεο ειιεληθήο Αξραηφηεηαο: 

επηγξαθέο θαη πάππξνη 

Α. Μπαξηδψθα – Γ. Ρνπκπέθαο 

Study of primary sources of Greek Antiquity: inscriptions and papyri 

A. Bartzoka – D. Roubekas 
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 

ΑΚΑΓ. ΔΣΟΤ 2020-2021 

 

3α.  εμινάπια ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΒΑΒΟΤΡΑΝΑΚΖ – GIORGOS VAVOURANAKIS 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν–Winter Semester 

 

Tίηλορ: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο έλλνηεο ηεο αμίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο 

 

Subject: Theoretical approaches to the concepts of value and social organisation 
 

Πεπίλητη: θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα εμεηάζεη κεξηθέο απφ ηηο ηδέεο ηεο 

λεψηεξεο θαη ζχγρξνλεο θηινζνθίαο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ αξραηνινγηθή ζθέςε, 

θαζψο αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηηο έλλνηεο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ, ηνπ δψξνπ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο. Σν ζεκηλάξην θαιχπηεη κέζσ ελδεηθηηθψλ αλαγλσζκάησλ 

ηε ζθέςε ησλ Μαξμ, Μσο, Γθνληειηέ, Φνπθψ, Μπνπξληηέ, Γθίληελο, Λαηνχξ, 

ΝηεΛάληα. Οη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο ζπδεηνχλ ηηο απφςεηο ησλ παξαπάλσ θαζαπηέο θαη 

βξίζθνπλ ζπλαθή αξραηνινγηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

πξντζηνξηθφ Αηγαίν. (ε-ηάμε: ARCH674).  

 

Summary: The aim of the seminar is to examine several ideas of the modern and 

contemporary philosophy, which have influenced archaeological thinking, since they 

regard the relation of people to their material culture. Particular emphasis is given to 

the concepts of the commodity and trade relations, of the gift and social relations and 

by extension to the ways in which societies are organised and function. The seminar 

covers, through indicative readings, the thought of Marx, Mauss, Godelier, Foucault, 

Bourdieu, Giddens, Latour and DeLanda. The students discuss the views of the above 

authors themselves and find relevant archaeological examples of their application 

regarding the Prehistoric Aegean. (e-class: ARCH674). 

 

Δνδεικηική βιβλιογπαθία - Selected bibliography 

 

Bourdieu, P. 1977. Outline of a theory of practice (κεηάθξαζε R. Nice), Cambridge: 

Cambridge University Press. 

DeLanda M. 2016. Assemblage theory. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

FoucaultM., 1991. Ζ ηάμε ηνπ ιόγνπ: ελαξθηήξην κάζεκα ζην CollegedeFrance-1970 

(κεηάθξαζε Υ. Υξεζηίδεο, Μ. Ματδάηζεο), Αζήλα: Ζξηδαλφο. 

Giddens A. 1984. The constitution of society: outline of the theory of structuration, 

Cambridge: Polity Press. 
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Godelier, M. 2003. Σν αίληγκα ηνπ δώξνπ (Μεηάθξαζε Α. Αγγειίδνπ), Αζήλα: 

Gutenberg. 

Graeber, D. 2001. Toward an anthropological theory of value. The false coin of our 

own dreams. Ν. York θαη Houndmill: Palgrave. 

Hitchcock, L. 2008. Theory for Classics: A Student's Guide, Routledge: 

LondonθαηΝ.Τork. 

Latour, B. 2005. Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, 

Oxford: Oxford University Press. 

MarxK. 1978. Κξηηηθή ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (κεηάθξαζε Φ. Φσηίνπ), Αζήλα: 

Θεκέιην. 

Mauss, Μ. 1979. Σν δώξν: κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αληαιιαγήο ζηηο αξραϊθέο 

θνηλωλίεο (κεηάθξαζε A. ηακαηνπνχινπ-Παξαδέιιε), Αζήλα: Καζηαληψηεο. 

Weiner, A. 1992. Inalienable possessions. The paradox of keeping-while giving, Los 

Angeles: UCLA Press. 

 

 

ΛΗΛΗΑΝ ΚΑΡΑΛΖ (νκφη. θαζ. ΔΚΠΑ) - ΓΗΧΡΓΟ ΦΔΡΔΝΣΗΝΟ (νκφη. θαζ. 

Παλ. Παηξψλ) 

LILIAN KARALI (prof. em. NKUA) – GIORGOS FERENTINOS (prof. em. 

Univ. ofPatras) 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν – Winter semester 

 

Σίηλορ: Πξντζηνξηθφ Αηγαίν: Γεσαξραηνινγηθέο θαη Βηναξραηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

Subject: Prehistoric Aegean: A Geoarchaeological and Bioarchaeological approach 

 

Πεπίλητη: Ζ κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ θαηά ην παξειζφλ κπνξεί λα 

καο δηαθσηίζεη γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Γηα ηνλ αξραηνιφγν, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ε γλψζε ησλ βαζηθψλ γεσινγηθψλ θαη  νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ινηπψλ δψλησλ νξγαληζκψλ. 

ην ζεκηλάξην ζα εμεηαζζνχλ ν νη εθαξκνγέο ηνπο ζηελ πξντζηνξηθή αξραηνινγία. Οη 

κεηαβνιέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ γεσαλαγιχθνπ ηδηαίηεξα θαηά ηνπο  

πξντζηνξηθνχο  ρξφλνπο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεηαθίλεζε αγαζψλ θαη ηδεψλ, 

ζηελ αλάπηπμε ή εγθαηάιεηςε  νηθηζκψλ. 

Θα παξνπζηαζηνχλ νη θχξηεο κέζνδνη κειέηεο ησλ βηναξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ,  κε 

ζηφρν ηελ αζθαιέζηεξε αλαγλψξηζε ηνπ θάζε είδνπο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ζπλφινπ 

 

Summary: Studying environmental changes in the past can enlighten us about the 

present and the future. For the archaeologist the knowledge of the basic geological 

and ecological factors that influenced the life and the actions of the human being and 

the living organisms is imperative. Methods of detection of the paleoenvironment in 

prehistory will be presented in the seminar. Σhe major environmental and geological  
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changes and their consequences on human movements in prehistory had a severe 

impact on  the transportation and exchange of goods and ideas as well as in the 

growth or abandonment of  settlements during the prehistoric periods. 

Methods for studying living organisms from their bioarcheological residues and their 

contribution to archaeological research will also be presented. 

 

Δνδεικηική βιβλιογπαθία–Selected bibliography 

 

Allen, K.M.S., S.W. GreenθαηE.B.W. Zubrow. 1990. Interpreting space: GIS and 

archaeology. London. 

Αικαηδή, Α. 2000. «Γεληθά γηα ιηκλαίνπο νηθηζκνχο». Δπηάθπθινο 15: 82-86. 

Battarbee, R.W. 1988. «The use of Diatom Analysis in Archaeology: A review». 

JAS15: 621-644. 

Bocquet, A. 1984. Archéologie des lacs et des rivières. Annecy: Musée d‟ Annecy. 

Brown, A. G. 1997. Alluvial geoarchaeology. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Courty, M. A., P. Goldberg θαη R. Macphail. 1989. Soils and micromorphology in 

archaeology. Cambridge: Cambridge Manuals in Archaeology. 

Dincauze, D.F. 2000. Environmental Archaeology. Principles and Practice. 

Cambridge: Cambridge University Press.. 

Hassan, F. 1979. «Geoarchaeology: Σhe geologist and archaeology». American 

Antiquity 44: 207-70. 

Higgins, M. D. θαη R. Higgins. 1996. Geological companion to Greece and the 

Aegean. NY / London: Cornell University Press / Duckworth Publishers, Ithaca.  

Karali, L.1999. Shells in Aegean Prehistory, BAR-IS 761, Oxford. 

Kαξαιή, Λ. 2008. «Αξραηνινγία θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ». ην «Σν ζαιάζζην 

Πεξηβάιινλ» επηκ. Ζ. Δπζπκηφπνπινο θαη Μ. Μνδηλφο, 13-22. Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Καξαιή, Λ. 2005. Πεξηβαιινληηθή Αξραηνινγία. Αζήλα: Καξδακίηζα. 

Καξαιή, Λ. θαη Γ. Φεξεληίλνο. επηκ. 2015. Σεηξάδηα Γεωαξραηνινγίαο. πιινγηθφ 

έξγν. Αζήλα: ΟΛΚΟ. 

Kraft, J.C. etal., 1977. 

«PalaeogeographicreconstructionsofcoastalAegeanarchaeologicalsites». Science 

195: 941-947. 

Kraft, J., G. Rapp, J. GiffordθαηS. Aschenbrenner. 2005. «Coastal Change and 

Archaeological Settings in Elis». Hesperia 74: 1-39. 

Raikes, R. θαη L.Water. 1984. Weather and prehistory. 2nd ed. N. Jersey. 

 

 

ΓΗΑΝΝΖ ΠΑΠΑΓΑΣΟ - YIANNIS PAPADATOS 

 

Δαξηλφ εμάκελν – Spring Semester 

 

Tίηλορ: Σαθηθή αξραηνινγία ηνπ Πξψηκνπ Αηγαίνπ 



30 
 

 

Subject: Mortuary archaeology of the Early Aegean 

 

Πεπίλητη: Παξνπζηάδνληαη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα απφ ηα λεθξνηαθεία ηεο 

Πξψηκεο θαη Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζην Αηγαίν: ηαθηθή αξρηηεθηνληθή, ρσξηθή 

νξγάλσζε ησλ λεθξνηαθείσλ, ηαθηθά έζηκα θαη ηειεηέο, θηεξίζκαηα θαη 

ηειεηνπξγηθφο εμνπιηζκφο. Δμεηάδνληαη θξηηηθά ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα θαη νη ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ. Αλαιχνληαη νη δπλαηφηεηεο αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηε 

ρξήζε ησλ ηαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαζχλζεζε ησλ αληηιήςεσλ, ηεο 

δεκνγξαθίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ ζην Αηγαίν ηεο 3εο θαη ησλ αξρψλ 

ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ.  

 

Summary: The course deals with the archaeological record from the cemeteries of 

the Early and Middle Bronze Age Aegean: tomb architecture, spatial organization of 

cemeteries, mortuary practices, burial offerings, funerary rituals and ritual equipment. 

We critically examine theoretical schemes and methods of approach that have been 

implemented for the interpretation of the relevant evidence. We also discuss the 

potential and limitations in the use of mortuary data to reconstruct mortuary beliefs, 

demography and social organization of the Aegean communities in the 3rd and early 

2nd millenium B.C.  

 

Δνδεικηική βιβλιογπαθία - Selected bibliography 

 

Bloch, M. θαηJ. Perry. 1982. Death and the regeneration of life. Cambridge (ηδίσο1-

45).  

Branigan, K. 1993.Dancing with Death: Life and Death in Southern Crete, c. 3000-

2000 BC. Amsterdam.  

Branigan, K. (επηκ.) 1998.Cemetery and Society in the Bronze Age. Sheffield.  

Broodbank, C. 2000. An Island Archaeology of the Early Cyclades. Cambridge 

(ηδίσο247-275 θαη 299-319).  

Cavanagh, W. θαη C. Mee. 1998. A Private Place: Death in Prehistoric Greece,SIMA 

125.Jonsered. 

Chapman, R. θαηK. Randsborg. 1981. «Approaches to the archaeology of death». 

ηνThe archaeology of death, επηκ. R. Champan, R. KinnesθαηK. Randsborg, 

71-81. Cambridge. 

Danforth, L. 1982. Death ritual in rural Greece. Princeton.  

Doumas, C. 1977. Early Bronze Age burial habits in the Cyclades, SIMA 48. 

Göteborg.  

Laffineur, R. επηκ. 1987. Thanatos: Les coutumes funéraires en Égée à l'Age du 

Bronze, Aegaeum1. Liège.  

Laneri, N. επηκ. 2007. Performing Death: Social Analyses of Funerary Traditions in 

the Ancient Near East and Mediterranean. Oriental Institute Seminars 3. 

Chicago.  
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Metcalf, P. θαηR. Huntington. 1991.Celebrations of Death: the anthropology of 

mortuary ritual. Cambridge.  

Morris, I. 1997. Σαθηθά ηειεηνπξγηθά έζηκα θαη θνηλωληθή δνκή ζηελ Κιαζηθή 

Αξραηόηεηα. Μηθξ. Κάηηα Μαληέιε. Ζξάθιεην (ηδίσο 1-39 θαη 253-267).  

ParkerPearson, M. 1999. The Archaeology of Death and Burial.  

αθειιαξάθεο, Γ. θαη Δ. αθειιαξάθε. 1997. ΑΡΧΑΝΔ. Μηα λέα καηηά ζηε 

Μηλωηθή Κξήηε. Αζήλα (ηδίσο 238-267).  

Soles, J.F. 1992.The Prepalatial Cemeteries at Mochlos and Gournia and the House 

Tombs of Bronze Age Crete. Hesperia suppl. 24. Princeton.  

Weiberg, E. 2007. Thinking the Bronze Age: Life and Death in Early Helladic 

Greece. Boreas, Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern 

Civilizations 29. Uppsala (ηδίσο 187-388). 

 

 

ΚΧΣΑ ΚΟΠΑΝΗΑ (κε ηε ζπλεπηθνπξία ηεο Άπηεμηρ Γευπγίος, επίθ. θαζ. 

εξεπλψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ)–  

KOSTAS KOPANIAS (with the cooperation of Artemis Georgiou, asst. prof. of 

research, University of Cyprus) 

 

Δαξηλφ εμάκελν–Spring Semester 

 

Tίηλορ: Ζ Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ 

Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

 

Subject: Historic Geography of the Eastern Mediterranean and Cyprus during the 

Late Bronze Age and the Early Iron Age 

 

Πεπίλητη: ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα εμεηαζζεί ζπλνιηθά ε Ηζηνξηθή Γεσγξαθία 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη 

ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. Θα επηιεγνχλ ζεκαληηθέο αξραηνινγηθέο ζέζεηο 

(νηθηζκνί θαη ηεξά) ηεο Μ. Αζίαο, ηεο πξνπαιαηζηίλεο θαη ηεο Αηγχπηνπ θαη ζα 

κειεηεζνχλ δηεμνδηθά. Θα αλαιπζνχλ επίζεο νη ζεκαληηθφηεξεο αζηηθέο ζέζεηο ηεο 

Κχπξνπ θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη ζην επξχηεξν δίθηπν νηθηζκψλ 

θάζε πνιηηείαο θαηά ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία θαη ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. 

Θα κειεηεζνχλ παξάιιεια ε ζχλζεηε κνξθή νηθνλνκίαο θαη ε ηδηφκνξθε πνιηηεηαθή 

νξγάλσζε ηεο Κχπξνπ, δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα πιηθνχ πνιηηηζκνχ, κεραληζκψλ 

ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο, ιαηξείαο θαη επαθψλ κε άιια θέληξα ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπλεξγαζζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ StoryMaps ζην 

ArcGIS (ε-Σάμε: ARCH879). 

Summary:This seminar will focus on the Historic Geography of the Eastern 

Mediterranean during the Late Bronze Age and the Early Iron Age. Significant 

archaeological sites (settlements and sanctuaries) in Anatolia, the Levant and Egypt 

are going to be examined in detail. The course will also investigate the most 

significant urban sites of Cyprus, as well as the transformations observed in the wider 

settlement pattern of each polity during the Late Bronze Age and the Early Iron Age. 
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The complex economy and the idiosyncratic political administration of Cyprus will be 

also examined, with special emphasis on aspects of material culture, bureaucratic 

mechanisms, cult and connectivity with other Mediterranean centres. The participants 

of the course will create Story Maps in ArcGIS (eclass: ARCH879). 

 

Eνδεικηική βιβλιογπαθία - Selected bibliography 

 

Bryce, T. R. 2012. The world of the Neo-Hittite kingdoms: a political and military 

history. Oxford. 

Cline, E. H. 2014. 1177 B.C. The year civilization collapsed. Princeton. 

Georgiou, A. θαηIacovou, M. 2020, “Cyprus.” ηνA Companion to the Archaeology of 

Early Greece and the Mediterranean. επηκ. I.S. Lemosθαη A. Kotsonas,1133-

1162. Oxford, 

Galil, G., A. Leṿinzon-Gilboʻa, A. M. Maeirθαη D. Kahn. επηκ. 2012. The ancient 

Near East in the 12th-10th centuries BCE. Culture and history: proceedings of 

the international conference, held at the University of Haifa, 2-5 May 2010. 

Alter Orient und Altes Testament 392. Münster. 

Gitin, S., A. Mazar θαη E. Stern, επηκ. 1998. Mediterranean Peoples in Transition: 

Thirteenth to Tenth Centuries. Israel Exploration Society. Jerusalem. 

Iacovou, M. 2013. “Historically elusive and internally fragile island polities: the 

intricacies of Cyprus‟ political geography in the Iron Age”. ηνBASOR 370, 15-

47. 

Killebrew, A. E. θαη G. Lehmann,επηκ. 2013. The Philistines and other "sea peoples" 

in text and archaeology. Archaeology and biblical studies 15. Atlanta. 

Killebrew, A. E. θαη M. Steiner, επηκ. 2013. The Oxford Handbook of the 

Archaeology of the Levant. Oxford. 

Knapp, A.B. 2013. The Archaeology of Cyprus: from Earliest Prehistory through the 

Bronze Age, Cambridge. 

MacGinnis, J. 2017. “Assyrians after the Fall: Evidence from the Ebabbara of 

Sippar.” ηνAt the Dawn of History. Ancient Near Eastern Studies in Honour of 

J.N. Postgate, επηκ.Y. Heffron, A. Stone, M. Worthington θαη J.N. 

Postgate,781–96. Winona Lake. 

McInerney, J., επηκ.2014. A companion to ethnicity in the ancient Mediterranean. 

Chichester, West Sussex. 

αηξάθε, Α. 2012. Κύπξηνη Βαζηιείο. Από ηνλ Κόζκαζν κέρξη ηνλ Νηθνθξένληα, 

Αζήλα. 

Steadman, S. R. θαηJ. G. McMahon, επηκ. 2011. The Oxford handbook of ancient 

Anatolia, 10,000-323 B.C.E. Oxford θαη New York. 

Mieroop, M. van de. 2010. The Eastern Mediterranean in the Age of Ramesses II. 

Oxford. 

Yasur-Landau, A. 2010. The Philistines and Aegean migration at the end of the Late 

Bronze Age. Cambridge. 
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ΒΑΗΛΖ ΠΔΣΡΑΚΖ – VASSILIS PETRAKIS 

Δαξηλφ εμάκελν / Spring Semester 

Σίηλορ: Αηγαηαθή επηγξαθηθή θαη δηνίθεζε: εηζαγσγή, αλάιπζε θαη κεζνδνινγία κε 

έκθαζε ζηα ηεθκήξηα ηεο Γξακκηθήο Β γξαθήο 

Seminar title: Aegean epigraphy and administration: introduction, analysis and 

methodology with an emphasis on Linear B documents 

 

Πεπίλητη:  

ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο Αηγαηαθήο επηγξαθηθήο: ηελ ηζηνξία θαη εμέιημε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

γξαθήο, ηελ παιαηνγξαθία, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ ηνπ Αηγαίνπ 

ηεο Υαιθνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ αλαζχζηαζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο, ηελ 

νπνία ηα ηεθκήξηα απηά θπξίσο εμππεξεηνχζαλ. Πέξαλ κηαο επξείαο επηζθφπεζεο 

ησλ Κξεηηθψλ γξαθψλ, ε θχξηα έκθαζε ζα δνζεί ζηα ηεθκήξηα ηεο ιεγφκελεο 

Γξακκηθή Β γξαθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ αλάκεζα ζην 14ν θαη ζην 12ν αη. π.Υ. 

γηα λα απνδψζεη κηα ειιεληθή δηάιεθην, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο θαηαγξαθήο ησλ 

αλαθηνξηθψλ γξαθεηνθξαηηψλ ηεο θεληξηθήο θαη λφηηαο επεηξσηηθήο Διιάδαο, αιιά 

θαη ηεο Κξήηεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ κεζνδνινγίαο θαη εξκελείαο ζα 

εζηηάζεη ηφζν ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα θείκελα, φζν θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηεθκήξηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα αζθεζνχλ ζηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο 

εξγαζίαο ηεο Μπθελατθήο επηγξαθηθήο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

ελδείμεηο ησλ θεηκέλσλ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο αξραηνινγηθέο ζπδεηήζεηο. 

Summary: This seminar aims at the acquisition of a certain familiarity with the basic 

elements of Aegean epigraphy: the history and development of various writing 

systems, the palaeography, and the analysis and interpretation of the textual record in 

the Bronze Age Aegean, as well as the reconstruction of the administrative systems 

which such documents mostly served.Following a broad survey of Cretan writing, the 

main emphasis will be placed on documents in the so-called Linear B script used to 

render a Greek dialect between the 14
th

 and 12
th

 centuries BCE and used to serve the 

book-keeping needs of the palatial bureaucracies in central and southern Greek 

Mainland and Crete. The presentation of the basic interpretative and methodological 

principles will focus both on specific topics as well as in the presentation and 

discussion of specific documents. Participants will be practiced in the basic modus 

operandi of Mycenaean epigraphy and in ways in which textual evidence can be 

embedded in archaeological discussion. 

e-class: ARCH926 

ζχλδεζκνο/ link: https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH926/ 

 

  

https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH926/
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Δπιλεγμένη βιβλιογπαθία / Select bibliography 

Bennet, J. 1985. The structure of the Linear B administration at Knossos” American 

Journal of Archaeology 89:2, 231-249. 

Bennet, J. 2008. Palace
TM

: speculations on palatial production in Mycenaean Greece 

with (some) reference to glass” ζην C.M. Jackson & E.C. Wager (επηκ.) Vitreous 

Materials in the Late Bronze Age Aegean, Jackson, Caroline M. and Emma C. Wager, 

eds. Sheffield Studies in Aegean Archaeology, Oxford: Oxbow Books, 151-172. 

Bennet, J. 2014. “„Literacies‟ ‒ 60+ years of „reading‟ the Aegean Late Bronze 

Age” BICS 57:2, 127-137. 

Duhoux, Y. & A. Morpurgo-Davies (επηκ.). 2008-2014. A Companion to Linear B: 

Mycenaean Greek Texts and their World, volumes 1-3, Louvain-La-Neuve/ Walpole 

MA: Peeters (ηδηαίηεξα ηα εμήο θεθάιαηα: R. Palmer, J.T. Killen θαη Y. Duhoux 

[1
νο

ηφκνο], Y. Duhoux, St. Hiller, T.G. Palaima [2
νο

ηφκνο], J.L. Melena, J. Bennet 

[3
νο

ηφκνο]). 

Killen, J.T. 2012. “The two provinces of Pylos revisited” ζην C. Varias (επηκ.) Actas 

del Simposio Internacional: 55 Años de Micenología (1952-2007), Bellaterra, 12-13 

de abril de 2007, Faventia Supplementa 1, Bellaterra: Universitat Autònoma de 

Barcelona, 155-181. 

Palaima, T.G. & J.C. Wright. 1985. “Ins and outs of the Archives Rooms at Pylos: 

form and function in a Mycenaean palace” AJA 89:2, 251-262. 

Palaima, T.G. 1995. “The last days of the Pylos polity” ζην R.  Laffineur& W.-D. 

Niemeier (επηκ.),Politeia: Society and State in the Aegean Bronze Age. Proceedings 

of the 5th International Aegean Conference / 5e Rencontre égéenneinternationale, 

University of Heidelberg, ArchäologischesInstitut, 10-13 April 1994, volume II, 

Aegaeum 12:2, Liège/ Austin: Université de Liège/ University of Texas at Austin, 

Program in Aegean Scripts and Prehistory, 623-633. 

Palaima, T.G. 1995. “The nature of the Mycenaean wanax: non-Indo-European 

origins and priestly functions” ζην P. Rehak (επηκ.) The Role of the Ruler in the 

Prehistoric Aegean. Proceedings of a Panel Discussion presented at the Annual 

Meeting of the Archaeological Institute of America, New Orleans, Louisiana, 28 

December 1992, with Additions, Aegaeum 11, Liège/ Austin: Université de Liège/ 

University of Texas at Austin, Program in Aegean Scripts and Prehistory, 119-142. 

Palmer, L.R. The Interpretation of Mycenaean Greek Texts, Oxford: at the Clarendon 

Press. 

Pape, T., P. Halstead, J. Bennet & Y. Stangidis. 2014. “„For it is written‟: an 

experimental approach to the materiality and temporality of clay documents inscribed 

in Linear B” ζην Y. Galanakis, T. Wilkinson & J. Bennet (επηκ.) Αζύξκαηα: Critical 

Essays on the Archaeology of the Eastern Mediterranean in Honour of E. Susan 

Sherratt,Oxford: Archaeopress, 177-185. 

Petrakis, V. 2017a. “Reconstructing the matrix of the „Mycenaean‟ literate 

administrations” ζηνP.M. Steele (επηκ.) Understanding Relations Between Scripts: 

The Aegean Writing Systems, Oxford/ Philadelphia: Oxbow, 69-92 

(θνηλήβηβιηνγξαθία 202-221). 

Petrakis, V. 2017b. “Figures of speech? Observations on the non-phonographic 

component in the Linear B writing system” ζηνM.-L. NoschθαηH. Landenius Enegren 
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(επηκ.) Aegean Scripts: Proceedings of the 14th International Colloquium on 

Mycenaean Studies, Copenhagen, 2-5 September 2015, ηφκνο 1, Incunabula Graeca 

105:1, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche Edizioni, 127-167. 

Ventris, M.G.F. & J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge: 

Cambridge University Press 1956
1
, 1973

2
. 

Voutsaki, S. & J.Σ. Killen (επηκ.) 2001. Economy and Politics in the Mycenaean 

Palace States. Proceedings of a Conference Held on 1-3 July 1999 in the Faculty of 

Classics. Proceedings of the Cambridge Philological Society Supplement 33. 

Cambridge: The Cambridge Philological Society. 
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3β. εμινάπια ΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

 

 

ΥΡΤΑΝΘΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ – CHRYSANTHOS KANELLOPOULOS 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν - Winter Semester 

 

Tίηλορ: Ζ Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ 

 

Subject: TheAcropolis of Athens 

 

Πεπίλητη: ην ζεκηλάξην εμεηάδνληαη ζε βάζνο ηα κλεκεία ηεο Aθξφπνιεο ησλ 

Αζελψλ απφ ηελ πξψηκε αξρατθή επνρή έσο ην ηέινο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Σν πεδίν 

είλαη αλεμάληιεην ζε βηβιηνγξαθία, απφ ηηο πξψηεο εγθπθινπαηδηθέο εξγαζίεο 

ηεθκεξίσζεο έσο ηηο ζχγρξνλεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Δθηφο απφ δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ, εμεηάδνληαη γεσκνξθνινγηθά θαη ηνπνγξαθηθά δεηήκαηα, αλαζεκαηηθά 

κλεκεία θαη αξρηηεθηνληθά γιππηά. Eπηζθέςεηο ζηελ Αθξφπνιε θαη ην κνπζείν 

Αθξνπφιεσο. 

 

Summary: An in depth examination of the monuments of the Athenian Acropolis, 

from the early archaic period to the collapse of the ancient world. The bibliography in 

the field is inexhaustible; from the early documentation works to more recent 

interpretative approaches. Δxcept for aspects of design the seminar examines 

topographical and geomorphological issues, votive monuments and architectural 

sculptures. Visits on the site and the Acropolis museum. 

 

Δνδεικηικήβιβλιογπαθία - Selected bibliography 

 

Barletta, Β.Α. 2009. «In Defense of the Ionic Frieze of the Parthenon». AJA 113: 

547-68. 

Brouskari, M. 1997. The Μonuments of the Acropolis. Athens: ΤΠΟΟΑ. Culture. 

Coulton, J.J. 1984. «The Parthenon and Periklean Doric». ηνParthenon-Kongress 

Basel, επηκ. E. Berger, 40-44. Mainz: Philipp von Zabern. 

Dörpfeld, W. 1886. «Der alte Athenatempel auf der Akropolis». Mitt. DAI, 337–51. 

Hurwit, J.M. 1999. The Athenian Acropolis: History, Μythology, and Αrchaeology 

from the Neolithic Era to the Present. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. 

Kawerau, G. θαη Καββαδίαο, Π. 1891. Αλαζθαθή ηεο Αθξνπόιεωο από ηνπ  1885 

κέρξη ηνπ 1890. Aζήλα: Ζ ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθή Δηαηξεία. 

Kissas, K. 2008. Archaische Architektur der Athener Akropolis: Dachziegel - 

Metopen - Geisa – Akroterbasen. Wiesbaden: Reichert. 

Κνξξέο, M. 1996α. «Σνπνγξαθηθά δεηήµαηα ηεο Αθξνπφιεσο». ην: Αξραηνινγία 

ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ. Δπηζηεµνληθέο - Δπηµνξθωηηθέο ∆ηαιέμεηο. Αζήλα: 

Δζληθφ Ίδξπµα Δξεπλψλ - ∆ήµνο Αζελαίσλ, 57-106. 

Κνξξέο, M., Παλέηζνο, Γ.A. θαη T. Seki (επηµ.), Ο Παξζελώλ. Αξρηηεθηνληθή 

θαη ζπληήξεζε.Αζήλα 

https://www.protoporia.gr/suggrafeas-kawerau-georg-922200
https://www.protoporia.gr/suggrafeas-kabbadias-panagiwths-908240
https://www.protoporia.gr/ekdoseis-h-en-a8hnais-arxaiologikh-etaireia-9608


37 
 

Κνξξέο, M. 2021. Αλεβαίλνληαο ηελ Αθξφπνιε 

https://www.blod.gr/lectures/anebainontas-tin-akropoli-proti-omilia/ 

https://www.blod.gr/lectures/anevainontas-tin-akropoli-2/ 
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κεηαδηδαθηνξηθνχ εξεπλεηή ΔΚΠΑ) – 

STYLIANOS KATAKIS (with the collaboration of Panagiotis Konstantinidis, 

postdoctoral researcher, NKUA) 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν–Winter Semester 

 

Tίηλορ: Σνπηθά εξγαζηήξηα γιππηηθήο ζηε Ρσκατθή Διιάδα 

 

Subject: Local sculpture workshops in Roman Greece 

 

Πεπίλητη: Αδηακθηζβήηεην θέληξν γιππηηθήο παξαγσγήο ζηε ξσκατθή Διιάδα 

παξακέλεη ε Αζήλα κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 267 κ.Υ. Δθηφο φκσο απφ ηελ Αζήλα 

https://www.blod.gr/lectures/anebainontas-tin-akropoli-proti-omilia/
https://www.blod.gr/lectures/anevainontas-tin-akropoli-2/
https://www.blod.gr/lectures/ta-prosopa-ton-lithon-neoteri-ereyna-gia-tous-apotetmimenous-lithous-tis-parthenoneias-zoforou/
https://www.blod.gr/lectures/ta-prosopa-ton-lithon-neoteri-ereyna-gia-tous-apotetmimenous-lithous-tis-parthenoneias-zoforou/
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ηνπηθά εξγαζηήξηα αλαπηχζζνληαη ζε φιεο ηηο κεγάιεο ηνπιάρηζηνλ πφιεηο θαη 

επηκέξνπο πεξηνρέο. ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε 

ηελ παξαγσγή ησλ εξγαζηεξίσλ απηψλ θαη λα δνχκε ηελ ζπλέρεηα ηνπηθψλ 

παξαδφζεσλ αιιά θαη ηηο επηδξάζεηο θαη επηξξνέο απφ ηα κεγάια θαιιηηερληθά 

θέληξα ηεο πεξηφδνπ. 

Summary: An undoubtedly centre of sculpture production in Roman Greece remains 

Athens until at least AD 267. Apart from Athens, local workshops are being 

developed in all major cities and regions. In the framework of the seminar we will try 

to trace the production of these workshops and see the continuity of local traditions, 

as well as the influences from the big artistic centres of that period. 

 

Δνδεικηική βιβλιογπαθία - Selected bibliography 

 

Αιιακαλή νπξξή, Β. 2014. Δπηηύκβηεο ηήιεο θαη Αλάγιπθα από ηε Βέξνηα θαη ηε 
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Ηλζηηηνχην Μαθεδνληθψλ θαη Θξαθηθψλ ζπνπδψλ. 

Γακάζθνο, Γ. 2013. Καηάινγνο γιππηώλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Καβάιαο Α΄. 
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ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΖΜΑΚΖ – NIKOLAOS DIMAKIS 

 

Υεηκεξηλφεμάκελν – Winter semester 

 

Σίηλορ: ΣαθηθήΑξραηνινγία 

 

Subject: Funerary Archaeology 

 

Πεπίλητη: Αθφκα θη αλ ζην ζάλαην ε ηαπηφηεηα θαη ε θνηλσληθή ζέζε κπνξνχλ λα 

ππνζηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, απφ ηε κειέηε ησλ ηαθηθψλ εζίκσλ κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο, θαη ηνλ βαζκφ επειημίαο ή δηαίξεζεο ζηελ θαηαλνκή ηεο 

εμνπζίαο ζε κηα θνηλφηεηα. Με ηε κεγάιε πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία θαη ηελ πνηθηιία 

ησλ κνξθψλ θνηλφηεηαο, θαη ησλ δηθηχσλ ηεο, ε αλαηνιηθή Μεζφγεηνο ησλ 

θιαζηθψλ, ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ (5
νο

 αη. π.Υ.-3
νο

 αη. κ.Υ.) πξνζθέξεη 

έλα κνλαδηθφ πιαίζην γηα ηελ εμεξεχλεζε, κέζα απφ ηηο ηαθέο, ηνπ πψο 

αλαπηχζζνληαη νη θνηλφηεηεο. ην ζεκηλάξην εμεηάδνληαη ζεκαηηθνί ηξφπνη αλάιπζεο 

(π.ρ. δηαρξνληθήο, ππεξηνπηθήο, δηαδηθαζηηθήο, κεηαδηαδηθαζηηθήο, ελδν- ή δηα-

πεξηθεξεηαθήο, θ.ά.) ησλ ηαθηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ θιαζηθψλ, ειιεληζηηθψλ θαη 

ξσκατθψλ ρξφλσλ, αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα, ηηο θνηλσληθέο νκάδεο 

θαη ηηο θνηλφηεηεο. Θα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα φπσο: αλ ε ηνπνζέηεζε ησλ λεθξψλ ζην 

ηνπίν είλαη ελδεηθηηθή δεηεκάησλ εδαθηθήο θπξηφηεηαο, πψο ν θνηλσληθφο ξφινο 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αηφκσλ (π.ρ. παηδηά, γπλαίθεο, ειηθησκέλνη, ειίη ή κε ειίη) 

κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ξφινη απηνί εθθξάδνληαη 

απφ ή δηαρεηξίδνληαη κέζσ ησλ ηαθηθψλ ζπκθξαδφκελσλ, ν αληίθηππνο πνπ κεγάια 

ηζηνξηθά θαηλφκελα (π.ρ. πφιεκνο, ινηκφο, αζηηθνπνίεζε, ζπλνηθηζκφο, απνηθηζκφο, 

θ.ά.) κπνξνχλ λα έρνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ άηνκα ή ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ 

κεηαρεηξίδνληαη ηνπο λεθξνχο ηνπο (ε-ηάμε: ARCH870). 

 

Summary: Even though at death identity and social status may undergo major 

changes, by studying burial customs we can greatly gain in the understanding of a 

community‟s social structure, distribution of wealth and property, degree of flexibility 

or divisiveness in the apportionment of power. With its great regional diversity and 

variety of community forms and networks, the eastern Mediterranean of the Classical, 

Hellenistic and Roman times (5th c. B.C. - 3rd c. A.D) offers a unique context for 
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exploring, through the burial evidence, how communities developed. The seminar 

aims at exploring thematic and interdisciplinary ways of analysis (e.g. temporal, 

regional, intra- or inter-regional, local, structural) in which funerary contexts of the 

aforementioned periods, provide insights on individuals, social groups and 

communities. Themes that will be discussed include issues of territoriality, the 

reconstruction of social roles of particular groups of people (e.g. children, women, the 

elderly, elite or non-elite individuals), and the impact that major historical events (e.g. 

war, famine, urbanization, synoecism) may have had on the way individuals or 

specific groups of individuals treated their dead (e-class: ARCH870) 

 

Eνδεικηική βιβλιογπαθία–Selected bibliography 

 

ΓεληθάΔγρεηξίδηα 
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Pearson, M.P. 1999. The Archaeology of Death and Burial. Stroud: Sutton Publishing. 
Tarlow, S. θαη L. Nilsson Stutz, επηκ. 2013. The Oxford Handbook of the Archaeology 

of Death and Burial. Oxford: OxfordUniversityPress. 

Αξραηνινγηθή Θεωξία θαη Θάλαηνο ζηνλ Διιελνξωκαϊθό Κόζκν 
Dimakis, N. 2016. Social Identity and Status in the Classical and Hellenistic Northern 

Peloponnese: the evidence from burials. Oxford: Archaeopress.  
Dimakis, Ν. θαη Σ.Μ. Dijkstra, επηκ. 2020. Mortuary Variability and Social Diversity 

in Ancient Greece. Studies on ancient Greek death and burial. Oxford: 

Archaeopress. 
Morris, I. 1987. Burial and Ancient Society. The Rise of the Greek City-State. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Morris, I. 1992. Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity. Cambridge: 

CambridgeUniversityPress. [ειιελ. κεηάθξαζε: Σαθηθά ηειεηνπξγηθά έζηκα θαη 
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van Andringa, W., H. Duday, S. Lepetz et al. 2013. Mourir à 

Pompéi:fouilled'unquartierfunérairedelanécropoleromainedePortaNocera 

(2003-2007), I-II. Rome. 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΛΑΝΣΕΟ – DIMITRIS PLANTZOS 

 

Δαξηλφ εμάκελν – Spring Semester 

 

Tίηλορ: Ο Παπζαλίαο θαη ε Παιαηά Διιάο: πεξηήγεζηο, ζεωξία, πνιηηηζκηθήκλήκε 
 

Subject: Pausanias and Old Greece: periegesis, theoria, cultural memory 
 

Πεπίλητη: ην ζεκηλάξην εμεηάδνληαη νη θπξηφηεξεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζην έξγν ηνπ πεξηεγεηή Παπζαλία. Μέζα απφ ην ίδην ην θείκελν, θαη 

ηελ παξάιιειε εμέηαζε ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, ην ζεκηλάξην κειεηά ηηο 

έλλνηεο ηεο «πεξηεγήζεσο», ηεο «ζεσξίαο» ζχκθσλα κε ηελ ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή 

ζθέςε, θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο κλήκεο ζηελ ειιελνξσκατθή 

αξραηφηεηα. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ζέκαηα ηνπνγξαθίαο, ηζηνξίαο ηεο αξραίαο 

ηέρλεο, θαη πνιηηηζκηθήο θξηηηθήο κε βάζε ην έξγν ηνπ Παπζαλία θαη ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο. 

 

Summary:The seminar focuses on the study of Pausanias and his oeuvre. Through 

the text itself, as well as the study of contemporary literature, the seminar assesses the 

Graeco-Roman concepts of periegesis, theoria, and cultural memory. Matters of 

classical topography, history of ancient art, and cultural criticism are also addressed.   

 .   

 

Eνδεικηική βιβλιογπαθία - Selected bibliography 
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Elsner, J. 1992. “Pausanias: a Greek pilgrim in the Roman world”, Past & Present 

135.1:3–29. 

Elsner, J. 1995. Art and the Roman Viewer. The Transformation of Art from the 
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Elsner, J. 2007. Roman Eyes. Visuality and Subjectivity in Art and Text. Princeton. 

Habicht, C. 1985. Pausanias’ Guide to Ancient Greece. Berkeley θαη Los Angeles. 
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Hutton, W. 2005.Describing Greece. Landscape and Literature in the Periegesis of 

Pausanias. Cambridge. 

Παπαραηδήο, Ν.Γ. 1963-69. Παπζαλίνπ, Διιάδνο Πεξηήγεζηο. Αζήλα. 

Pausanias, 1918-1935. Description of Greece. Cambridge, MA. 

Pretzler, M. 2007. Pausanias. Travel Writing in Ancient Greece. London. 

 

 

Eςπςδίκη Κεθαλίδος – Δurydice Kefalidou 

 

Δαξηλφ εμάκελν–SpringSemester 

 

Σίηλορ: Ζ θεξακηθή σο αξραηνινγηθφ πιηθφ: ν „θχθινο δσήο‟ ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ αγγείσλ 

 

Subject: Pottery in the Archaeological Record: The life cycle of ancient Greek vases 

 

Πεπίλητη: Σν ζεκηλάξην επηθεληξψλεηαη ζηηο δχν θχξηεο παξακέηξνπο ελφο 

επξχηαηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο ηεο αξραίαο θεξακηθήο: 1) Σελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή παξάκεηξν: παξαγσγή θαη εκπφξην/δηαζπνξά ηεο θεξακηθήο σο κεζφδνπ 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αξραίαο ηερλνινγίαο θαη νηθνλνκίαο θαη, 2) ηελ 

ηδενινγηθή θαη εηθνλνγξαθηθή παξάκεηξν: θείκελα, επξήκαηα θαη εηθνλνγξαθία. Θα 

εκβαζχλνπκε ζηε κειέηε θαη ησλ δχν παξαπάλσ ζπληζησζψλ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα δηεπξχλνπκε ηε κεζνδνινγία καο, ζπλδπάδνληαο ηελ κέρξη ζήκεξα έξεπλα κε ηηο 

λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ αμηνπνηεί ηα πνξίζκαηα ηεο 

εζλναξραηνινγηθήο θαη αλζξσπνινγηθήο επηζηήκεο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

γίλεηαη επίζθεςε ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν (πιινγή Αγγείσλ) θαη 

πξαθηηθέο αζθήζεηο - εξγαζηήξηα ζην Μνπζείν ηνπ Σκήκαηφο καο.  

 

Summary: The seminar focuses mainly on two central themes within this potentially 

huge subject: 1) the societal and economic aspect: the production of – and trade in – 

pottery as a source for understanding the ancient technology and economy, and 2) the 

ideological and iconographical aspect: vase paintings and other iconographical 

evidence as a source for understanding the life and thoughts of the ancient Greeks. 

We will seek to further our knowledge of both themes and if possible to develop new 

approaches by combining existing expertise with fresh ideas, some of which may 

come through Ethnoarchaeological research. The seminar includes museum visits and 

handling sessions. 

 

Eνδεικηική βιβλιογπαθία - Selected bibliography 

Allison, P. επηκ. 1999. The Archaeology of Household Activities. London – New 

York. 

Arthur, J.W. 2003. «Ethnoarchaeology, Pottery, and Technology: Bridging Ethno-

graphic and Archaeological Approaches.», Reviews in Anthropology32:359-78.  

http://www.tandfonline.com/toc/grva20/current
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Atalay, S. 2012. Community-Based Archaeology: Research with, by, and for Indige-

nous and Local Communities. Berkeley-Los Angeles-London. 

Driessen, J.επηκ. 2013. Destruction: Archaeological, Philological and Historical 

Perspectives, Louvain. 

Hurcombe, L. 2007. Archaeological Artefacts as Material Culture.Abingdon – New 

York. 

Jones, R. επηκ. 2012. Manure Matters: Historical, Archaeological and Ethnographic 

Perspectives.Abingdon – New York. 

Kopytoff I. 2001. «The cultural biography of things: commoditization as process». 

ην The Social Life of Things, επηκ. A. Appadurai, 64-91. Cambridge. 

Lawall, Μ. θαη J. Lund, επηκ. 2011. Pottery in theArchaeological Record: Greece and 

Beyond. Aarhus. 

Lawall, M.L. 2000. «Graffiti, Wine Selling, and the Reuse of Amphoras in the 

Athenian Agora, ca. 430 to 400 B.C.» Hesperia 69: 3-9. 

Peña, J.T. 2007. Roman Pottery in the Archaeological Record.Cambridge. 

Pfisterer-Haas,S. 1998. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat … Restaurierung 

griechischer Keramik in Antike und Neuzeit (Sonderausstellung im Antiken-

museum der Universität Leipzig, 5-8 1998).Leipzig. 

Schiffer M.B. 2014.Behavioral Archaeology: Principles and Practice, Abingdon- 

New York. 

Skibo, J.M., W. Michael,M.Graves, θαηΣ. Stark, επηκ. 2007. Archaeological 

Anthropology: Perspectives on Method and Theory.Tuscon. 

Skibo, J.M. θαηM.B. Schiffer, 2008. People and Things: A Behavioral Approach to 

Material Culture.New York. 

Sosna, D. θαη L. Brunclíková, επηκ. 2016. Archaeologies of Waste: Encounters with 

the Unwanted. Oxford. 

  

https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Schiffer%22&sa=X&ved=0ahUKEwi74dKokNXYAhXFiSwKHVQACuoQ9AgIOjAC
https://books.google.gr/books?id=Q8QH_K858SMC&pg=PA146&dq=Beck+%26+Hill+2004&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi74dKokNXYAhXFiSwKHVQACuoQ6AEINTAC
https://books.google.gr/books?id=Q8QH_K858SMC&pg=PA146&dq=Beck+%26+Hill+2004&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi74dKokNXYAhXFiSwKHVQACuoQ6AEINTAC
https://books.google.gr/books?id=Q8QH_K858SMC&pg=PA146&dq=Beck+%26+Hill+2004&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi74dKokNXYAhXFiSwKHVQACuoQ6AEINTAC
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3γ.  εμινάπια ΑΡΥΑΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 

 

 

ΟΦΗΑ ΕΟΤΜΠΑΚΖ, Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ, Δ.Η.Δ., ΟΦΗΑ ΚΡΔΜΤΓΖ, 

Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ, Δ.Η.Δ., ΔΛΖΝΖ ΦΧΜΑ 

SOPHIA ZOUMBAKI, Director of Research, NΖRF, SOPHIA KREMYDI, 

Director of Research, NΖRF, SELENE PSOMA 

 

Υεηκεξηλφεμάκελν–WinterSemester 

 

Tίηλορ: Ζ νηθνλνκία θαηά ηελ Διιεληθή θαη Ρσκατθή Αξραηφηεηα 

 

Subject: The ancient economy during the Greek and Roman Antiquity 

 

Πεπίλητη: Σν ζεκηλάξην επηθεληξψλεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη 

ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ λνκίζκαηνο ησλ ειιελίδσλ πφιεσλ αθελφο 

θαη ησλ βαζηιείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Αιεμάλδξνπ Γ‟ ηεο 

Μαθεδνλίαο αθεηέξνπ. θηαγξαθνχληαη επίζεο νη επηβηψζεηο, νη κεηαζρεκαηηζκνί θαη 

νη αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ ειιελίδσλ πφιεσλ θαηά ηε 

ξσκατθή πεξίνδν. Δμεηάδνληαη νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ε νξγάλσζε ηεο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπο, νη ζεζκνί πνπ εμππεξεηνχλ ηελ νηθνλνκία, νη επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσλία, νη δηαθνξνπνηήζεηο αλά πεξηνρή θαη ρξνληθή πεξίνδν, νη ζπλέρεηεο θαη νη 

αζπλέρεηεο, νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία, ν 

ξφινο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  

 

Summary: The seminar concentrates on the organization of the economy and on the 

production and circulation of coinage of the ancient Greek cities and the Hellenistic 

kingdoms. Survivals, transformations and changes in the economic life of Greek cities 

during the Roman period will be also sketched. The seminar will focus on natural 

resources, the organization of their exploitation, the institutions that served the 

economy, eventual social changes as a result of economy, variations by region and 

time period, continuities and discontinuities as well as external factors that may affect 

the economy, coinage and numismatic policy. 

 

Δνδεικηική βιβλιογπαθία / Selected bibliography 

 

Archibald, Z.H., Davies, J.K.θαηV.Gabrielsen, επηκ. 2011 The Economies of 

Hellenistic Societies. Third to First centuries BC. Oxford. 

Bresson, A. 2000. La citemarchande. Bordeaux.  

Bresson, A. 2008. L’économie de la Grèce des cités (fin VI
e
-I

er
 siècle a. C.), 

I:Lesstructures de la production, II: Les espaces de l’échange. Paris. 

Capdetrey, L.2007. Le pouvoir séleucide: territoire, administration, finances d’un 

royaume hellénistique (312-129 avant J.C.). Rennes. 
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Capdetrey, L. θαη C. Hasenohr, επηκ. 2012. Agoranomes et édiles. Institutions des 

marchés antiques, Scripta Antiqua 44. Bordeaux. 

Harris, E., Lewis, D. θαηΜ. Woolmer, επηκ. 2015.The Ancient Greek Economy. 

Markets, Households and City- States, Cambridge. 

Kay, Ph. 2014. Rome’s economic revolution, Oxford. 

Kremydi, S. θαη M.-Chr. Marcellesi, 2019. Les Alexandres après Alexandre. Histoire 

d’une monnaie commune. Meletemata 81, Athènes. 

Scheidel W., Morris I. θαη R. Saller, 2007. The Cambridge EconomicHistory of the 

Greco-Roman World, Cambridge. 

 

 

ΟΦΗΑ ΑΝΔΕΗΡΖ – SOPHIA ANEZIRI 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν - Winter Semester 

 

Tίηλορ: Οη ιηγφηεξν ζξεζθεπηηθέο φςεηο ηεο ζξεζθείαο 

 

Subject: The less religious sides of religion 

 

Πεπίλητη:θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα πξνζεγγίζεη δεηήκαηα νξγάλσζεο, 

δηαρείξηζεο θαη νηθνλνκίαο πνπ αθνξνχλ ηε ζξεζθεία θαη ηε ιαηξεία ζηνλ αξραίν 

ειιεληθφ θφζκν, φπσο ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ ιαηξεπηηθψλ πξάμεσλ, ηε 

δηεπζέηεζε ησλ ιαηξεπηηθψλ ρψξσλ, ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηεξήο 

πεξηνπζίαο, ηελ θαηαγξαθή, ζπληήξεζε ή αλαθχθισζε ησλ αλαζεκάησλ. Θα 

εμεηαζηνχλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεξά θαη ιαηξείεο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ, 

πκπνιηηεηψλ θαη Ακθηθηπνληψλ, γελψλ, θξαηξηψλ, ζσκαηείσλ, αιιά θαη κε ηεξά κε 

ειιεληθνχ ηχπνπ θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ζέζε ησλ ιαηξεηψλ απηψλ 

εληφο ησλ εθάζηνηε θνηλνηήησλ. 

 

Summary:The aim of this seminar is to approach issues of organization, management 

andeconomy related to religion and worship in the ancient Greek world:the 

organization of theacts of worship, the arrangement of the sanctuaries, the 

management of the sacredproperty, the registration and recycling of votive 

offeringsetc.The focus will be onsanctuaries and cults of the Greek cities, 

confederations, gene, phratries, associations, butalso on non-Greek sanctuaries and on 

the position of the cults within the respectivecommunities. 

 

Δνδεικηική βιβλιογπαθία –Selected bibliography 

 

Caneva S. G., επηκ. 2020. The materiality of Hellenistic Ruler Cults. Kernos suppl. 

36. Liège. 

Chaniotis, A. 2011. «Festivals and contests». InThesaurus Cultus et 

RituumAntiquorum VII. Los Angeles, 1-43, 160-172. 
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Chankowski, V. 2019. Parasites du Dieu. Comptables, financiers et commerçants 

dans la Délos hellénistiques. BEFAR 384. Paris. 

Dasen, V. θαηPiérart. M.,επηκ. 2005. Ἰδίᾳθαὶδεκνζίᾳ. Les cadres « privés » et 

« publics » de la religion grecque antique. KernosSupplément15. Liège. 

Dignas, B. 2002. Economy of the Sacredin Hellenistic and Roman Asia Minor. 

Oxford. 

Eijnde, F. van den, Blok, J. H. θαη R. Strootman, επηκ. 2018. Feasting and Polis 

Institutions. Leiden – Boston. 

Horster, M. 2004. Landbesitz griechischer Heiligtümer in archaischer und klassischer 

Zeit. Berlin – New York. 

Horster. M. θαηΑ.Klöckner, επηκ.2013. Cities and Priests. Cult personnel in Asia 

Minor and the Aegean Islands from the Hellenistic to the Imperial period. 

Berlin – Boston. 

Μigeotte, L. 2014. Les finances des cités grecques aux périodes classique et 

hellénistique. Paris. 

Papazarkadas, N. 2011. Sacred and Public Land in Ancient Athens. Oxford. 

 

 

ΝΗΚΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ (κε ηε ζπλεπηθνπξία ηνπ ΓιώπγοςΜηηπόποςλος) 

NIKOS GIANNAKOPOULOS (with the cooperation of George Mitropoulos) 

 

Δαξηλφ εμάκελν–Spring semester 

 

Tίηλορ: Ζ επέθηαζε ηεο Ρψκεο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν (χζηεξνο 3
νο

αηψλαοπ.Υ.-1
νο

αη. 

π.Υ.) 

 

Subject: The expansion of Rome in the Greek World (late 3
rd

 cent. B.C-1
st
cent. BC) 

 

Πεπίλητη:θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ εκπέδσζε ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν απφ ηνλ 

χζηεξν 3
ν
 αηψλα π.Υ. έσο ηνλ 1

ν
 αηψλα π.Υ. Δμεηάδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

Ρψκεο θαη ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο Ρψκεο ζηελ εζσηεξηθή 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εμέιημε ηνπο θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπο. Σν ζεκηλάξην 

βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή επεμεξγαζία πξσηνγελψλ πεγψλ (γξακκαηεηαθψλ, 

επηγξαθηθψλ, λνκηζκαηηθψλ) θαη ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο. Σα αθξηβή ζέκαηα  

ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ ζα ζπλνξηζζνχλ κε βάζε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Summary: The aim of this seminar is to study the historical developments that led to 

the consolidation of Roman rule over the Greek World from the late 3
rd

 to the 1
st
 

centuries BC. The focus is on the relations between Rome and the various Greek 

states, on the impact of Rome on the Greek states‟ socio-political life and foreign 

policy. The seminar is based on the critical examination of both primary sources 

(literary, epigraphical, numismatic) and modern bibliography. The precise themes of 
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each session and of the students‟ assignments will be co-defined by the participant‟s 

interests. 

 

Δνδεικηική Βιβλιογπαθία / Selective Bibliography 

 

Deininger, J. 1971. Der politische Widerstand gegen Rom in Griechenland. 217-86 

v.Chr. Berlin-New York: Walter de Gruyter. 

Eckstein, A. M. 2008. Rome enters the Greek East. Oxford: Blackwell Publishing. 

Ferrary, J.-L. 1988. Philhellenisme et impérialisme: Aspects idéologiques de la 

conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à 

la guerre contre Mithridate. Paris: École Française de Rome. 

Gruen, E. 1984. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Berkeley: University 

of California Press. 

Kallet-Marx, R. 1995. Hegemony to Empire: The Development of the Roman 

Imperium in the East from 148 to 62 B.C. Berkeley: University of California 

Press. 

Pfeilschifter, R. 2005. Titus Quinctius Flamininus. Untersuchungen zur römischen 

Griechenlandpolitik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Sherk, R. K. 1969. Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and 

Epistulae to the Age of Augustus. Baltimore: Johns Hopkins Press. 

Touloumakos, J. 1967. Der Einfluss Roms auf die Staatsform der Griechischen 

Stadtstaaten des Festlandes und der Inseln im erster und zweiten Jhdt. v. Chr. 

Göttingen: Georg-August Universität zu Göttingen. 

 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΜΠΑΡΣΕΧΚΑ – ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΟΤΜΠΔΚΑ / ALEXANDRA 

BARTZOKA – DIMITRIS ROUMBEKAS 

 

Δαπινό  Δξάμηνο/Spring Semester 

 

Θέμα: Δκβάζπλζε ζε πξσηνγελείο πεγέο ηεο ειιεληθήο Αξραηφηεηαο: επηγξαθέο θαη 

πάππξνη 

Subject: Study of primary sources of Greek Antiquity: inscriptions and papyri 

 

Πεπίλητη: Σν ζεκηλάξην απνηειεί ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο 

θαη Φηινινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Αξραίαο 

Ηζηνξίαο-Δπηγξαθηθήο θαη ηεο Παππξνινγίαο. ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα αζθεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία επηγξαθψλ θαη παπχξσλ πνπ 

ξίρλνπλ θσο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπδεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ηεο αξραηφηεηαο 

(π.ρ. ςεθίζκαηα, ζπλζήθεο, επηζηνιέο, δηαηάγκαηα, ζπκβάζεηο, λφκνπο, αηηήζεηο, 

ινγαξηαζκνχο, θαηαιφγνποθ.ά.). Θα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εθδφζεηο θαη ηε 
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βηβιηνγξαθία, ζηηο ηερληθέο κεηαγξαθήο, κεηάθξαζεο θαη ζηνλ ζρνιηαζκφ. Οη 

κεηέρνληεο ζα εμνηθεησζνχλ ζηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία κε ηα νπνία θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε δηάρπζε ησλ επηγξαθψλ θαη παπχξσλ ζε επξχηεξν θνηλφ. Σα θείκελα πνπ ζα 

ζπληάμνπλ κε θαηάιιειε επεμεξγαζία ζα εκπινπηίζνπλην πεξηερφκελν του 

αλαβαζκηζκέλνπ ηζηφηνπνπ ΝΑΤΣΗΛΟ θαη  ζα θέξνπλ ην φλνκά ηνπ ζπληάθηε 

ηνπο. 

 

Summary: The seminar is a collaboration between the Department of History- 

Archaeology and the Department of Philology and specifically between the Ancient 

History-Epigraphy and the Papyrology. During the seminar, postgraduate students 

will work on inscriptions and papyri that shed light on various aspects of the public 

and private life in antiquity (e.g.decrees, treaties, letters, edicta, contracts, laws, 

petitions, accounts, lists etc.).Δmphasis will be placed on publications and 

bibliography, transcription and translation techniques, and commentary.Participants 

will become familiar with the methods and tools that enable the dissemination of 

inscriptions and papyri to a wider audience.The texts they will write after appropriate 

editing will enrich the content of the NAVTILOS website bearing the name of their 

author. 

 

Δνδεικηική βιβλιογπαθία και ιζηοζελίδερ/Selected bibliography and websites 

Αλζνιόγην 2018.Δπηγξαθέο θαη πάππξνη ηεο κεηαθιαζηθήο αξραηόηεηαο (θείκελα, 

κεηάθξαζε, ζρνιηαζκόο), επηκ. . Αλεδίξε. Αζήλα 

Αttic Inscriptions Online (AIO)http://www.atticinscriptions.com/ 

Bagnall, R. S. 2009. The Oxford Handbook of Papyrology. Oxford 

Duke Data Bank of Documentary Papyri (DDbDP) https://www.papyri.info/ 

Guarducci, M. 2019.H Διιεληθή Δπηγξαθηθή από ηηο απαξρέο ωο ηελ ύζηεξε ξωκαϊθή 

απηνθξαηνξηθή πεξίνδν, κηθξ. Κ. Κνπξεκέλνο. Αζήλα (ηηαι. έθδνζε ηνπ 1987) 

HeidelbergerGesamtverzeichnisdergriechischenPapyrusurkunden Ägyptens(HGV) 

http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/%7Egv0/ 

InscriptionesGraecaeDigitale Edition (IG)http://telota.bbaw.de/ig/ 

Παπαζσκάο, A. 2013. Αλζνιόγην αξραίωλ ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ παπύξωλ, 

Αζήλα 

Παπαζσκάο, Α. 2019. Δηζαγωγή ζηελ Παππξνινγία. Αζήλα 

Rhodes, P. J. – Osborne, R. 2003. Greek historical inscriptions, 404-323 BC.Oxford  

Turner, E. G. 1989. Διιεληθνί πάππξνη. Δηζαγωγή ζηε κειέηε θαη ηε ρξήζε ηωλ 

παππξηθώλ θεηκέλωλ, κηθξ. Γ. Μ. Παξάζνγινπ. Αζήλα (αγγι. έθδνζεηνπ 1968) 

  

http://www.atticinscriptions.com/
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~gv0/
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~gv0/
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EUROPEAN MASTER IN CLASSICAL CULTURES 

 

 

Τπεχζπλνη: Καζεγ. ειήλε Φσκά, Αλαπι. Καζεγ. νθία Αλεδίξε, Αλαπι. Καζεγ. 

Νίθνο Γηαλλαθφπνπινο  

 

Σν EuropeanMasterinClassicalCultures -(EMCC)- είλαη έλα δηεζλέο επξσπατθφ 

πξφγξακκα κε αληηθείκελν ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 15 

παλεπηζηήκηα απφ νθηψ επξσπατθέο ρψξεο (πίλαθαο ησλ παλ/κίσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππεπζχλσλ παξαθάησ). 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο λα θνηηήζνπλ θαη‟ ειάρηζην ζε δχν απφ ηα 

ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη επηπιένλ -αλ ην επηζπκνχλ-λα 

ζπληάμνπλ ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία ππφ ηελ επνπηεία θαζεγεηψλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ παλεπηζηεκίσλ. ηνπο θνηηεηέο πνπ επηιέγνληαη λα θνηηήζνπλ ζην 

«EuropeanMasterinClassicalCultures» απνλέκεηαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

Γηπιφ ή Πνιιαπιφ Γίπισκα. Βαζηθή αξρή απεηέιεζε εμ αξρήο λα γίλνπλ ζεβαζηέο νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ήδε ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ, ηηο πξνυπνζέζεηο 

εηζαγσγήο θαη ηηο αηηήζεηο ζην www.eu-classical-cultures.eu ή ζηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο ζπληνληζηέο. 

 

 

Departmental Coordinators: Prof. S. Psoma, Assoc. Prof. S. Aneziri, Assoc. Prof. N. 

Giannakopoulos 

 

The European Master in Classical Cultures (EMCC) is a European postgraduate 

programme, uniting eleven European universities of eight European countries in the 

common plan to create a coordinated course of Master‟s studies in the field of the 

Classics (Ancient History, Classical Philology, Classical Archaeology and adjacent 

disciplines). Students admitted to the programme «European Master in Classical 

Cultures», must follow the legal provisions of the host university.They will complete 

all course requirements and the regulations about these courses at no fewer than two 

and no more than three universities. They must also acquire a minimum of 30 ETCS 

points at each of two partner universities of different national languages. Students 

who have validated 120 ECTS credits according to existing regulations will receive a 

double or a multiple degree and a diploma supplement. 

For more information visit www.eu-classical-cultures.eu or consult the departmental 

coordinators. 
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πλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα / Affiliated Universities 

 

1. ΔζληθφθαηΚαπνδηζηξηαθφΠαλεπηζηήκηνΑζελψλ / 

ΣκήκαΗζηνξίαοθαηΑξραηνινγίαο - National and Kapodistrian University of 

Athens / Department of History and Archaeology 

2. Westfälische Wilhelms Universität Münster / Seminar für Alte Geschichte / 

Institut für Epigraphik 

3. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/ Institut für Alte Geschichte und 

Altorientalistik 

4. Istanbul Üniversitesi / Seminar für Alte Geschichte im Rahmen des Instituts für 

Geschichte 

5. Università degli Studi di Perugia / Dipartimento di Scienze Storiche 

6. Uiwersystet im. Adam Mickiewicza, Poznan / Historisches Institut 

7. Universität Hamburg / Historisches Seminar – Arbeitsbereich Alte Geschichte 

8. Universität Freiburg / Archäologisches Seminar 

9. Università degli Studi di Roma Tre / Dipartimento di studi sul mondo antico 

10. University of Cyprus / Faculty of Classics and Philosophy 

11. Université Toulouse Le Mirail / Département d'histoire ancienne 

12. Deutsches Archäologisches Institut (DAI) Rom (Prof. Dr. Fr. Flers- Prof. Dr. Ort. 

Dally) 

13. Universidad de Valladoid 

14. Universitàdeglistudi di Palermo 

15. Universidad de Salamanca 

 

 

 


