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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Γενικά 
Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι ένα από τα Τµήµατα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών  
(Διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών / Φιλοσοφική 
Σχολή / 
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου / Αθήνα 
157 84) 
 
Το Τµήµα αποτελείται από δύο Τοµείς: α. Τοµέας Ιστορίας β. Τοµέας 
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Διαθέτει δύο ειδικές Βιβλιοθήκες 
(Σπουδαστήρια), που στεγάζονται στον 6ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής 
Σχολής και λειτουργούν τις εργάσιµες ηµέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 
8π.µ. έως 6µ.µ. (Ιστορικό) και 9π.µ. έως 7µ.µ. (Αρχαιολογικό). 
 
Διαθέτει επίσης:  

• Εργαστήριο πληροφορικής  
• Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δηµόσιου και Ιδιωτικού 

Βίου των Βυζαντινών   
• Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
• Αρχαιολογικό Πάρκο 
• Φωτογραφικό Εργαστήριο 
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1. Διοίκηση του Τµήµατος 
 

Πρόεδρος    Κ. Μπουραζέλης 
Αναπλ. Πρόεδρος   Ευ. Σηµαντώνη-Μπουρνιά 
Γραµµατέας    Ελ. Μαντζουράνη 
Προσωπικό Γραµµατείας   Αιµ. Νικολακάκη 

     Ειρ. Κατσικαρέλη 
     Α. Ταχµιτζής 
     Ελπ. Χριστοδούλου 
     Α. Ζαφειρόπουλος 
     Αγγ. Μπερερή 
 

Διευθύντρια Μεταπτυχιακών  
Σπουδών                  Ελ. Μαντζουράνη                            
Ε.Τ.Ε.Π         Κ.  Μποϊλέ (Μεταπτυχιακών Σπουδών)  

Γ. Λαµπροπούλου    
  

2. Διοίκηση των Τοµέων 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Διευθύντρια    Αν. Παπαδία-Λάλα 
Διοικητικός Δ.Ε.   Στ. Τζαγάκη 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Διευθύντρια   Ά. Λαιµού 
Ε.Τ.Ε.Π.   Μ. Γκιώνη 

 
3. Εκπρόσωποι στη Σύγκλητο     Πρόκειται να οριστούν  
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4. Σπουδαστήρια του Τµήµατος 
 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Διευθύντρια   Π. Αθανασιάδη 
Βιβλιοθηκονόµοι  Μ. Καρασούλη 
Διοικητικοί Π.Ε.  Μ. Σκούντζου  
                                                  Χρ. Κούκου 
Ε.Τ.Ε.Π.                                    Γ. Μπαρµπαρούσης  
      
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Διευθύντρια   Ε. Σηµαντώνη-Μπουρνιά 
Βιβλιοθηκονόµοι  Μ. Ασηµακοπούλου 

Μ. Μένη 
Στ. Κανακάκη 

 
5. Ψηφιακό Εργαστήριο Διδασκαλίας 
 
Διευθύντρια        Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου 
 
6. Εργαστήριο Πληροφορικής  
 
Διευθύντρια   Β. Κουταβά-Δεληβοριά 
Διοικητικός Π.Ε.  Ι. Ματζαβάκης 
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7. Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δηµόσιου και Ιδιωτικού Βίου 
των Βυζαντινών 
 
Διευθύντρια                Α. Κόλια-Δερµιτζάκη 
Διοικητικός Π.Ε.               Α. Παπαγεωργίου 
 
8. Μουσείο Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
 
Διευθύντρια:      Σ. Καλοπίση-Βέρτη   
Υπεύθυνες Συλλογής Εκµαγείων:          Ό. Παλαγγιά 

                  Λ. Παλαιοκρασσά 
Υπεύθυνη Βυζαντινής Συλλογής:  Σ. Καλοπίση-Βέρτη 
Υπεύθυνη Προϊστορικής Συλλογής:  Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα 
Υπεύθυνος Κλασικής Συλλογής:               Π. Βαλαβάνης 
Υπεύθυνη Διαµεσογειακής -  
Διαχρονικής Συλλογής:    Π. Κούρου 
Υπεύθυνη Συλλογής  
Πανεπιστηµιακής Ανασκαφής 
Μακρυγιάννη:     Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Συλλογής:     I. Καραλή-Γιαννακοπούλου 
Υπεύθυνος Συλλογής  
Σύγχρονης Τέχνης:    Δ. Παυλόπουλος 
Υπεύθυνη Συλλογής Πετρωµάτων, 
Μεταλλευµάτων,  
Ηµιπολύτιµων Λίθων:       Γ. Κοκκορού-Αλευρά 
Κλάδος Επιστατών Δ.Ε.:                              Χρ. Τραγουδάρας 
Κλάδος Επιστατών Δ.Ε.:                              Ι. Κούσουλας 
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9. Αρχαιολογικό Πάρκο 
Ε.Ε.Δ.Ι.Π                                                         Λ. Αραχωβίτης 
Ε.Ε.Δ.Ι.Π.                                                        Μ. Ρογκενµπούκε 
            
10. Φωτογραφικό Εργαστήριο 
Υπεύθυνη:                                            Ελ. Μαντζουράνη 
Ε.Τ.Ε.Π.                                                Ν. Μπάκα 
 
11. Σύµβουλοι Σπουδών  
για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ      Κ. Ράπτης  

(χειµ. εξάµηνο) 
Κ. Κωνσταντινίδου  
(εαρ. εξάµηνο) 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ    
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   Π. Βαλαβάνης,  

Β. Κέπετζη  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ∗ 

 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΡΟΦΟΣ 

1.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 403 4ος 
2.  ΑΝΕΖΙΡΗ ΣΟΦΙΑ 403 4ος 
3.  ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 717 7ος 
4.  ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 408 4ος 
5.  ΓΑΡΔΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 646 6ος 
6.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΚΕΚΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 612 6ος  
7.  ΓΙΑΝΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  646 6ος 
8.  ΓΚΙΟΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 406 4ος  
9.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ 408 4ος  
10.  ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ ΣΟΦΙΑ 408 4ος 
11.  ΚΑΡΑΛΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 405 4ος  
12.  ΚΑΡΑΠΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 403 4ος  
13.  ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING ΟΛΓΑ 408 4ος 
14.  ΚΕΠΕΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 406 4ος  
15.  ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 404 4ος  
16.  ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  401 4ος  
17.  ΚΟΝΟΡΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 631 6ος  
18.  ΚΟΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 404 4ος  
19.  ΚΟΥΡΤΕΣΗ-ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 719 7ος  
20.  ΚΟΥΤΑΒΑ-ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 401 4ος  
21.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 408 4ος  
22.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 720 7ος  
23.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 
406 4ος  

24.  ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΝΑ  404 4ος  
25.  ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 616 6ος 
26.  ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΤΣΑ 401 4ος  
27.  ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 423 4ος  
28.  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 613 6ος  

                                                 
∗ Πληροφορίες για τις ώρες υποδοχής των µελών ΔΕΠ παρέχονται από τους 
αντίστοιχους τοµείς. Τοµέας Ιστορίας: 210 7277400 – Τοµέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας 
της Τέχνης: 210 7277426, 210 7277432. 
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29.  ΜΕΝΤΖΟΥ-ΜΕΪΜΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 401 4ος  
30.  ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 409 4ος 
31.  ΜΠΟΖΑΝΑ-ΚΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 404 4ος  
32.  ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 616 6ος  
33.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 401 4ος  
34.  ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 403 4ος  
35.  ΠΑΛΑΓΓΙΑ-ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 404 4ος  
36.  ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΛΥΔΙΑ 405 4ος  
37.  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 405 4ος 
38.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ  405 4ος  
39.  ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 408 4ος  
40.  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 613 6ος  
41.  ΠΕΠΠΑ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 718 7ος  
42.  ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ 406 4ος  
43.  ΠΛΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 419 4ος  
44.  ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 405 4ος 
45.  ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 408 4ος  
46.  ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        408 4ος  
47.  ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 404 4ος  
48.  ΦΛΑΪΣΕΡ  ΧΑΓΚΕΝ 403 4ος  
49.  ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 612 6ος  
50.  ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ 403 4ος  
51.  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 401 4ος  
52.  ΨΩΜΑ ΣΕΛΗΝΗ 403 4ος  
 
 
 

ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
53. ΡΑΠΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ       409        4ος  
54. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       403        4ος 
55. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       422        4ος 
56. ΣΥΝΝΕΦΟΠΟΥΛΟΥ-

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Π. 
      409        4ος 

57.  ΣΧΙΝΑ ΑΘΗΝΑ       612        4ος 
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I. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Α.  ΤΟΜΕΑΣ  Ι Σ ΤΟΡ Ι ΑΣ  
 
Αρχαία Ιστορία 
 
Καθηγητές / Καθηγήτριες Κωνσταντίνος Μπουραζέλης  
 Πολύµνια Αθανασιάδη  
 (σε  εκπαιδευτική άδεια κατά το εαρ. 

εξάµηνο) 
Επίκ. Καθηγήτρια                                 Σελήνη Ψωµά 
Λέκτορες     Σοφία Ανεζίρη  
                                                                         Νικόλαος Μπιργάλιας 
Βοηθοί Παναγιώτα Συννεφοπούλου-

Ανδρουτσοπούλου 
      Πηνελόπη Ράπτου 
 
Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως 
 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου  

(σε εκπαιδευτική άδεια  
κατά το χειµ. εξάµηνο) 

 
Επίκ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή-Μελετιάδη  

(σε  εκπαιδευτική άδεια κατά το εαρ. 
εξάµηνο) 

      
 



 14

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους 
 
Καθηγήτριες Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊµάρη 
 Βαρβάρα Κουταβά-Δεληβοριά  
Αναπλ. Καθηγήτρια Αθηνά Κόλια-Δερµιτζάκη  

(σε εκπαιδευτική άδεια κατά το εαρ. 
εξάµηνο) 

Επίκ. Καθηγήτριες                                      Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη  
Αικατερίνη Καραπλή  
(σε εκπαιδευτική άδεια  
κατά το χειµ. εξάµηνο) 

   Αικατερίνη Νικολάου 
      Ειρήνη Χρήστου  
Επιστηµονικός Συνεργάτης   Χρήστος Σπανούδης 
 
 
Ιστορία Πρώιµων Νεώτερων Χρόνων: 
 
Ιστορία Νέου Ελληνισµού 
(από τον 13ο αι. έως την Ελληνική Επανάσταση) 
 
Καθηγήτριες Αναστασία Παπαδία-Λάλα 

Όλγα Κατσιαρδή-Hering  
(σε εκπαιδευτική άδεια κατά το εαρ. 
εξάµηνο)  

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Ευθυµίου  
Λέκτορες Βασιλική Σειρηνίδου 

Αικατερίνη Κωνσταντινίδου 
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Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-18ος αι.) 
 
Επίκ. Καθηγητής  Κωνσταντίνος Γαγανάκης   
 
Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
 
Αναπλ. Καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας  

(σε εκπαιδευτική άδεια  
κατά το χειµ. εξάµηνο) 

 
 
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 19ος-21ος αι. 
(Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσµος): 
 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία 
(από την Ελληνική Επανάσταση 
έως σήµερα) 
 
Καθηγητής     Αντώνιος Λιάκος  
Επίκ. Καθηγήτρια Κατερίνα Γαρδίκα  
 
 
Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου 
 
Επίκ. Καθηγητής               Ευάνθης Χατζηβασιλείου 
 
 
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
Καθηγητής     Χάγκεν Φλάισερ  
Επίκ. Καθηγητής     Κωνσταντίνος Ράπτης  
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Β .  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡΧΑ ΙΟΛΟΓ Ι ΑΣ  ΚΑ Ι  Ι Σ ΤΟΡ Ι ΑΣ  ΤΗΣ  
Τ ΕΧΝΗΣ  
 
Προϊστορική Αρχαιολογία 
 
Καθηγητές/ Καθηγήτριες Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα  

Ιουλία Καραλή-Γιαννακοπούλου  
Ελένη Μαντζουράνη                                           

Επίκ. Καθηγητές/Καθηγήτριες          Ελευθέριος Πλάτων  
 (σε εκπαιδευτική άδεια   
 κατά το εαρ. εξάµηνο) 

Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη 
Λέκτορες Άννα Παπαδηµητρίου-Γραµµένου  

                                                                   Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη 
       (σε εκπαιδευτική άδεια κατά το  

χειµ. εξάµηνο) 
                       Ιωάννης Παπαδάτος 
     Κωνσταντίνος Κοπανιάς  
Βοηθός     Γεώργιος Σταθόπουλος 
 
Κλασική Αρχαιολογία 
Καθηγητές / Καθηγήτριες  Όλγα Παλαγγιά  

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά             
(σε εκπαιδευτική άδεια) 

 Ευαγγελία Σηµαντώνη-Μπουρνιά                             
 Παναγιώτα Κούρου  

 (σε εκπαιδευτική άδεια κατά  
 το εαρ. εξάµηνο) 

                                                        Λυδία Παλαιοκρασσά  
                                                                  (σε εκπαιδευτική  άδεια         
 κατά το εαρ. εξάµηνο)  

 Παναγιώτης Βαλαβάνης  
 Άννα Λαιµού  
Αναπλ. Καθηγήτρια                   Ειρήνη Πέππα-Παπαϊωάννου  
Λέκτωρ Περσεφόνη Γεωργίου-Γκέκα  
 
Βυζαντινή Αρχαιολογία 
Καθηγητές / Καθηγήτριες Νικόλαος Γκιολές 
 Σοφία Καλοπίση-Βέρτη 
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 Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου  
(σε εκπαιδευτική άδεια κατά το χειµ. 
εξάµηνο) 

Αναπλ. Καθηγήτριες Χαρίκλεια Κωνσταντινίδη (σε εκπαιδευτική 
άδεια κατά το χειµ. εξάµηνο) 

Επίκ. Καθηγήτριες/Καθηγητές Βικτωρία Κέπετζη   
   Πλάτων Πετρίδης  
 
Ιστορία της Τέχνης 
Λέκτορες        Δηµήτριος Παυλόπουλος  
         Ευθυµία Μαυροµιχάλη 
Επιστηµονική Συνεργάτις    Αθηνά Σχινά 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  
 
Α. ΣΤΟΧΟΙ 
 
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 

Η Ιστορία έχει επίκεντρό της τον άνθρωπο ως κοινωνικό ον, τη ζωή του, 
τις πράξεις του σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 
(πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό), όπως αυτές διαµορφώνονται 
από τη σχέση µε το φυσικό-γεωγραφικό περιβάλλον. 
Η ανασύνθεση ενός γίγνεσθαι, µε τη βοήθεια των µαρτυριών που έχουν 

περισωθεί, στοιχειοθετεί το αντικείµενο της ιστορικής επιστήµης και τον 
σκοπό του ιστορικού. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην ανεύρεση και 
εξακρίβωση των γεγονότων, στην αναζήτηση της σχέσης αιτίου-αιτιατού και 
της αλληλεξάρτησης των δεδοµένων. Με την ανάκτηση του περασµένου 
γίγνεσθαι, ο άνθρωπος κατορθώνει να συνειδητοποιήσει την εξέλιξή του και, 
εποµένως, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. 
Ο Τοµέας Ιστορίας, που είναι ένας από τους δύο Τοµείς του Τµήµατος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, επιδιώκει την ερµηνευτική προσέγγιση των 
ιστορικών φαινοµένων και τη σφαιρική σύλληψη της Ιστορίας, ώστε να 
εξασφαλίσει στον φοιτητή επιστηµονική επάρκεια και βαθύτερη γνώση του 
ανθρώπινου παρελθόντος. Επειδή η Ιστορία είναι αναπόσπαστα δεµένη µε τις 
άλλες επιστήµες του ανθρώπου, µε τις οποίες πρέπει να συνεργάζεται, πέρα 
από τον κύκλο των µαθηµάτων που προσφέρει ο Τοµέας της Ιστορίας (βλ. 
ανάλυση πιο κάτω), το πρόγραµµα συµπληρώνεται µε µαθήµατα από άλλους 
Τοµείς της Φιλοσοφικής κυρίως Σχολής. 
Έτσι, η κατεύθυνση Ιστορίας, η οποία είναι µία από τις δύο ειδικεύσεις που 

µπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
προσφέρει στον φοιτητή τα αναγκαία εφόδια που απαιτούνται για την έρευνα 
και τη διδασκαλία της Ιστορίας, οι οποίες αποτελούν και τις κύριες επιστηµο-
νικές και επαγγελµατικές του κατευθύνσεις. 
 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 
Αντικείµενο της επιστήµης της Αρχαιολογίας είναι η µελέτη των υλικών 

καταλοίπων των ανθρώπων του παρελθόντος, µε σκοπό την κατανόηση και 
την ερµηνεία της οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισµικής δοµής 
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των κοινωνικών συνόλων από τα οποία προέρχονται. Όταν το ενδιαφέρον της 
µελέτης επικεντρώνεται στα µνηµεία που έχουν ιδιαίτερες αισθητικές 
απαιτήσεις, τότε η επιστήµη ονοµάζεται Ιστορία της Τέχνης (της 
Αρχαιότητας, του Μεσαίωνα, των Νεώτερων Χρόνων). Τα µεγάλα αυτά 
δηµιουργήµατα της τέχνης, που εκφράζουν µέσα από την ισχυρή προσω-
πικότητα των δηµιουργών τους την ανθρώπινη κοσµοθεωρία, όπως διαµορ-
φωνόταν σε κάθε περίοδο, µε βάση τα δεδοµένα της εποχής, ολοκληρώνουν, 
όπως είναι φυσικό, την κατανόηση της ιστορικής πορείας της ανθρωπότητας. 
Η άποψη ότι η Ιστορία της Τέχνης έχει ως κύριο αντικείµενο την εξοικείωση 
µε τα σηµαντικά µνηµεία και µοναδικό σκοπό την αισθητική απόλαυση έχει 
προ πολλού υποχωρήσει· σήµερα επικρατεί η νέα ιστορική αντίληψη της 
µελέτης των κοινωνιών µε τη βοήθεια αντιπροσωπευτικών έργων της τέχνης 
κάθε περιόδου. 
Η επιστήµη της Αρχαιολογίας ασχολείται µε όλους τους µεγάλους 

πολιτισµούς του παρελθόντος. Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών η διδασκαλία της 
Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης εξειδικεύεται, ώς τώρα, στα 
παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: 
 
1. Προϊστορική Αρχαιολογία: Αντικείµενο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας 

είναι η µελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας 
από την εµφάνιση του ανθρώπου έως το τέλος της εποχής του Χαλκού 
(1100 π.Χ.), κυρίως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και 
περιλαµβάνει τις παρακάτω µεγάλες ενότητες: 
1. Παλαιολιθική Εποχή 
2. Νεολιθική Εποχή 
3. Πρώιµη, Μέση και Ύστερη εποχή του Χαλκού (Ελλαδικός-Κυκλαδικός-

Μινωικός-Μυκηναϊκός πολιτισµός και νησιωτικός πολιτισµός ΒΑ 
Αιγαίου). 

2. Κλασική Αρχαιολογία: Αντικείµενο της Κλασικής Αρχαιολογίας είναι η 
µελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας από το 
τέλος της Εποχής του Χαλκού έως και το τέλος της Ρωµαιοκρατίας στην 
περιοχή του Κλασικού κόσµου και περιλαµβάνει τις παρακάτω µεγάλες 
περιόδους: 
1. Πρώιµοι Χρόνοι (Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική  
εποχή) 
2. Αρχαϊκοί Χρόνοι 
3. Κλασικοί Χρόνοι 
4. Ελληνιστικοί Χρόνοι 
5. Εποχή Ρωµαιοκρατίας 
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3. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία: Αντικείµενο της Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας είναι η µελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης 
δραστηριότητας από την εµφάνιση του Χριστιανισµού έως την Άλωση και 
της Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας η µελέτη των µνηµείων από την 
Άλωση έως τη δηµιουργία του  Ελληνικού Κράτους. Το γνωστικό αυτό 
αντικείµενο περιλαµβάνει τις παρακάτω µεγάλες περιόδους: 
1. Παλαιοχριστιανική περίοδος 
2. Βυζαντινή περίοδος (Πρωτοβυζαντινή-Μεσοβυζαντινή-

Υστεροβυζαντινή) 
3. Μεταβυζαντινή περίοδος 

 
4. Ιστορία Τέχνης Νεώτερων Χρόνων: Αντικείµενο της Ιστορίας της 

Τέχνης των Νεώτερων Χρόνων είναι τα έργα της Νεότερης Τέχνης της 
Ευρώπης και της Αµερικής, τα κοσµικά δηµιουργήµατα του ελλαδικού 
χώρου την εποχή της Τουρκοκρατίας, καθώς και τα έργα τέχνης των 
χρόνων µετά την Ελληνική Επανάσταση. Το γνωστικό αυτό αντικείµενο 
περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
1. Νεότερη Ευρωπαϊκή και Αµερικανική Τέχνη 
2. Νεοελληνική Τέχνη 
 
Επιµέρους κλάδοι των παραπάνω γνωστικών αντικειµένων είναι η 
Αρχιτεκτονική, η Γλυπτική, η Ζωγραφική, η Χαρακτική, η Κεραµική 
(Αγγειοπλαστική-Αγγειογραφία), η Μνηµειακή Τοπογραφία, η 
Μικροτεχνία, η Βιοτεχνία, η Νοµισµατική, η Επιγραφική. 

 
Η κύρια επαγγελµατική κατεύθυνση του αρχαιολόγου και του ιστορικού 

της τέχνης είναι ο διορισµός στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Κράτους, 
στόχος της οποίας είναι η έρευνα και η προστασία των µνηµείων (εντοπισµός, 
αποκάλυψη, µελέτη, συντήρηση και ανάδειξη), καθώς και η οργάνωση 
µουσείων και εκθέσεων έργων τέχνης. 

Αποφασιστική υπήρξε, από παλιά, η συµβολή των αρχαιολόγων και 
ιστορικών της τέχνης στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής 
φυσιογνωµίας του ελληνικού χώρου, µε τη διάσωση των αρχαιολογικών 
µνηµείων, των παραδοσιακών οικισµών και του ιστορικού γενικά τοπίου. 

Αρχαιολόγοι και ιστορικοί της τέχνης απασχολούνται επίσης σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά και σε Ερευνητικά Ιδρύµατα. Τέλος, η Μέση Εκπαίδευση 
απορροφά µεγάλο µέρος αποφοίτων του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας. 
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Γενικότερα, η αρχαιολογική παιδεία και η γνώση της ιστορίας της τέχνης 
αποτελούν τη βάση της αισθητικής καλλιέργειας και κυρίως ολοκληρώνουν 
την ιστορική αντίληψη. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ορισµό του Εrnst Buschor, 
«Αρχαιολογία είναι το ορατό τµήµα της Ιστορίας». Οι αρχαιολογικές γνώσεις 
αποτελούν, επίσης, απαραίτητο συµπλήρωµα της παιδείας του φιλολόγου, 
επειδή υπάρχει αντιστοιχία και αλληλοσυµπλήρωση µεταξύ των 
πληροφοριών που παρέχουν οι γραπτές πηγές και τα µνηµεία. 
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B. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
  
Ι .  ΓΕΝΙΚΑ  
 
   Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας περιλαµβάνει δύο κατευθύνσεις 
σπουδών, που αντιστοιχούν σε δύο ειδικεύσεις: α) ειδίκευση Ιστορίας και β) 
ειδίκευση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 
   Η επιλογή κατεύθυνσης δηλώνεται από τον φοιτητή στη Γραµµατεία µετά 
την ολοκλήρωση του Δ΄ εξαµήνου των σπουδών του. 
   Ανεξάρτητα από την ειδίκευση, προβλέπονται υποχρεωτικά µαθήµατα και 
για τις δύο κατευθύνσεις, ώστε να παρέχεται σφαιρική γνώση και να είναι 
δυνατή η απορρόφηση των αποφοίτων του Τµήµατος και από τη Μέση 
Εκπαίδευση. Με την ειδίκευση, ο φοιτητής εµβαθύνει, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας, σε ορισµένες εποχές ή επιµέρους κλάδους 
και αποκοµίζει ειδικές γνώσεις, ερεθίσµατα και µεθόδους προσέγγισης της 
ιστορικής και αρχαιολογικής επιστήµης. 

 
Ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν µπορεί να είναι 

κατώτερος των 8 εξαµήνων, κατά τα οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 
να διαµορφώνουν οι ίδιοι το πρόγραµµά τους. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε 
µαθήµατα Βάσης, σε µαθήµατα Κορµού, σε µαθήµατα Ειδίκευσης και σε 
µαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής. 

 
Τα µαθήµατα Βάσης περιλαµβάνουν µαθήµατα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής, τα οποία οι φοιτητές του Τµήµατός µας υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν, προκειµένου να διαµορφώσουν τη βάση εκείνη των 
γνώσεων που θα τους επιτρέψει να προσεγγίσουν, µε την απαραίτητη 
ευρύτερη εποπτεία, τον επιστηµονικό κλάδο που θα επιλέξουν, αλλά και να 
ανταποκριθούν επιτυχέστερα στις απαιτήσεις της πιθανής µελλοντικής τους 
απορρόφησης στη Μέση Εκπαίδευση. 
Τα µαθήµατα Κορµού περιλαµβάνουν µαθήµατα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, 

και Ιστορίας της Τέχνης και είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές των δύο 
κατευθύνσεων. Με τα µαθήµατα αυτά, οι φοιτητές του Τµήµατός µας 
αποκτούν έναν κοινό κορµό γνώσεων, µε αφετηρία τον οποίο µπορούν, στη 
συνέχεια, να εµβαθύνουν σε ειδικότερους κλάδους της επιστήµης τους µέσω 
των µαθηµάτων Ειδίκευσης. Η κατηγορία αυτή µαθηµάτων περιλαµβάνει 
Υποχρεωτικά και Επιλεγόµενα.  
Από τα προσφερόµενα Επιλεγόµενα µαθήµατα Ειδίκευσης υποχρεούται ο 

φοιτητής να επιλέξει µέχρι το πέρας των σπουδών του τουλάχιστον δύο 
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σεµιναριακά µαθήµατα, στα οποία η απόδοσή του θα ελέγχεται µε 
σεµιναριακή εργασία, που θα αποδεικνύει την ικανότητά του στον χειρισµό 
της επιστηµονικής µεθόδου, στον εντοπισµό θεµάτων µε ερευνητικό 
ενδιαφέρον και στην κριτική τοποθέτηση απέναντι στο θέµα που εξετάζεται.  
Προσφέρονται επίσης µαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής, τα οποία ο 

φοιτητής µπορεί να επιλέξει από τρεις κατηγορίες µαθηµάτων (βλ. 
παρακάτω). Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι µαθήµατα, υποχρεωτικά ή 
επιλεγόµενα, που προσφέρονται από την άλλη κατεύθυνση. 
Μαθήµατα του Τµήµατος προσφέρονται στα υπόλοιπα Τµήµατα της 

Σχολής είτε ως υποχρεωτικά είτε ως επιλεγόµενα (σε συνδιδασκαλία). 
 

   Από το 2002 το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προχώρησε σε: 
 
• Εφαρµογή νέων τεχνολογιών στα περισσότερα µαθήµατα.  

Κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος πολλά µαθήµατα υποστηρίζονται από 
ιστοσελίδα µε αναλυτικό διάγραµµα και βιβλιογραφία ή/και 
εµπλουτίζονται µε τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
Παράλληλα σε ορισµένα σεµιναριακά µαθήµατα προβλέπεται η 
εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων βιβλιογραφικής αναζήτησης.  

• Προσφορά µαθηµάτων πληροφορικής, βασικών και 
εξειδικευµένων. 
Προβλέπεται να προσφερθούν κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. 

• Συγκρότηση ψηφιακού εργαστηρίου για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών διδασκόντων και διδασκοµένων. 
Στεγάζεται σε χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στον β΄ όροφο  του  
κτηρίου  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  και  χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
τη διεξαγωγή µαθηµάτων, στα οποία απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή από διδάσκοντες και διδασκοµένους.  

• Διεύρυνση της συνεργασίας του Τµήµατος µε µέλη ΔΕΠ άλλων 
τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και µε εξωτερικούς συνεργάτες. 
Θα προσφερθούν σεµιναριακά µαθήµατα από εξωτερικούς συνεργάτες.  
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Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 
    Εντός του αµέσου προσεχούς διαστήµατος αναµένεται η έγκριση του νέου 
προγράµµατος πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τµήµατος. 
   Στo πλαίσιo του Τοµέα Ιστορίας λειτουργεί πρόγραµµα εθελοντικής 
εργασίας των φοιτητών του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε Αρχεία 
και Ερευνητικά  Κέντρα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις 
υπεύθυνες του προγράµµατος: κ. Μ. Ευθυµίου και κ. Α. Κόλια-Δερµιτζάκη. 
 
Βιβλιοθήκες 
   Οι δύο Βιβλιοθήκες του Τµήµατος (Σπουδαστήριο Ιστορίας και 
Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης) διαθέτουν περίπου 
70.000 τόµους εξειδικευµένων βιβλίων και περιοδικών. Το µεγαλύτερο 
ποσοστό τους έχει ήδη καταγραφεί ηλεκτρονικά και το έργο αυτό συνεχίζεται. 
Η αναζήτηση µπορεί να γίνει στη διεύθυνση: www.lib.uoa.gr  / επιλογή: οpac.  
 
Ιστοσελίδα 
   Από το 2005 τέθηκε σε λειτουργία η νέα κοινή ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη διεύθυνση: www.arch.uoa.gr. Οι φοιτητές 
µπορούν να συµβουλεύονται την ιστοσελίδα για το περιεχόµενο και την 
εξεταστέα ύλη ορισµένων µαθηµάτων και για ανακοινώσεις που τους 
αφορούν. Επιπλέον, σε µεγάλο αριθµό µαθηµάτων προσφέρεται η 
δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική τάξη (e-class). 

http://www.lib.uoa.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
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ΙΙ .  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 168 διδακτικές µονάδες (1 
διδακτική µονάδα αντιστοιχεί σε µία ώρα εξαµηνιαίου µαθήµατος). Οι 
διδακτικές αυτές µονάδες (δ.µ.) αντιστοιχούν σε 42 µαθήµατα, η επιτυχής 
παρακολούθηση των οποίων αποτελεί το ελάχιστο όριο για την απόκτηση του 
πτυχίου στον ελάχιστο χρόνο σπουδών που είναι τα 8 εξάµηνα. Οι διδακτικές 
αυτές µονάδες οργανώνονται σε τετράωρα εξαµηνιαία µαθήµατα που 
κατανέµονται στις ακόλουθες ενότητες: 
 
 
1.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΔΥΟ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 

α)  Μαθήµατα Βάσης:1 
12 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 48 δ.µ. 

 
β)  Μαθήµατα Κορµού: 

16 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 64 δ.µ. 
Μαθήµατα Ιστορίας: 

Δηλαδή 8 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 32 δ.µ. 
Μαθήµατα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης: 
8 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 32 δ.µ. 

 
 

 
     1. Στην περίπτωση που οι φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
παρακολουθούν µάθηµα προσφερόµενο σε πεντάωρη βάση µέσα στο πρόγραµµα 
άλλου Τµήµατος της Σχολής είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν και τις 5 ώρες. 
Το πεντάωρο µάθηµα υπολογίζεται σε 4 δ.µ. Τα µαθήµατα Βάσης προσφέρονται από 
τα Τµήµατα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Σχολής µας. 
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2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

α) Μαθήµατα Ειδίκευσης:2 
 

10 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 40 δ.µ., που οργανώνονται για την 
 
Κατεύθυνση Ιστορίας σε:  Κατεύθυνση Αρχαιολογίας σε: 
 
6 µαθήµατα        4 µαθήµατα  8 µαθήµατα         2 µαθήµατα 
Υποχρεωτικά     Επιλεγόµενα          Υποχρεωτικά       Επιλεγόµενα 
Ειδίκευσης,         Ειδίκευσης,   Ειδίκευσης,         Ειδίκευσης, 
× 4 δ.µ. = 24 δ.µ.   × 4 δ.µ. = 16 δ.µ.      × 4 δ.µ. = 32 δ.µ.   × 4 δ.µ. = 8 δ.µ. 
 

 
β) Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 
 

4 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 16 δ.µ. 
 

                                                 
     2. Από τα προσφερόµενα Επιλεγόµενα µαθήµατα Ειδίκευσης υποχρεούται ο 
φοιτητής να επιλέξει µέχρι τέλους των Σπουδών του τουλάχιστον δύο σεµιναριακά 
µαθήµατα, η επίδοση στα οποία θα διαµορφώνεται µε βάση την προφορική 
παρουσίαση και τη γραπτή µορφή της εργασίας του, καθώς επίσης και τη συµµετοχή 
του στο σεµινάριο. Το µέγεθος των εργασιών θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5.500 
και 7.000 λέξεων, συµπεριλαµβανοµένων των παραποµπών. 
     Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των φοιτητών ανά σεµινάριο δεν είναι δυνατό να 
υπερβαίνει τους 20. 
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Αναλυτικά: 
 

1.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΔΥΟ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 
α) Μαθήµατα Βάσης    δ.µ. 

 
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία    16 
Λατινική Φιλολογία        8 
Βυζαντινή Φιλολογία-Βυζαντινά Κείµενα     4 
Νεοελληνική Φιλολογία       8 
Γλωσσολογία         4 
Παιδαγωγικά         4 
Ιστορία της Φιλοσοφίας ή                            4 
Παιδαγωγικά                        ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
       48 δ.µ.  
 
 β) Μαθήµατα Κορµού 
 

(16 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 64 δ.µ) 
 
• Μαθήµατα Ιστορίας 
 

(8 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 32 δ.µ.) 
ΙΙ 03 Εισαγωγή στην Ιστορία 
ΙΙ 10  Αρχαία Ιστορία Α΄ 
ΙΙ 11        Αρχαία Ιστορία Β΄ 
ΙΙ 12        Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως 
ΙΙ 13         Βυζαντινή Ιστορία Α΄ 
ΙΙ 14         Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄ 
ΙΙ 17         Ιστορία Νέου Ελληνισµού Α΄ 
ΙΙ 18         Νεότερη Ελληνική Ιστορία  
 
 
• Μαθήµατα Αρχαιολογίας 
 

(8 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 32 δ.µ.) 
 
ΙΑ 02  Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄ 
ΙΑ 10  Προϊστορική Αρχαιολογία Β΄ 
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ΙΑ 11  Κλασική Αρχαιολογία Α΄ 
ΙΑ 12  Κλασική Αρχαιολογία Β΄ 
ΙΑ 13   Βυζαντινή Αρχαιολογία Α΄ 
ΙΑ 14  Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄ 
ΙΑ 15  Ιστορία της Τέχνης Α΄  
ΙΑ 16      Ιστορία της Τέχνης Β΄  
 
2.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

α) Μαθήµατα Ειδίκευσης 
 

(10 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 40 δ.µ.) 
 

• Κατεύθυνση Ιστορίας 
 

Υποχρεωτικά (6 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 24 δ.µ.) 
 
ΙΙ 25  Αρχαία Ιστορία Γ΄ 
ΙΙ 26  Βυζαντινή Ιστορία Β΄  
ΙΙ 29  Μεθοδολογικά προβλήµατα της Ιστορίας 
ΙΙ 30  Ιστορία Νέου Ελληνισµού Β΄  
ΙΙ 31  Νεότερη Ελληνική Ιστορία Β΄ 
ΙΙ 19  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄ 
 
 
Επιλεγόµενα   (4 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 16 δ.µ.) 
 
Α. Επιλεγόµενα σεµιναριακά 
 
ΣΙ 33  Αρχαία Ιστορία 
ΣΙ 40  Αρχαία Ελληνική Επιγραφική 
ΣΙ 45  Αρχαία Ιστορία (Ελληνιστική)   
ΣΙ 47  Ρωµαϊκή Ιστορία  
ΣΙ 41  Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως  
ΣΙ 32  Βυζαντινή Ιστορία                                                           
ΣΙ 53  Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ  
ΣΙ 66  Βυζαντινή Ιστορία ΙΙΙ  
ΣΙ 72  Βυζαντινή Ιστορία IV  
ΣΙ 80  Βυζαντινή Ιστορία: Βοηθητικές Επιστήµες Γ΄  
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ΣΙ 89  Βυζαντινή Ιστορία  
 
ΣΙ 57  Ιστορία Νέου Ελληνισµού Ι  
ΣΙ 102  Αρχειακές πηγές και έρευνα                                           
ΣΙ 122  Ιστορία Νέου Ελληνισµού 
ΣΙ 130  Ιστορία Νέου Ελληνισµού 
 
ΣΙ 37  Ιστορία Νεότερου Ελληνισµού                                    
ΣΙ 132  Ιστορία Νεότερου Ελληνισµού 
 
ΣΙ 121  Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου                              
 
ΣΙ 55  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι    
ΣΙ 118  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία   
ΣΙ  119   Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία   
ΣΙ 131   Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία              
 
 
Β.  Επιλεγόµενα µη σεµιναριακά 
 
ΙΙ 91  Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορική Νοµισµατική 
ΙΙ 111  Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας  
ΙΙ 84  Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου Ι                          
ΙΙ 64  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ   
 
• Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
 
Υποχρεωτικά (8 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 32 δ.µ.) 
 
ΙΑ 25 Τοπογραφία - Ανασκαφική 
ΙΑ 26 Προϊστορική Αρχαιολογία  
ΙΑ 30 Προϊστορική Αρχαιολογία  
ΙΑ 27 Κλασική Αρχαιολογία 
ΙΑ 31 Κλασική Αρχαιολογία  
ΙΑ 28 Βυζαντινή Αρχαιολογία  
ΙΑ 32 Βυζαντινή Αρχαιολογία  
ΙΑ 29 Ιστορία της Τέχνης  
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Επιλεγόµενα 
Από την ποικιλία θεµάτων, µε βάση τις ανάγκες του Τµήµατος, κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 προσφέρονται τα εξής: 
 
Α. Επιλεγόµενα σεµιναριακά    (2 µαθήµατα Χ 4 δ.µ. = 8 δ.µ.) 
 
ΣΑ 22  Προϊστορική Αρχαιολογία  
ΣΑ 77    Περιβαλλοντική Αρχαιολογία  
ΣΑ 70       Προϊστορική Αρχαιολογία  
ΣΑ 74       Προϊστορική Αρχαιολογία  
ΣΑ 10     Προϊστορική Αρχαιολογία 
ΣΑ 110      Προϊστορική Αρχαιολογία  
ΣΑ 33        Κλασική Αρχαιολογία  
ΣΑ 60  Κλασική Αρχαιολογία  
ΣΑ 124      Κλασική Αρχαιολογία  
ΣΑ 45        Βυζαντινή Αρχαιολογία 
ΣΑ 90      Βυζαντινή Αρχαιολογία  
ΣΑ 120   Βυζαντινή Αρχαιολογία  
ΣΑ 118  Ιστορία της Τέχνης   
 
Β. Επιλεγόµενα µη σεµιναριακά    
(προσµετρώνται  στα µαθήµατα ελεύθερηςεπιλογής)  
 
ΙΑ 72  Προϊστορική Αρχαιολογία 
ΙΑ 73  Προϊστορική Αρχαιολογία  
ΙΑ 123          Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία  
ΙΑ 115           Κλασική Αρχαιολογία 
ΙΑ 116   Κλασική Αρχαιολογία 
ΙΑ 125           Κλασική Αρχαιολογία 
ΙΑ 127    Βυζαντινή Αρχαιολογία  
ΙΑ 97             Ιστορία της Τέχνης  
ΙΑ 122           Ιστορία της Τέχνης 
 
β) Ελεύθερης επιλογής              (4 µαθήµατα × 4 δ.µ. = 16 δ.µ.) 
 
 Ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει τα τέσσερα µαθήµατα ελεύθερης 

επιλογής από: 
  
α) µαθήµατα του Τµήµατος της ίδιας ή της άλλης κατεύθυνσης. 
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β)  µαθήµατα άλλων Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και άλλων 
Πανεπιστηµιακών Σχολών της Αθήνας σύµφωνα µε τις διαθεσιµότητες. 
Σχετικός κατάλογος θα αναρτηθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος.  

         Ιδιαιτέρως οι φοιτητές κατεύθυνσης Αρχαιολογίας θα πρέπει να 
επιλέξουν από τα τέσσερα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής  οπωσδήποτε 
δύο από τα παραπάνω προσφερόµενα µαθήµατα του Τοµέα 
Αρχαιολογίας (επιλεγόµενα ΙΑ) και τα υπόλοιπα δύο από τα 
προσφερόµενα από τον Τοµέα Ιστορίας, από άλλα τµήµατα της Σχολής ή 
από άλλα εκπ. ιδρύµατα (Συνιστάται στους φοιτητές της κατεύθυνσης 
Αρχαιολογίας να επιλέγουν το µάθηµα ΣΙ 40 Αρχαία Ιστορία: 
Επιγραφική, όταν αυτό προσφέρεται).  

       Σηµειώνεται και πάλι ότι είναι υποχρεωτικά δύο σεµιναριακά µαθήµατα 
(ΣΑ) 

 
Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυµεί να επιλέξει µαθήµατα της 

κατηγορίας β) παρακαλείται να επικοινωνήσει µε τον σύµβουλο σπουδών του 
Τοµέα. Σηµειώνεται ότι το επιλεγόµενο µάθηµα πρέπει να διδάσκεται 
τουλάχιστον τρεις ώρες εβδοµαδιαίως. 

 
Σηµειώνεται ότι οι βαθµοί ECTS των µαθηµάτων που προσφέρει το τµήµα σε 
ξένους φοιτητές έχουν διαµορφωθεί ως ακολούθως: 
Απλό µάθηµα (διδασκαλία) 6 µονάδες 
Σεµιναριακό µάθηµα 8 µονάδες  
Μεταπτυχιακό µάθηµα 10 µονάδες 
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ΙΙΙ .  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  KAI 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΑ  
ΕΞΑΜΗΝΑ  

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Για τον καταρτισµό του ενδεικτικού προγράµµατος που παρατίθεται στις 
επόµενες σελίδες θεωρήθηκε σκόπιµο τα γενικά και υποχρεωτικά µαθήµατα 
να προτάσσονται των ειδικών, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η βάση εκείνη των 
γνώσεων που θα επιτρέψει στον φοιτητή να κινηθεί µε άνεση σε περισσότερο 
εξειδικευµένα µαθήµατα. Με αυτό το σκεπτικό, στα πρώτα εξάµηνα 
απαντούν γενικά µαθήµατα, ενώ στα τελευταία ειδικά. 

Η κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική και όχι 
υποχρεωτική για τον φοιτητή, ο οποίος µπορεί να συνδυάσει ελεύθερα τα 
µαθήµατα που θέλει να παρακολουθήσει, εφόσον αυτά προσφέρονται. 

Ενδείκνυται τα γενικά µαθήµατα να προηγούνται των ειδικών και 
επισηµαίνεται ότι ο φοιτητής πρέπει να καταρτίσει το εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµά του, έτσι ώστε οι ώρες των διδασκοµένων µαθηµάτων να µη 
συµπίπτουν. 

Ενδείκνυται, επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών του να καλύψει, κατά 
το δυνατόν, τους επιµέρους βασικούς κλάδους των γνωστικών αντικειµένων. 

Η οργάνωση του προγράµµατος προσαρµόζεται στον ελάχιστο αριθµό 
εξαµήνων (8) και µαθηµάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του 
πτυχίου, όπως αυτά αναλύονται στις προηγούµενες σελίδες. 

Από τα επιλεγόµενα µαθήµατα ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει αυτά που 
ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, εφόσον αυτά 
προσφέρονται (π.χ. ο φοιτητής που ενδιαφέρεται για την Κλασική 
Αρχαιολογία µπορεί να επιλέξει το µάθηµα αυτό σε οποιοδήποτε εξάµηνο 
παρέχεται —µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει τον ίδιο κωδικό αριθµό— συµ-
πληρώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις επιλογές του). 

Ο φοιτητής µπορεί να παρακολουθήσει στα πρώτα 5 εξάµηνα µέχρι 8 
(οκτώ) µαθήµατα ανά εξάµηνο. Στα υπόλοιπα εξάµηνα µπορεί να υπερβεί 
τον αριθµό αυτό, έχοντας όµως υπόψη τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης για τη 
λήψη του πτυχίου.  

Οι φοιτητές υποχρεούνται δύο φορές κάθε χρόνο, κατά το χειµερινό και το 
εαρινό εξάµηνο ύστερα από σχετική ανακοίνωση της Γραµµατείας του 
Τµήµατος, να δηλώνουν όλα τα µαθήµατα, στα οποία προτίθενται να 
εξετασθούν. Τα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής που δηλώνονται ανά εξάµηνο 
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δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τέσσερα. Οι δηλώσεις των µαθηµάτων 
γίνονται µέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα: http://my-studies.uoa.gr. Για τις 
δηλώσεις των µαθηµάτων οι φοιτητές µπορούν να χρησιµοποιούν είτε δικό 
τους υπολογιστή, είτε τους υπολογιστές, που βρίσκονται 1) στο Σπουδαστήριο 
Ιστορίας και στο Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (6ος 
όροφος), 2) στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας (8ος όροφος) και 3) στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 
15). 

Στα µαθήµατα που προσφέρονται από περισσότερους από έναν 
διδάσκοντες, καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν τον διδάσκοντα που θα 
παρακολουθήσουν, µία εβδοµάδα µετά την έναρξη των µαθηµάτων. Ο 
αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών θα κατανέµεται στους διδάσκοντες, 
εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά από τον Τοµέα για το συγκεκριµένο 
µάθηµα. 

Η αποτυχία σε υποχρεωτικό µάθηµα συνεπάγεται την εκ νέου 
παρακολούθησή του σε επόµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε 
µάθηµα επιλογής, ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει το ίδιο ή άλλο µάθηµα. 

 
 

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  
 
     Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, για να διευκολύνει τους φοιτητές 
σχετικά µε την οργάνωση των σπουδών τους, αποφάσισε να ορίσει 
συµβούλους σπουδών από κάθε Τοµέα, οι οποίοι κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος 2008-2009 θα δέχονται 2 ώρες την εβδοµάδα τους φοιτητές που 
επιθυµούν να ζητήσουν οδηγίες για τις σπουδές τους (η ηµέρα και η 
ώρα θα ανακοινωθούν στους Τοµείς). 

 
   
Στις επόµενες σελίδες παρατίθεται ενδεικτικό πρόγραµµα ανά εξάµηνα 

καθώς και ορισµένες παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν το φοιτητή. 
Σηµειώνεται ότι όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

µαθήµατα και από τις δύο κατευθύνσεις, τόσο από την κατηγορία 
«Μαθήµατα Ειδίκευσης», όσο και από την κατηγορία «Επιλεγόµενα 
Μαθήµατα». Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλουν να δηλώσουν την επιλογή 
τους στον διδάσκοντα εντός µιας εβδοµάδας από την έναρξη των µαθηµάτων. 
Σε περίπτωση που οι φοιτητές µετά την απόκτηση του πτυχίου τους 
επιθυµούν να παρακολουθήσουν την άλλη κατεύθυνση σπουδών, δεν 

http://my-studies.uoa.gr/
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δικαιούνται να επιλέξουν τα µαθήµατα ειδίκευσης ή επιλογής στα οποία 
είχαν επιτύχει κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών τους. 
 
 
2 .  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
Διευκρινίζεται για µία ακόµη φορά: 
 
Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 168 δ.µ., δηλαδή 112 δ.µ. από 

τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα και για τις δύο κατευθύνσεις, και 56 δ.µ. από τα 
Μαθήµατα Κατεύθυνσης. 
Από τα προσφερόµενα Επιλεγόµενα Μαθήµατα Ειδίκευσης υποχρεούται ο 

φοιτητής να επιλέξει µέχρι τέλους των σπουδών του τουλάχιστον δύο 
σεµιναριακά µαθήµατα, στα οποία η απόδοσή του θα ελέγχεται µε 
σεµιναριακή εργασία που θα αποδεικνύει την ικανότητά του στον χειρισµό 
της επιστηµονικής µεθόδου, στον εντοπισµό θεµάτων που ενδιαφέρουν 
ερευνητικά και στην κριτική τοποθέτηση απέναντι στο εξεταζόµενο θέµα. 
Το Πρόγραµµα είναι ενδεικτικό· ο φοιτητής είναι ελεύθερος να συνδυάσει 

µόνος του τα µαθήµατα ανά εξάµηνο, ώστε να είναι σε θέση εντός 8 
εξαµήνων να έχει συγκεντρώσει τον αριθµό των δ.µ. που απαιτούνται για τη 
λήψη του πτυχίου. 
Η προτεινόµενη οργάνωση των µαθηµάτων Βάσης, Κορµού και Ειδίκευσης 

ακολουθεί το παρακάτω σχήµα. 
Τα µαθήµατα κατανέµονται σε τρεις ζώνες: 

 
Α ζώνη =  Τα πρώτα εξάµηνα όπου διδάσκονται  
τα 8 + 8 µαθήµατα Κορµού + 6 Βάσης 
 
 
 
A΄ 
Εξ. {

 
2 Ιστορίας Κορµού (Εισαγωγή στην Ιστορία /  
Αρχαία Ιστορία)  
2 Αρχαιολογίας Κορµού (Προϊστορική Αρχαιολογία / Κλασική 
Αρχαιολογία) 
 1 Βάσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι) 

 
(5 µαθήµατα) 
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B΄ Εξ. { 

 
2 Ιστορίας Κορµού (Αρχαία Ιστορία /  
Μεσαιωνική Ιστορία) 
2 Αρχαιολογίας Κορµού (Προϊστορική  
Αρχαιολογία / Κλασική Αρχαιολογία) 
 2 Βάσης (Λατινική Φιλολογία/Γλωσσολογία) 

  
(6 µαθήµατα) 

                
 
 
 
Γ΄ Εξ. { 

 
2 Ιστορίας Κορµού (Βυζαντινή Ιστορία / Ιστορία Νέου 
Ελληνισµού) 
2 Αρχαιολογίας Κορµού (Βυζαντινή  
Αρχαιολογία / Ιστορία της Τέχνης) 
 1 Βάσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ) 

  
(5 µαθήµατα) 

  
 
 
 
 
Δ΄ Εξ. { 

 
2 Ιστορίας Κορµού (Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία / Νεότ. 
Ελληνική Ιστορία) 
2 Αρχαιολογίας Κορµού (Βυζαντινή  
Αρχαιολογία / Ιστορία της Τέχνης) 
 1 Βάσης (Νεοελληνική Φιλολογία) 

  
(5 µαθήµατα) 
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Β ζώνη =  Εισαγωγή και κυριαρχία Μαθηµάτων Κατεύθυνσης 
 (Υποχρεωτικά Ειδίκευσης και Επιλεγόµενα)  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
 
 
 
 
Ε΄ Εξ. { 

 
2 Ιστορίας Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Μεθοδολογία 
Ιστορίας / Ρωµαϊκή Ιστορία) 
3 Βάσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία / Λατινική 
Φιλολογία / Βυζαντινά Κείµενα) 
1 Ελεύθερη Επιλογή  

(6 µαθήµατα) 
 
 
 
 
ΣΤ΄ Εξ. { 

 
2 Ιστορίας Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Βυζαντινή Ιστορία / 
Ιστορία της Βενετοκρατίας) 
2 Βάσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία / Νεοελληνική 
Φιλολογία) 
1 Ελεύθερη Επιλογή  

(5 µαθήµατα) 
  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

 
 
 
 
Ε΄ Εξ. { 

Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (Προϊστορική 
Αρχαιολογία) 
Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (Κλασική 
Αρχαιολογία) 
1 Ελεύθερη Επιλογή 
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
Λατινική Φιλολογία 
 Βυζαντινά Κείµενα  

(6 µαθήµατα) 
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ΣΤ΄ Εξ. { 

Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης  
(Ιστορία της Τέχνης) 
Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης  
(Βυζαντινή Αρχαιολογία) 
1 Ελεύθερη Επιλογή 
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
Νεοελληνική Φιλολογία 

(5 µαθήµατα) 
 

     
Γ ζώνη = Κυριαρχία Επιλογών Ελεύθερων και Ειδίκευσης 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
 
 
 
 
Ζ΄ Εξ. { 

 
2 Ιστορίας Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Ευρωπαϊκή 
Ιστορία/Νεότερη Ελληνική Ιστορία)  
2 Ιστορίας Επιλεγόµενα Ειδίκευσης 
1 Βάσης (Παιδαγωγικά/Ιστορία της  
Φιλοσοφίας)  

(5 µαθήµατα) 
 
 
 
 
Η΄ Εξ. { 

 
2 Ιστορίας Επιλεγόµενα Ειδίκευσης 
2 Ελεύθερες Επιλογές 
1 Βάσης (Παιδαγωγικά)  

(5 µαθήµατα) 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
 
 
 
 
Ζ΄ Εξ. { 

 
Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (Προϊστορική 
Αρχαιολογία)  
Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης  
(Βυζαντινή Αρχαιολογία) 
Αρχαιολογία: Επιλεγόµενο Ειδίκευσης  
(Σεµινάριο Ι) 
1 Ελεύθερη Επιλογή 
Παιδαγωγικά / Ιστορία της Φιλοσοφίας  

(5 µαθήµατα) 
 
 
 
 
Η΄ Εξ. { 

 
Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (Τοπογραφία - 
Ανασκαφική)  
Αρχαιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (Κλασική  
Αρχαιολογία) 
Αρχαιολογία: Επιλεγόµενο Ειδίκευσης  
(Σεµινάριο ΙΙ) 
1 Ελεύθερη Επιλογή 
Παιδαγωγικά   

(5 µαθήµατα) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΑ  ΕΞΑΜΗΝΑ  
 
                    - 1 -      - 2 - 
 
ΒΦΑ03  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι  ΒΦL03 Λατινική Φιλολογία Ι 
ΙΙ03**    Εισαγωγή στην Ιστορία2                     ΒΦΓ03 Γλωσσολογία                                       
ΙΙ10**    Αρχαία Ιστορία Α΄                ΙΙ11**  Αρχαία Ιστορία Β΄ 
ΙΑ02**   Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄           ΙΙ12**   Μεσαιωνική Ιστορία της 

Δύσεως 
ΙΑ11**  Κλασική Αρχαιολογία Α΄                   ΙΑ10**  Προϊστορική 

Αρχαιολογία Β΄ 
                                                        ΙΑ12**   Κλασική  

Αρχαιολογία Β΄ 
 
  - 3 -      - 4 - 
 
ΒΦΑ04  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ        ΒΦΝ03 Νεοελληνική Φιλολογία Ι 
ΙΙ13**     Βυζαντινή Ιστορία Α΄ ΙΙ14**  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Α΄ 
ΙΙ17**    Ιστορία Νέου Ελληνισµού Α΄  ΙΙ18** Νεότερη Ελληνική 

Ιστορία Α΄ 
ΙΑ13**  Βυζαντινή Αρχαιολογία Α΄              ΙΑ14**  Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄ 
ΙΑ15**  Ιστορία της Τέχνης Α΄   ΙΑ16**  Ιστορία της Τέχνης Β΄ 
 
   

 
  2.  Οι ενδείξεις µετά τους κωδικούς αριθµούς των µαθηµάτων: 

Β = Μαθήµατα Βάσης 
**= Μαθήµατα υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις 
*Ι = Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Ιστορίας 
Ι- =  Επιλεγόµενα Κατεύθυνσης Ιστορίας 
*ΙΙ= Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
ΙΙ-=  Επιλεγόµενα Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 

Τα µαθήµατα µε την ένδειξη Β (Βάσης) και εκείνα που απαντούν στα 4 πρώτα εξά-
µηνα είναι υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις. Τα µαθήµατα µε τις ενδείξεις ΙΙ 
και ΙΑ είναι αντίστοιχα υποχρεωτικά για την κατεύθυνση Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης. 
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- 5 -      - 6 - 
 
ΒΦΒ25  Βυζαντινά Κείµενα  

(Βυζαντινή Φιλολογία)  
ΙΙ29*Ι   Μεθοδολ. Προβλήµατα Ιστορίας ΒΦΑ07  Αρχαία Ελληνική 

Φιλολογία IV 
ΙΙ25 *Ι   Αρχαία Ιστορία Γ΄   ΒΦΝ83  Νεοελληνική  

Φιλολογία ΙΙ 
ΙΑ26*ΙΙ  Προϊστορική Αρχαιολογία Γ΄  ΙΙ26*  Ι Βυζαντινή Ιστορία Β΄ 
ΙΑ31*ΙΙ  Κλασική Αρχαιολογία Δ΄   ΙΙ30*  Ι Ιστορία Νέου Ελληνισµού Β΄ 
ΒΦΑ27  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ ΙΑ28*  ΙΙ Βυζαντινή Αρχαιολογία Γ΄ 
ΒΦL04   Λατινική Φιλολογία ΙΙ   ΙΑ29*  ΙΙ Ιστορία της Τέχνης Γ΄ 
               1 Ελεύθερη Επιλογή   1 Ελεύθερη Επιλογή 
                    
   - 7-      - 8 - 
 
Κατεύθυνση Ιστορίας     Κατεύθυνση Ιστορίας 
ΒΠΔ01  Παιδαγωγικά Ι ή    ΒΠΔ70  Παιδαγωγικά ΙΙ 
ΒΦΣ90  Ιστορία της Φιλοσοφίας  2 Επιλεγόµενα Κατεύθυνσης 
ΙΙ31*Ι  Νεότερη Ελληνική Ιστορία Β΄      
ΙΙ19*Ι  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄      
                                                                                 2 Ελεύθερες Επιλογές 

2 Επιλεγόµενα Κατεύθυνσης 
(βλ. σ. 26) 

 
  - 7 -       - 8 - 
 
Κατεύθυνση Αρχαιολογίας   Κατεύθυνση Αρχαιολογίας 
 
ΒΠΔ01   Παιδαγωγικά Ι ή   ΒΠΔ70  Παιδαγωγικά ΙΙ 
ΒΦΣ90   Ιστορία της Φιλοσοφίας ΙΑ25*ΙΙ  Τοπογραφία - Ανασκαφική 
ΙΑ30*ΙΙ  Προϊστορική Αρχαιολογία Δ΄3 ΙΑ27*ΙΙ  Κλασική  

Αρχαιολογία Γ΄ 
ΙΑ32*ΙΙ  Βυζαντινή Αρχαιολογία Δ΄    
 

1 Επιλεγόµενο Κατεύθυνσης                 1 Επιλεγόµενο Κατεύθυνσης 
(βλ. σ. 26)      (βλ. σ. 26) 
1 Ελεύθερη Επιλογή               1 Ελεύθερη Επιλογή 

 
3 Το µάθηµα προσφέρεται κατά το εαρινό εξάµηνο. 
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IV.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 
 
1 .  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
 
Χειµερινό  εξάµηνο  
 
α) Μαθήµατα Κορµού 
 
Κωδικός Αριθµός - Τίτλος 
Μαθήµατος 
 
ΙΙ 03 Εισαγωγή στην Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία Ι 
 

 
 
 
 
 
 
Περιγραφή µαθήµατος –  
Διδάσκων - Ώρες 
 
Εντοπισµός των κοµβικών 
φαινοµένων και τοµών στην 
εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών 
από τις απαρχές της ανθρώπινης 
ύπαρξης έως σήµερα. Η διαδροµή 
αυτή θα παρακολουθηθεί µε την 
βοήθεια ιστορικών χαρτών, 
πρωτογενών πηγών και κειµένων, 
θα ενισχυθεί δε µε την προβολή 
φωτεινών διαφανειών, καθώς και 
µε το άκουσµα µουσικών 
παραδειγµάτων. 
Μ. Ευθυµίου, 4 ώρες.  
Το µάθηµα συνοδεύεται από 
επισκέψεις σε µουσεία, ιστορικούς 
χώρους και χώρους λατρείας καθώς 
και από δίωρο φροντιστήριο 
εξοικείωσης των φοιτητών στη 
χρήση της βιβλιοθήκης και τις 
πηγές της ιστορίας. Οι φοιτητές 
παρακολουθούν το φροντιστήριο 
κατανεµηµένοι σε οµάδες των 
δεκαπέντε ατόµων. 
 
Από τη δηµιουργία των 
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ΙΙ 13 Βυζαντινή Ιστορία Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μυκηναϊκών Κρατών έως και το 
τέλος του πελοποννησιακού 
πολέµου.  
Θα εξεταστούν η εξέλιξη του 
αρχαίου ελληνικού κόσµου από την 
εµφάνιση του ανακτορικού 
συστήµατος µέχρι και τη 
δηµιουργία της πόλης-κράτους, οι 
σχέσεις των πόλεων της αρχαϊκής 
και κλασικής εποχής (έως τα τέλη 
του 5ου αιώνα), καθώς και η 
ανάπτυξη των πολιτειακών δοµών 
των πόλεων αυτής της περιόδου.  
Ν. Μπιργάλιας, 4 ώρες.   
Το µάθηµα συνοδεύεται από δίωρο 
φροντιστήριο.  
 
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 
324 έως το 1081. 
Μάθηµα, στο οποίο διδάσκονται η 
µεθοδολογία, οι πηγές και οι βασι-
κές φάσεις της ιστορίας του 
βυζαντινού κράτους και της 
κοινωνίας. Παράδοση και ιστορικός 
σχολιασµός επιλεγµένων 
αποσπασµάτων ιστορικών πηγών. 
Οι φοιτητές κατανέµονται αλφα-
βητικά σε δύο τµήµατα.  
Ειρ. Χρήστου, για φοιτητές των 
οποίων τα επώνυµα αρχίζουν από 
Α-Λ, 4 ώρες και 2 ώρες προαιρετικό 
φροντιστηριακό µάθηµα, 
συµπληρωµατικό της διδασκαλίας. 
Για τους φοιτητές υπάρχει στο 
διαδίκτυο ιστοσελίδα 
(http://eclass.uoa.gr)  
Κ. Νικολάου, για φοιτητές των 
οποίων τα επώνυµα αρχίζουν από 
Μ-Ω, 4 ώρες διδασκαλία και 2 ώρες 
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ΒΦΒ 25 Βυζαντινά Κείµενα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ 17 Ιστορία Νέου Ελληνισµού Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 

προαιρετική άσκηση των φοιτητών 
στις νέες τεχνολογίες. Η άσκηση 
αυτή θα γίνεται ύστερα από αίτηση 
των φοιτητών σε µικρές οµάδες στο 
εργαστήριο πολυµέσων του 
Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας και στο ψηφιακό 
εργαστήριο διδασκαλίας. Η 
διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη 
χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχει το πρόγραµµα PowerPoint. 
 
 Ιστορική επισκόπηση πηγών (1081-
1453):  
Ιστορικός σχολιασµός επιλεγµένων 
κειµένων από τις αφηγηµατικές, 
διπλωµατικές κ.ά. πηγές, στο 
πλαίσιο της πολιτικής και 
κοινωνικής ιστορίας της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο. Η 
διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη 
χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχει το πρόγραµµα PowerPoint 
(προβολή διαγραµµάτων, εικόνων, 
χαρτών, αρχειακού υλικού). 
Συµπληρωµατικά, οι φοιτητές θα ασκηθούν 
στην αποδελτίωση των πηγών. Ιστοσελίδα 
του µαθήµατος υπάρχει στο διαδίκτυο 
(http://eclass.uoa.gr). 
Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 4 ώρες και 2 
ώρες προαιρετική άσκηση 
φοιτητών. 
 
Η οικονοµικοκοινωνική  
πνευµατική - εθνική πορεία του 
Ελληνισµού από την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης έως και τις 
αρχές του 19ου αι.  
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β) Μαθήµατα Ειδίκευσης 
Υποχρεωτικά 
 
ΙΙ 25 Αρχαία Ιστορία ΙΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ό. Κατσιαρδή-Hering, για φοιτητές 
των οποίων τα επώνυµα αρχίζουν 
από Α-Λ  
4 ώρες διδασκαλία, 1 ώρα 
προαιρετικό για τους φοιτητές 
φροντιστήριο. Η διδασκαλία θα 
εµπλουτίζεται µε τη χρήση των 
δυνατοτήτων που παρέχει το 
πρόγραµµα PowerPoint (προβολή 
διαγραµµάτων, εικόνων, χαρτών, 
αρχειακού υλικού, προβολή  DVD). 
Θα πραγµατοποιηθούν επισκέψεις 
των φοιτητών στα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και στο Αρχείο του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
Μ. Ευθυµίου για φοιτητές των 
οποίων τα επώνυµα αρχίζουν από 
Μ-Ω  
4 ώρες διδασκαλία, 2 ώρες 
προαιρετικό για τους φοιτητές 
φροντιστήριο καθώς και επισκέψεις 
σε µουσεία και ιστορικούς χώρους. 
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, 
εφόσον το επιθυµούν, να 
συµµετάσχουν σε µία προαιρετική 
άσκηση. Η επιτυχία στην άσκηση 
αυτή προσµετράται θετικά στο 
βαθµό του τελικού διαγωνίσµατος. 
 
 
 
 
Eισαγωγή και επισκόπηση της 
Ρωµαϊκής Ιστορίας από τις αρχές 
έως και τον Διοκλητιανό. Παράδοση 
µε ενσωµατωµένο ιστορικό 
σχολιασµό ορισµένων επιλεγµένων 
αποσπασµάτων ιστορικών πηγών. 
Παράλληλα θα λειτουργήσει 
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ΙΙ 29 Μεθοδολογικά προβλήµατα 
της Ιστορίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ 19 Νεότερη Ευρωπαϊκή  
Ιστορία Β΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προαιρετικό ενισχυτικό 
φροντιστήριο (δυο ώρες την 
εβδοµάδα)  των βοηθών Π. 
Συννεφοπούλου-Ανδρουτσοπούλου 
και Π. Ράπτου µε θέµα α) την 
εισαγωγή στις πηγές και  την 
βιβλιογραφία της Ρωµαϊκής 
Ιστορίας και β) την εξάσκηση των 
συµµετεχόντων στην κατανόηση 
και τον ιστορικό σχολιασµό µερικών 
τµηµάτων αρχαίων ιστορικών 
βιογραφιών (του βίου του Μάρκου 
Πορκίου Κάτωνος, του Κορνηλίου 
Νέπωτος και του βίου του Γάλβα 
του Πλουτάρχου). 
Κ. Μπουραζέλης, 4 ώρες  
 
Θεωρία και ιστορία της 
ιστοριογραφίας. Κυριότερες τάσεις, 
σχολές και θεωρητικές 
προσεγγίσεις της ιστοριογραφίας, 
µε έµφαση στην περίοδο από τις 
αρχές του 19ου αι.  - εποχή 
εδραίωσης της ιστορίας ως 
επιστήµης και διακριτού 
επαγγελµατικού κλάδου - έως τα 
τέλη του 20ού αι. 
Α. Λιάκος, 4 ώρες. 
 
Οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες της 
Πρώιµης Νεότερης Περιόδου (16ος -
18ος αι.). 
Κοινωνική διαστρωµάτωση και 
οικονοµική συγκρότηση, σχέσεις 
εξουσίας, πολιτισµικές παραδόσεις 
και συλλογικές νοοτροπίες, 
ζητήµατα συγκρότησης ταυτοτήτων 
(κοινωνικών, έµφυλων, θρη-
σκευτικών, εθνοτικών, εθνικών). 
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ΙΙ 31 Νεότερη Ελληνική  
Ιστορία Β΄ 
 

Παράγοντες και όψεις του 
κοινωνικοοικονοµικού και 
πολιτικού µετασχηµατισµού των 
δυτικών κοινωνιών, 1500-1789. 
Το µάθηµα υποστηρίζεται από 
ιστοσελίδα και διεξάγεται µε τη 
χρήση του προγράµµατος  
PowerPoint. 
Κ. Γαγανάκης, 4 ώρες. 
 
Μέρος Α΄: Εθνική Ταυτότητα και  
ιδεολογία στη νεοελληνική 
κοινωνία.  Οι επινοηµένες 
παραδόσεις.  
Μέρος Β΄: Οικονοµία και τάξεις στη 
νεοελληνική κοινωνία. Αγροτικό 
ζήτηµα, Eκβιοµηχάνιση και 
ανάπτυξη, Eργατικό κίνηµα και 
κοινωνική πολιτική, Πρόσφυγες. 
Α. Λιάκος, 4 ώρες.  
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Επιλεγόµενα 
 
Α. Επιλεγόµενα  
σεµιναριακά4 
 
ΣΙ 40 Αρχαία Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 45 Αρχαία Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Αρχαία Ελληνική Επιγραφική.  
Το σεµινάριο στοχεύει στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε τις 
µεθόδους προσέγγισης και µελέτης 
των αρχαίων ελληνικών 
επιγραφών. Eξετάζονται βασικές 
κατηγορίες ελληνικών επιγραφών 
δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, 
όπως ψηφίσµατα, νόµοι, επιστολές, 
διατάγµατα, τιµητικές, 
αναθηµατικές και επιτύµβιες 
επιγραφές. Eπιδιώκεται ο 
συσχετισµός των επιγραφικών 
πηγών µε φιλολογικές µαρτυρίες 
και ιστορικά γεγονότα, καθώς 
επίσης µε ζητήµατα τοπογραφίας 
και προσωπογραφίας. Στο πλαίσιο 
του σεµιναρίου προβλέπονται 
επισκέψεις στο Επιγραφικό 
Μουσείο. Το µάθηµα υποστηρίζεται 
από ιστοσελίδα.  
Σ. Ανεζίρη, 4 ώρες 
 
Θρησκευτικές παράµετροι της 
ελληνιστικής οικουµένης: 
περιγραφή και ανάλυση αδρών 
τάσεων και εκφράσεων της 
ελληνιστικής θρησκευτικότητας µε 
έµφαση στις µυστηριακές θρησκείες 
και τις φιλοσοφίες παγκόσµιας 
αλληλεγγύης. 

 
4 Τα µαθήµατα αυτά συνοδεύονται και από δίωρη συνεργασία των διδασκόντων µε 
τους φοιτητές που θα επιλέξουν το µάθηµα. Οι φοιτητές δηλώνουν την επιλογή τους 
στον/στην διδάσκοντα/ουσα µε την έναρξη των µαθηµάτων. 
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ΣΙ  41 Μεσαιωνική Ιστορία της  
Δύσεως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 53 Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 80 Βυζαντινή Ιστορία:  
Βοηθητικές Επιστήµες  
 
 
 
 

Π. Αθανασιάδη, 4 ώρες 
 
 
Πόλη και κοινωνικές παροχές: 
Περίθαλψη, εκπαίδευση και 
δικαιοσύνη στις ευρωπαϊκές πόλεις 
της υστεροµεσαιωνικής περιόδου 
(12ος-14ος αιώνας). Θα εξεταστούν 
ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις 
αλλαγές που επισυµβαίνουν στους 
τρεις αυτούς τοµείς κατά τη 
µεταβατική περίοδο της 
µετακίνησης των ανθρώπων από 
την ύπαιθρο στις πόλεις, αλλά 
και κατά τους επόµενους αιώνες 
που χαρακτηρίζονται από την 
αστική ανάπτυξη.  Το µάθηµα 
γίνεται µε µορφή σεµιναρίου και 
για τη βαθµολογία θα 
συνυπολογιστούν η συµµετοχή, η 
προφορική ανάπτυξη του θέµατος 
της εργασίας και η γραπτή εργασία. 
Οι φοιτητές που θα το επιλέξουν θα 
ασκηθούν στη χρήση βάσης 
δεδοµένων πηγών και 
βιβλιογραφίας.  
Ν. Γιαντσή-Μελετιάδη, 4 ώρες και 2 
ώρες συνεργασία µε τους φοιτητές. 
 
Ιστορική Χαρτογράφηση. Οµαδική 
και ατοµική άσκηση στη σχεδίαση 
ιστορικών χαρτών µε συστηµατική 
εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών 
σχεδιαστικών προγραµµάτων σε 
συνεργασία µε τη χαρτογράφο Μ. 
Πηγάκη. 
Β. Κουταβά-Δεληβοριά, 4 ώρες. 
 
Βυζαντινή Επιγραφική. Οι φοιτητές 
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ΣΙ 55  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 37 Ιστορία Νεότερου  
Ελληνισµού  
  
 
 
 
 
 
 
 

που θα επιλέξουν το µάθηµα θα 
αναλάβουν εργασίες. Για τη βαθµο-
λογία θα συνυπολογισθούν η 
συµµετοχή στο µάθηµα και τις 
ασκήσεις και η γραπτή εργασία. 
Κ. Μέντζου-Μεϊµάρη, 4 ώρες.  
 
Το κυνήγι των µαγισσών στη Δύση, 
1500-1700. Λόγιες και λαϊκές 
θεωρήσεις, προσβάσεις και χρήσεις 
της µαγείας στην καθηµερινότητα 
των ανθρώπων. Ο 
οµογενοποιητικός διωκτικός λόγος 
της εκκλησιαστικής και κοσµικής 
ελίτ και οι λαϊκές προσλήψεις της 
µαγείας: Sabbath και maleficium. Η 
αυτενέργεια της κοινότητας και η 
εργαλειοποίηση της µαγείας. Η 
έµφυλη διάσταση του κυνηγιού των 
µαγισσών. Μαγεία, φτώχεια και 
περιθωριακότητα. Αµφισβητήσεις 
της ύπαρξης µάγων και µαγισσών 
και εναντιώσεις στο κυνήγι των 
µαγισσών, από τον Weyer στον Scot.  
Το µάθηµα υποστηρίζεται από 
ιστοσελίδα. Για τη συµµετοχή στο 
σεµινάριο απαιτούνται καλή γνώση 
της αγγλικής και η προηγούµενη 
παρακολούθηση στο υποχρεωτικό 
µάθηµα ειδίκευσης ΙΙ 19 Νεώτερη 
Ευρωπαϊκή Ιστορία Β́ . 
Κ. Γαγανάκης, 4 ώρες.  
 
 
Ιστορία της νεότερης Αθήνας. 
Ανάπτυξη της ιστορίας της Αθήνας 
από την εποχή της ελληνικής 
επανάστασης ως το µέσο του 
εικοστού αιώνα. Θα µελετηθούν οι 
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ΣΙ  57 Ιστορία Νέου  
Ελληνισµού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 122  Ιστορία Νέου  
Ελληνισµού 
 
 
 
 
 
 

κοινωνικές, πληθυσµιακές, 
οικιστικές και πολιτιστικές πτυχές 
της ιστορίας καθώς και η ιστορία 
της καθηµερινής ζωής. Οι 
φοιτητές/τριες θα γράψουν και θα 
παρουσιάσουν φροντιστηριακές 
εργασίες.  
Κ. Γαρδίκα, 4 ώρες.  
 
Πόλη και καθηµερινή ζωή στις 
βενετοκρατούµενες ελληνικές 
περιοχές (13ος-18ος αι.). 
Χαρακτήρας και τυπολογία της 
«πόλης», πολεοδοµική ανάπτυξη, 
κοινωνική διαστρωµάτωση και 
συσσωµατώσεις, «πολίτες» και 
«ξένοι», οικονοµικές λειτουργίες, 
εργασία και τελετές, πνευµατικές 
και πολιτισµικές εκδηλώσεις. 
Το µάθηµα θα έχει µορφή 
σεµιναρίου. Οι φοιτητές που θα το 
επιλέξουν θα αναλάβουν εργασίες. 
Για τη βαθµολογία θα 
συνυπολογισθούν η συµµετοχή στο 
µάθηµα, η προφορική ανάπτυξη 
του θέµατος της εργασίας και η 
γραπτή εργασία.  
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε 
τη χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχει το πρόγραµµα PowerPoint 
(προβολή δια-γραµµάτων, εικόνων, 
χαρτών, αρχειακού υλικού). 
Α. Παπαδία-Λάλα, 4 ώρες και 2 ώρες 
συνεργασία µε τους/τις φοιτητές/ 
φοιτήτριες επί της ύλης του 
σεµιναρίου καθώς και προαιρετικές 
αρχειακές και βιβλιογραφικές 
ασκήσεις. 
 



 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 130 Ιστορία Νέου  
Ελληνισµού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ένδεια, ασθένεια και περιθώριο 
στις βενετοκρατούµενες ελληνικές 
περιοχές 13ος- 18ος αι. Με βασικούς 
άξονες, συχνά σε συνάφεια µεταξύ 
τους, την ένδεια, την ασθένεια και 
το περιθώριο στις 
βενετοκρατούµενες ελληνικές 
περιοχές εξετάζονται: α) η βενετική 
ιδρυµατική πολιτική στις κτήσεις 
της Ανατολής µε στόχο την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
φτώχειας από τις αρχές του 13ου 
έως τα τέλη του 18ου αι., β) η 
ιστορία της ασθένειας µε έµφαση 
στις επιδηµίες της πανώλης που 
έπληξαν το συγκεκριµένο 
γεωγραφικό χώρο από τον 14ο έως 
το 18ο αι., γ) κατηγορίες του 
πληθυσµού και περιθώριο.  
Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, οι 
φοιτητές/τριες είναι 
υποχρεωµένοι/ες να παρουσιάσουν 
προφορικά εργασίες σχετικές µε τις 
παραπάνω θεµατικές ενότητες. 
Μετά την ολοκλήρωση των 
µαθηµάτων οφείλουν να 
παραδώσουν τη γραπτή µορφή των 
παραπάνω εργασιών. Στην τελική 
βαθµολογία συνυπολογίζονται η 
παρουσία και η συµµετοχή τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου.  
Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, 
προβλέπεται επιπλέον δίωρη 
εβδοµαδιαία συνεργασία µε τους 
φοιτητές.                                         
K. Κωνσταντινίδου, 4 ώρες.  
 
Όψεις της ζωής του «πλήθους» στον 
ελληνικό χώρο (15ος-αρχές 19ου 
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ΣΙ 131  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αι.): εργασία, καθηµερινή ζωή, 
νοοτροπίες, διαµαρτυρία. 
Στόχος του σεµιναρίου είναι να 
αναδείξει πτυχές της ιστορίας των 
κατώτερων τάξεων της πόλης και 
της υπαίθρου στον ελληνικό χώρο 
κατά τη διάρκεια της οθωµανικής 
κυριαρχίας. Η µελέτη θα 
επικεντρωθεί στην οργάνωση της 
εργασίας και στην εργασιακή 
καθηµερινότητα, στην οικιστική 
συγκρότηση, στις θρησκευτικές 
αντιλήψεις καθώς και στις µορφές 
εκδήλωσης της διαµαρτυρίας των 
λεγόµενων «κοινών ανθρώπων» 
στην εποχή της Τουρκοκρατίας. 
Παράλληλα, στο σεµινάριο θα 
συζητηθούν ζητήµατα σχετικά µε 
την έννοια του «πλήθους» στην 
κοινωνική ιστορία καθώς και 
ιστοριογραφικά παραδείγµατα από 
την ευρωπαϊκή ιστορία. 
Οι φοιτητές που θα επιλέξουν το 
σεµινάριο, θα αναλάβουν γραπτή 
εργασία. Για τη βαθµολογία θα 
συνυπολογισθούν η συµµετοχή στο 
µάθηµα, η προφορική ανάπτυξη 
του θέµατος της εργασίας και η 
γραπτή εργασία. 
Β. Σειρηνίδου, 4 ώρες και 2 ώρες 
συνεργασία µε τους φοιτητές επί 
της ύλης του σεµιναρίου. 
 
 Οι Πόλεµοι της µνήµης – Ο Β΄ 
Παγκόσµιος Πόλεµος στη δηµόσια 
ιστορία (The Memory Wars - WW II 
in Public History). Σε αυτό το 
σεµινάριο θα ασχοληθούµε µε τη 
συγκριτική ανάλυση της δηµόσιας 
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ΣΙ 119  Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Επιλεγόµενα µη  
σεµιναριακά 
 
ΙΙ 91 Εισαγωγή στην Αρχαία 
Ελληνική    Ιστορική Νοµισµατική  
 
 
 
 
 
 
 

συζήτησης γύρω από 
αµφιλεγόµενες ή αποσιωπηµένες 
πτυχές του Β΄ Παγκόσµιου 
Πολέµου. Θα δοθεί έµφαση στις 
(σχεδόν) δύο δεκαετίες µετά την 
κατάρρευση του Υπαρκτού 
Σοσιαλισµού. Πρωταρχική πηγή θα 
είναι τα ΜΜΕ [σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή]. 
Χ. Φλάισερ, 4 ώρες.  

 
 
Αυτοκρατορία, εθνότητες, έθνη και 
εθνικισµοί στην Κεντρική και 
Κεντροανατολική Ευρώπη, 1815-
1938. 
Εξετάζονται ο χαρακτήρας, οι 
παράγοντες συνοχής, υπονόµευσης 
και διάλυσης της πολυεθνικής 
αυτοκρατορίας των Αψβούργων και 
αναλύονται οι διαδικασίες 
εθνογένεσης, οι διεκδικήσεις και 
στοχεύσεις των συστατικών της 
εθνοτήτων, καθώς και οι εθνικισµοί 
που εκδηλώνονται στα διάδοχα της 
Αυστροουγγαρίας «εθνικά κράτη» 
κατά την περίοδο του 
Μεσοπολέµου.  
Για τη συµµετοχή στο σεµινάριο 
απαιτούνται αναγνωστική 
ικανότητα της αγγλικής γλώσσας 
και προηγούµενη επιτυχής 
παρακολούθηση του µαθήµατος 
ΙΙ14: Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
Α΄. Για τη βαθµολογία θα 
συνυπολογιστούν η γραπτή 
εργασία, η προφορική της 
παρουσίαση και η συµµετοχή στο 
µάθηµα. Το µάθηµα υποστηρίζεται 
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 
Παρακολούθηση προαιρετικού 
ενισχυτικού φροντιστηρίου που 
συνδέεται µε το περιεχόµενο του 
µαθήµατος ΙΙ 25 Αρχαία Ιστορία: Π. 
Συννεφοπούλου-Ανδρουτσοπούλου, 
Π. Ράπτου.  
 

από ιστοσελίδα (η-τάξη). 
Κ. Ράπτης, 4 ώρες.  
 
 
 
 Θα εξεταστεί η συµβολή της 
Νοµισµατικής στην ιστορική γνώση, 
οι βασικές αρχές της Νοµισµατικής 
και η µεθοδολογία της. Θα 
παρουσιαστούν επίσης οι µεγάλες 
νοµισµατοκοπίες της Αρχαιότητας 
από τους αρχαϊκούς µέχρι και τους 
υστεροελληνιστικούς χρόνους. 
Σ. Ψωµά, 4 ώρες 
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Εαρινό  εξάµηνο  
 
α) Μαθήµατα Κορµού 
 
ΙΙ 11 Αρχαία Ιστορία ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ 12 Μεσαιωνική Ιστορία της  
Δύσεως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
O 4ος αι. π.Χ. και οι ελληνιστικοί 
χρόνοι. 
Μέρος Α΄: Από το τέλος του 
Πελοποννησιακού πολέµου έως και 
τον θάνατο του Φιλίππου Β΄.   
Μέρος Β΄: Εισαγωγή  και 
επισκόπηση της περιόδου από τον 
Αλέξανδρο έως το  πολιτικό τέλος 
του ελληνιστικού κόσµου (336-30 
π.Χ.). 
Σ. Ανεζίρη, 4 ώρες.  
Η παρακολούθηση του παράλληλου 
δίωρου ενισχυτικού φροντιστηρίου 
των βοηθών Π. Ράπτου και Π. 
Συννεφοπούλου-Ανδρουτσοπούλου, 
είναι απολύτως προαιρετική, η 
αντίστοιχη όµως επίδοση όσων το 
παρακολουθήσουν θα ληφθεί 
ενισχυτικά υπόψη στην τελική 
βαθµολογία. 
 
Επισκόπηση της Μεσαιωνικής 
Ιστορίας της Δύσεως (5ος-15ος αι.). 
Διδάσκεται σε κύκλους µαθηµάτων 
στα οποία εξετάζονται θέµατα 
σχετικά µε τις πολιτικές και 
κοινωνικοοικονοµικές δοµές της 
Δυτικής Ευρώπης κατά το 
Μεσαίωνα (βαρβαρικές επιδροµές, 
φεουδαρχικό σύστηµα, διαµάχη 
Παπικής Εκκλησίας-Αυτοκρατορίας, 
οργάνωση κρατών, ανάπτυξη 
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ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή  
Ιστορία Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ 18 Νεότερη Ελληνική  
Ιστορία Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 

πόλεων, σταυροφορίες, πνευµατική 
ζωή, ύφεση του 14ου και ανάκαµψη 
του 15ου αιώνα). Το µάθηµα 
υποστηρίζεται από ιστοσελίδα µε 
αναλυτικό διάγραµµα και 
βιβλιογραφία. Η διδασκαλία θα 
εµπλουτίζεται µε τη χρήση των 
δυνατοτήτων που παρέχει το 
πρόγραµµα PowerPoint (προβολή 
διαγραµµάτων, χαρτών, εικόνων 
κ.λπ.). Στους φοιτητές δίνεται η 
δυνατότητα της εκπόνησης 
εργασίας και της ιδιαίτερης άσκησης 
και καθοδήγησής τους.  
Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, 4 ώρες και 
2 ώρες προαιρετική άσκηση 
φοιτητών. 
 
Η Ευρώπη κατά την περίοδο 1789-
1939. Εξετάζονται οι σηµαντικότερες 
πτυχές της οικονοµικής, κοινωνικής 
και πολιτικής ιστορίας της Ευρώπης 
από τη Γαλλική Επανάσταση έως 
την έκρηξη του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου. Το µάθηµα διεξάγεται µε 
τη χρήση του προγράµµατος 
PowerPoint και υποστηρίζεται από 
ιστοσελίδα (η-τάξη).  
Κ. Ράπτης,  4 ώρες και 2 ώρες προαι-
ρετικό φροντιστήριο, στο οποίο οι 
φοιτητές εξοικειώνονται µε πηγές 
της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, 
σχετικές µε το αντικείµενο των 
µαθηµάτων.  
 
Η συγκρότηση του ελληνικού 
κράτους  (1830-1940). Οι εξελίξεις 
της περιόδου τοποθετούνται σε 
διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο.  
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β) Μαθήµατα ειδίκευσης  
Υποχρεωτικά 
 
ΙΙ 26 Βυζαντινή Ιστορία  Β΄ 
 
 

Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε 
τη χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχει το πρόγραµµα  PowerPoint. 
Το µάθηµα θα συνοδεύεται από 
δίωρο προαιρετικό φροντιστήριο. 
Κ. Γαρδίκα, 4 ώρες.  
 
 
 
 
Θέµατα βυζαντινής ιστορίας. 
Διαχρονικές τοµές στην ιστορία της 
µεσαιωνικής αυτοκρατορίας των 
Ρωµαίων από τον 4ο έως τον 15ο 
αιώνα: Η κρατική οργάνωση 
(διοίκηση, στρατός, οικονοµία), η 
πολιτική ιδεολογία και οι 
πολιτειακοί παράγοντες, οι διεθνείς 
σχέσεις και η διπλωµατία, η 
νοµοθεσία και η δικαιοσύνη, η 
κοινωνία και ο οικονοµικός βίος των 
Βυζαντινών. Εκτός της θεωρητικής 
ανάπτυξης των θεµάτων, ιδιαίτερη 
βαρύτητα δίνεται στην τεκµηρίωσή 
τους µε τον ιστορικό σχολιασµό 
επιλεγµένων κειµένων από τις 
πηγές της περιόδου. Για τον 
εµπλουτισµό της διδασκαλίας (µε 
διαγράµµατα, χάρτες, εικόνες κ.λπ.), 
θα χρησιµοποιείται πρόγραµµα 
PowerPoint. Συµπληρωµατικά, οι 
φοιτητές θα ασκηθούν στη 
βιβλιογραφική αποδελτίωση.      
Κ. Μέντζου-Μεϊµάρη, Β. Κουταβά-
Δεληβοριά, 4 ώρες (και 2 ώρες 
άσκηση  φοιτητών κατά οµάδες σε 
έκτακτα φροντιστήρια). 



 58

                                                

 ΙΙ 30 Ιστορία Νέου  
Ελληνισµού Β΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιστορία των βενετοκρατούµενων 
ελληνικών περιοχών (13ος -18ος αι.). 
Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, 
διοικητικοί θεσµοί και 
εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική 
διαστρωµάτωση και 
συσσωµατώσεις, οικονοµικές 
δραστηριότητες, πολιτισµικός βίος. 
Το µάθηµα υποστηρίζεται από 
ιστοσελίδα και η διδασκαλία θα 
εµπλουτίζεται µε τη χρήση των 
δυνατοτήτων που παρέχει το 
πρόγραµµα PowerPoint (προβολή 
διαγραµµάτων, εικόνων, χαρτών, 
αρχειακού υλικού). 
Α. Παπαδία-Λάλα, 4 ώρες και 1 ώρα 
προαιρετικό για τους φοιτητές 
φροντιστήριο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Τα µαθήµατα αυτά συνοδεύονται και από δίωρο συνεργασίας των διδασκόντων µε 
τους φοιτητές που θα επιλέξουν το µάθηµα. Οι φοιτητές δηλώνουν την επιλογή τους 
στον/στην διδάσκοντα/ουσα µε την έναρξη των µαθηµάτων.  
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Επιλεγόµενα 
 
Α. Επιλεγόµενα  
σεµιναριακά5 
 
ΣΙ 33 Αρχαία Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 47 Ρωµαϊκή Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Γάµος και οικογένεια στην αρχαϊκή 
και κλασική Ελλάδα 
Με βάση τις γραµµατειακές πηγές 
θα εξεταστεί η εµφάνιση, η 
διαµόρφωση και η εξέλιξη των 
γαµικών και γαµήλιων πρακτικών 
καθώς και των δοµών της αρχαίας 
ελληνικής οικογένειας κατά την 
περίοδο του 8ου-4ου αι.  Για τη 
βαθµολογία θα συνυπολογισθούν η 
συµµετοχή στο σεµινάριο, η 
παρουσίαση επιµέρους θεµάτων και 
η παράδοση αντίστοιχων γραπτών 
εργασιών.  
Ν. Μπιργάλιας, 4 ώρες. 
 
Ο Νέρων και η εποχή του.  
Ανάλυση των πολιτικών, 
κοινωνικών και οικονοµικών 
δεδοµένων της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 
του Νέρωνα (54-68 µ.Χ.), µε βάση και 
αφετηρία την ιστορική ερµηνεία της 
βιογραφίας του Σουητωνίου γι’ 
αυτόν τον αµφιλεγόµενο 
αυτοκράτορα. Επιλεγόµενο 
σεµιναριακό µάθηµα µε ανάθεση 
παρουσίασης επί µέρους θεµάτων-
τµηµάτων της βιογραφίας (σε 
συνδυασµό µε διάφορες άλλες 
πηγές) και αντίστοιχων (τελικών) 
γραπτών εργασιών. Προϋπόθεση 
συµµετοχής η σε προηγούµενο 
εξάµηνο παρακολούθηση 



 60

ΣΙ 32 Βυζαντινή Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 66 Βυζαντινή Ιστορία  ΙΙΙ  
 
 

εισαγωγικού µαθήµατος Ρωµαϊκής 
Ιστορίας. 
Κ. Μπουραζέλης, 4 ώρες. 
Συλλογικές συµπεριφορές και 
ατοµικές διαδροµές στο Βυζάντιο 
της µέσης εποχής. Ερευνώνται και 
ερµηνεύονται οι συµπεριφορές 
εθνοτικών, θρησκευτικών, έµφυλων, 
κοινωνικών, οικονοµικών, 
επαγγελµατικών, πνευµατικών κ.ά. 
οµάδων και στρωµάτων της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας (π.χ. 
Ρωµαίοι-Ρωµιοί, Βυζαντινοί - 
Έλληνες - Αρµένιοι - Εβραίοι - 
εικονόφιλοι - εικονοµάχοι - άγιοι - 
µοναχοί- γυναίκες - ευνούχοι -
δυνατοί - πένητες - γεωργοί -  δούλοι 
- τεχνίτες - στρατιώτες - 
χρονογράφοι - ιστορικοί - λόγιοι - 
δάσκαλοι) και παράλληλα 
παρακολουθείται, αποτυπώνεται 
και κρίνεται η προσωπική διαδροµή 
χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Οι 
φοιτητές που θα επιλέξουν το 
µάθηµα θα αναλάβουν εργασίες µε 
βάση τη βιβλιογραφία, τις 
υφιστάµενες στο διαδίκτυο σχετικές 
ιστοσελίδες και τις βάσεις 
δεδοµένων πηγών της βυζαντινής 
ιστορίας. Το µάθηµα υποστηρίζεται 
από ιστοσελίδα µε βιβλιογραφία, 
διαγράµµατα, εικόνες και χάρτες 
Για τη βαθµολογία θα 
συνυπολογισθούν η συµµετοχή στο 
µάθηµα, η προφορική ανάπτυξη του 
θέµατος της εργασίας και η γραπτή 
εργασία. 
Κ. Νικολάου, 4 ώρες και 2 ώρες 
προαιρετική άσκηση των φοιτητών 
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ΣΙ 72  Βυζαντινή Ιστορία        
 
 

στις νέες τεχνολογίες. 
 
Βυζαντινή κοινωνία: «στερεότυπα» 
και αντιθέσεις. Με βάση τα 
δεδοµένα (από τις πηγές) για 
επώνυµα πρόσωπα και κοινωνικές 
οµάδες και την ερµηνεία τους (στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία), θα 
µελετηθούν χαρακτηριστικά της 
κοινωνίας του Βυζαντίου (π.χ. 
σχετικά µε την κινητικότητα των 
τάξεων, την αφοµοίωση «ξένων» ή 
την αποµόνωση µειονοτήτων, την 
ισότητα ή την ανισότητα µέσα στην 
οικογένεια, στο χωριό και στην 
πόλη, τον κρατικό συγκεντρωτισµό 
και παρεµβατισµό). Για την 
καλύτερη κατανόηση της εποχής θα 
επισηµαίνονται τα κοινά ή 
συγκρίσιµα στοιχεία µε τη 
µεσαιωνική δυτική ή τη 
µεταβυζαντινή και, κυρίως, την 
πολυφυλετική και 
παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία 
πλούσιων και φτωχών της εποχής 
µας. 
Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν µε τη 
µέθοδο αναζήτησης των 
απαραίτητων για τις εργασίες τους 
βιβλιογραφικών στοιχείων σε 
πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων θα χρησιµοποιείται, 
όταν κρίνεται απαραίτητο, 
πρόγραµµα power-point. Το µάθηµα 
υποστηρίζεται από ιστοσελίδα 
(http://eclass.uoa.gr). 
Για τη βαθµολογία θα 
συνυπολογισθούν τόσο η 
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 Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 4 ώρες και 2 
ώρες προαιρετική άσκηση φοιτητών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 89 Βυζαντινή Ιστορία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παρακολούθηση και η συµµετοχή 
στα µαθήµατα, όσο και η 
παρουσίαση της εργασίας 
προφορικά και σε γραπτή µορφή.  

 
«Το περί κτισµάτων του 
Προκοπίου». Οι φοιτητές που θα 
επιλέξουν το µάθηµα θα 
αναλάβουν εργασίες σχετικές µε τις 
πληροφορίες που παραδίδει το 
κείµενο και σε συσχετισµό µε 
πληροφορίες που προέρχονται από 
άλλα κείµενα είτε σύγχρονα είτε 
µεταγενέστερα. Για τη βαθµολογία 
θα συνυπολο-γισθούν η συµµετοχή 
στο µάθηµα, η προφορική ανάπτυξη 
του θέµατος της εργασίας και η 
γραπτή εργασία. 
Αικ. Καραπλή, 4 ώρες 
 
Δηµόσιος και ιδιωτικός βίος στην 
Κωνσταντινούπολη κατά την εποχή 
της «Μακεδονικής» δυναστείας. 
Ερευνώνται και ερµηνεύονται 
πτυχές του πολιτικού, 
εκκλησιαστικού και πολιτισµικού 
βίου των Βυζαντινών στην 
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας 
(Ιερό Παλάτιο και πόλη), καθώς και 
εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής των 
πολιτών, µε τη βοήθεια σχετικών 
κειµένων της εποχής. Οι φοιτητές 
που θα επιλέξουν το µάθηµα θα 
αναλάβουν εργασίες. Για τη 
βαθµολογία θα συνυπολογισθούν η 
συµµετοχή στο µάθηµα, η 
προφορική ανάπτυξη του θέµατος 
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ΣΙ 102 Αρχειακές πηγές και έρευνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ 118 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
 
 
ΣΙ 132  Ιστορία Νεότερου  
Ελληνισµού       
 
 
 

της εργασίας και η γραπτή εργασία. 
Το σεµινάριο υποστηρίζεται από 
ιστοσελίδα. 
Προαιρετική άσκηση των φοιτητών 
στη χρήση των νέων τεχνολογικών 
µεθόδων (βιβλιογραφικές βάσεις 
δεδοµένων και βάσεις δεδοµένων 
βυζαντινών κειµένων) 
Ειρ. Χρήστου, 4 ώρες διδασκαλία, 2 
ώρες προαιρετική άσκηση. 
 
 
Το σεµιναριακό αυτό µάθηµα θα 
επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των 
ιστορικών  στοιχείων που 
προέρχονται από τα Ιστορικά 
Αρχεία. Οι φοιτητές θα 
εξοικειωθούν, κατ’ αρχάς, µε την 
ανάγνωση πηγών, µε την κατάταξη 
του ιστορικού υλικού και τη 
λειτουργία των Αρχείων. Σε δεύτερη 
φάση, θα εντρυφήσουν για 50 
συνολικά ώρες (κατανεµηµένες σε 
δύο συνεχείς εβδοµάδες των πέντε 
εργασίµων ηµερών εκάστη) σε 
Ιστορικά Αρχεία της Αθήνας, όπου, 
υπό την επίβλεψη της διδάσκουσας 
και των εκεί ιστορικών και 
αρχειονόµων, θα ασχοληθούν µε 
ταξινοµητικές αρχειακές εργασίες 
και µε αρχειακή καταλογογράφηση. 
Στο τέλος θα προβούν στη 
συγγραφή και κατάθεση έκθεσης 
των πεπραγµένων και των 
εµπειριών τους. Η πρακτική αυτή 
εργασία θα λογίζεται ως 
σεµιναριακή. 
Μ. Ευθυµίου,  4 ώρες / 2 ώρες 
συνεργασία µε τους φοιτητές επί της 
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ύλης του σεµιναρίου (25 φοιτητές).  
Β. Σειρηνίδου 4 ώρες / 2 ώρες 
συνεργασία µε τους φοιτητές επί της 
ύλης του σεµιναρίου (25 φοιτητές). 
 
Αποικιοκρατία και Μεταποικιακή 
Θεωρία. 
Α. Λιάκος, 4 ώρες. 
 
Κατακτητές, συνεργάτες, θύµατα 
στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Θα εξετάσουµε τις συνθήκες στην 
κατεχόµενη Ελλάδα - σε 
αντιπαράθεση µε την υπόλοιπη 
γερµανοκρατούµενη Ευρώπη - 
ξεκινώντας από την πλευρά των 
ποικιλόµορφων αρχών κατοχής 
(πολιτικές, στρατιωτικές, 
κοµµατικές, παραστρατιωτικές κλπ. 
υπηρεσίες) και τις «στρατηγικές 
ειρήνευσης» που εφήρµοζαν. 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην 
κατοχική τροµοκρατία σε βάρος του 
άµαχου πληθυσµού: κυρίως 
«αντίποινα» (εκτελέσεις οµήρων, 
µαζικές σφαγές και καταστροφές, 
π.χ. Καλάβρυτα, Δίστοµο) και το 
Ολοκαύτωµα [Σοά] των 
Ελληνοεβραίων. Θα εστιάσουµε 
επίσης στο πολύπτυχο φαινόµενο 
του δοσιλογισµού και παρεµφερών 
συµπεριφορών (attentism, 
bystanders). 
Το σεµινάριο βασίζεται σε µεγάλο 
βαθµό σε πρωτογενείς πηγές 
(αρχειακά έγγραφα και 
δηµοσιεύµατα στον Τύπο της 
εποχής).  
Σχετική βιβλιογραφία θα 
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Β. Επιλεγόµενα  
µη σεµιναριακά 
 
ΙΙ 64 Νεότερη Ευρωπαϊκή  
Ιστορία ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ 84 Ιστορία του  
Μεταπολεµικού Κόσµου Ι 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 111 Oθωµανική Iστορία II  
(19ος αι. - 1923) 
 

διανεµηθεί στην πρώτη συνάντηση. 
 Χ. Φλάισερ, 4 ώρες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προπαγανδιστικές στρατηγικές, 
πολιτικός λόγος και συγκρότηση 
ταυτοτήτων στην Ευρώπη της 
Μεταρρύθµισης.  
Ενότητα 1η: Ανάλυση της 
οπτικοποιηµένης λουθηρανικής 
προπαγάνδας στο γερµανικό χώρο. 
Η καθολική αντι-προπαγάνδα.  
Ενότητα 2η: Η προπαγανδιστική  
αντιπαράθεση στους γαλλικούς 
θρησκευτικούς πολέµους  (1562-
1598). Η µετάβαση από τον 
θρησκευτικό στον πολιτικό λόγο, 
στην καλβινιστική προπαγάνδα. Η 
προπαγανδιστική στρατηγική της 
ακραίας καθολικής Λίγκας (1585-
1594).  
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε 
τη χρήση των δυνατοτήτων που 
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παρέχει το πρόγραµµα PowerPoint 
και υποστηρίζεται από ιστοσελίδα. 
Κ. Γαγανάκης, 4 ώρες.  
 
Ιστορία του µεταπολεµικού κόσµου. 
Εξέταση της πορείας της 
µεταπολεµικής ιστορίας των 
διεθνών σχέσεων, µε άξονα την 
ανάλυση τριών βασικών διεργασιών 
της: Ψυχρός Πόλεµος, 
Αποαποικιοποίηση και άνοδος του 
Τρίτου Κόσµου, Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση. 
Ευ. Χατζηβασιλείου, 4 ώρες.  
 
Eξετάζονται οι προσπάθειες 
ανασυγκρότησης της Oθωµανικής 
Aυτοκρατορίας (Mεταρρυθµίσεις 
/Tανζιµάτ), η σταδιακή διάδοση των 
εθνικισµών και οι µηχανισµοί που 
οδήγησαν τελικά στην κατάρρευσή 
της (19ος αι.-1923). 
Π. Κονόρτας, 4 ώρες.  
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 
Παρακολούθηση δίωρου προαιρετικού ενισχυτικού φροντιστηρίου που 
συνδέεται µε το περιεχόµενο του µαθήµατος ΙΙ 11 Αρχαία Ιστορία: Π. 
Συννεφοπούλου-Ανδρουτσοπούλου, Π. Ράπτου.  
2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Χειµερινό  εξάµηνο  
 
α) Μαθήµατα Κορµού 
 
Κωδ. Αριθ. - Τίτλος  
Μαθήµατος 
 
ΙΑ 02  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή µαθήµατος –  
Διδάσκων - Ώρες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή στην Αρχαιολογία. Οι 
Πολιτισµοί του Προϊστορικού 
Αιγαίου. Εποχή του Λίθου και 
Εποχή του Χαλκού. Γενική 
επισκόπηση. 
Γίνεται σύντοµη εισαγωγή στην 
επιστήµη της Αρχαιολογίας, στις 
βασικότερες θεωρίες, µεθόδους 
και πρακτικές. Παρουσιάζονται οι 
πολιτισµοί που αναπτύχθηκαν 
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IΑ 11  Κλασική Αρχαιολογία Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

στο Προϊστορικό Αιγαίο κατά την 
Εποχή του Λίθου και την Εποχή 
του Χαλκού. Εξετάζονται οι 
σηµαντικότερες κατηγορίες του 
υλικού πολιτισµού κάθε περιόδου, 
µε έµφαση στην οικιστική και 
ταφική αρχιτεκτονική, την 
κεραµική, την εργαλειοτεχνία και 
τη µικροτεχνία. Γίνεται 
προσπάθεια ανασύνθεσης της 
καθηµερινής ζωής και της 
οργάνωσης των κοινωνιών του 
Προϊστορικού Αιγαίου. 
Στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστηµίου, στη διεύθυνση 
http://eclass.uoa.gr έχουν 
αναρτηθεί για τους φοιτητές 
σηµειώσεις, εικόνες και 
βιβλιογραφία του µαθήµατος.  
Eπίσης, προβλέπoνται, 
προαιρετικά για τους φοιτητές, 
φροντιστήριο στο Αρχαιολογικό 
Σπουδαστήριο και επισκέψεις σε 
Μουσεία. 
N. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα,  
4 ώρες 
Ά. Παπαδηµητρίου-Γραµµένου,  
4 ώρες. 
Ι. Παπαδάτος, 4 ώρες. 
  
Εισαγωγή στην Αρχαιολογία και 
Επισκόπηση των πρώιµων και 
αρχαϊκών χρόνων (περ. 1050-
480π.Χ.) 
Εισαγωγή στην επιστήµη της 
Αρχαιολογίας και συνοπτική 
επισκόπηση της περιόδου από το 
1050-480 π.Χ., σύµφωνα µε τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα. 

http://eclass.uoa.gr/
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ΙΑ 13  Βυζαντινή  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 15  Ιστορία της Τέχνης  
  

Αρχιτεκτονική, γλυπτική, 
µεταλλοτεχνία και κεραµική-
αγγειογραφία. Ανάλυση των 
βασικών προβληµάτων της 
έρευνας. 
Ε. Σηµαντώνη-Μπουρνιά, 4 ώρες 
(για τους φοιτητές των οποίων τα 
επώνυµα αρχίζουν από Α-Μ). 
Ά. Λαιµού,  4 ώρες (για τους 
φοιτητές από Ν-Ω) Η διδασκαλία 
εµπλουτίζεται µε τη χρήση των 
δυνατοτήτων που παρέχει το 
πρόγραµµα power point. 
Το µάθηµα συνοδεύεται από 
δίωρο φροντιστήριο στους 
αρχαιολογικούς χώρους και τα 
µουσεία της Αθήνας και από 
εκδροµή στον ναό της Αφαίας 
στην Αίγινα  
  
 
Αρχιτεκτονική και ζωγραφική της 
παλαιοχριστιανικής περιόδου 
(περίπου 300-726 µ.Χ.). 
Εξέλιξη, τυπολογία και 
προέλευση της παλαιο-
χριστιανικής αρχιτεκτονικής. 
Ιστορική διαδροµή και 
τεχνοτροπική εξέλιξη της 
µνηµειακής ζωγραφικής. 
Εικονογραφικά προβλήµατα.  
Ν. Γκιολές, 4 ώρες 
και προαιρετικό για τους φοιτητές 
δίωρο φροντιστήριο   
 
Η Τέχνη της Αναγέννησης στην 
Ευρώπη. Ζωγραφική, Γλυπτική, 
Χαρακτική, Αρχιτεκτονική στην 
Ιταλία και στις Κάτω Χώρες. 
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Τάσεις, τοπικές σχολές, 
δηµιουργοί. 
Ευθ. Μαυροµιχάλη, 4 ώρες.  
Εργασίες προαιρετικές. 
Το µάθηµα προσφέρεται και 
στους φοιτητές κατεύθυνσης 
Φιλοσοφίας του Τµήµατος ΦΠΨ. 
     

β)  Μαθήµατα Ειδίκευσης 
 
Υποχρεωτικά 
 
ΙΑ 26  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Νεολιθικός πολιτισµός και 
περιβάλλον.   
Εξετάζεται το φαινόµενο του 
Νεολιθικού πολιτισµού. Ορισµός 
της Νεολιθικής εποχής. Οι 
σηµαντικότερες θεωρίες για την 
εµφάνιση του φαινοµένου της 
νεολιθικοποίησης. Ο πρώτος 
νεολιθικός πολιτισµός. Η 
νεολιθική εποχή στη Μέση και 
στην Άπω Ανατολή, στην 
Ευρώπη, στα Bαλκάνια, στη 
Μεσόγειο. Μεθοδολογική 
προσέγγιση: Η συµβολή της 
περιβαλλοντικής αρχαιολογίας. 
Χρονολόγηση της νεολιθικής 
εποχής στην Ελλάδα. Το φυσικό 
περιβάλλον. Το ελληνικό τοπίο. 
Πολιτισµός-Παραγωγικό στάδιο. 
Κτηνοτροφία / κυνήγι / αλιεία / 
σκεύη και εργαλεία σχετικά µε τη 
διατροφή. Τεχνικές και προϊόντα. 
Υφαντική-Καλαθοπλεκτική. 
Πρώτες ύλες, εργαλεία. Κεραµική 
τεχνολογία. Μεταλλουργία. 
Σφραγίδες / κοσµήµατα. Ο 
άνθρωπος. Ο νεολιθικός 



 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 31  Κλασική Αρχαιολογία   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 32  Βυζαντινή  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 

πολιτισµός στην Ελλάδα  κατά 
γεωγραφικά διαµερίσµατα.  
Ι. Καραλή-Γιαννακοπούλου, 4 ώρες 
(για τους φοιτητές από Α-Μ) και 
Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, 4 ώρες  
(για τους φοιτητές από Ν-Ω).  
Συµπεριλαµβάνονται  επισκέψεις 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο,  στο Εργαστήριο 
Αρχαιοµετρίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«Δηµόκριτος» και στα Μουσεία 
του Τµήµατος Γεωλογίας του 
ΕΚΠΑ.   
 
Εισαγωγή στη γλυπτική του 5ου αι. 
π.Χ. 
Το µάθηµα αναλύει την 
µετάβαση στον κλασσικό ρυθµό 
µετά το πέρας των Περσικών 
πολέµων (479 π.Χ.), την διάδοση 
και τον χαρακτήρα του αυστηρού 
ρυθµού, και την εξέλιξη του 
ώριµου κλασσικού ρυθµού κατά 
το β’ µισό του 5ου αι. Λεπτοµερής 
ανάλυση των σηµαντικότερων 
µνηµείων του 5ου αι., των 
Τυραννοκτόνων, του γλυπτού 
διακόσµου του ναού του Δία στην 
Ολυµπία και του Παρθενώνα,  και 
των λατρευτικών αγαλµάτων του 
Φειδία και των µαθητών του.   
Ό. Παλαγγιά 4 ώρες  
και προαιρετικό δίωρο µε 
επισκέψεις σε µουσεία.  
 
Εικονογραφικοί άξονες στην 
επισκόπηση γλυπτικής, 
µικροτεχνίας, νοµισµατικής, 
κεραµικής και φορητών εικόνων 
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Επιλεγόµενα 
 
Α. Επιλεγόµενα σεµιναριακά 
 
ΣΑ 74  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κατά την Παλαιοχριστιανική και 
Βυζαντινή περίοδο. Ιδιαίτερη 
έµφαση θα δοθεί στους 
εικονογραφικούς κύκλους 
ιστορηµένων χειρογράφων.  
Βικτ. Κέπετζη, 
4 ώρες και δίωρο φροντιστήριο 
(επισκέψεις συλλογών, µουσείων 
και βιβλιοθηκών)   
  
 
 
 
 
 
 
Η Προϊστορία της Κύπρου. 
Προβλήµατα προσέγγισης και 
ερµηνείας των κοινωνιών της 
Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο. 
Αρχικά εξετάζεται συνοπτικά η 
ανάπτυξη των  πρώιµων 
κοινωνιών στο νησί, δηλ. της 
νεολιθικής και χαλκολιθικής 
περιόδου, ενώ παράλληλα 
επιχειρείται η σύνδεσή τους µε τις 
εξελίξεις της Εποχής του Χαλκού. 
Μεγαλύτερη έµφαση δίνεται στα 
κοινωνικά φαινόµενα που 
χαρακτηρίζουν την Πρώιµη, Μέση 
και Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 
Αναλύονται ζητήµατα 
χωροοργάνωσης, παραγωγικών  
διαδικασιών και θεσµικών 
µεταβολών (διοίκηση, οικονοµία, 
θρησκεία) στη διάρκεια της 
µακράς αυτής περιόδου. Ο 
πολιτισµικός χαρακτήρας του 
νησιού εντάσσεται στο πλαίσιο 
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ΣΑ 22  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΑ 77  Περιβαλλοντική  
Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΑ 124 Κλασική Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 

των γενικότερων εξελίξεων που 
έλαβαν χώρα στον ευρύτερο χώρο 
της Ανατολικής Μεσογείου κατά 
την εποχή αυτή. 
Ελ. Μαντζουράνη, 4 ώρες και 
δίωρες επισκέψεις στο Μουσείο 
Κυπριακής Τέχνης του Ιδρύµατος 
Πιερίδη στην Αθήνα. 
Σεµινάριο µε υποχρεωτικές 
εργασίες. 
 
Μινωική Κεραµική: Τυπολογική 
εξέλιξη και διακοσµητικοί ρυθµοί. 
Τα βασικά στάδια εξέλιξης της 
µινωικής κεραµικής. Τεχνικές, 
τυπολογία, διακοσµητικοί ρυθµοί, 
ανά περίοδο. Τα κυριότερα 
προβλήµατα που αφορούν στη 
χρονολόγηση κεραµικών οµάδων.    
Ελ. Πλάτων, 4 ώρες και δίωρες 
ξεναγήσεις σε συλλογές 
προϊστορικής κεραµικής σε 
µουσεία της Αττικής. 
Αξιολόγηση µε γραπτή εργασία, 
της οποίας θα προηγηθεί  
υποχρεωτική προφορική 
παρουσίαση. 

Περιβαλλοντική Αρχαιολογία.  
Διεπιστηµονική έρευνα και 
µέθοδοι  ανασύστασης του 
παλαιοπεριβάλλοντος. Οι νέες 
µέθοδοι και η εφαρµογή τους στη 
γνώση των κοινωνιών του 
παρελθόντος.  
Ι. Καραλή-Γιαννακοπούλου, 4 ώρες.  
 
 
Διεπιστηµονικές προσεγγίσεις 
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ΣΑ 60  Κλασική Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΑ 33 Κλασική Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 

στην Αρχαιολογία των Πρωίµων 
Ιστορικών Χρόνων.

 

Το σεµινάριο επιδιώκει την 
εµβάθυνση στα προβλήµατα, τις 
εξελίξεις και τις αλλαγές που 
συντελούνται κατά τους 
Πρώϊµους Ιστορικούς Χρόνους και 
εστιάζει σε αρχαιολογικά 
προβλήµατα που απαιτούν 
διεπιστηµονική προσέγγιση. 
Νότα Κούρου, 4 ώρες. 
Υποχρεωτική η γραπτή εργασία 
και η προφορική παρουσίασή της. 
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται 
µε τη χρήση δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
  
Ιερά και λατρεία κατά την 
αρχαιότητα 
Το µάθηµα έχει τη µορφή 
σεµιναρίου και εξετάζει τη 
λατρεία κατά την αρχαιότητα και 
τους ιερούς χώρους στους οποίους 
λάµβανε χώρα. Τα θέµατα που 
εξετάζονται αφορούν στις 
βασικές πτυχές της τελετουργίας, 
όπως εµφανίζεται διαµορφωµένη 
στους κλασικούς-ελληνιστικούς 
χρόνους. 
Λ. Παλαιοκρασσά, 4 ώρες και δύο 
ώρες επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους και 
µουσεία  
Σεµινάριο µε υποχρεωτική 
εκπόνηση και παρουσίαση 
εργασίας 
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ΣΙ 40 Αρχαία Ιστορία - Eπιγραφική 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΑ 45  Βυζαντινή  
Αρχαιολογία   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κεραµική και Κοροπλαστική της 
Ελληνιστικής περιόδου. Τεχνική, 
διακόσµηση, εργαστήρια, διάδοση 
τύπων. 
Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου, 4 ώρες 
Φροντιστήριο στις συλλογές των 
Αρχαιολογικών Μουσείων 
Αθηνών και Πειραιώς, 
υποχρεωτική γραπτή εργασία 
 
Αρχαία Ελληνική Επιγραφική.  
Το σεµινάριο στοχεύει στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε τις 
µεθόδους προσέγγισης και 
µελέτης των αρχαίων ελληνικών 
επιγραφών. Eξετάζονται βασικές 
κατηγορίες ελληνικών επιγραφών 
δηµόσιου και ιδιωτικού 
χαρακτήρα, όπως ψηφίσµατα, 
νόµοι, επιστολές, διατάγµατα, 
τιµητικές, αναθηµατικές και 
επιτύµβιες επιγραφές. 
Eπιδιώκεται ο συσχετισµός των 
επιγραφικών πηγών µε 
φιλολογικές µαρτυρίες και 
ιστορικά γεγονότα, καθώς επίσης 
µε ζητήµατα τοπογραφίας και 
προσωπογραφίας. Στο πλαίσιο 
του σεµιναρίου προβλέπονται 
επισκέψεις στο Επιγραφικό 
Μουσείο. Το µάθηµα 
υποστηρίζεται από ιστοσελίδα.  
Σ. Ανεζίρη, 4 ώρες 
 
Τεχνίτες και επαγγελµατίες στο 
Βυζάντιο στον τοµέα της τέχνης, 
από την παλαιοχριστιανική 
περίοδο ως την πτώση της 
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Κωνσταντινούπολης το 1453. 
Ο οικοδόµος /µάστορας, ο 
µαρµαρογλύπτης /µαρµαράς, ο 
ψηφοθέτης, ο ζωγράφος, ο 
µικρογράφος, ο χαλκωµατάς, ο 
κεραµέας είναι οι βασικοί 
τεχνίτες, γύρω από τη δράση των 
οποίων θα εστιαστεί το µάθηµα. 
Θα εξεταστούν επώνυµοι και 
ανώνυµοι τεχνίτες, οι συνθήκες 
εργασίας τους, το νοµικό πλαίσιο, 
οι αµοιβές, η σχέση τους µε τους 
παραγγελιοδότες. Η ένταξη των 
τεχνιτών αυτών στον κοινωνικό 
ιστό, το µορφωτικό τους επίπεδο, 
οι αλλαγές που προέκυψαν στις 
συνθήκες εργασίας και σε θέµατα 
κοινωνικής αναγνώρισης κατά τη 
διάρκεια της µακραίωνης ιστορίας 
του Βυζαντίου θα αποτελέσουν 
επίσης αντικείµενο έρευνας και 
συζήτησης. 
Το µάθηµα είναι σεµιναριακό και 
η εκπόνηση εργασιών εκ µέρους 
των φοιτητών είναι υποχρεωτική. 
Η βαθµολογία στηρίζεται στη 
γραπτή εργασία, 
συνυπολογίζονται όµως η 
συµµετοχή στο µάθηµα και η 
προφορική ανάπτυξη του 
θέµατος. Στη διδασκαλία θα 
χρησιµοποιηθούν τα µέσα που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.  
Σ. Kαλοπίση-Bέρτη, 4 ώρες 
  
 
 
 
 



 77

 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Επιλεγόµενα µη  
σεµιναριακά 
 
ΙΑ 123  Προϊστορική –  
Κλασική Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή στην Ιστορία και 
Αρχαιολογία της Εγγύς 
Ανατολής: Μεσοποταµία, 
Συροπαλαιστίνη, Ανατολία, 
Αίγυπτος (3η-1η χιλιετία π.Χ.).  
Αντικείµενο της παράδοσης θα 
αποτελέσει η επισκόπηση της 
ιστορίας και αρχαιολογίας της  
Εγγύς Ανατολής από την 3η έως 
περίπου τα µέσα της 1ης χιλιετίας 
π.Χ. Αρχικά θα εξεταστεί η 
γεωγραφία, το κλίµα, η πανίδα 
και χλωρίδα της ευρύτερης 
περιοχής και θα γίνει 



 78

                                                

 
ΙΑ 115 Κλασική Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 127 Βυζαντινή  
Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

περιληπτική αναφορά στη 
νεολιθική και χαλκολιθική εποχή. 
Στη συνέχεια θα εξεταστούν 
συστηµατικά οι γεωγραφικές 
ενότητες της Μεσοποταµίας,   
Αιγύπτου, Συροπαλαιστίνης και 
Ανατολίας.   Τέλος θα 
συζητηθούν οι λόγοι που 
οδήγησαν στην επικράτηση της 
αχαιµενιδικής αυτοκρατορίας.  
Κ. Κοπανιάς, 4 ώρες  
και προαιρετικό δίωρο 
φροντιστήριο, όπου θα 
εξετάζονται χαρακτηριστικές 
γραπτές πηγές της κάθε 
περιόδου. 
 
Τα ιερά της Ολυµπίας, των 
Δελφών, της Ισθµίας και της 
Νεµέας. 
Τα πανελλήνια ιερά εξετάζονται 
κυρίως από τη σκοπιά της 
τοπογραφίας και της 
αρχιτεκτονικής εξέλιξης. 
Θίγονται ακόµη θέµατα λατρείας 
και αναθηµατικών πρακτικών, 
καθώς και εκδηλώσεις άσκησης 
πολιτικής επιρροής. 
Π. Βαλαβάνης, 4 ώρες 
Το µάθηµα θα ολοκληρωθεί µε 
εκπαιδευτική εκδροµή6 
 
Η βυζαντινή πόλη και η σχέση 
του αστικού χώρου µε την 
ύπαιθρο από τον 4ο ως τον 7ο αι. 
µ.Χ. 
Χωροταξική οργάνωση της 

 
6 Προϋπόθεση για την επιλογή του συγκεκριµένου µαθήµατος αποτελεί η επιτυχής 
περάτωση των µαθηµάτων κλασικής αρχαιολογίας α΄ και β΄  εξαµήνων 
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ΙΑ 97  Ιστορία της Τέχνης 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 122  Ιστορία της Τέχνης 

βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά 
τους πρώτους αιώνες. Συνέχειες 
και αλλαγές στην πολεοδοµία, 
την οικιστική αρχιτεκτονική και 
την οχυρωτική. Η σχέση αστικού 
και περιαστικού χώρου. Ο ρόλος 
της υπαίθρου και η σχέση της µε 
τα µητροπολιτικά και τα 
µικρότερα αστικά κέντρα.  
Π. Πετρίδης, 4 ώρες και 
προαιρετική εκδροµή σε 
αρχαιολογικούς χώρους που 
συνδέονται µε το αντικείµενο του 
µαθήµατος. 
Επιλεγόµενο µε υποχρεωτικές 
παρακολουθήσεις. Έχει 
δηµιουργηθεί ιστοσελίδα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://eclass.uoa.gr (κωδικός 
µαθήµατος ARCH 182). 
 
Η ευρωπαϊκή τέχνη από τα τέλη 
του 18ου έως τα τέλη του 19ου 
αιώνα. Ζωγραφική, Γλυπτική, 
Χαρακτική. 
Δ. Παυλόπουλος, 4 ώρες. 
Εργασίες προαιρετικές. Η 
διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε 
τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
 
Όροι και τάσεις στη Νεότερη 
Τέχνη. 
Δ. Παυλόπουλος, 4 ώρες. 

http://eclass.uoa.gr/
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Εαρινό  εξάµηνο  

α) Μαθήµατα Κορµού 

Κωδ. Αριθ. - Τίτλος  
Μαθήµατος 

ΙΑ 10  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ΙΑ 12  Κλασική  
Αρχαιολογία Β΄  
 
 
 

 
 
Περιγραφή µαθήµατος –  
Διδάσκων -΄Ωρες 
 
 
 
Μινωική Αρχαιολογία.  
Εξετάζονται όλες οι περίοδοι 
ανάπτυξης και εξέλιξης του 
Μινωικού πολιτισµού. Πιο 
συγκεκριµένα καταγράφονται και 
αναλύονται: 1. τα επιτεύγµατα στην 
αρχιτεκτονική, στην τέχνη και 
τεχνολογία κατά την 
προανακτορική εποχή, 2. η ίδρυση 
και η σηµασία των πρώτων 
ανακτόρων και, τέλος, 3. ιδιαίτερη 
έµφαση δίδεται στους 
νεοανακτορικούς χρόνους. 
Ελ. Μαντζουράνη, 4 ώρες  
(φοιτητές που το επώνυµό τους 
αρχίζει από Α-Μ).  
Ελ. Πλάτων, 4 ώρες  
(φοιτητές που το επώνυµό τους 
αρχίζει από Ν- Ω). 
Προαιρετικές εργασίες. Εξαήµερη 
εκπαιδευτική εκδροµή στην Κρήτη 
µε επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους και µουσεία.  
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε 
τη χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
 
Αρχαιολογία των κλασικών και 
ελληνιστικών χρόνων (480 π.Χ.-1ος 
αι. π.Χ.). 
Ιστορικό πλαίσιο. Αρχιτεκτονική, 
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ΙΑ 14  Βυζαντινή  
Αρχαιολογία Β΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 16  Ιστορία της Τέχνης  
 

γλυπτική, κεραµική-αγγειογραφία. 
Στάδια εξέλιξης και βασικοί 
χαρακτήρες. Προβλήµατα της έρευ-
νας. 
Π. Γεωργίου-Γκέκα, 4 ώρες 
Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου, 4 ώρες 
και δίωρο φροντιστήριο σε 
αρχαιολογικούς χώρους και 
µουσεία.  
 
Αρχιτεκτονική και µνηµειακή 
ζωγραφική της βυζαντινής 
περιόδου (περίπου 641-1453) 
Τυπολογία και µορφολογία της 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής. 
Εικονογραφικά στοιχεία και κύριες 
τεχνοτροπικές τάσεις της 
βυζαντινής µνηµειακής 
ζωγραφικής. 
M. Kωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου, 4 ώρες 
και προαιρετικό για τους φοιτητές 
δίωρο φροντιστήριο µε επισκέψεις 
σε µουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους (Α-Λ), 
Σ. Καλοπίση-Βέρτη, 4 ώρες και 
προαιρετικό για τους φοιτητές 
δίωρο φροντιστήριο µε επισκέψεις 
σε µουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους (Μ-Ω). 
Το µάθηµα εµπλουτίζεται µε τη 
χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
 
Η Τέχνη του Μπαρόκ στην Ευρώπη. 
Διαφοροποιήσεις, τοπικές σχολές, 
δηµιουργοί.  
Ευθ. Μαυροµιχάλη, 4 ώρες. 
Εργασίες προαιρετικές. Το µάθηµα 
προσφέρεται και στους φοιτητές 
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κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του 
Τµήµατος ΦΠΨ. 
 

β) Μαθήµατα Ειδίκευσης 

Υποχρεωτικά  
Κατεύθυνσης 
 
 ΙΑ 30  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Μνηµειακή Τοπογραφία και 
Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής 
Ελλάδας. 
Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό 
πολιτισµό µε σύντοµη προσέγγιση 
στις κυριότερες εκφάνσεις του, στην 
οικονοµία και στην κοινωνική 
κατάσταση. Εξέταση, κατά 
περιοχές,  των σηµαντικότερων 
µνηµείων: Ανακτορικά 
συγκροτήµατα / ακροπόλεις, 
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ΙΑ 25  Τοπογραφία –  
Ανασκαφική 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 27 Κλασική Αρχαιολογία  
 
 

 
 
 
 

οικιστικά κατάλοιπα, τάφοι / 
νεκροταφεία.  
Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, 4 
ώρες. 
Εκδροµή στις Μυκήνες, την 
Τίρυνθα, τη Μιδέα και το Ναύπλιο, 
καθώς και στη Θήβα, τον Ορχοµενό 
και τον Γλα.  
 
Ι. Μνηµειακή τοπογραφία των 
Αθηνών κατά τους αρχαίους και 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 
Γίνεται σύντοµη εισαγωγή για την 
ιστορία της πόλεως, την ιστορία, τη 
διαδροµή και τα κατάλοιπα των 
τειχών κατά εποχές, καθώς και 
πλήρης παρουσίαση των 
αρχαιολογικών χώρων και των 
µνηµείων της Ακροπόλεως, της 
Νότιας κλιτύος, της αρχαίας 
Αγοράς, του Κεραµεικού και του 
Ολυµπιείου.  
Ν. Γκιολές, 4 ώρες 
Π. Βαλαβάνης, 4 ώρες και επιπλέον 
δίωρες επισκέψεις στους 
αρχαιολογικούς χώρους. 
ΙΙ. Ανασκαφική. Θεωρία και 
πρακτική άσκηση (σχετική 
ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην 
αρχή του εαρινού εξαµήνου). 
Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου 
 
Επισκόπηση της γλυπτικής του 4ου 
αι. π.Χ. και των ελληνιστικών 
χρόνων. 
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή 
στην γλυπτική της ύστερης 
κλασσικής περιόδου (400-323 π.Χ.) 
και των ελληνιστικών χρόνων (323-
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ΙΑ 28  Βυζαντινή  
Αρχαιολογία  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 29  Ιστορία της Τέχνης   
 

 

 

30 π.Χ.). Περιλαµβάνει ανάλυση του 
έργων των µεγάλων καλλιτεχνών 
Πραξιτέλη, Λυσίππου και 
Δαµοφώντα, των αρχιτεκτονικών 
γλυπτών των ταφικών µνηµείων 
της Λυκίας και της Καρίας, του 
Μεγάλου Βωµού της Περγάµου, και 
της εικονιστικής ανδριαντοποιϊας.  
Ό. Παλαγγιά, 4 ώρες και 2 ώρες 
προαιρετικές επισκέψεις σε 
µουσεία. 
 
Εισαγωγή στη µεταβυζαντινή 
αρχαιολογία και τέχνη. Κοσµική και 
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 
ζωγραφική, αργυροχρυσοχοΐα, 
κεντητική και κεραµική. 
Πλ. Πετρίδης, 4 ώρες και 
προαιρετική εκδροµή στον Μυστρά. 
Eπισκέψεις σε συλλογές 
µεταβυζαντινής και νεότερης 
κεραµικής. 
 Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 
αναµόρφωσης του προπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών, το 
µάθηµα παρουσιάζεται µε τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών. Επίσης, έχει 
δηµιουργηθεί ιστοσελίδα µε 
εξεταστέα ύλη, αναλυτικό 
διάγραµµα µαθηµάτων, 
βιβλιογραφία κ.ά. στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://eclass.uoa.gr 
(κωδικός µαθήµατος ARCH 141). 
 
Η νεοελληνική τέχνη (ζωγραφική, 
γλυπτική, χαρακτική, 
αρχιτεκτονική), 19ος και 20ός αι. 
Προβλέπονται επισκέψεις-
ξεναγήσεις στην Εθνική 

http://eclass.uoa.gr/
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Επιλεγόµενα 

Α. Επιλεγόµενα  
Σεµιναριακά 
 
ΣΑ 10 Προϊστορική  
Αρχαιολογία 
 

 

 

 

Πινακοθήκη και Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου, στο Α΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών, σε ιδιωτικές 
συλλογές και σε δηµόσια κτήρια της 
Αθήνας. 
Δ. Παυλόπουλος, 4 ώρες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λιθοτεχνίες και λίθινα εργαλεία 
στην Προϊστορική Ελλάδα 
Το µάθηµα εστιάζει στις 
λιθοτεχνίες και τα λίθινα εργαλεία, 
που  απαντούν από την 
Παλαιολιθική έως και την Ύστερη 
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ΣΑ 70  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εποχή του Χαλκού, ακόµα και στους 
ιστορικούς χρόνους, και αποτελούν 
το κλειδί για την διερεύνηση και 
κατανόηση της ανθρώπινης 
νοηµοσύνης και συµπεριφοράς. 
Διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: Α. 
το ιστορικό της έρευνας των 
λίθινων εργαλειοτεχνιών στον  
Ευρωπαϊκό χώρο, από την 
Αναγέννηση έως τις µέρες µας. Β. 
το θεωρητικό και µεθοδολογικό 
υπόβαθρο της έρευνας, έτσι όπως 
διαµορφώθηκε και εξελίχθηκε έως  
σήµερα. Γ. οι τέσσερις βασικοί 
τοµείς της µελέτης: οι λίθινες 
πρώτες ύλες, η τεχνολογία και οι 
εγχειρηµατικές αλυσίδες, η 
τυπολογική προσέγγιση και η 
λειτουργική ανάλυση. Συµβολή της 
πειραµατικής αρχαιολογίας στην 
κατανόηση της παραγωγής και 
χρήσης των εργαλείων.  
Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη 4 ώρες 
Εργασίες υποχρεωτικές. 
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε 
τη χρήση νέων τεχνολογιών, 
προβολή ντοκιµαντέρ και πρακτική 
άσκηση σε λίθινες προϊστορικές 
συλλογές. Θα διανεµηθούν 
επιλεγµένα κείµενα από 
δηµοσιεύσεις στα ελληνικά. 
 
Η Μέση Εποχή του Χαλκού στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα και η γένεση 
του Μυκηναϊκού κόσµου. Οικιστική 
και ταφική αρχιτεκτονική. Ταφικά 
έθιµα. Κεραµική. Οικονοµία και 
κοινωνία.   
Σεµινάριο µε υποχρεωτικές 
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ΣΑ 110 Προϊστορική  
Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΑ 25 Προϊστορική –  
Κλασική Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εργασίες. 
Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη, 4 ώρες 
και προαιρετικό για τους φοιτητές 
δίωρο µε επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους  και 
µουσεία  
 
Γεωαρχαιολογία  
Η συµβολή των επιστηµών της γης 
στην κατανόηση του περιβάλλοντος 
και των ευρηµάτων των 
αρχαιολογικών θέσεων. 
Ι. Καραλή, 4 ώρες  
Το µάθηµα εµπλουτίζεται µε 
διαλέξεις µελών ΔΕΠ του Τµήµατος 
Γεωλογίας του Παν/µίου Πατρών 
 
Διαπολιτισµικές επαφές στην 
Ανατολική Μεσόγειο κατά την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την 
Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. 
Αντικείµενο του σεµιναρίου θα 
αποτελέσει η διαχρονική µελέτη 
των “διεθνών” σχέσεων της εποχής 
σε επίπεδο πολιτικό, οικονοµικό, 
κοινωνικό/ θρησκευτικό, καθώς και 
στο πεδίο της τέχνης και της 
εικονογραφίας. Αρχικά θα 
εξεταστούν οι σχέσεις µεταξύ των 
ανακτορικών κέντρων της 
Ανατολικής Μεσογείου κατά την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Στη 
συνέχεια θα εξεταστεί η περίοδος 
που ακολούθησε την κατάρρευση 
της χεττιτικής αυτοκρατορίας και 
των περισσότερων ανακτορικών 
κέντρων της Συροπαλαιστίνης και 
του Αιγαίου. Τέλος, το φαινόµενο 
των λεγόµενων “Λαών της 
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ΣΑ 90  Βυζαντινή  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΑ 120 Βυζαντινή Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
ΣΑ 118  Ιστορία της Τέχνης 
 
 
 
 
 
 
 

Θάλασσας”, καθώς και τα 
υπάρχοντα φιλολογικά και 
αρχαιολογικά δεδοµένα για τις 
µετακινήσεις νέων λαών και τις 
σχέσεις τους µε τους 
προϋπάρχοντες πληθυσµούς στις 
περιοχές εγκατάστασής τους, 
χρησιµοποιώντας ως παραδείγµατα 
τις µετακινήσεις των Αραµαίων, 
Φιλισταίων, Φρυγών (Μούσκι;) και 
την προβληµατική περίπτωση των 
Δωριέων. Τέλος θα µελετήσουµε 
την εξέλιξη των διαπολιτισµικών 
σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή 
µέχρι και τον 8ο αι. π.Χ. 
Κ. Κοπανιάς, 4 ώρες 
Απαραίτητη είναι η συγγραφή και 
παρουσίαση σεµιναριακής 
εργασίας. 
 
Βυζαντινή κοινωνία και τέχνη κατά 
την εικονοµαχική και 
µετεικονοµαχική περίοδο. Η 
περίπτωση της Κάτω Ιταλίας, 
κυρίως µέσα από εικονογραφηµένα 
χειρόγραφα. 
Β. Κέπετζη, 4 ώρες και δίωρες 
επισκέψεις σε µουσεία και συλλογές 
χειρογράφων. 
Σεµινάριο µε υποχρεωτική γραπτή 
εργασία και προφορική 
παρουσίαση. 
Βυζαντινή Αθήνα (Τοπογραφία - 
Αρχιτεκτονική).  
 Χ. Κωνσταντινίδη, 4 ώρες, και 
υποχρεωτικό δίωρο για επισκέψεις 
µνηµείων και µουσείων. Σεµινάριο 
µε υποχρεωτικές εργασίες.    
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Β. Επιλεγόµενα µη  
σεµιναριακά 
 
ΙΑ 72  Προϊστορική  
Αρχαιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 73 Προϊστορική Αρχαιολογία 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιστοριογραφία της νεοελληνικής 
τέχνης, 20ός αιώνας. Φορείς και 
κείµενα. 
Δ. Παυλόπουλος, 4 ώρες.  
Σεµινάριο µε υποχρεωτική εργασία. 
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε 
τη χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
 
 
 
 
 
Το νησιωτικό Αιγαίο κατά την 
Πρώιµη Εποχή του Χαλκού.  
Εξετάζονται όλες οι πτυχές του 
πολιτισµού που αναπτύχθηκε στο 
νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3η 
χιλιετία π.Χ. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στις Κυκλάδες, γίνονται 
όµως αναφορές και σε γειτονικές 
περιοχές (Βορειοανατολικό Αιγαίο, 
Μικρασιατικά παράλια, Αττική-
Εύβοια, Βόρεια Κρήτη) για την 
καλύτερη κατανόηση των στενών 
σχέσεων και έντονων 
αλληλεπιδράσεων που 
αναπτύχθηκαν αυτήν την περίοδο 
µεταξύ των διαφόρων περιοχών του 
Αιγαίου. 
Γ. Παπαδάτος, 4 ώρες και δίωρες 
ξεναγήσεις σε µουσεία της Αττικής. 
Προαιρετικές εργασίες. 
Μυκηναϊκή Μικροτεχνία 
Επισκόπηση των σηµαντικότερων 
δηµιουργηµάτων α. χρυσοχοϊας-
αργυροχοϊας, β. σφραγιδογλυφίας, 
γ. ελεφαντουργίας και δ. εκ 
τεχνητών υλών (φαγεντιανής και 
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IA 116 Κλασική Αρχαιολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑ 125  Κλασική  
Αρχαιολογία 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

υαλόµαζας) της Ύστερης εποχής 
του Χαλκού, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στην ακµή της Μυκηναϊκής 
περιόδου στο Αιγαίο (1400-1100 
π.Χ.). Ανάλυση του υλικού, 
τυπολογία, ερµηνεία. Εργασίες 
προαιρετικές 
Α. Παπαδηµητρίου-Γραµµένου, 4 
ώρες 
 
Σχεδιάζοντας και ζωγραφίζοντας 
κατά τον 7ο αι. π.Χ. 
Κατασκευή, παραγωγή, εµπόριο και 
χρήση των αρχαίων ελληνικών 
αγγείων. Τεχνικές διακόσµησης, 
σχήµατα, εικονογραφικά και 
διακοσµητικά θέµατα των αγγείων 
στα σηµαντικότερα ελληνικά 
κεραµικά εργαστήρια των πρώιµων 
αρχαϊκών χρόνων. Τα κέντρα 
παραγωγής, η σηµασία τους για την 
αρχαιολογική έρευνα και τη γνώση  
του αρχαίου κόσµου. 
Ε. Σηµαντώνη-Μπουρνιά, 4 ώρες. 
Το µάθηµα συνοδεύεται από δίωρο 
φροντιστήριο στα Mουσεία του 
Κεραµεικού και στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Αθηνών.   
  
Αττική Μελανόµορφη Κεραµική και 
Αγγειογραφία (περ. 630-450π.Χ.) 
Κατασκευή, παραγωγή, εµπόριο και 
χρήση των αρχαίων ελληνικών 
αγγείων. Τεχνική της διακόσµησης, 
σχήµατα, θέµατα, εικονογραφία και 
εικονολογία των αττικών 
µελανόµορφων αγγείων. Η 
σηµασία τους για την αρχαιολογική 
έρευνα και την ανασύσταση του 
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αρχαίου ελληνικού παρελθόντος. 
Α. Λαιµού, 4 ώρες. 
Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη 
χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχει το πρόγραµµα power point. 
Το µάθηµα συνοδεύεται από δίωρο 
φροντιστήριο στo Mουσείo του 
Κεραµεικού, το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και τις 
διδακτικές συλλογές του Τοµέα.    
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

Στο πλαίσιο του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
οργανώνεται πρόγραµµα ελεύθερων σεµιναρίων, µε γενικό τίτλο 
«Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήµες». Θα προσφέρονται µεµονωµένα 
µαθήµατα ή οµιλίες, αλλά και σειρές µαθηµάτων (κατά περίπτωση 
εξαµηνιαία τριµηνιαία, µηνιαία), στα οποία θα διδάσκουν, σε συνεργασία µε 
µέλη του Τοµέα,  προσκεκληµένοι επιστήµονες των θετικών επιστηµών από 
άλλους πανεπιστηµιακούς χώρους και ερευνητικά ιδρύµατα, µε έργο και 
δραστηριότητα στο χώρο της Αρχαιοµετρίας.  

Αυτό το πρόγραµµα µαθηµάτων απευθύνεται σε προπτυχιακούς 
φοιτητές των τελευταίων εξαµήνων, καθώς και στους µεταπτυχιακούς µας 
φοιτητές, που θα µπορούν να το παρακολουθούν ελεύθερα, χωρίς εξετάσεις 
και βαθµολόγηση, δύο ώρες ανά εβδοµάδα. Τα θέµατα που θα εξετάζονται 
αφορούν όλες τις εποχές και όλα τα γνωστικά αντικείµενα.  

Θέµατα που προγραµµατίζεται να διδαχθούν είναι: µέθοδοι 
χρονολόγησης, κεραµική τεχνολογία, αρχαιοµεταλλουργία, τεχνολογία 
υλικών (λίθος, φαγεντιανή, κονιάµατα, χρωστικές), τοπογραφία, 
φωτογραµµετρία και τηλεπισκόπηση, εφαρµογές µαθηµατικών και 
στατιστικών µεθόδων, χρήση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στην Αρχαιολογία (Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, Προγράµµατα 
σχεδίασης και αναπαράστασης), συντήρηση µνηµείων και αρχαιολογικών 
ευρηµάτων κ.α.  

Σκοπός του προγράµµατος είναι το άνοιγµα του Τοµέα Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης προς τη διεπιστηµονική συνεργασία, η εισαγωγή 
νέων επιστηµονικών πεδίων στην εκπαίδευση των φοιτητών µας, η 
πληρέστερη κατάρτισή τους, αλλά και η προσφορά νέων δυνατοτήτων για τη 
µετέπειτα επαγγελµατική τους δραστηριότητα  και αποκατάσταση.  
 
 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 
 
Ο τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης προσφέρει εφέτος τη 
δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς, να 
παρακολουθήσουν ειδικές πρακτικές ασκήσεις που προσφέρονται από µέλη 
ΕΕΔΙΠ του τοµέα. 
Τα µαθήµατα θα γίνονται και στα δύο εξάµηνα, θα σχετίζονται µε 
συγκεκριµένο µάθηµα µέλους ΔΕΠ και θα έχουν δίωρη διάρκεια. 
 



 93

 



 94

Α. Εφαρµογές σε τεχνικές και υλικά της Γλυπτικής 
      
Χειµερινό και εαρινό εξάµηνο: Σε σχέση µε τα µαθήµατα που άπτονται 
θεµάτων γλυπτικής 
 
Χειµερινό Εξάµηνο:   
 
Από τη σπουδή στο πρόπλασµα. Σχέσεις των αντικειµένων µε το χώρο. 
Σχεδιαστική αντιµετώπιση των στοιχείων της σύνθεσης (µάζα, όγκος, 
γραµµή, επιφάνεια, επίπεδα, υφή, φως και σκιά). Ανάγλυφο / ολόγλυφο 
έργο: ειδικά προβλήµατα και διαφορές. Προσθετική και αφαιρετική 
µέθοδος. 
 
Εαρινό Εξάµηνο:   
  
Πρακτικές µέτρησης και µεταφοράς των αναλογιών από πρότυπο. 
Μήτρες και εκµαγεία: προσέγγιση των αρχαίων τεχνικών.   
Χαλκοχυτική – Μαρµαρογλυπτική – Τερακότα: επισκέψεις σε εργαστήρια. 
 
Λάµπρος Αραχωβίτης 
 
 Β. Τεχνικές συντήρησης στην ανασκαφή και στο εργαστήριο 
 
Χειµερινό και εαρινό εξάµηνο: Σε σχέση µε το µάθηµα ΙΑ 25 Τοπογραφία 
Ανασκαφική 
 
Εξετάζεται η σηµασία της συντήρησης για την ανασκαφή, µελέτη, 
δηµοσίευση, διατήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και 
ευρηµάτων. Εξετάζονται οι «πρώτες βοήθειες» που απαιτούνται κατά την 
ανασκαφή για την ασφαλή απόσπαση αντικειµένων κατασκευασµένων από 
ευαίσθητα υλικά ή µε µεγάλο βαθµό φθοράς. Παρουσιάζονται επίσης οι 
τεχνικές που εφαρµόζονται στο εργαστήριο για τη συντήρηση αρχαιολογικών 
ευρηµάτων από διαφορετικές πρώτες ύλες.  
Η διδασκαλία µπορεί να εµπλουτιστεί µε επισκέψεις σε ανασκαφές και σε 
χώρους όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή άλλες εργασίες σχετικές µε 
το αντικείµενο. 
  
Μισέλ Ρογκενµπούκε  
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 
Χειµερινό εξάµηνο 
 

• Αρχαιολογική Φωτογραφία: Τεχνική, αισθητική, δεοντολογία 
φωτογράφησης αρχαίων µνηµείων και κινητών ευρηµάτων.  

      Γ. Σταθόπουλος, 4 ώρες. 
 

• Μεθοδολογία εκπόνησης εργασίας στην Ιστορία της Νεότερης Τέχνης. 
Δηµ. Παυλόπουλος, 2 ώρες  
 

Εαρινό εξάµηνο 
 

• Αρχαιολογική Επιφανειακή Έρευνα. Εντοπισµός αρχαιοτήτων 
(συµβατικές και αρχαιοµετρικές µέθοδοι). Καταγραφή αρχαιοτήτων. 
Σύνταξη αρχαιολογικών χαρτών. Αρχαιολογικό σχέδιο.  

Γ. Σταθόπουλος,  4 ώρες. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   
ΠΟΥ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΑΛΛΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Για τα Τµήµατα Φιλολογίας, ΦΠΨ, Θεατρολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής 
και Γερµανικής Φιλολογίας: 
 
ΙΑ 01 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία ή στην Ιστορία της Τέχνης. 
Α. Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία. Σύντοµη επισκόπηση της αρχαίας 
ελληνικής τέχνης από τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους µέχρι το τέλος της 
ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.) (χειµερινό εξάµηνο) 
Β. Ερµηνείες και θεωρίες προσέγγισης των έργων της Τέχνης. Οι συγγραφείς και 
η φιλοσοφία τους από το 15ο µέχρι τον 20ό αι. (χειµερινό και εαρινό εξάµηνο). 
Αθ. Σχινά, 4 ώρες. 
 
ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α΄.  
Η Τέχνη της Αναγέννησης στην Ευρώπη. Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, 
Αρχιτεκτονική στην Ιταλία και στις Κάτω Χώρες. Τάσεις, τοπικές Σχολές, 
δηµιουργοί. 
Ευθ. Μαυροµιχάλη, 4 ώρες. Εργασίες προαιρετικές.   (χειµερινό εξάµηνο) 
 
Το µάθηµα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές της κατεύθυνσης 
Φιλοσοφίας του Τµήµατος ΦΠΨ. 
 
 ΙΑ 16 Ιστορία της Τέχνης Β΄. 
Η Τέχνη του Μπαρόκ στη Ευρώπη. Διαφοροποιήσεις, τοπικές Σχολές, 
δηµιουργοί.  
Ευθ. Μαυροµιχάλη, 4 ώρες. Εργασίες προαιρετικές. (εαρινό εξάµηνο) 
Το µάθηµα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές της κατεύθυνσης 
Φιλοσοφίας του Τµήµατος ΦΠΨ. 
 
ΙΑ122 Ορισµοί και τάσεις στη Νεότερη Τέχνη. 
Δ. Παυλόπουλος, 4 ώρες. Εργασίες προαιρετικές   (χειµερινό εξάµηνο) 
 
Το µάθηµα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές της κατεύθυνσης 
Φιλοσοφίας του Τµήµατος ΦΠΨ. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Τα µαθήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από τους 
διδάσκοντες σε ιδιαίτερες  ώρες (διαφορετικές από αυτές του Τµήµατος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας). 
 
Για το Τµήµα Φιλολογίας 
 
Χειµερινό  εξάµηνο  
ΙΙ 25 Αρχαία Ιστορία ΙΙΙ (Κ. Μπουραζέλης, χειµερινό εξάµηνο ) 
ΙΙ 13 Βυζαντινή Ιστορία* (Α.Κόλια-Δερµιτζάκη) 
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (Ε. Χατζηβασιλείου, χειµερινό εξάµηνο) 
 
Εαρινό  εξάµηνο  
ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία* (Σ. Ψωµά) 
ΙΙ 20 Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.*  (Β. Σειρηνίδου και Κ. 
Κωνσταντινίδου)  
ΙΙ 12 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως (Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου) 
ΙΙ 26 Βυζαντινή Ιστορία (Κ. Μέντζου-Μεϊµάρη και Β. Κουταβά-Δεληβοριά) 
ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου (Ε. Χατζηβασιλείου) 
 
Για το Τµήµα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και  
Ψυχολογίας 
 
Υποχρεωτικά   
 
Για την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας 
 
ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία* ((Σ. Ψωµά), εαρινό εξάµηνο) 
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (Ε. Χατζηβασιλείου, χειµερινό εξάµηνο) 
 
Για την Κατεύθυνση Παιδαγωγικής  
 
ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία* (Σ. Ψωµά, εαρινό εξάµηνο) 
ΙΙ 13 Βυζαντινή Ιστορία Α΄* (Α.Κόλια-Δερµιτζάκη, χειµερινό εξάµηνο) 
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (Ε. Χατζηβασιλείου, χειµερινό εξάµηνο) 
ΙΥ 20 Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.*  (Β. Σειρηνίδου και Κ. 
Κωνσταντινίδου, εαρινό εξάµηνο). 
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Για την Κατεύθυνση Ψυχολογίας 
 
ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία* (Σ. Ψωµά, εαρινό εξάµηνο) 
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (Ε. Χατζηβασιλείου, χειµερινό εξάµηνο) 
ΙΥ 20 Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.*  (Β. Σειρηνίδου και Κ. 
Κωνσταντινίδου, εαρινό εξάµηνο) 
 
Επιλεγόµενα  
 
Εαρινό εξάµηνο 
 
ΙΙ 12 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως (Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου) 
ΙΙ 26 Βυζαντινή Ιστορία (Κ. Μέντζου-Μεϊµάρη και Β. Κουταβά-Δεληβοριά) 
ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου (Ε. Χατζηβασιλείου) 
   
Για το Πρόγραµµα Ψυχολογίας 
 
Επιλεγόµενα    
 
ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία* (Σ. Ψωµά, εαρινό εξάµηνο) 
ΙΙ 13 Βυζαντινή Ιστορία Α΄* (Α.Κόλια-Δερµιτζάκη, χειµερινό εξάµηνο) 
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (Ε. Χατζηβασιλείου, χειµερινό εξάµηνο) 
ΙΥ 20 Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (Β. Σειρηνίδου και Κ. 
Κωνσταντινίδου, εαρινό εξάµηνο) 
 
Για το Τµήµα Αγγλικών Σπουδών 
 
ΕΙ 01 Όψεις της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας* (Μ. Ευθυµίου, εαρινό εξάµηνο) 
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (Ε. Χατζηβασιλείου, χειµερινό εξάµηνο) 
 
Για το Τµήµα Γαλλικών Σπουδών 
 
64679 Ιστορία Νεότερης Ελλάδας* (Μ. Ευθυµίου, εαρινό εξάµηνο) 
 
Για το Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών 
 
7001 Ιστορία του Νέου Ελληνισµού (15ος- 20ός αι.)* (Β. Σειρηνίδου) 
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Για το Τµήµα Πληροφορικής 
 
ΓΠ02 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Ε. Χατζηβασιλείου, χειµερινό/εαρινό 
εξάµηνο) 
 
 
 Παρακαλούνται οι φοιτητές των άλλων Τµηµάτων, όταν το µάθηµα 
δεν προσφέρεται σε ιδιαίτερες για το Τµήµα τους ώρες, να δηλώνουν τη 
συµµετοχή τους στους διδάσκοντες µε την έναρξη των µαθηµάτων, ανε-
ξάρτητα από την ηµεροµηνία εγγραφής και δήλωσης στη Γραµµατεία. 
Στην περίπτωση αυτή, ως ανώτατο όριο καθορίζεται ο αριθµός των 150 
φοιτητών ανά διδάσκοντα (κατά σειρά προτεραιότητας). 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΟΑΤΑΠ  
 ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

 
Οι σπουδαστές/πτυχιούχοι ξένων Πανεπιστηµίων, οι οποίοι θέλουν να 
αποκτήσουν αντιστοιχία (από ΔΟΑΤΑΠ ), θα εξετάζονται αποκλειστικά και 
µόνον κατά τις εξεταστικές περιόδους, δηλαδή Ιούνιο, Σεπτέµβριο και 
Φεβρουάριο. 
Θα αναρτάται ανακοίνωση ορισµού της ακριβούς ηµεροµηνίας και ώρας 

ένα µήνα πριν τις εξετάσεις. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την συµµετοχή τους στις εξετάσεις ένα 

µήνα πριν. 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
Παρακαλούνται οι κκ. φοιτητές, οι οποίοι ζητούν συστατικές επιστολές, να 
καταθέτουν αίτησή τους µε πλήρη στοιχεία στο γραφείο του διδάσκοντος 
τουλάχιστον ένα µήνα ενωρίτερα. 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

ERASMUS  
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγών φοιτητών µε ευρωπαϊκά πανεπι-
στήµια (ERASMUS), υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών, διάρκειας 1-2 
εξαµήνων, για τους φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα οι διδακτικές µονάδες και οι βαθµοί, που 
αποκτώνται στο ξένο πανεπιστήµιο, µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και, κατόπιν συνεννοήσεως µε τους υπευθύνους συντονιστές, 
αναγνωρίζονται και ενσωµατώνονται στο πρόγραµµα σπουδών του φοιτητή 
του Τµήµατός µας. 
Πληροφορίες παρέχονται από τους αρµόδιους συντονιστές. 

 
Συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια  Υπεύθυνοι Συντονιστές 
 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
 
Graz 
Βιέννη 
 
 
Innsbruck 
 
 
BΕΛΓΙΟ 
 
Βρυξέλλες 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
Σόφια 
 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
 
Angers 
Caen Basse Normandie 

 
 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 

 
 
Ό. Κατσιαρδή-Hering 
Μ. Ευθυµίου 
Ό. Παλαγγιά 
 
Κ. Μπουραζέλης 
 
 
 
 
Ν. Γιαντσή 
 
 
 
 
Ό. Κατσιαρδή-Hering 
 
 
 
 
N. Μπιργάλιας 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
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Grenoble II 
Lyon III, Jean Moulin 
Marseille I (Aix-en-
Provence) 
Nancy II 
PARIS Ι (Panthéon -  
Sorbonne) 
PARIS X, Nanterre 
PARIS, École Pratique 
des Hautes Études 
PARIS, École 
Nationale de Chartes 
Poitiers 
Rouen 
Strasbοurg ΙΙ, Marc 
Bloch 
Toulouse, Le Mirail 
 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Berlin ( Humboldt  
Universität, Freie  
Universität)  
Chemnitz 
Hamburg 
Hannover 
Heidelberg 
Konstanz 
Köln 
 
 
Leipzig 
München 
 
 
Münster 
 
 

έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στη Βυζαντινή 
Αρχαιολογία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στη Βυζαντινή 
Αρχαιολογία 
έµφαση στην Ιστορία 
µπτχ. Ιστορίας 
 
έµφαση στην Ιστορία 
 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στη Βυζαντινή 
Αρχαιολογία  
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
 
έµφαση στην Ιστορία  
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
έµφαση στην Ιστορία   
έµφαση στη Βυζαντινή 
Αρχαιολογία 

Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Δ. Παντελοδήµος 
Σ. Καλοπίση-Βέρτη 
 
Ν. Μπιργάλιας 
Μ. Παναγιωτίδη 
 
Ν. Μπιργάλιας 
K. Γαρδίκα 
 
N. Γιαντσή 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Π. Πετρίδης 
 
Κ. Μπουραζέλης 
 
 
 
 
Γ. Αλευρά 
 
 
K. Ράπτης 
Κ. Μπουραζέλης  
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Κ. Μπουραζέλης 
Κ. Μπουραζέλης 
Κ. Μπουραζέλης 
Ν. Κούρου 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Κ. Μπουραζέλης 
Γ. Αλευρά 
 
Κ. Μπουραζέλης  
Σ. Καλοπίση-Βέρτη 
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Tübingen 
 
 
ΔΑΝΙΑ 
 
Roskilde 
 
 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 
Cambridge 
Glasgow 
 
 
Leicester 
 
 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 
Maynooth 
 
 
 
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 
 
Reykjavik 
 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
Barcelona 
 
 
Deusto, Bilbao II 
Oviedo 
 
Salamanca 
Sevilla 

έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία  
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Αρχαιο-
λογία 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Αρχαιο-
λογία 
έµφαση στην Ιστορία  
έµφαση στην Αρχαιο-
λογία 
έµφαση στην Ιστορία  
έµφαση στην Ιστορία 

Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
 
 
 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
 
 
 
 
 
K. Mπουραζέλης 
Κ. Γαγανάκης 
Ελ. Μαντζουράνη 
 
Κ. Μπουραζέλης 
 
 
 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
 
 
 
 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
 
 
 
 
Α. Λιάκος 
Σ.  Καλοπίση  
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Ν. Πολυχρονάκου-
Σγουρίτσα 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
K. Γαρδίκα 
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Valencia 
 
 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
 
Bologna 
Napoli 
 
Pisa 
 
Palermo 
 
Milano, Univ. 
Cattolica 
Perugia 
Roma, La Sapienza 
Roma, Tor Vergata 
 
 
 
ΚΥΠΡΟΣ 
 
Λευκωσία 
(Πανεπιστήµιο 
Κύπρου) 
 
 
ΜΑΛΤΑ 
 
Malta 
 
 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
Groningen 
 
 
Amsterdam  

έµφαση στην Περιβαλ-
λοντική Αρχαιολογία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Αρχαιο-
λογία 
έµφαση στην Ιστορία 
µπτχ. Ιστορίας 
έµφαση στην Αρχαιο-
λογία 
έµφαση στην Ιστορία  
 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
 
 
 
 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
έµφαση στην Περιβαλ-
λοντική Αρχαιολογία 
έµφαση στην Περιβαλ-
λοντική Αρχαιολογία 

Λ. Καραλή 
 
 
 
 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Ν. Πολυχρονάκου-
Σγουρίτσα 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Κ. Γαρδίκα 
Ελ. Μαντζουράνη 
 
Κ. Μπουραζέλης 
 
Κ. Μπουραζέλης  
Α. Λιάκος 
Γ. Αλευρά 
 
 
 
 
 
Ν. Κούρου 
 
 
 
 
 
Ό. Κατσιαρδή-Hering 
 
 
 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
Λ. Καραλή 
 
Λ. Καραλή 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 
 
Krakow 
 
 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
 
Minho, Braga I 
ISCTE, Lisboa 
 
 
ΣΟΥΗΔΙΑ 
 
Uppsala 
 
 
 
TΟΥΡΚΙΑ 
 
Σµύρνη 
 
 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
 
Helsinki 

 
 
 
 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 
µπτχ. Ιστορίας 
 
 
 
 
έµφαση στην Κλασική 
Αρχαιολογία 
 
 
 
 
έµφαση στην Αρχαιο-
λογία 
 
 
 
έµφαση στην Ιστορία 

 
 
 
 
Γ. Αλευρά 
 
 
 
 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
K. Γαρδίκα 
 
 
 
 
Γ. Αλευρά 
 
 
 
 
 
Ν. Πολυχρονάκου-
Σγουρίτσα 
 
 
 
Σ. Ανεζίρη - Π. Βαλαβάνης 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 
 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις 
 
Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει 
και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) µε βάση τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. 
 

Άρθρο 2: Αντικείµενο-Σκοπός 
 
Το ΠΜΣ αποτελείται από δέσµη οκτώ προγραµµάτων ειδίκευσης: α) Προϊστο-
ρική Αρχαιολογία, β) Κλασική Αρχαιολογία, γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία, δ) 
Ιστορία της Νεότερης Τέχνης, ε) Ιστορία της Ελληνικής και Ρωµαϊκής 
Αρχαιότητας, στ) Βυζαντινή Ιστορία, ζ) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική 
Ιστορία, η) Ευρωπαϊκή Ιστορία. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι α) η προσφορά σε επιλεγµένο µικρό 

αριθµό σπουδαστών της δυνατότητας παρακολούθησης ενός από τα ανωτέρω 
προγράµµατα που αποβλέπουν στην ειδίκευση (δηλ. στην ανάπτυξη των 
γνώσεων και στην εµβάθυνση στην έρευνα και τις µεθόδους της σύµφωνα µε 
τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις) σε συγκεκριµένους τοµείς των 
αντικειµένων που διδάσκονται στο Τµήµα και β) η οργάνωση, καθοδήγηση 
και υποστήριξη της παραγωγής πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας στους 
ανωτέρω τοµείς, µε κύριο στόχο τη σύνταξη διδακτορικής διατριβής.  

 
Άρθρο 3: Απονεµόµενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

 
Το ΠΜΣ απονέµει α) Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα αναφερό-
µενα στο άρθρο 2 οκτώ προγράµµατα και β) Διδακτορικό δίπλωµα. 
 

Άρθρο 4: Σπουδαστές 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίου των αντιστοίχων τµηµάτων 
ελληνικών πανεπιστηµίων ή ανεγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της 
αλλοδαπής. Κάτοχοι πτυχίων άλλων κλάδων (Πανεπιστηµιακού και 
Τεχνολογικού τοµέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.2916/01) είναι δυνατόν 
να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, αφού υποστούν επιτυχώς πρόσθετη δοκιµασία, 
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κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό ΜΣ του Τµήµατος και σύµφωνα  µε το 
άρθρο 16 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ 156 Α) και την παρ.12.3 του άρθρου 5 του 
Ν.2916/01). Επίσης είναι δυνατόν κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό ΜΣ να 
γίνουν δεκτοί απ’ ευθείας για τον δεύτερο κύκλο σπουδών του άρθρου 3 (διδα-
κτορικό) κάτοχοι αντιστοίχων µε το ΜΔΕ µεταπτυχιακών διπλωµάτων 
ειδίκευσης ελληνικών ΑΕΙ ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

 
Άρθρο 5: Διάρκεια σπουδών 

 
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή των αναφεροµένων στο άρθρο 3 τίτλων 
ορίζεται α) διετής για το µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (τέσσερα 
διδακτικά εξάµηνα) και β) τριετής για το διδακτορικό δίπλωµα. Υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισµό των ΜΣ η διάρκεια των 
ΜΣ µπορεί να παραταθεί για τον πρώτο κύκλο (δίπλωµα ειδίκευσης) επί ένα 
ακόµη έτος και για τον δεύτερο (διδακτορικό) επί δύο έτη. 

Άρθρο 6: Πρόγραµµα µαθηµάτων 
 
α) Πρώτος κύκλος (ΜΔΕ): α) Πρώτος κύκλος (ΜΔΕ): 1) Τα οκτώ προγράµµατα 
της δέσµης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 έχουν κοινή δοµή. 
2) Ο σπουδαστής που παρακολουθεί ένα από αυτά κατευθύνεται από επόπτη 
σπουδών και έχει την υποχρέωση να συµµετάσχει επιτυχώς σε 8 εξαµηνιαία 
ειδικά σεµιναριακά µαθήµατα του κλάδου, το καθένα από τα οποία 
διδάσκεται σε οκτώ τουλάχιστον δίωρα. Στον αριθµό των οκτώ σεµιναρίων 
συµπεριλαµβάνεται και η διπλωµατική του εργασία. Από το σύνολο των 
σεµιναρίων τα τέσσερα πρέπει να προέρχονται από τον κατάλογο 
µαθηµάτων της ειδίκευσης στην οποία έχει εγγραφεί ο σπουδαστής, ή 
συγγενών ειδικεύσεων, ή από µαθήµατα της ίδιας ειδίκευσης σε οµοταγές 
ανεγνωρισµένο ίδρυµα της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δύο µπορούν να 
προέρχονται από άλλες ειδικεύσεις του ΠΜΣ του Τµήµατος ή από 
εξωτερικούς συνεργάτες και το ένα από το χώρο της Πληροφορικής. Ανά τρία 
από τα εξαµηνιαία αυτά σεµινάρια πραγµατοποιούνται κατά τα δύο πρώτα 
εξάµηνα σπουδών και ανά ένα συµπεριλαµβανοµένης της διπλωµατικής του 
εργασίας κατά το τρίτο και τέταρτο εξάµηνο. Ο πρώτος κύκλος τερµατίζεται 
µε την υποβολή διπλωµατικής εργασίας µε πρωτότυπες συµβολές, 
ενδεικτικές της συνθετικής ικανότητας του σπουδαστή, που κρίνεται για την 
επάρκειά της κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό ΜΣ του Τµήµατος. 
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Το σύστηµα σεµιναρίων που υιοθετεί το Τµήµα έχει ως ακολούθως και 
επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των κατευθύνσεων έρευνας που πρέπει να 
είναι ανοικτές σε κάθε µεταπτυχιακή έρευνα. 
 
 

Πρόγραµµα σεµιναρίων 
 
Προϊστορική Αρχαιολογία 
 
Υποχρεωτικά  
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Παλαιολιθική και Μεσολιθική εποχή 
- Θέµατα εµβάθυνσης στη Νεολιθική εποχή 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Περιβάλλον των Προϊστορικών Χρόνων  
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Πρώιµη εποχή του Χαλκού 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Μινωικό Πολιτισµό 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Μεσοελλαδικό Πολιτισµό 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Μυκηναϊκό Πολιτισµό 
- Θέµατα εµβάθυνσης στον Κυπριακό Πολιτισµό 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Αρχαιοµετρία 
- Διαχείριση Μνηµείων 
- Θρησκειολογία 
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών  
- Αρχαία κείµενα 
- Άλλα 
 
Κλασική Αρχαιολογία 
 
Υποχρεωτικά 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία των πρώιµων ιστορικών και 

αρχαϊκών χρόνων 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία των κλασικών χρόνων 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία των ελληνιστικών και ρωµαϊκών 

χρόνων 
- Επιγραφική 
- Νοµισµατική 
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- Αρχαία Κείµενα 
- Αρχαία Ιστορία 
 
Επιλεγόµενα  
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Διαχείριση Μνηµείων  
- Αρχαιοµετρία 
- Γεωλογία 
- Μουσειολογία 
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών  
- Άλλα 
 
Βυζαντινή Αρχαιολογία 
 
Υποχρεωτικά 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην αρχαιολογία και τέχνη της παλαιοχριστιανικής 

περιόδου 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην αρχαιολογία και τέχνη της βυζαντινής 

περιόδου 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην αρχαιολογία και τέχνη της µεταβυζαντινής 

περιόδου 
- Βυζαντινή Ιστορία 
- Βυζαντινή Φιλολογία 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Νοµισµατική 
- Επιγραφική 
- Μουσειολογία 
- Διαχείριση µνηµείων 
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών 
- Θέµατα θεολογικής ερµηνείας 
- Άλλα 
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Ιστορία Τέχνης 
 
Υποχρεωτικά 
Ευρωπαϊκή Τέχνη 
- Η τέχνη της Αναγέννησης 
- Η τέχνη του Μπαρόκ 
- Η τέχνη του 19ου αιώνα 
 
Νεοελληνική τέχνη 
- Η επτανησιακή τέχνη 
- Η ελληνική ζωγραφική του 20ού αιώνα 
- Η γενιά του ’30 
- Η ελληνική εκδοχή των αναζητήσεων της µοντέρνας και µεταµοντέρνας 

τέχνης 
- Η νεοελληνική αρχιτεκτονική 
 
Επιλεγόµενα  
 
- Διαχείριση µνηµείων  
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών   
- Άλλα  
 
Ιστορία της Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας 
 
Υποχρεωτικά 
- Αρχαϊκοί, Κλασικοί χρόνοι 
- Ελληνιστικοί χρόνοι 
- Ρωµαϊκή Ιστορία 
- Ο κόσµος της Ύστερης Αρχαιότητος 
- Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
- Λατινική Φιλολογία 
- Κλασική Αρχαιολογία 
- Επιγραφική 
- Νοµισµατική 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Ιστορία του δικαίου 
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- Παπυρολογία 
- Κοινωνιολογία, Πολιτειολογία 
- Βυζαντινή Ιστορία 
- Βυζαντινή Αρχαιολογία 
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών  
- Άλλα  
Βυζαντινή Ιστορία 
 
Υποχρεωτικά 
- Πρώιµη Βυζαντινή περίοδος 
- Μέση Βυζαντινή περίοδος 
- Ύστερη Βυζαντινή περίοδος 
- Διαχρονικά µε έµφαση στην ιστοριογραφία, Διπλωµατική, Αγιολογία, 

Επιγραφική, Νοµισµατική, Παπυρολογία, Χαρτογραφία και Ιστορική 
Γεωγραφία 

Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Βυζαντινή Φιλολογία 
- Βυζαντινή Αρχαιολογία 
- Βυζαντινή Τέχνη 
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών  
- Άλλα 
 
Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 
 
Υποχρεωτικά 
Νέου Ελληνισµού: 
- Κοινωνικές, οικονοµικές, ιστορικοανθρωπολογικές προσεγγίσεις της 

Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
- Συλλογικότητες και αστικοί θεσµοί κατά την περίοδο της βενετικής 

κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο. 
Νεότερου Ελληνισµού 
- Δηµόσια Ιστορία 
- Θεωρία της Ιστορίας 
- Νεοελληνική Ιστορία: Ζητήµατα πηγών 
- Νεοελληνική Ιστορία: Ζητήµατα µεθοδολογίας 
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Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Ευρωπαϊκή Ιστορία 
- Κοινωνική Ιστορία 
- Βοηθητικών Επιστηµών της Ιστορίας 
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών 
- Άλλα 
 
Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
Υποχρεωτικά 
- Πολιτική, κοινωνικοοικονοµική και πολιτισµική ιστορία της Ευρώπης από 

το Μεσαίωνα ώς τον 20ό αιώνα 
- Λατινική Παλαιογραφία 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Εφαρµογές νέων τεχνολογιών  
- Θεωρία της Ιστορίας 
- Ιστοριογραφία  
- Άλλα 
 
β) Δεύτερος κύκλος (διδακτορικό): Ο σπουδαστής υποχρεούται να 
συνεργάζεται τακτικά µε τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής 
και να υποβάλλει ανά εξάµηνο αναλυτική έκθεση για την πορεία της 
εργασίας του. Επίσης υποχρεούται να παρακολουθεί το πρόγραµµα ειδικών 
διαλέξεων που ορίζει το οικείο πρόγραµµα. Η διαδικασία αξιολόγησης και 
κρίσης της διατριβής είναι η οριζόµενη στης παρ. 5β-δ του άρθρου 12 του Ν. 
2083/1992.  
  

Άρθρο 7: Αριθµός εισακτέων 
 
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται από τη ΓΣΕΕ και αντιστοιχεί 
απολύτως στον αριθµό των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος. Οι σπουδαστές που 
εισάγονται κατʹ έτος κατανέµονται στα 8 προγράµµατα ειδίκευσης της δέσµης 
του άρθρου 2 επίσης αντίστοιχα µε τον αριθµό µελών ΔΕΠ κάθε ειδίκευσης 
(εξαιρούνται ειδικεύσεις στις οποίες υπηρετεί ένα µέλος ΔΕΠ, για τις οποίες 
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ορίζεται ένας ελάχιστος αριθµός εισακτέων). Κατά την επιλογή τους 
σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις του κανονισµού ΜΣ εκτός από την 
πρόθεση του Τµήµατος για την λειτουργία όλων των προγραµµάτων 
ειδίκευσης της δέσµης του ΠΜΣ λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και η ικανότητα 
των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα ειδίκευσης που 
επιθυµούν.  

 
Άρθρο 8: Προσωπικό 

 
Το διδακτικό προσωπικό του προγράµµατος ορίζεται κατά τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 12 παρ. 3α-β και 5α του Ν. 2083/92 και τις σχετικές προβλέψεις του 
κανονισµού ΜΣ του Τµήµατος. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν κατʹ ελάχιστο 
όριο 25 µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος και επιστήµονες άλλων ιδρυµάτων, µέχρι του 
συνολικού αριθµού των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες 
του προγράµµατος και  των προσωπικών προγραµµάτων των σπουδαστών 
του δεύτερου ιδίως κύκλου. 
Το διοικητικό προσωπικό του προγράµµατος είναι ένας γραµµατέας µε 

πλήρη απασχόληση, η οποία περιγράφεται στον κανονισµό ΜΣ του 
Τµήµατος. Προβλέπεται να προσληφθεί ένας ακόµη γραµµατέας. 

 
Άρθρο 9: Υλικοτεχνική υποδοµή 

 
Για τη λειτουργία του προγράµµατος ΜΣ το Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας διαθέτει α) τους απαραίτητους χώρους για τη διδασκαλία, β) τις 
βιβλιοθήκες του Ιστορικού και του Αρχαιολογικού Σπουδαστηρίου, γ) τις 
Διδακτικές συλλογές εκµαγείων, κεραµικής κλπ. του Τοµέα Αρχαιολογίας, δ) 
χώρο εντευκτηρίου και γραµµατείας του προγράµµατος και περιορισµένη 
ηλεκτρονική υποστήριξη. Ακόµη δύναται να συνδυάζει µε το πρόγραµµα τα 
τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα που διευθύνονται από τα µέλη ΔΕΠ του 
Τµήµατος. 
 

Άρθρο 10: Διάρκεια λειτουργίας 
 
Το ΠΜΣ του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα λειτουργήσει µέχρι το 
ακαδ. έτος 2013-2014.   
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
2009-2010 

 
1. Σκοπός 
 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί βάσει του Νόµου 
2083/92 και έχει προσαρµοσθεί στις ισχύουσες διατάξεις του Νόµου 
Μεταπτυχιακών σπουδών 3685/2008. 

Σκοπό του είναι: 
α) η προσφορά σε επιλεγµένο µικρό αριθµό σπουδαστών δέσµης 

προγραµµάτων, που αποβλέπουν στην ειδίκευση (ανάπτυξη των γνώσεων και 
εµβάθυνση στην έρευνα και τις µεθόδους της) σε συγκεκριµένους τοµείς των 
αντικειµένων που διδάσκονται στο Τµήµα, και 

β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης 
επιστηµονικής έρευνας στους ανωτέρω τοµείς για τη σύνταξη διδακτορικής 
διατριβής. 
 
2.  Περιεχόµενο  
 
    Η αναφερθείσα  δέσµη προγραµµάτων περιλαµβάνει: 
1)  Προϊστορική Αρχαιολογία 
2)  Κλασική Αρχαιολογία 
3)  Βυζαντινή Αρχαιολογία 
4)  Ιστορία της Νεότερης Τέχνης 
5)  Ιστορία της Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας 
6)  Βυζαντινή Ιστορία 
7)  Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 
8)  Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
3.  Διάρκεια 
 

Η διάρκεια του προγράµµατος είναι δεκαετής, ενώ η µέγιστη διάρκεια 
σπουδών για κάθε σπουδαστή είναι πενταετής.  
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4.  Σπουδαστές 
 

Ο συνολικός αριθµός των µεταπτυχιακών σπουδαστών του 
προγράµµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 200.  

Ο αριθµός των εισακτέων κατ’ έτος καθορίζεται από τη γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος ύστερα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) και αφού ληφθεί 
υπόψη ότι ο αριθµός των µεταπτυχιακών σπουδαστών Α΄ Κύκλου ανά 
ειδίκευση δεν υπερβαίνει τους 20. Στην εισήγηση αυτή διατυπώνονται 
συνολικά οι προτάσεις των Τοµέων σχετικά µε τις δυνατότητες επίβλεψης 
µεταπτυχιακών σπουδαστών από µέλη ΔΕΠ των αντιστοίχων προγραµµάτων. 
Στις δυνατότητες αυτές λαµβάνονται υπόψη και οι ανάγκες εξυπηρέτησης 
των προγραµµάτων του ΙΚΥ, των κοινοτικών προγραµµάτων και των 
προγραµµάτων ανταλλαγών του ΥΠΕΠΘ. Ο αριθµός των εισακτέων στο 
πρόγραµµα, απολύτως αντίστοιχος µε τον αριθµό των µελών ΔΕΠ του 
Τµήµατος, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60.   
 Για να γίνει κάποιος δεκτός στο πρόγραµµα απαιτείται να έχει πτυχίο 
αντίστοιχου Tµήµατος ελληνικού ή αναγνωρισµένου οµοταγούς ξένου 
πανεπιστηµίου (κατωτέρω περιγράφεται η δυνατότητα εισόδου στο 
πρόγραµµα κατόχων άλλων πτυχίων) και να γνωρίζει επαρκώς µια από τις 
κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, και, εφόσον δεν είναι Έλληνας, και την ελληνική. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη γραµµατεία µεταπτυχιακών σπουδών του 
Τµήµατος στο διάστηµα: 1-20 Ιουνίου και 1-10 Σεπτεµβρίου. 
 Ο αριθµός εισακτέων για το Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ορίσθηκε ανά 
ειδίκευση ως ακολούθως7: 

 
7 O αριθµός των εισακτέων ανά γνωστικό αντικείµενο προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασµό του αριθµού των µελών ΔΕΠ εκάστου γνωστικού αντικειµένου 
(κατεύθυνσης) Χ 3, όσα δηλαδή είναι τα έτη φοίτησης των σπουδαστών Α΄ Κύκλου (2 
έτη κανονικά+1 παράτασης) και µετά την αφαίρεση από το αποτέλεσµα αυτό του 
αριθµού των ενεργών µεταπτυχιακών σπουδαστών Α΄ Κύκλου. Π.χ., εάν τα 
υπηρετούντα µέλη ΔΕΠ ενός γνωστικού αντικειµένου (µίας κατεύθυνσης) είναι 6 και οι 
ενεργοί µεταπτυχιακοί σπουδαστές 15, τότε ο αριθµός εισακτέων που προκύπτει είναι 
6Χ3=18 - 15=3. Εάν ο συνολικός αριθµός των µεταπτυχιακών σπουδαστών Α΄ Κύκλου 
ισούται µε 18, τότε δεν προβλέπεται καµία θέση για το συγκεκριµένο γνωστικό 
αντικείµενο (κατεύθυνση). Ωστόσο, για γνωστικά αντικείµενα µε ένα µέλος ΔΕΠ 
προβλέπεται η εισαγωγή  3 σπουδαστών κατ’ έτος, εφόσον συµφωνεί το µέλος ΔΕΠ 
του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου. Οι προτεινόµενες αναλογίες σπουδαστών 
ανά γνωστικό αντικείµενο δεν σηµαίνουν ότι υποχρεωτικά κάθε διδάσκων ενός 
γνωστικού αντικειµένου αναλαµβάνει οπωσδήποτε από έναν σπουδαστή Α΄ Κύκλου 
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1) Προϊστορική Αρχαιολογία   θέσεις δέκα   (10) 
2) Κλασική Αρχαιολογία   θέσεις δεκαέξι  (16) 
3) Βυζαντινή Αρχαιολογία   θέσεις τέσσερις  (4) 
4) Ιστορία της Νεότερης τέχνης  θέσεις δύο  (2) 
5) Ιστορία της Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας     

θέσεις οκτώ  (8) 
6) Βυζαντινή Ιστορία    θέσεις δώδεκα  (12) 
7) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: 
     Ιστορία Νέου Ελληνισµού (13ος αι.- 1830)        

θέσεις πέντε (5) 
     Ιστορία Νεότερου Ελληνισµού (1830-2009)       

θέσεις δύο  (2) 
8) Ευρωπαϊκή Ιστορία    θέσεις δύο  (2) 
 
4.  Σπουδαστές 
 
Α΄ Κύκλος: Η επιλογή των µεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται από επιτροπή 
καθηγητών κάθε προγράµµατος υπό την εποπτεία της ΣΕΜΣ, ύστερα από 
γραπτή εξέταση που διεξάγεται κατά το τελευταίο δεκαήµερο του 
Σεπτεµβρίου και συνέντευξη που πραγµατοποιείται κατά το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία 
αυτή, την επιλογή αναλαµβάνει η ΣΕΜΣ. Η γραπτή εξέταση αφορά στο ειδικό 
γνωστικό αντικείµενο σε θέµατα συνθετικού χαρακτήρα που επιλέγονται από 
τους οικείους εξεταστές λίγο πριν από την εξέταση. Κατά τη συνέντευξη 
ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων σε τρία µαθήµατα της ειδίκευσης που 
επιλέγουν επί της δεδοµένης ύλης, καθώς και η δυνατότητά τους να 
πραγµατοποιήσουν πρωτότυπη έρευνα. Συνεκτιµάται ο γενικός βαθµός του 
πτυχίου, και κυρίως των σχετικών προπτυχιακών µαθηµάτων, η γνώση 
περισσοτέρων της µίας ξένων γλωσσών, η επίδοση σε σεµιναριακές εργασίες 
και, εφ’ όσον υπάρχει, η ερευνητική δραστηριότητα. Στη συνέντευξη 
συµµετέχουν µέλη ΔΕΠ του γνωστικού  αντικειµένου στο οποίο η/ο 
υποψήφια/ος επιθυµεί να ειδικευτεί, των οποίων ο αριθµός συνιστάται να  
µην υπερβαίνει τους (5). Για τη γενική βαθµολογία ισχύει ποσοστό 50% στη 
γραπτή εξέταση και 50% στην προφορική συνέντευξη. Επίσης για την ένταξη 
θα πρέπει ο υποψήφιος να συγκεντρώσει µέσο όρο βαθµολογίας οκτώ (8). 

 
ανεξάρτητα από την επιθυµία εξειδίκευσης του τελευταίου. Απλά οι αριθµοί που 
προκύπτουν αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείµενα. 
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Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και του Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών, καθώς και οι αρχαιολόγοι υπάλληλοι της Ελληνικής 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (που έχουν προσληφθεί ή έχουν γίνει δεκτοί 
κατόπιν εξετάσεων) απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση και κατά την 
προφορική συνέντευξη κρίνονται µε βάση τον έλεγχο των γνώσεών τους στο 
αντικείµενο στο οποίο επιθυµούν να ειδικευτούν, τα υπόλοιπα στοιχεία, 
καθώς και τη δυνατότητα προσαρµογής τους στο πρόγραµµα. Εάν η 
υποψηφιότητα συνοδεύεται από ικανό αριθµό σοβαρών επιστηµονικών 
εργασιών, είναι δυνατή η απαλλαγή τους από σεµιναριακά µαθήµατα του Α΄ 
Κύκλου.  

Για την ένταξη στον Α΄ Κύκλο πτυχιούχων άλλων Τµηµάτων 
προβλέπεται κατ’ αρχάς επιλογή των υποψηφίων µε ειδική συνέντευξη 
ελέγχου βασικής υποδοµής στο κύριο γνωστικό αντικείµενο από την επιτροπή 
του σχετικού γνωστικού αντικειµένου. Οι επιλεγέντες, όχι περισσότεροι των 
δύο (2) ανά γνωστικό αντικείµενο, υποχρεούνται εντός ενός ακαδηµαϊκού 
έτους να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα ακόλουθα προπτυχιακά µαθήµατα 
για δύο εξάµηνα: α) δύο µαθήµατα κορµού, β) δύο µαθήµατα ειδίκευσης και 
γ) ένα σεµιναριακό του σχετικού γνωστικού αντικειµένου. Μετά την επιτυχία 
τους στις εξετάσεις των παραπάνω µαθηµάτων απαλλάσσονται από τη 
γραπτή εξέταση και προσέρχονται µόνο στην προβλεπόµενη και για τους 
υπόλοιπους υποψηφίους συνέντευξη· ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων 
σε τρία µαθήµατα της ειδίκευσης και ανάλογα µε τα αποτελέσµατά της 
εντάσσονται οριστικά ή όχι στον Α΄ Κύκλο του ΠΜΣ. Σηµειώνεται ωστόσο ότι 
οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης που 
ισχύει για τους πτυχιούχους Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τµηµάτων 
(γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη) µετά από γραπτό αίτηµά τους. 
Επισηµαίνεται ότι δεν εισάγονται στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα (Α΄ και Β΄ 
Κύκλο) χωρίς εξετάσεις πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων που δεν έχουν 
πραγµατοποιήσει σπουδές Α΄ Κύκλου. Κάτοχοι Διπλώµατος Ειδίκευσης Α΄ 
Κύκλου άλλων Τµηµάτων εντάσσονται στον B΄ Κύκλο χωρίς γραπτές 
εξετάσεις, µόνο µε συνέντευξη στο αντικείµενο στο οποίο επιθυµούν να 
ειδικευθούν και σύµφωνα µε τη δυνατότητα απορρόφησης του γνωστικού 
αντικειµένου. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι, για κανονικής διάρκειας ένταξη στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, εντάσσονται στον Α΄ Κύκλο αφού πρώτα 
παρακολουθήσουν τα ακόλουθα προπτυχιακά µαθήµατα για δύο εξάµηνα: α) 
δύο µαθήµατα κορµού, β) δύο µαθήµατα ειδίκευσης και γ) ένα σεµιναριακό 
του σχετικού γνωστικού αντικειµένου καθώς και µαθήµατα δύο εξαµήνων 
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της νεοελληνικής γλώσσας (υποχρεωτικά). Η συνέχιση στον Α΄ Κύκλο 
σπουδών προϋποθέτει επιτυχείς εξετάσεις όλων των παραπάνω µαθηµάτων 
στις κανονικές προπτυχιακές εξετάσεις. Ο αριθµός των αλλοδαπών 
σπουδαστών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ειδίκευση.  

Αλλοδαποί υπότροφοι του ΙΚΥ και άλλων φορέων περιορισµένης 
(συνήθως δεκάµηνης) διάρκειας εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
χωρίς περαιτέρω διαδικασία, εφόσον µέλος ΔΕΠ δηλώνει επίσηµα ότι 
αποδέχεται την επίβλεψη ενός εκάστου για το διάστηµα που διαρκεί η 
υποτροφία. Γίνονται δεκτοί µόνο για το διάστηµα ισχύος της υποτροφίας τους. 
 Όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες (υπότροφοι του ΙΚΥ, αρχαιολόγοι 
υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπότροφοι του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας 
και του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, που έχουν προσληφθεί ή έχουν γίνει 
δεκτοί κατόπιν εξετάσεων, πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων, αλλοδαποί 
πτυχιούχοι, κάτοχοι µεταπτυχιακών διπλωµάτων οµοταγών ιδρυµάτων) 
ενταχθούν στο πρόγραµµα δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό των 
εισακτέων. 

Μεταπτυχιακοί σπουδαστές υπότροφοι προγραµµάτων κινητικότητας 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή συναφών ρυθµίσεων είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιούν, ύστερα από απόφαση της ΣΕΜΣ, Τµήµα των σπουδών τους 
εντασσόµενοι ως υπεράριθµοι στο πρόγραµµα. Αντιστοίχως σπουδαστές του 
προγράµµατος του Τµήµατος, που εξασφαλίζουν κοινοτική υποτροφία 
κινητικότητας ή άλλη, µπορούν να πραγµατοποιήσουν Τµήµα των σπουδών 
τους σε κοινοτικό ή άλλο πανεπιστήµιο, συµβεβληµένο µε το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, ύστερα από απόφαση της ΣΕΜΣ.     
 
5. Διδακτικό προσωπικό 
 
 Το διδακτικό προσωπικό τού προγράµµατος ορίζεται κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του νόµου 3685/2008.8 Οι εξωτερικοί συνεργάτες 

 
8 Ν.3685/2008, Άρθρο 5 
Παρ.1.α) Τη διδασκαλία των µαθηµάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. µπορούν να 
αναλαµβάνουν: 
   αα) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου 
Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί 
επιστήµονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 



 119

                                                                                                                          

προτείνονται από το γνωστικό αντικείµενο στον αρµόδιο Τοµέα, ο οποίος και 
εισηγείται στη ΣΕΜΣ. Οι επιµέρους ειδικεύσεις υποβάλλουν κατ’ έτος στη 
ΣΕΜΣ τεκµηριωµένο πρόγραµµα µε τα προσφερόµενα από µέλη ΔΕΠ και 
εξωτερικούς συνεργάτες µαθήµατα, µε τη θεµατολογία, τη βιβλιογραφία και 
το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας την οποία σκοπεύουν να 
ακολουθήσουν. Η ΣΕΜΣ συζητεί τις προτάσεις, φροντίζει για τη συνοχή των 
προγραµµάτων της δέσµης και για τη δηµιουργία των κατάλληλων όρων 
πραγµατοποίησής τους. 
 
6. Διοίκηση 
 
 Αρµόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισµό τής λειτουργίας 
τού ΠΜΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ), η 
οποία συγκροτείται από τους εκπροσώπους των επί µέρους προγραµµάτων 
(ως ανωτ. παρ. 2), τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τους Διευθυντές των Τοµέων. 
Στη ΣΕΜΣ µετέχουν και εκπρόσωποι των διατµηµατικών προγραµµάτων, στα 

 
  αβ) Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή 
επιστηµονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. 
  αγ) Επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες 
γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. 
 β) Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες 
βάσει του Π.Δ. 407/1980 ή σε Καθηγητές Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., οι 
οποίοι κατέχουν τα εκ του νόµου προβλεπόµενα προσόντα, εφόσον η δυνατότητα αυτή 
προβλέπεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος .  
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ., 
όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό. 
4. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέµει 
Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα µόνιµο µέλος Δ.Ε.Π. 
ή Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης 
και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές 
αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος, ή άλλα µόνιµα µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. µπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες 
του µεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής 
εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος τριµελής επιτροπή, στην οποία 
συµµετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των 
βαθµίδων Α΄, Β΄, ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό 
αντικείµενο του προγράµµατος.  
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οποία συµµετέχει το Τµήµα. Στις εργασίες της ΣΕΜΣ παρίστανται και δύο 
εκπρόσωποι των µεταπτυχιακών σπουδαστών, από όσους µετέχουν στην 
ΓΣΕΣ. Οι τελευταίοι δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Η ΣΕΜΣ συγκαλείται σε 
συνεδρίες από τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, θέση που 
καταλαµβάνει µέλος ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθµίδες µε απόφαση της 
ΓΣΕΣ (Ν. 3685/2008, άρθρο 2, §δ) και την αντιπροσωπεύει στην Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργεί σε επίπεδο ΑΕΙ. Η ΣΕΜΣ εισηγείται 
τον αριθµό εισακτέων του εποµένου έτους µε τις αναλογίες για τους 
υποτρόφους του ΙΚΥ και των ανταλλαγών, επιλέγει τους σπουδαστές κατ’ 
έτος, συντονίζει τα ετήσια προγράµµατα της δέσµης, εισηγείται για την 
απονοµή υποτροφιών και ασκεί γενικά εποπτεία της όλης λειτουργίας των 
µεταπτυχιακών σπουδών. Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους υποβάλλει στη 
ΓΣΕΣ απολογισµό της πορείας του προγράµµατος. 
 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) για τα µεταπτυχιακά 
του Τµήµατος συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε χρόνο. 
Επικυρώνει την εισήγηση της ΣΕΜΣ για τον αριθµό των εισακτέων, 
γνωστοποιεί στο ΙΚΥ και στο ΥΠΕΠΘ τον αριθµό των υποτρόφων που µπορεί 
να εξυπηρετήσει το πρόγραµµα κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, 
επικυρώνει τις αποφάσεις της ΣΕΜΣ για την επιλογή των επιτυχόντων στις 
συνεντεύξεις, τη λειτουργία των προγραµµάτων, τη βαθµολογία των 
σπουδαστών και απονέµει τα µεταπτυχιακά διπλώµατα. Επίσης εξουσιοδοτεί 
τη ΣΕΜΣ για τη διεύθυνση των µεταπτυχιακών σπουδών κατά το ερχόµενο 
ακαδηµαϊκό έτος και την αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων. 
 Η ΣΕΜΣ διαθέτει γραµµατεία µε πλήρη απασχόληση. Η γραµµατεία 
τηρεί το µητρώο και το αρχείο των σπουδαστών καθώς και τα πρακτικά των 
συνεδριών της ΣΕΜΣ, εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά και διεκπεραιώνει 
την αλληλογραφία για τις µεταπτυχιακές σπουδές και τις συνδεόµενες µε 
αυτές ανταλλαγές σπουδαστών. Επίσης προσφέρει γραµµατειακή υποστήριξη 
στην οργάνωση των επιστηµονικών εκδηλώσεων του ΠΜΣ. 
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7. Διάρθρωση σπουδών 
 
 Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας έχουν κοινή δοµή προγράµµατος. 
 Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικώς τα σεµινάρια και 
συµµετέχουν ενεργώς στις δραστηριότητες του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος, καταρτίζουν δε το προσωπικό τους πρόγραµµα σε 
συνεργασία µε τον επιβλέποντα τις σπουδές τους, ο οποίος ενηµερώνει στη 
συνέχεια γραπτώς τη ΣΕΜΣ. 
 Επιβλέποντες ορίζονται µέλη ΔΕΠ που δέχονται να συµµετάσχουν 
στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα και προσφέρουν στη διάρκεια των 4 εξαµήνων 
του Α΄ Κύκλου ένα τουλάχιστον σεµιναριακό µάθηµα. Ο αριθµός 
µεταπτυχιακών σπουδαστών ανά επιβλέποντα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
5, µε εξαίρεση τα γνωστικά αντικείµενα που έχουν έως 3 µέλη ΔΕΠ. Οι 
επιβλέποντες επιλέγονται από την εξεταστική επιτροπή σε συνεργασία µε 
τους επιτυχόντες.  

Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών κατανέµονται ως εξής: 
 

Α΄ Κύκλος: Αποτελείται από 4 εξάµηνα (δύο έτη) στα οποία ο φοιτητής 
συµµετέχει σε 7 σεµινάρια, τα οποία απολήγουν σε υποβολή γραπτής 
σεµιναριακής εργασίας 20-25 σελίδων (7-8.500 λέξεων). Μετά την ολοκλήρωση 
των σεµιναρίων επιπροσθέτως συντάσσει διπλωµατική εργασία. Από το 
σύνολο των σεµιναρίων τα τέσσερα πρέπει να προέρχονται από τον κατάλογο 
των µαθηµάτων της ειδίκευσης στην οποία έχει εγγραφεί ο σπουδαστής ή 
συγγενών ειδικεύσεων ή από µαθήµατα της ίδιας ειδίκευσης σε οµοταγές 
αναγνωρισµένο ίδρυµα της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα σεµινάρια µπορεί να 
προέρχονται από άλλες ειδικεύσεις του ΠΜΣ του Τµήµατος. Ένα ή το πολύ 
δύο εξ αυτών υπάρχει δυνατότητα να προσφέρονται ως «ελεύθερες 
σεµιναριακές εργασίες» από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατός µας ή από εξωτερικούς 
συνεργάτες, µε θέµατα εξειδικευµένα, τα οποία δεν προσφέρονται στο 
Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σεµιναρίων. Ο επόπτης της «ελεύθερης 
σεµιναριακής εργασίας» παρακολουθεί την εργασία του µεταπτυχιακού 
φοιτητή ανελλιπώς και συναντάται µαζί του ανά 15θήµερο. Η εργασία 
παρουσιάζεται γραπτή και ολοκληρωµένη σε ειδικό σεµινάριο στο τέλος του 
εξαµήνου ή στην επόµενη εξεταστική περίοδο. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής Α΄ 
Κύκλου  έχει δικαίωµα να εκπονήσει µία ή δύο το πολύ ελεύθερες 
σεµιναριακές εργασίες ανάλογα µε την κρίση του επιβλέποντα. Σηµειωτέον 
ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΠΜΣ εάν προσφέρουν θέµατα, τα οποία 
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µπορεί να ενδιαφέρουν περισσότερους από ένα µεταπτυχιακούς φοιτητές, 
εντάσσονται στα σεµιναριακά µαθήµατα του Τµήµατος, όπως τούτο έχει 
αποφασισθεί και εγκριθεί από την ΣΕΜΣ. Διευκρινίζεται ότι για το ακαδ. έτος 
2009-2010 το ένα από τα σεµιναριακά µαθήµατα µπορεί να έχει τη µορφή 
πρακτικής άσκησης. Τα σεµιναριακά µαθήµατα που προσφέρονται ανά 
ειδίκευση στα πλαίσια του ΠΜΣ του Τµήµατος ανά διετία είναι τουλάχιστον 8. 
Η θεµατολογία και η βιβλιογραφία των µαθηµάτων περιέχονται στον 
παρόντα  οδηγό σπουδών, ο οποίος διανέµεται στους σπουδαστές το πρώτο 
δεκαήµερο του Οκτωβρίου. Ο πρώτος Κύκλος τερµατίζεται µε την υποβολή 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ειδίκευσης (στο εξής Μ.Δ.Ε.) µε 
πρωτότυπες συµβολές, ενδεικτικές συνθετικής ικανότητας. Η συνεκτίµηση 
της επιτυχούς παρακολούθησης των σεµιναρίων και της Μ.Δ.Ε. οδηγεί στη 
χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος ειδίκευσης. Οι σεµιναριακές εργασίες 
αντιστοιχούν σε 10 διδακτικές µονάδες (ECTS) η καθεµία και η διπλωµατική 
σε 50. 

Τα σεµινάρια είναι εξαµηνιαία. Διδάσκονται επί δίωρο κάθε εβδοµάδα 
µε ελάχιστο αριθµό οκτώ µαθηµάτων ανά εξάµηνο. Κατά την έναρξη των 
µαθηµάτων ο διδάσκων αναλύει το πρόγραµµα του σεµιναρίου, προσδιορίζει 
τα επί µέρους θέµατα που θα εξετασθούν, κατανέµει τις υποχρεώσεις και τις 
εργασίες των µετεχόντων και υποδεικνύει την αναγκαία βιβλιογραφία. 

 Τα µαθήµατα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα µε δυνατότητα 
προσφοράς µαθηµάτων στην αγγλική από επισκέπτη καθηγητή προερχόµενο 
από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
 

Πρόγραµµα σεµιναρίων 
 
Προϊστορική Αρχαιολογία 
Υποχρεωτικά  
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Παλαιολιθική και Μεσολιθική εποχή 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Νεολιθική εποχή 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Περιβάλλον των Προϊστορικών Χρόνων  
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Πρώιµη εποχή του Χαλκού 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Μινωικό Πολιτισµό 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Μεσοελλαδικό Πολιτισµό 
- Θέµατα εµβάθυνσης στο Μυκηναϊκό Πολιτισµό 
- Θέµατα εµβάθυνσης στον Κυπριακό Πολιτισµό 
 
 
Επιλεγόµενα 
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(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Αρχαιοµετρία 
- Διαχείριση Μνηµείων 
- Θρησκειολογία 
- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών  
- Αρχαία κείµενα 
- Άλλα 
 
Κλασική Αρχαιολογία 
Υποχρεωτικά 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία των  Πρώιµων Ιστορικών και 

Αρχαϊκών χρόνων 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία των Κλασικών Χρόνων 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία των Ελληνιστικών και Ρωµαϊκών 

χρόνων 
- Επιγραφική 
- Νοµισµατική 
- Αρχαία Κείµενα 
- Αρχαία Ιστορία 
 
Επιλεγόµενα  
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Διαχείριση Μνηµείων  
- Αρχαιοµετρία 
- Γεωλογία 
- Μουσειολογία 
- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών  
- Άλλα 
 
Βυζαντινή Αρχαιολογία 
Υποχρεωτικά 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία και Τέχνη της 

Παλαιοχριστιανικής Περιόδου 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία και Τέχνη της Βυζαντινής 

Περιόδου 
- Θέµατα εµβάθυνσης στην Αρχαιολογία και Τέχνη της Μεταβυζαντινής 

Περιόδου 
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- Βυζαντινή Ιστορία 
- Βυζαντινή Φιλολογία 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Νοµισµατική 
- Επιγραφική 
- Μουσειολογία 
- Διαχείριση Μνηµείων 
- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών 
- Θέµατα Θεολογικής Ερµηνείας 
- Άλλα 
 
Ιστορία Τέχνης 
Υποχρεωτικά 
Ευρωπαϊκή Τέχνη 
- Η Τέχνη της Αναγέννησης 
- Η Τέχνη του Μπαρόκ 
- Η Τέχνη του 19ου αιώνα 
 
Νεοελληνική τέχνη 
- Η Επτανησιακή Τέχνη 
- Η Ελληνική Ζωγραφική του 20ού αιώνα 
- Η Γενιά του ’30 
- Η Ελληνική Εκδοχή των Αναζητήσεων της Μοντέρνας και 

Μεταµοντέρνας Τέχνης 
- Η Νεοελληνική Αρχιτεκτονική 
 
Επιλεγόµενα  
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
-Διαχείριση µνηµείων  
- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών   
- Άλλα  
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Ιστορία της Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας 
 
Υποχρεωτικά 
- Αρχαϊκοί, Κλασικοί Χρόνοι 
- Ελληνιστικοί Χρόνοι 
- Ρωµαϊκή Ιστορία 
- Ο Κόσµος της Ύστερης Αρχαιότητος 
- Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
- Λατινική Φιλολογία 
- Κλασική Αρχαιολογία 
- Επιγραφική 
- Νοµισµατική 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Ιστορία του Δικαίου 
- Παπυρολογία 
- Κοινωνιολογία, Πολιτειολογία 
- Βυζαντινή Ιστορία 
- Βυζαντινή Αρχαιολογία 
- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών  
- Άλλα  
 
Βυζαντινή Ιστορία 
Υποχρεωτικά 
- Πρώιµη Βυζαντινή περίοδος 
- Μέση Βυζαντινή περίοδος 
- Ύστερη Βυζαντινή περίοδος 
- Διαχρονικά µε έµφαση στην Ιστοριογραφία, Διπλωµατική, Αγιολογία, 

Επιγραφική, Νοµισµατική, Παπυρολογία, Χαρτογραφία και Ιστορική 
Γεωγραφία 

-  
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Βυζαντινή Φιλολογία 
- Βυζαντινή Αρχαιολογία 
- Βυζαντινή Τέχνη 
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- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών  
- Άλλα 
 
Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 
 
Υποχρεωτικά 
Νέου Ελληνισµού: 
- Κοινωνικές, Οικονοµικές, Ιστορικοανθρωπολογικές, Πολιτισµικές  

Προσεγγίσεις της Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού κατά την περίοδο της 
βενετικής και οθωµανικής κυριαρχίας 

Νεότερου Ελληνισµού: 
- Δηµόσια Ιστορία 
- Θεωρία της Ιστορίας 
- Νεοελληνική Ιστορία: Ζητήµατα Πηγών 
- Νεοελληνική Ιστορία: Ζητήµατα Μεθοδολογίας 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Ευρωπαϊκή Ιστορία 
- Κοινωνική Ιστορία 
- Βοηθητικές Επιστήµες της Ιστορίας 
- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών 
- Άλλα 
-  
Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
Υποχρεωτικά 
- Πολιτική, κοινωνικοοικονοµική και πολιτισµική ιστορία της Ευρώπης από 

το Μεσαίωνα ως τον 20ό αιώνα 
- Λατινική Παλαιογραφία 
 
Επιλεγόµενα 
(προσφέρονται εναλλακτικά δύο ή περισσότερα, αλλά το Πρόγραµµα διατηρεί 
το δικαίωµα εισαγωγής και άλλων εξειδικευµένων σεµιναρίων) 
- Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών  
- Θεωρία της Ιστορίας 
- Ιστοριογραφία  
- Άλλα 
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Οι σπουδαστές καθορίζουν το πρόγραµµα των µαθηµάτων τους σε 
συνεργασία µε τον επιβλέποντα κατά τις ρυθµίσεις του εσωτερικού 
κανονισµού. Είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα σεµινάρια 
και να ακολουθούν τους κανονισµούς κάθε σεµιναρίου και τις οδηγίες του 
διδάσκοντος. Σπουδαστής που θα απουσιάσει αδικαιολογήτως πέραν των 
τριών συναντήσεων σε κάθε σεµινάριο χάνει το δικαίωµα της 
παρακολούθησής του. Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικώς και τις 
διαλέξεις ή τις επιστηµονικές συναντήσεις που οργανώνει η επιτροπή του 
προγράµµατος. Τέλος οι σπουδαστές, για λόγους ειδικής ενηµέρωσης που 
επιβάλλει η κατεύθυνση σπουδών και µετά από απόφαση της ΣΕΜΣ, είναι 
δυνατόν να παρακολουθήσουν εξειδικευµένα σεµινάρια ή και ειδικά 
προπτυχιακά µαθήµατα σε άλλα Τµήµατα του αυτού ή άλλου ΑΕΙ. Η 
παρακολούθηση προπτυχιακών µαθηµάτων δεν υποκαθιστά σε καµία 
περίπτωση τα µεταπτυχιακά σεµινάρια. 

Ο σπουδαστής κατά το πρώτο έτος µπορεί να παρακολουθήσει τρία 
σεµινάρια σε κάθε εξάµηνο, ενώ κατά το δεύτερο έτος, στο οποίο 
προετοιµάζει τη διπλωµατική του εργασία, ένα σεµινάριο. Για να θεωρηθεί 
επιτυχής η παρακολούθηση σεµιναρίων ο σπουδαστής οφείλει να έχει 
συγκεντρώσει κατά µέσον όρο βαθµό οκτώ. Εάν δεν συγκεντρώσει το βαθµό 
αυτό στο ένα τρίτο των σεµιναρίων, τότε απορρίπτεται. Ο σπουδαστής δεν 
είναι δυνατόν να παρακολουθήσει το δεύτερο έτος, αν δεν έχει ολοκληρώσει 
την παρακολούθηση τουλάχιστον τεσσάρων σεµιναρίων κατά το πρώτο έτος. 
Ο Α΄ Κύκλος είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σε τρία έτη. Για κάθε επί πλέον 
εξάµηνο απαιτείται πρόταση του επιβλέποντα τις σπουδές.  

Στο τέλος της φοίτησής του στον Α΄ Κύκλο σπουδών ο σπουδαστής 
καταθέτει εργασία στο κύριο µάθηµα, επιστηµονική και µε συµβολές στην 
έρευνα, που η έκτασή της θα ορίζεται µεταξύ 40-50.000 λέξεων 
περιλαµβανοµένων των σηµειώσεων, όχι όµως πινάκων βιβλιογραφίας και 
λοιπών πινάκων και φωτογραφιών. Για την εξέταση της Μ.Δ.Ε. ορίζεται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος τριµελής επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν ο 
επιβλέπων και δύο (2) άλλα µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π.  ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, 
Β΄, Γ΄, η Δ΄ βαθµίδα, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη 
της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε 
το γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος (άρθρο 5, § 4, του νόµου 
3685/2008). Εξάλλου, οι επιβλέποντες τις Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωµένοι εντός 
τριµήνου από την ηµεροµηνία κατάθεσης της τελικής µορφής της εργασίας 
στη γραµµατεία του ΠΜΣ και εν συνεχεία στον επιβλέποντα να προτείνουν 
στην ΣΕΜΣ τον Β΄ και Γ΄ βαθµολογητή, για την κρίση της Μ.Δ.Ε. Αν η 
προθεσµία παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα, το θέµα συζητείται στην ΣΕΜΣ, η 
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οποία µπορεί να ορίσει αντικαταστάτη. Η πρόταση για τον ορισµό του Β΄ και 
Γ΄ βαθµολογητή πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την 1η Ιουνίου και 1η Δεκεµβρίου 
εκάστου έτους, οπότε και εγκρίνονται οι Μ.Δ.Ε. Η Μ.Δ.Ε. Α΄ Κύκλου 
βαθµολογείται µε το µέσο όρο της βαθµολογίας που προτείνουν οι τρεις 
βαθµολογητές. Σε περίπτωση απόκλισης πέραν των τριών βαθµών, 
επιλαµβάνεται του θέµατος η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τέλος, ο 
βαθµός του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης προκύπτει µε ποσοστό 
50% από το βαθµό στις επτά σεµιναριακές εργασίες και 50% από το βαθµό της 
διπλωµατικής εργασίας. Οι διπλωµατικές εργασίες αξιολογούνται µε βαθµό 
της κλίµακας από 8 (οκτώ) -10 (δέκα) µε ενδιάµεσες διαβαθµίσεις. Επιτυχής 
θεωρείται η αποφοίτηση µε συνολικό βαθµό όχι χαµηλότερο του 8 (οκτώ).  

Όσοι σπουδαστές δεν ολοκληρώσουν τον Α΄ Κύκλο σε τρία έτη 
θεωρούνται ανενεργοί. Ο σπουδαστής είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί µετά 
από αίτησή του και πρόταση του επιβλέποντα και υποχρεούται να 
ολοκληρώσει τον Α΄ Κύκλο σε ένα έτος.  

Στο τέλος κάθε χρόνου προβλέπεται η οργάνωση ηµερίδας κατά την 
οποία παρουσιάζονται µε µορφή ανακοινώσεων οι εργασίες των 
µεταπτυχιακών σπουδαστών, καθώς και τα προσωρινά συµπεράσµατα 
διδακτορικών διατριβών εν εξελίξει. Η ηµερίδα αυτή είναι δηµόσια και 
γνωστοποιείται, µε κατάλληλο τρόπο, στα µέλη της αντίστοιχης 
επιστηµονικής κοινότητας. Αντί ηµερίδας είναι δυνατό να οργανώνονται 
κανονικής διάρκειας µεταπτυχιακά σεµινάρια Β΄ Κύκλου στα οποία οι 
υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν ενώπιον και της τριµελούς επιτροπής 
τους την πορεία της εκπονούµενης διατριβής και τα προσωρινά 
συµπεράσµατά τους. 
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Β΄ Κύκλος:  
Οι αιτήσεις για ένταξη στον Β΄ Κύκλο εξετάζονται δύο φορές το χρόνο, 

τον Ιούνιο και τον Δεκέµβριο, στις τακτικές συναντήσεις της ΣΕΜΣ. 
Η εισαγωγή στο Β΄ Κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών γίνεται ύστερα 

από απόφαση της ΣΕΜΣ, η οποία πρέπει να συνεκτιµήσει: 
- το σύνολο της βαθµολογίας στα σεµινάρια του Α΄ Κύκλου 
- την αξιολόγηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας 

ειδίκευσης 
-    την εισήγηση του επιβλέποντα τις σπουδές του φοιτητή (ο οποίος 
και θα προτείνει τα άλλα δύο µέλη της εξεταστικής επιτροπής)  
- την τεκµηριωµένη πρόταση διδακτορικής διατριβής 
 

Κάτοχοι µεταπτυχιακών διπλωµάτων οµοταγών 
ιδρυµάτων, αντιστοίχων µε τους πραγµατοποιούµενους στο 
πρόγραµµα κλάδων, µπορούν ύστερα από απόφαση της 
ΣΕΜΣ και σχετική εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής, η 
οποία σε συνέντευξη διερευνά τις δυνατότητες εκπόνησης 
από αυτούς διατριβής, να πραγµατοποιήσουν µόνο τον Β΄ 
Κύκλο σπουδών, εφόσον µέλος ΔΕΠ δέχεται να αναλάβει την 
εποπτεία τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1-20 Νοεµβρίου 
και η συνέντευξη πραγµατοποιείται κατά το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Δεκεµβρίου. Επισηµαίνεται ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στον Β΄ Κύκλο 
είναι η κατάθεση στη γραµµατεία του ΠΜΣ Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης Α΄ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 
διδακτορικού διπλώµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία 
ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Με  
σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να προβλέπεται η 
παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση 
οργανωµένου κύκλου µαθηµάτων ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες (νόµος 3685/2008, άρθρο 9, § 3β). Για να 
παραταθεί το διάστηµα αυτό χρειάζεται αιτιολογηµένη 
έκθεση του επόπτη της διδακτορικής διατριβής. Ο Κύκλος 
αυτός οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 

Όσοι σπουδαστές δεν ολοκληρώσουν τη διατριβή τους σε πέντε χρόνια 
θεωρούνται ανενεργοί. Είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν µετά από αίτησή 
τους και µετά από πρόταση της συµβουλευτικής επιτροπής και υποχρεούνται 
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να υποβάλουν τη διατριβή τους σε δύο έτη. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει 
υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο 
Τµήµα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του ( Ν. 3685/2008, άρθρο 9, §3δ), 
συµπεριλαµβανοµένης και της φροντιστηριακής διδασκαλίας µετά από 
πρόταση του υπεύθυνου διδάσκοντος και έγκριση της επιτροπής 
µεταπτυχιακών σπουδών.  

 
Οι σπουδαστές δικαιούνται να αναστείλουν τις 

σπουδές τους για σοβαρούς λόγους (στράτευση, ασθένεια, 
κ.ά.). Ο χρόνος της αναστολής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
δύο έτη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (Α΄ και Β΄ 
Κύκλος)· η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τη σύµφωνη 
γνώµη του επιβλέποντα. Εξυπακούεται ότι ο χρόνος της 
αναστολής δεν πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο της 
αδράνειας.  

 
 Οι υποψήφιοι διδάκτορες εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή µε 
την παρακολούθηση τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Για κάθε 
υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριµελής συµβουλευτική 
επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία 
µετέχουν ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος της βαθµίδας του 
καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και 
άλλα δύο (2) µέλη, τα οποία µπορεί να είναι µέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου 
Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή 
µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄, Γ΄ 
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να 
έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο 
υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του (νόµος 3685/2008, άρθρο 9, §2). 
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της µεταπτυχιακής 
διπλωµατικής εργασίας ειδίκευσης ή της διδακτορικής διατριβής (νόµος 
3685/2008, άρθρο 9, §4γ).  
 Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωµένοι να συνεργάζονται µε τα 
µέλη της τριµελούς επιτροπής και να υποβάλλουν κάθε χρόνο (άρθρο 9, § 3 
στ) έκθεση για την πορεία της έρευνάς τους. Οι επιβλέποντες ενηµερώνουν τη 
ΣΕΜΣ για την πορεία αυτή συµπληρώνοντας ειδική κατάσταση, που 
διανέµεται κάθε χρόνο από τη γραµµατεία µεταπτυχιακών σπουδών τού 
Τµήµατος και περιλαµβάνει τους Μ.Φ. Β΄ Κύκλου της ειδίκευσής τους. 
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Παράλειψη εκ µέρους του υποψηφίου να καταθέσει έκθεση επί ένα χρόνο, 
χωρίς αιτιολογία, συνεπάγεται τη διαγραφή του από τον Β΄ Κύκλο. Ο 
υποψήφιος υποχρεούται επίσης να παρακολουθεί το πρόγραµµα ειδικών 
διαλέξεων ή µεταπτυχιακών σεµιναρίων Β΄ Κύκλου που ορίζει το πρόγραµµα. 
 Μετά την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής που συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση ότι κατατίθεται για πρώτη φορά, η τριµελής επιτροπή 
υποβάλλει εντός τριµήνου στην ΣΕΜΣ αίτηση συγκρότησης επταµελούς 
εξεταστικής επιτροπής, η οποία επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. 
Αν η προθεσµία παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα, το θέµα συζητείται στη 
Μεταπτυχιακή Επιτροπή, η οποία µπορεί να ορίσει αντικαταστάτη. 
Παράλληλα η τριµελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος εισηγητική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στα µέλη της εξεταστικής 
επιτροπής καθώς και στον υποψήφιο 30 ηµέρες πριν από την προφορική 
δοκιµασία του υποψηφίου. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής 
του υποψήφιου διδάκτορα, µετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, 
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταµελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία 
µετέχουν και τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) 
τουλάχιστον µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι 
µέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο 
Τµήµα. Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µπορεί να είναι µέλη Δ.Ε.Π. 
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, 
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή 
µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄, Γ΄ 
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Όλα τα µέλη της επταµελούς 
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική 
ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή 
του (νόµος 3685/2008, άρθρο 9, § 4α). 
 Η προφορική δοκιµασία του υποψηφίου είναι δηµόσια και 
αναγγέλλεται µε ανακοινώσεις και προσκλήσεις προς το διδακτικό 
προσωπικό, τους φοιτητές και τα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας. Δέον 
όπως έχει επίσηµο και πανηγυρικό χαρακτήρα. Το πρακτικό της επταµελούς 
επιτροπής θα πρέπει να κατατίθεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ και του 
Τµήµατος. 
  
Μεταδιδακτορικό 
 
Η ΣΕΜΣ στη συνεδρία της 22-5-2003 αποφάσισε ότι το Τµήµα θα δέχεται στο 
πλαίσιο του ΠΜΣ να υιοθετεί µεταδιδάκτορες ερευνητές για τη διεξαγωγή της 
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έρευνάς τους, εφόσον µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος αναλαµβάνει µε γραπτή 
διαβεβαίωση την επίβλεψη εκάστου µεταδιδάκτορα ερευνητή µετά από 
αίτηση του υποψηφίου στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο επόπτης 
µεταδιδακτορικής έρευνας θα  πρέπει να προέρχεται από το ίδιο γνωστικό 
αντικείµενο µε την αιτούµενη προς έρευνα ιστορική περίοδο. Η 
µεταδιδακτορική αυτή έρευνα µπορεί να διαρκέσει από ένα έως τρία 
ακαδηµαϊκά έτη. Ο µεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να καταθέτει γραπτή 
έκθεση της πορείας της έρευνάς του στο τέλος εκάστου ακαδηµαϊκού έτους, 
συνοδευόµενη από σχετική έκθεση του επόπτη καθηγητή. Μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνάς του ο µεταδιδάκτορας ερευνητής καταθέτει στη 
γραµµατεία του ΠΜΣ συνοπτική έκθεση των αποτελεσµάτων της, έκτασης 
τουλάχιστον 6.000 λέξεων, που θα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 
στο διαδίκτυο. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της έρευνας θα γίνεται µετά 
την υποβολή της τελικής έκθεσης. Οι µεταδιδάκτορες ερευνητές του Τµήµατος 
οφείλουν να αναφέρουν τη συναφή ιδιότητά τους στις δηµοσιεύσεις που 
πραγµατοποιούν επί του αντικειµένου της έρευνάς τους.  
 
8. Μεταβατικές ρυθµίσεις 
 
 Ο κανονισµός αυτός ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-97. Οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στο προϋπάρχον Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα του Τµήµατος εντάχθηκαν αυτοµάτως στο νέο πρόγραµµα. Οι 
σπουδαστές Β΄ Κύκλου συνεχίζουν υπό την καθοδήγηση των επιτροπών που 
έχουν ήδη ορισθεί.  
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 Οι διεθνείς σχέσεις στην Εγγύς Ανατολή µέσα  από τα αρχεία  
της Χάττουσα και της Αµάρνα 
 Κ.Κοπανιάς 
 
The International Relations in the Near  East through the  
Archives in  Hattusa  and Amarna 
K.Kopanias                                                                                         0902 
Η ιστορία της προϊστορικής έρευνας στην Ευρώπη και την  
Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ό αιώνα: Παλαιολιθική και Νεολιθική Εποχή   
Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη  
 
The history of Prehistoric research in Europe and Greece during the 19th and 
20th centuries: The Palaeolithic and Neolithic periods 
G. Kourtessi-Philippakis                                                                     0904 

Η  απεικόνιση της ανθρώπινης µορφής και η σηµασία της στην τέχνη της 
προϊστορικής Κρήτης και Κύπρου 
Ε. Μαντζουράνη 
 
The representation of  human figure and its significance in the art of  prehistoric 
Crete and Cyprus 
E. Mantzourani                                                                                   0906 
Η µεταλλουργία στο Πρώιµο Αιγαίο: αρχαιολογικές και αρχαιοµετρικές  
προσεγγίσεις 
Γ. Παπαδάτος – Μ. Γεωργακοπούλου  
(Εργαστήριο Fitch, Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή)  
  
Metallurgy in the Early Bronze Age Aegean:archaeological and  
archaeometric approaches 
Y. Papadatos- M. Georgakopoulou (Fitch Laboratory, British School)                      0908 
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Α. Χασιακού-Αργυράκη 
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 Α. Hassiacou-Argyraki                                                                      0910 
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
Τα πανελλήνια ιερά. Προβλήµατα της έρευνας σχετικά µε τις αφετηρίες  
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 Π. Βαλαβάνης 
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Νέες προσεγγίσεις στην αρχαιολογία των Πρώϊµων Ιστορικών Χρόνων 
Ν. Κούρου 
 
New  Approaches to the Archaeology of Early Iron Age 
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Θέµατα Τοπογραφίας και Αρχιτεκτονικής  της Αττικής από την Κλασική 
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Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου- Τ.Τανούλας  
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the Roman  Period.II 
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ»* 
Το Βυζάντιο τον 14ο αιώνα: συρρίκνωση και εξέλιξη,  
αντιπαλότητες και ακτινοβολία 
Τ. Μανιάτη–Κοκκίνη - Σ. Καλοπίση-Βέρτη  (σε συνεργασία µε τη  
Χρ. Αγγελίδη. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε)  
 
INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE SEMINAR “NIKOS OIKONOMIDES”  
Byzantium in the 14th century: shrinkage and  development,  
rivalries and  radiance  
T. Maniati-Kokkini – S. Kalopissi-Verti (in collaboration with Chr. Angelidi.  
Institute for Byzantine Research / National Hellenic  
Research Foundation)                                                                   0913 

 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 Καλλιτεχνική δηµιουργία στην µεσοβυζαντινή περίοδο:  
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 Β. Κέπετζη 
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Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη – Σ. Καλοπίση-Βέρτη  (σε συνεργασία µε τη  
Χρ. Αγγελίδη. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.) 
 
INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE SEMINAR “NIKOS OIKONOMIDES”  
Byzantium in the 14th century: shrinkage and development,  
rivalries and radiance  
T. Maniati-Kokkini– S.Kalopissi-Verti (in collaboration with Chr. Angelidi.  
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Institute for Byzantine Research / National Hellenic Research Foundation)                  
0913    
Τοπογραφία  Κωνσταντινούπολης 
Μ. Παναγιωτίδη - Πλ. Πετρίδης 
 
Constantinopolitan Topography 
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* Το σεµινάριο αντιστοιχεί σε ένα εξάµηνο. 



 138

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

William Turner (1755-1851): η εξέλιξη του ζωγραφικού του ιδιώµατος 
και οι ιδέες του για τη ζωγραφική 
Ε. Μαυροµιχάλη 
 
William Turner’s (1755-1851) artistic development and his ideas on 
painting 
E. Mavromichali                                                                           0915 
Η Ναζαρηνή Ζωγραφική και οι επιβιώσεις της – I (19ος-20ός αι.) 
Δ. Παυλόπουλος 

                                                                                             
The Nazarenes’s Painting and her survivals - I (19th-20th cent.) 
D. Pavlopoulos                                                                             0917 
 
                                              EΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ 
_______________________________________________________ 
Βενετσιάνικη ζωγραφική του 16ου αιώνα: η περίπτωση του Τισιανού 
Ε. Μαυροµιχάλη 
 
16th century Venetian painting: Titian 
E. Mavromichali                                                                           0920 
 
 
Η Ναζαρηνή Ζωγραφική και οι επιβιώσεις της - II  
(19ος-20ός αι.) 
Δ. Παυλόπουλος 
 
The Nazarenes’s Painting and her survivals - II  
(19th-20th cent.) 
D. Pavlopoulos                                                                             0922 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ* 
  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
  
Πολιτισµική Πληροφορική* 
 
Χ. Παπαθεοδώρου (Αν. Καθηγητής Τµήµατος Αρχειονοµίας και 
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου) 
Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάδειξη των σχέσεων και του σηµαντικού 
ρόλου των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στην ανάπτυξη των 
επιστηµών που µελετούν την πολιτιστική κληρονοµιά και τη διατήρησή της. 
Βασικές ενότητες: (α) οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών (µοντέλα 
δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων, µεταδεδοµένα ψηφιακών τεκµηρίων, εισαγωγή 
στη γλώσσα XML), (β) συστήµατα οργάνωσης γνώσης (λεξιλόγια, ταξινοµίες, 
θησαυροί) µε έµφαση στα πρότυπα πολιτισµικών πληροφοριών (όπως το 
CIDOC CRM / ISO 21127), (γ) συστήµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών και 
ανάκτησης πληροφοριών από τον παγκόσµιο ιστό και (δ) αναπαράσταση και 
διαχείριση χωρικής πληροφορίας (συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών και 
εφαρµογές τους στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες). 
 
Cultural Informatics 
Ch. Papatheodorou (Assoc. Professor Ionian University) 
                                                                                                                           0941 
*Σεµινάρια για όλες τις κατευθύνσεις των τοµέων Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης Α΄και Β΄κύκλου. Η παρακολούθηση θα 
βαθµολογηθεί. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
  

ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΑΑ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Οι πόλεις στο βασίλειο των Μακεδόνων 
Κ. Μπουραζέλης – Σ. Ψωµά 

 Cities in the Macedonian Kingdom 
K. Buraselis – S. Psoma                                                                   0919 
Ποια γνώµη είχαν οι άλλοι Έλληνες για τη ναυτική ηγεµονία των  
Αθηναίων και γιατί 
Ά. Ραµού-Χαψιάδη 
 
How and why other Greeks confront the naval power of Athens 
A. Ramou-Chapsiadi                                                                          0921 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Ιστορική ερµηνεία επιγραφών της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου 
Κ. Μπουραζέλης – Σ. Ανεζίρη 
 
Historical interpretation of inscriptions from hellenistic and roman period 
K. Buraselis – S. Aneziri                                                                   0924 
 
Η Ισονοµία στην πολιτική σκέψη και πρακτική του αρχαίου  ελληνικού 
κόσµου από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ. αι 
Ν. Μπιργάλιας 
 
The Isonomia in the political thought and practice of the ancient Greek world 
from the 6th to the 4th century BC 
Ν. Birgalias                                                                                          0926 
Η νοµισµατική παραγωγή του βασιλείου των Μακεδόνων  
και οµόρων πόλεωνµέχρι το πέρας της βασιλείας του Φιλίππου Β΄ 
Σ. Ψωµά 
 
Royal Macedonian coinages and coinages of neighbouring areas to the end of 
Philip’s reign 
S. Psoma                                                                                            0928 
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ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ιστορική Χαρτογράφηση: εκκλησιαστική διοίκηση 
Β. Κουταβά-Δεληβοριά 
 
Drawing historical maps: ecclesiastical administration 
B. Koutava-Delivoria                                                                       0923    
Βυζαντινή Αγιολογία  
K. Μέντζου-Μεϊµάρη 
 
Byzantine Hagiography 
K. Mentzou-Meimari                                                                        0925 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ»* 
Το Βυζάντιο τον 14ο αιώνα: συρρίκνωση και εξέλιξη, αντιπαλότητες και 
ακτινοβολία 
Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη  – Σ. Καλοπίση-Βέρτη (σε συνεργασία µε τη  
Χρ. Αγγελίδη, Ινστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών / Ε.Ι.Ε.) 
 
INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE SEMINAR «NIKOS 
OIKONOMIDES»*  
Byzantium in the 14th century: shrinkage and development, rivalries and  
radiance   
Τ. Maniati-Kokkini – S. Kalopissi-Verti (in collaboration with Chr. Angelidi.  
Institute for Byzantine Research / National Hellenic Research Foundation)   
0913 
Ηµερίδα υποψηφίων διδακτόρων Βυζαντινής Ιστορίας  - Χειµερινό 
εξάµηνο 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Γυναίκες και εξουσία στο Βυζάντιο 
Κ. Νικολάου 
 
Women and power in Byzantium 
K. Nikolaou                                                                                      0930      
Η εποχή της Εικονοµαχίας. Εποχή πολιτικών, κοινωνικών και  
θρησκευτικών αναταράξεων 
Ειρ. Χρήστου 

                                                                       
The iconoclast era. Times of political, social and religious turbulences 
Eir. Christou                                                                                     0932 
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ»* 
Το Βυζάντιο τον 14ο αιώνα: συρρίκνωση και εξέλιξη, αντιπαλότητες και 
ακτινοβολία 
Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη  – Σ. Καλοπίση-Βέρτη (σε συνεργασία  
µε τη Χρ. Αγγελίδη, Ινστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών / Ε.Ι.Ε.) 
 
INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE SEMINAR «NIKOS 
OIKONOMIDES» * 
Byzantium in the 14th century: shrinkage and development, rivalries  
and radiance   
Τ. Maniati-Kokkini – S. Kalopissi-Verti (in collaboration with Chr. Angelidi.  
Institute for Byzantine Research / National Hellenic Research Foundation)   
0913 
* Το σεµινάριο αντιστοιχεί σε ένα εξάµηνο 
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ΝΝΕΕΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Φιλία, συναισθήµατα, το Εγώ σε ελληνικά κείµενα του 15ου ώς τις αρχές του 
19ου αι. 
Ό. Κατσιαρδή-Hering 
 
Friendship, emotions and the Self in Greek texts of the 15th-early 19th c.  
O. Katsiardi-Hering                                                                          0927                                  
Ευρωπαϊκές προσλήψεις της Ελλάδας: η  προσέγγιση της Χαρτογραφίας 
Γ. Τόλιας (Διευθυντής Ερευνών  Iνστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / EIE) 
 
Western European perceptions of Greece: the cartographic perspective 
 G. Tolias (Research Director for Institute for Neohellenic Research / National 
Hellenic Research Foundation)                     0929 
 
Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, 1843-1967 
Ε. Χατζηβασιλείου – Α. Μπάλτα (Αν. Καθηγήτρια ΕΑΠ) 
 
General elections in Greece, 1843-1967 
E. Hatzivassiliou – A. Balta (Associate Professor Hellenic Open University)                   
0931 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υγεία και Πόλη  
Κ. Γαρδίκα 
 
Health and the city 
K. Gardikas                                                                                      0934 
Συλλογικές ταυτότητες στην ύστερη Οθωµανική Αυτοκρατορία  
(β΄ µισό 19ου-αρχές 20ού αι.): δηµογραφικές προσεγγίσεις 
 Π. Κονόρτας 
 

Collective identities during the late Ottoman Empire (2nd half of the 19th-
beginning of the 20th c.): demographic approach 
P. Konortas                                                                             0936                                            
Η ιστορία του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 19ος – 20ός αιώνας 
 
(Διατµηµατικό Μεταπτυχιακό Μάθηµα: Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστηµών / ΕΚΠΑ, Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας / Πάντειο Πανεπιστήµιο, µε τον 



 145

συντονισµό του Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστηµίου Αθηνών) 
Α. Λιάκος  
 
History of the University of Athens, 19th – 20 th c. 
 
(Interdisciplinary Postgraduate Lesson: Department of History and Archeology, 
Department of Philosophy and History of Science / University of Athens, 
Department of Political Science and History / Panteion University, with the 
coordination of the Historical Archive University of Athens) 
 A. Liakos                                                                                         0938 
Το φυσικό περιβάλλον στην Ελληνοβενετική Ανατολή 
Α. Παπαδία-Λάλα 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος προσφέρεται µεταπτυχιακό σεµινάριο από την Κ. 
Κωνσταντινίδου   
 
The natural environment in the Greek-Venetian East 
Α.Papadia-Lala  
          
Within the Postgraduate Lesson of prof. An. Papadia-Lala a postgraduate seminar 
is offered by K. Konstantinidou            0940                                                                           

  
  
  

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πανεπιστήµιο και κοινωνία στην Ευρώπη των Ύστερων Μεσαιωνικών 
Χρόνων. Το παράδειγµα της Σορβόννης 
N. Γιαντσή         
 
University and society in Europe of Later Medieval Years. The example of 
Sorbonne  
N. Giantsi                                                                                        0933 
Έθνη και εθνικισµοί στη Νεότερη Ευρώπη  
(19ος και 20ός αιώνας) 
Ι. Δηµάκης 
 
Nations and nationalism in Modern Europe (19th – 20th c.)  
I. Dimakis                                                                                          0935        
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Ευγενείς και ευγένεια στην Ευρώπη, 19ος – πρώιµος 20ός  
αιώνας  
Κ. Ράπτης 
 
Nobility and noble culture in 19th and early 20th century Europe 
K. Raptis                                                                                 0937 
Μνήµη και Ιστορία: η τοπογραφία του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου µέσα από 
τη µελέτη των «τόπων µνήµης» στην Ελλάδα 
Χ. Φλάισερ  
 
Memory and History: topography of World War ΙΙ within the study of “sites 
of memory” in Greece 
H. Fleischer                                                                                        0939 



 147

 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
Ο κόσµος της εργασίας στην  πρώιµη νεότερη Δύση. Μορφές οργάνωσης, 
κουλτούρα, εργασιακές διεκδικήσεις και µορφές συλλογικής δράσης πριν 
την εποχή των εργατικών συνδικάτων 
Κ. Γαγανάκης 
 
The world of labour in early modern West. Forms of organization, culture, 
labour disputes and forms of collective action before the era  of the trade 
unions 
 K. Gaganakis                                                                             0942 
Ιµπεριαλισµός και αποικιακή επέκταση στη νεότερη Ευρώπη 
Ι. Δηµάκης 
 
Imperialism and colonial expansion in Modern Europe  
I. Dimakis                                                                              0944        
Περιηγήσεις στην Ελλάδα (1770 – 1920) – Φιλελληνισµός (1770 – 1830) 
 Δ. Παντελοδήµος 
 
Travels in Greece (1770 – 1920) – Philhellenism (1770 – 1830) 
D. Pantelodimos                                                                               0946 
 Η Ελληνική Αντίσταση: µια «φρέσκια µατιά»… 
Χ. Φλάισερ   
 
The Greek Resistance movement – a reassessment 
H. Fleischer                                                                             0948 
[Το σεµινάριο προσφέρεται και για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές της 
Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.] 
 
Ηµερίδα κατά την οποία οι µεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ και Β΄ κύκλου 
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα παρουσιάσουν την πορεία των 
διπλωµατικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών τους – Εαρινό 
εξάµηνο  
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ* 
  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
  
Πολιτισµική Πληροφορική* 
 
Χ. Παπαθεοδώρου (Αν. Καθηγητής Τµήµατος Αρχειονοµίας και  
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου) 
Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάδειξη των σχέσεων και του σηµαντικού 
ρόλου των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στην ανάπτυξη των 
επιστηµών που µελετούν την πολιτιστική κληρονοµιά και τη διατήρησή της. 
Βασικές ενότητες: (α) οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών (µοντέλα 
δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων, µεταδεδοµένα ψηφιακών τεκµηρίων, εισαγωγή 
στη γλώσσα XML), (β) συστήµατα οργάνωσης γνώσης (λεξιλόγια, ταξινοµίες, 
θησαυροί) µε έµφαση στα πρότυπα πολιτισµικών πληροφοριών (όπως το 
CIDOC CRM / ISO 21127), (γ) συστήµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών και 
ανάκτησης πληροφοριών από τον παγκόσµιο ιστό και (δ) αναπαράσταση και 
διαχείριση χωρικής πληροφορίας (συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών και 
εφαρµογές τους στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες). 
 
 
Cultural Informatics 
Ch. Papatheodorou (Assoc. Professor Ionian University) 
0941 
*Σεµινάρια για όλες τις κατευθύνσεις των τοµέων Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης Α΄και Β΄κύκλου. Η παρακολούθηση θα 
βαθµολογηθεί. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 149

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

Ευρωπαϊκό διδακτορικό στην Κοινωνική  Ιστορία της Ευρώπης και της 
Μεσογείου 

Tο Ευρωπαϊκό Διδακτορικό Πρόγραµµα είναι µια συµφωνία δέκα ευρωπαϊκών 
πανεπιστηµίων να εκπαιδεύσουν υποψήφιους διδάκτορες από την Ευρώπη 
εντός και εκτός ΕΕ, αλλά και από άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Συµµετέχουν 
τα πανεπιστήµια Βενετίας (όπου η οργανωτική έδρα), Αθηνών, Bielefeld 
(Γερµανία), Groningen (Ολλανδία), Ecole Normal Superieure (Παρίσι), 
University College (Λονδίνο), Πανεπιστήµιο της Λισσαβόνας, Πανεπιστήµιο 
Pablo de Olavide της Σεβίλλης, η Σλoβακική Ακαδηµία Επιστηµών, και το 
Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης. Oι υποτροφίες που χορηγούνται 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Αριστείας Marie Curie της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.  

Επιστηµονικός υπεύθυνος στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Καθηγητής Αντώνης 
Λιάκος aliakos@otenet.gr .  

Περισσότερες Πληροφορίες http://venus.unive.it/eurodoct/ 

Ευρωπαϊκό Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην Πολιτική και Πολιτισµική 
Ιστορία της Μεσαιωνικής, Νεότερης και Σύγχρονης    Ευρώπης 
 
Στο πρόγραµµα αυτό µετέχουν πέντε πανεπιστήµια:  
• Ecole Pratique des Hautes Etudes, Παρίσι,  
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,  
• Instituto Superior de Ciéncia do Trabalho e da Empresa της Λισαβόνας,  
• Università degli studi di Pisa, Πίζα και  
• Universidad Pablo de Olavide της Σεβίλλης.  
Το πρόγραµµα είναι διετές και οι σπουδαστές, οι οποίοι πρέπει να έχουν ήδη 
εισαχθεί κανονικά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης της χώρας τους, 
φοιτούν το δεύτερο έτος των σπουδών τους είτε σε ένα από τα ξένα 
πανεπιστήµια είτε το τρίτο και τέταρτο εξάµηνο των σπουδών τους σε δύο 
ξένα πανεπιστήµια. Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από το κοινοτικό 
πρόγραµµα Erasmus. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή στην 
οποία αντιπροσωπεύονται και τα πέντε πανεπιστήµια.  

mailto:%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy40596%20=%20%27aliakos%27%20+%20%27@%27;%20addy40596%20=%20addy40596%20+%20%27otenet%27%20+%20%27.%27%20+%20%27gr%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy40596%20+%20%27%5C%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy40596
http://venus.unive.it/eurodoct/
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Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (ΜΑ) 
Μεσογειακές Ιστορικές Σπουδές 

 
(υπεύθυνη Καθηγήτρια Όλγα Κατσιαρδή-Hering) 

 
Συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια  
 
Μάλτας (συντονιστής Καθηγητής Victor Mallia Milanes) 
Πίζας (υπεύθυνη Καθηγήτρια νεότερης ιστορίας κ. A.K. Isaacs) 
Valencia (υπεύθυνος ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης κ. Raphael Gil Salinas), 
Sveti Kliment Ohridski της Σόφιας (υπεύθυνος ο καθηγητής βυζαντινής και 
µεταβυζαντινής ιστορίας κ. Christo Matanov) 
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (υπεύθυνος ο αναπλ. 
Καθηγητής νεότερης ιστορίας του κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης)  
ΕΚΠΑ Αθηνών (υπεύθυνη Καθηγήτρια Όλγα Κατσιαρδή-Hering).  
 
    Το πρόγραµµα Α΄ Κύκλου θα αρχίσει να λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2008, 
ενώ κατά την τριετία 2004-2007 τα συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια προχωρούν 
στην οργάνωσή του, σύµφωνα µε την έγκριση του σχετικού έργου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το πρόγραµµα θα λειτουργήσει εντός των ισχυόντων 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων των  6 συνεργαζόµενων πανεπιστηµίων στο 
πλαίσιο των εντός του προγράµµατος Socrates /Erasmus ανταλλαγών 
φοιτητών και διδασκόντων. Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο µεταπτυχιακό 
µας πρόγραµµα κατά το ακαδ. έτος 2007-2008 θα έχουν τη δυνατότητα από το 
ακαδ. έτος 2008-2009 να µεταβούν για ένα εξάµηνο για σπουδές ή και για 
έρευνα περί τη µεταπτυχιακή τους διπλωµατική εργασία σε ένα από τα άλλα 
παν/µια (πλήν της Θεσσαλονίκης προκειµένου για τους φοιτητές της 
Αθήνας). Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στο κοινό αυτό πρόγραµµα 
δύνανται να διαµορφώσουν το ατοµικό πρόγραµµα σπουδών τους µε 
κατεύθυνση τις µεσογειακές ιστορικές σπουδές σε συνεννόηση µε τον επόπτη 
καθηγητή τους και ένα συνεπόπτη καθηγητή ενός από τα συµβαλλόµενα 
πανεπιστήµια. Η διπλωµατική µεταπτυχιακή τους εργασία επί θέµατος της 
µεσογειακής ιστορίας θα συνταχθεί στη γλώσσα του πανεπιστηµίου από το 
οποίο προέρχεται ο υποψήφιος, θα κριθεί από τον οικείο καθηγητή και τον 
συνεπόπτη καθηγητή. Το πτυχίο θα απονεµηθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 
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European Master of Classical Cultures Studies 
 
Από διετίας περίπου (έναρξη από πλευράς Παν/µίου Αθηνών: Φεβρ. 2006) το 
Τµήµα µας εκπροσωπείται από τον καθηγητή Κ. Μπουραζέλη στις 
προπαρασκευαστικές εργασίες κατάρτισης ενός κοινού ευρωπαϊκού 
µεταπτυχιακού προγράµµατος στην περιοχή των κλασσικών σπουδών µε τον 
παραπάνω τίτλο. Για το σκοπό αυτό αποφάσισαν να συνεργασθούν δέκα τρία 
πανεπιστήµια από δέκα ευρωπαϊκές χώρες (πίνακας των παν/µίων και των 
αντίστοιχων υπευθύνων παρακάτω). Πανεπιστήµιο συντονισµού είναι το 
παν/µιο του Münster (Γερµανία), δια του καθ. Peter Funke, του τωρινού 
προέδρου του Deutscher Historikerverband. Σε συστηµατικές, πολύωρες 
συσκέψεις στις έδρες των συµµετεχόντων ιδρυµάτων έχει έως σήµερα 
προωθηθεί ικανοποιητικά η προπαρασκευή ενός κανονισµού λειτουργίας 
αυτού του προγράµµατος, δηλ. η ρύθµιση θεµάτων επιπέδου και αναλογίας 
των µαθηµάτων κατά ειδικότητες, επιλογής των σπουδαστών, δοµών και 
προϋποθέσεων παρακολούθησης των διετών σπουδών και αντίστοιχης 
συνεργασίας των ιδρυµάτων, τρόπων εξετάσεων και βαθµολόγησης κ.ά. 
Βασική αρχή απετέλεσε εξ αρχής να γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες των 
ήδη ισχυόντων κανονισµών και όρων λειτουργίας των µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων των συµµετεχόντων παν/µίων. Μέσα στο καλοκαίρι 2008 
προβλέπεται η οριστική διαµόρφωση του κοινού κανονισµού λειτουργίας του 
προγράµµατος που θα τεθεί στη συνέχεια υπό την έγκριση των συλλογικών 
σωµάτων των επί µέρους παν/µίων (σε αντίστοιχες µεταφράσεις κατά το 
δυνατόν). Πρώτη εισδοχή φοιτητών και λειτουργία του προγράµµατος 
προβλέπεται, αν όλα εξελιχθούν οµαλά, από το ακαδ. έτος 2009/2010. 
Κατάλογος συµµετεχόντων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων 

1. Westfälische Wilhelms Universität Münster 
Seminar für Alte Geschichte / Institut für Epigraphik 

 Prof. Dr. Peter Funke 
 

2. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik 
Prof. Dr. Günther Lorenz 
 

3. Istanbul Üniversitesi 
Seminar für Alte Geschichte im Rahmen des Instituts für Geschichte 
Prof. Dr. Mustafa Sayar 
 

4. Università degli Studi di Perugia 
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Dipartimento di Scienze Storiche 
Prof. Dr. Francesco Prontera, Prof. Dr. Massimo Nafissi 
 

5. Universität Zürich 
Historisches Seminar 
Prof. Dr. Beat Näf 
 

6. Uiwersystet im. Adam Mickiewicza, Poznan 
Historisches Institut 
Prof. Dr. Kazimierz Ilski 
 

7. Universität Hamburg 
Historisches Seminar – Arbeitsbereich Alte Geschichte 
Prof. Dr. Helmut Halfmann 
 

8. Universität Freiburg 
Archäologisches Seminar 
Prof. Dr. Ralf von der Hoff 
 

9. Università degli Studi di Roma Tre 
Dipartimento di studi sul mondo antico 
Prof. Dr. Leandro Polverini 
 

10. University of Cyprus 
Department of Classics and Philosophy 
Prof. Dr. Antonis Tsakmakis 
 

11. Universität Athen 
Department of History & Archaeology 
Prof. Dr. Kostas Buraselis 
 

12. Université Toulouse Le Mirail  
Département d’histoire ancienne 
Prof. Dr. Corinne Bonnet 
 

13. Universidad La Coruña 
Facultade de Humanidades 
Prof. Dr. Victor Alonso Troncoso 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
 
Το Πανεπιστήµιο Αθηνών χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για προπτυχιακές 
και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό καθώς και βραβεία 
σε φοιτητές, συγγραφείς επιστηµονικής πραγµατείας κλπ. Οι υποτροφίες και 
τα βραβεία χορηγούνται, σύµφωνα µε τη θέληση του διαθέτη κάθε 
κληροδοτήµατος, µε ορισµένες προϋποθέσεις και, ακόµη, άλλοτε µε 
διαγωνισµό, άλλοτε µε επιλογή. Ο αριθµός των υποτρόφων δεν είναι 
συγκεκριµένος ή ο ίδιος κάθε χρόνο γιατί αυτό εξαρτάται από τα έσοδα κάθε 
κληροδοτήµατος. Σε περίπτωση διαγωνισµού τα µαθήµατα στα οποία 
εξετάζονται οι υποψήφιοι προσδιορίζονται µε βάση το Ενδεικτικό Πρόγραµµα 
του Τµήµατος. 
Παραθέτουµε πίνακα των υποτροφιών και βραβείων των κληροδοτηµάτων 

µε τα απαραίτητα στοιχεία, προκειµένου να ενηµερωθούν οι φοιτητές του 
Τµήµατός µας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στη 
Διεύθυνση Κληροδοτηµάτων - Τµήµα Υποτροφιών και Βραβείων, στην οδό Χρ. 
Λαδά 6. 
 
ΣΠ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ: Δίνονται υποτροφίες σε καταγόµενους από το 

Συρράκο Ιωαννίνων για τη Δηµοτική, Μέση, Ανωτέρα και Ανωτάτη 
Εκπαίδευση. Γίνεται επιλογή. 
ΜΑΡΙΑΣ ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ: Ενισχύεται ένας σπουδαστής από τις Σχολές του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, άπορος, µε καταγωγή από την Ανατολική Ρωµυλία. 
Γίνεται επιλογή.  
ΔΗΜΗΤΡ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δίνονται υποτροφίες για τη Φιλοσοφική, 

Ιατρική, Οδοντιατρική και Θεολογική Σχολή όλων των Ελληνικών 
Πανεπιστηµίων σε οµογενείς, κατά προτίµηση από την Κωνσταντινούπολη. 
Γίνεται επιλογή. 
ΜΑΤΘ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ: Δίνονται υποτροφίες σε διδάκτορες ή πτυχιούχους 

µε βαθµό «λίαν καλώς» (τουλάχιστον) του Πανεπιστηµίου Αθηνών για 
µεταπτυχιακές σπουδές σε Οικονοµικές και Πολιτικές Επιστήµες στην 
Ευρώπη και στην Αµερική. Γίνεται διαγωνισµός. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ: Δίνονται υποτροφίες σε δευτεροετείς φοιτητές της 

Φιλοσοφικής Σχολής (µόνον άρρενες), άπορους. Γίνεται διαγωνισµός. 
ΚΩΝ. ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ: Δίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών µε καταγωγή από την Άρτα. Γίνεται διαγωνισµός. 
Ι. ΔΕΛΛΙΟΥ ή ΝΑΚΙΔΟΥ: Δίνονται υποτροφίες για την τελειοποίηση νέων 

επιστηµόνων σε οποιαδήποτε επιστήµη, εκτός της Ιατρικής, στην Ευρώπη, µε 
προτίµηση σε αυτούς που κατάγονται από την Ανατολική Μακεδονία. 
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Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΤΙΜΣΟΝ: Δίνονται υποτροφίες για µεταπτυχιακές 
σπουδές σε Πανεπιστήµια της Γαλλίας και της Ρωσίας σε απόφοιτους των 
Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε κριτήριο 
την οικονοµική τους κατάσταση και το βαθµό του πρώτου έτους και µε 
απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου. 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δίνεται υποτροφία σε φοιτητή του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών µε καταγωγή από το Μελιγαλά Μεσσηνίας. Γίνεται επιλογή. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ: Δίνονται υποτροφίες σε πτυχιούχους ή διδάκτορες µε 

βαθµό «λίαν καλώς» (τουλάχιστον) των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, µε 
προτίµηση σε αυτούς που κατάγονται από Ύδρα και Σπέτσες, για 
µεταπτυχιακές σπουδές σε Νοµικές, Πολιτικές και Οικονοµικές Επιστήµες, 
Ιατρική και Οδοντιατρική, στην Ευρώπη και την Αµερική. Γίνεται 
διαγωνισµός. 
ΤΡΙΑΝΤ. ΚΡΙΕΖΗ: Δίνονται υποτροφίες στους φοιτητές των Θεωρητικών 

Σχολών όλων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων που κατάγονται από τη 
Μακεδονία. Γίνεται επιλογή. 
ΘΕΟΔ. ΜΑΝΟΥΣΗ: Δίνονται υποτροφίες στους φοιτητές όλων των ΑΕΙ 

της χώρας που κατάγονται από τη Σιάτιστα. Γίνεται επιλογή. 
Δίνεται υποτροφία σε έναν πτυχιούχο Φιλολογίας, σε έναν πτυχιούχο 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας και σε έναν πτυχιούχο Θεολογίας για 
µεταπτυχιακές σπουδές στη Δυτική Ευρώπη, για µια τριετία. Πρέπει να είναι 
πρώην υπότροφοι του Κληροδοτήµατος. 
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Δίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Γίνεται διαγωνισµός. 
Σ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δίνονται υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες 

φοιτητές όλων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων που κατάγονται από την 
Ανδρίτσαινα. Γίνεται επιλογή. 
Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών που κατάγονται από τη Λακωνία και κατά 
προτίµηση από το χωριό Κρεµαστή και την επαρχία Επιδαύρου Λιµηράς. 
Γίνεται επιλογή. 
ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ: Δίνονται υποτροφίες σε φοιτητές της Φιλοσοφικής 

Σχολής που κατάγονται από την Αθήνα και την Ήπειρο. Γίνεται διαγωνισµός. 
ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ: Δίνονται υποτροφίες σε πτυχιούχους ή διδάκτορες 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό «λίαν καλώς» 
(τουλάχιστον) και «άριστα» στον κλάδο που θα µετεκπαιδευθούν για 
µεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και την Αµερική. Γίνεται διαγωνισµός. 
ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: Δίνονται υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές των ΑΕΙ 

που κατάγονται από τα Κύθηρα. Γίνεται επιλογή. 
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Δίνονται υποτροφίες σε πτυχιούχους των ΑΕΙ, µε βαθµό «λίαν καλώς» 
(τουλάχιστον), που κατάγονται από τα Κύθηρα, για µεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ευρώπη και την Αµερική. Γίνεται επιλογή. 
Ι. ΣΦΟΓΓΟΠΟΥΛΟΥ: Δίνονται υποτροφίες σε µαθητές γυµνασίου που 

κατάγονται από την Πορταριά Βόλου. 
Δίνονται υποτροφίες σε άπορους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών που 

κατάγονται από τα 24 χωριά του Βόλου Μαγνησίας. Γίνεται διαγωνισµός. 
ΓΕΩΡΓ. ΑΡΩΝΗ: Απονέµεται το εισόδηµα του καταπιστεύµατος σε 

Έλληνα συγγραφέα, µε απόφαση της Συγκλήτου, ο οποίος θα έχει γράψει όχι 
µυθιστόρηµα, αλλά βιβλίο µορφωτικής, θρησκευτικής ή άλλης φιλοσοφικής 
φύσεως. 
ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΥ: (Κοντείου διαγωνίσµατος δωρεά): Προκηρύσσεται διαγω-

νισµός κάθε δύο χρόνια για τη συγγραφή πραγµατείας φιλολογικού 
περιεχοµένου. 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΣΚΟΡΟΖΗ: Προκηρύσσεται διαγώνισµα, κάθε πέντε χρόνια 

για τη συγγραφή πραγµατείας αναφεροµένης στις επιστήµες ή στις καλές 
τέχνες. 
ΕΠΑΘΛΟΝ ΠΟΠΗΣ ΜΑΡΗ-ΚΑΜΑΡΑ: Απονέµονται κάθε χρόνο έπαθλα 

στους καλύτερους σε επίδοση και ήθος σπουδαστές του Πανεπιστηµίου. 
ΠΑΝΤΙΑ ΡΑΛΛΗ: Απονέµονται κάθε χρόνο βραβεία σε φοιτητές όλων των 

Σχολών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος και 
την πρόοδο τους, κατά την κρίση του Πρυτάνεως και της Συγκλήτου. 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΛΑ: Απονέµεται κάθε χρόνο έπαθλο σε 

φοιτητή ή φοιτήτρια της Ιατρικής κατά προτίµηση, διαφορετικά της 
Οδοντιατρικής ή άλλης Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που κατάγεται 
από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας είτε από το Καρπενήσι είτε από το Μικρό 
Χωριό, Βούτυρο, Ανάδα, Νόστιµο, Καρίτσα και Δερµάτι.  
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΦµεΑ) 

 
Στόχος της Μονάδας Προσβασιµότητας ΦµεΑ του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
είναι: 

η επίτευξη στην πράξη της ισότιµης πρόσβασης στις ακαδηµαϊκές 
σπουδές των φοιτητών µε διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, 
µέσω της παροχής προσαρµογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.  

 
Η Μονάδα Προσβασιµότητας ΦµεΑ περιλαµβάνει: 

• Υπηρεσία Καταγραφής Αναγκών των ΦµεΑ. 
• Τµήµα Ηλεκτρονικής Προσβασιµότητας 
• Τµήµα Προσβασιµότητας στο Δοµηµένο Χώρο 
• Υπηρεσία Μεταφοράς 

 
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 210-7275183 
Fax:        210-7275135 
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Το Ταµείο Αρωγής Φοιτητών είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου, 
η οποία διοικείται από Επταµελή Επιτροπή, αποτελούµενη από πέντε µέλη 
του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και δύο 
εκπροσώπους των φοιτητών. 
   Σκοπός του Ταµείου είναι η ηθική και υλική ενίσχυση φοιτητών για την 
κάλυψη σοβαρών, εκτάκτων αναγκών, που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση 
των σπουδών τους και που δεν µπορούν, κατά την κρίση της Διοικούσας 
Επιτροπής, να αντιµετωπισθούν διαφορετικά, όπως: σοβαρές παθήσεις, είδος 
περίθαλψης που δεν καλύπτεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, περίθαλψη 
στο εξωτερικό σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών νοσηµάτων, παροχή 
οικονοµικού βοηθήµατος σε απόρους φοιτητές, οικονοµικά επιδόµατα σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εξαιτίας οικογενειακών ή οικονοµικών 
πληγµάτων και συµπαράσταση µε κάθε τρόπο σε φοιτητές που νοσηλεύονται 
σε νοσοκοµεία.   
   Για τη χορήγηση βοηθήµατος απαιτούνται η υποβολή αίτησης από τον 
ενδιαφερόµενο και η συνυποβολή δικαιολογητικών (πιστοποιητικά και 
γνωµατεύσεις) στη Γραµµατεία του Ταµείου, που στεγάζεται στην 
Πανεπιστηµιακή Λέσχη, Ιπποκράτους 15, 3ος όροφος, Γραφείο Επιµελητείας, 
τηλ. 210- 3688221, 3688240, 3688256, όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης 
στην ιστοσελίδα http://tapfa.uoa.gr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tapfa.uoa.gr/
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	11. Σύμβουλοι Σπουδών
	για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010





	ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
	53.
	ΡΑΠΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
	409
	4ος
	54.
	ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
	403
	4ος
	55.
	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	422
	4ος
	56.
	ΣΥΝΝΕΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Π.
	409
	4ος
	57.
	ΣΧΙΝΑ ΑΘΗΝΑ
	612
	4ος
	I. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
	
	
	
	
	
	
	Α.  ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ







	Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου
	
	
	
	
	
	Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία






	Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
	Προϊστορική Αρχαιολογία
	Επίκ. Καθηγητές/Καθηγήτριες         Ελευθέριος Πλάτων
	\(σε εκπαιδευτική άδεια
	κατά το εαρ. εξάμηνο\)
	ΒοηθόςΓεώργιος Σταθόπουλος
	Κλασική Αρχαιολογία
	Καθηγητές / ΚαθηγήτριεςΌλγα Παλαγγιά
	Αναπλ. Καθηγήτρια                  Ειρήνη Πέππα-Παπαϊωάννου
	Βυζαντινή Αρχαιολογία
	Καθηγητές / ΚαθηγήτριεςΝικόλαος Γκιολές
	Πλάτων Πετρίδης
	Ιστορία της Τέχνης

	Πρακτική Άσκηση των φοιτητών
	Βιβλιοθήκες
	Ιστοσελίδα
	
	
	
	IV.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΣ
	
	
	Μ. Ευθυμίου, 4 ώρες.
	Το μάθημα συνοδεύεται από επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώ
	ΣΙ 40 Αρχαία Ιστορία
	ΣΙ 45 Αρχαία Ιστορία
	ΣΙ  41 Μεσαιωνική Ιστορία της
	Δύσεως
	ΣΙ 122  Ιστορία Νέου
	Ελληνισμού
	ΣΙ 130 Ιστορία Νέου
	Ελληνισμού


	ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ





	Το κυνήγι των μαγισσών στη Δύση, 1500-1700. Λόγιες και λαϊκές 
	Το μάθημα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα. Για τη συμμετοχή στο σ
	
	
	
	
	
	
	Χ. Φλάισερ, 4 ώρες.
	Εαρινό εξάμηνο







	Α. Λιάκος, 4 ώρες.
	Προπαγανδιστικές στρατηγικές, πολιτικός λόγος και συγκρότηση τ
	Ενότητα 1η: Ανάλυση της οπτικοποιημένης λουθηρανικής προπαγάνδ
	Ενότητα 2η: Η προπαγανδιστική  αντιπαράθεση στους γαλλικούς θρ
	Η διδασκαλία θα εμπλουτίζεται με τη χρήση των δυνατοτήτων που 
	Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου.
	
	
	
	
	ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
	Χειμερινό εξάμηνο



	Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου, 4 ώρες


	Λιθοτεχνίες και λίθινα εργαλεία στην Προϊστορική Ελλάδα
	ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
	Ο τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης προσφέρει εφέτος
	Τα μαθήματα θα γίνονται και στα δύο εξάμηνα, θα σχετίζονται με
	ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
	Χειμερινό εξάμηνο
	Αρχαιολογική Φωτογραφία: Τεχνική, αισθητική, δεοντολογία φωτογ
	Γ. Σταθόπουλος, 4 ώρες.
	Εαρινό εξάμηνο
	ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
	Για τα Τμήματα Φιλολογίας, ΦΠΨ, Θεατρολογίας, Αγγλικής, Γαλλικ
	ΙΑ 01 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία ή στην Ιστορία της Τέχνης.
	
	
	
	Υποχρεωτικά
	
	Επιλεγόμενα



	Επιλεγόμενα
	Μεταδιδακτορικό





	Αναζητώντας τη χρήση αινιγματικών αντικειμένων από το χώρο του
	Αιγαίου της Εποχής του  Χαλκού
	Τρόποι Διαχείρισης και Ανάδειξης Προϊστορικών Θέσεων και Μνημε

	Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
	ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
	ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ \(ΦμεΑ\)
	Στόχος της Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ του Πανεπιστημίου Αθην
	η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές 
	Η Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ περιλαμβάνει:
	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
	Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πανεπι

