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Κοσµήτωρ
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου
Αθήνα 157 84

Γενικά
Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι ένα από τα Τµήµατα
της

Φιλοσοφικής

Σχολής

του

Εθνικού

και

Καποδιστριακού

Πανεπιστηµίου Αθηνών. 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 8 π.µ. έως 6 µ.µ.
(Ιστορικό) και 9 π.µ. έως 7 µ.µ. (Αρχαιολογικό).
Διαθέτει επίσης:
Ψηφιακό Εργαστήριο Διδασκαλίας
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δηµόσιου και Ιδιωτικού
Βίου των Βυζαντινών
Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (µε τις Μονάδες:
Αρχαιολογικό Πάρκο, Μονάδα Συντήρησης)
Φωτογραφικό Εργαστήριο
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1. Διοίκηση του Τµήµατος
Πρόεδρος

Ε. Μαντζουράνη

Αναπλ. Πρόεδρος

Αν. Παπαδία-Λάλα

Γραµµατέας

Ειρ. Κατσικαρέλη

Προσωπικό Γραµµατείας

Α. Ταχµιτζής
Ελπ. Χριστοδούλου
Α. Ζαφειρόπουλος
Αγγ. Μπερερή (σε άδεια)
Ι. Φιλάος
Χρ. Μπάκουλα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών
Σπουδών

Ευ. Χατζηβασιλείου

Ε.Τ.Ε.Π

Κ. Μποϊλέ

Διοικητικός

Γ. Λαµπροπούλου

2. Διοίκηση των Τοµέων
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Διευθύντρια

Μ. Ευθυµίου

Διοικητικός Δ.Ε.

(µέχρι την εκλογή νέου
Διευθυντή)
Στ. Τζαγάκη

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Διευθύντρια

Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα

Ε.Τ.Ε.Π.

(µέχρι την εκλογή νέου
Διευθυντή)
Μ. Γκιώνη

3. Εκπρόσωποι στη Σύγκλητο

Πρόκειται να οριστούν
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4. Σπουδαστήρια του Τµήµατος
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Διευθύντρια

Π. Αθανασιάδη

Βιβλιοθηκονόµος

Μ. Καρασούλη

Διοικητικοί Π.Ε.

Μ. Σκούντζου
Χρ. Κούκου

Ε.Τ.Ε.Π.

Γ. Μπαρµπαρούσης

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διευθυντής

Π. Βαλαβάνης

Βιβλιοθηκονόµοι

Μ. Μένη
Στ. Κανακάκη
Φ. Μπαλλά

Διοικητικός Π.Ε.

5. Ψηφιακό Εργαστήριο Διδασκαλίας
Διευθύντρια
Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου
Αναπληρωτές διευθυντές

Κ. Γαρδίκα
Πλ. Πετρίδης

6. Εργαστήριο Πληροφορικής
Διευθυντής

Α. Λιάκος

Διοικητικός Π.Ε.

Ι. Ματζαβάκης

7. Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δηµόσιου και Ιδιωτικού
Βίου των Βυζαντινών
Διευθύντρια
Α. Κόλια-Δερµιτζάκη
Διοικητικός Π.Ε.

Α. Παπαγεωργίου
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8. Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Διευθύντρια:
Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
(µέχρι την εκλογή νέου
Διευθυντή)
Υπεύθυνοι Συλλογών:
Προϊστορικής Αρχαιολογίας:

Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα

Κλασικής Αρχαιολογίας:

Π. Βαλαβάνης

Αρχαίας Γλυπτικής, Επιγραφικής
και Εκµαγείων:

Ό. Παλαγγιά
Λ. Παλαιοκρασσά

Βυζαντινής Ζωγραφικής:

Μ. Κωνσταντουδάκη

Βυζαντινής Κεραµικής και
Μικροτεχνίας:

Π. Πετρίδης

Διαµεσογειακής και Διαχρονικής
Συλλογής Κεραµικής:

Ε. Σηµαντώνη-Μπουρνιά

Ανασκαφικής Έρευνας:

Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου

Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας:

Ι. Καραλή-Γιαννακοπούλου

Πετρωµάτων, Μεταλλευµάτων και
Αρχαίας Τεχνολογίας:

Στ. Κατάκης

Νεότερης Τέχνης:

Δ. Παυλόπουλος

Λαϊκής Αιθιοπικής Τέχνης:

Δ. Παυλόπουλος

Ε.Ε.ΔΙ.Π:

Λ. Αραχωβίτης
(Αρχαιολογικό Πάρκο)
Μ. Ρογκενµπούκε
(Μονάδα Συντήρησης)

Διοικητικός Π.Ε.:

Α. Σφυρόερα

Επιστάτης Δ.Ε.:

Χρ. Τραγουδάρας

Φύλακες Δ.Ε.:

Ι. Κούσουλας, Μ. Χουλιάρας
Ν. Αγγελής

9. Φωτογραφικό Εργαστήριο
Υπεύθυνη:

Ε. Μαντζουράνη

Ε.Τ.Ε.Π.

Ν. Μπάκα
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10. Σύµβουλοι Σπουδών/ΣΦ µεΑ για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-13
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Β. Καραµανωλάκης,
Κ. Κωνσταντινίδου

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη,
Στ. Κατάκης
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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

ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

720

7ος

4.

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ

717

7ος

5.

ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

408

4ος

6.

ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

646

6ος

7.

ΓΙΑΝΤΣΗ-ΜΕΛΕΤΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

646

6ος

8.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

408

4ος

9.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

612

6ος

10.

ΚΑΡΑΛΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

405

4ος

11.

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

409

4ος

12.

ΚΑΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

404

4ος

13.

ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING ΟΛΓΑ

408

4ος

14.

ΚΕΠΕΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

406

4ος

15.

ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

401

4ος

16.

ΚΟΝΟΡΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

409

4ος

17.

ΚΟΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

404

4ος
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18.

ΚΟΥΡΤΕΣΗ-ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

719

7ος

19.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

401

4ος

20.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ

406

4ος

616

6ος

ΜΑΡΙΑ

21.

22.

23.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

616

ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΤΣΑ

6ος

401

4ος

24.

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

423

4ος

25.

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

613

6ος

26.

ΜΕΡΓΙΑΛΗ-ΣΑΧΑ ΣΟΦΙΑ

401

4ος

27.

ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

409

4ος

28.

ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

616

6ος

29.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

401

4ος

30.

ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

403

4ος

31.

ΠΑΛΑΓΓΙΑ-ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

404

4ος

32.

ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΛΥΔΙΑ

405

4ος

33.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

405

4ος

34.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ

405

4ος

35.

ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

408

4ος

36.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

613

6ος

7

37.

ΠΕΠΠΑ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

718

7ος

38.

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

406

4ος

39.

ΠΛΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

419

4ος

40.

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

403

4ος

405

4ος

41.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

42.

ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

408

4ος

43.

ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ

409

4ος

44.

ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

404

4ος

45.

ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

612

6ος

46.

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ

403

4ος

47.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

401

4ος

48.

ΨΩΜΑ ΣΕΛΗΝΗ

403

4ος

ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

50.

ΡΑΠΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

409

4ος

51.

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

403

4ος

52.

ΣΧΙΝΑ ΑΘΗΝΑ

612

6ος
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Πληροφορίες για τις ώρες υποδοχής των φοιτητών από τα µέλη ΔΕΠ
παρέχονται από τους αντίστοιχους τοµείς, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Τµήµατος:
http://www.arch.uoa.gr/didaktiko-proswpiko/ores-ypodoxis-koinoy.html
Τοµέας Ιστορίας:

210 7277400

Τοµέας Αρχαιολογίας
& Ιστορίας της Τέχνης:

210 7277426
210 7277432
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ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α. Τ Ο Μ Ε Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ
Αρχαία Ιστορία
Καθηγητής/Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Πολύµνια Αθανασιάδη

Επίκ. Καθηγητής/Καθηγήτριες

Νικόλαος Μπιργάλιας
Σοφία Ανεζίρη
Σελήνη Ψωµά

Βοηθός

Πηνελόπη Ράπτου

Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως
Καθηγήτρια

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου

Επίκ. Καθηγήτρια

Νικολέττα Γιαντσή-Μελετιάδη

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
Αναπλ. Καθηγήτρια

Αθηνά Κόλια-Δερµιτζάκη

Επίκ. Καθηγήτριες

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη
Αικατερίνη Νικολάου
Ειρήνη Χρήστου
Σοφία Μεργιαλή-Σαχά

Επιστηµονικός Συνεργάτης

Χρήστος Σπανούδης
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Ιστορία Πρώιµων Νεότερων Χρόνων:
Ιστορία Νέου Ελληνισµού (από τον 13ο αι. έως την Ελληνική
Επανάσταση)
Καθηγήτριες

Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Αναπλ. Καθηγήτρια

Μαρία Ευθυµίου

Επίκ. Καθηγήτριες

Βάσω Σειρηνίδου (σε άδεια κατά το εαρινό
εξάµηνο)
Κατερίνα Κωνσταντινίδου (σε άδεια κατά
το χειµερινό εξάµηνο)

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-18ος αι.)
Επίκ. Καθηγητής

Κωνσταντίνος Γαγανάκης

Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Αναπλ. Καθηγητής

Παρασκευάς Κονόρτας (σε άδεια κατά το
εαρινό 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

Λέκτορες

Σπυρίδων Πλουµίδης
Ευάγγελος Καραµανωλάκης
Δήµητρα Λαµπροπούλου
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Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου
Αναπλ. Καθηγητής

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Επίκ. Καθηγητής

Κωνσταντίνος Ράπτης

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
Προϊστορική Αρχαιολογία
Καθηγήτριες

Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα (σε
άδεια κατά το εαρινό εξάµηνο)
Ιουλία Καραλή-Γιαννακοπούλου
Ελένη Μαντζουράνη

Επίκ. Καθηγητής

Ελευθέριος Πλάτων

Επίκ. Καθηγήτρια

Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη

Λέκτορες

Άννα Παπαδηµητρίου-Γραµµένου
Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη
Ιωάννης Παπαδάτος
Κωνσταντίνος Κοπανιάς
Γεώργιος Βαβουρανάκης

Κλασική Αρχαιολογία
Καθηγήτριες / Καθηγητής

Όλγα Παλαγγιά
Ευαγγελία Σηµαντώνη-Μπουρνιά
Λυδία Παλαιοκρασσά
Πάνος Βαλαβάνης (σε άδεια κατά το
εαρινό εξάµηνο)

Αναπλ. Καθηγήτρια

Ειρήνη Πέππα-Παπαϊωάννου

Λέκτορες

Χρύσανθος Κανελλόπουλος
Στυλιανός Κατάκης
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Βυζαντινή Αρχαιολογία
Καθηγήτριες

Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου

Επίκ. Καθηγήτρια

Βικτωρία Κέπετζη

Επίκ. Καθηγητής

Πλάτων Πετρίδης

Ιστορία της Τέχνης
Επίκ. Καθηγητής

Δηµήτριος Παυλόπουλος

Λέκτορας

Ευθυµία Μαυροµιχάλη

Επιστηµονική Συνεργάτις

Αθηνά Σχινά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. Στόχοι

Ι. Αντικείµενο της Ιστορικής Επιστήµης
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
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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 επιστηµονικές και επαγγελµατικές
του κατευθύνσεις.

ΙΙ. Αντικείµενο και Κλάδοι της Επιστήµης της Αρχαιολογίας και της
Ιστορίας της Τέχνης
Αντικείµενο της επιστήµης της Αρχαιολογίας είναι η µελέτη του
υλικού πολιτισµού των ανθρώπων του παρελθόντος, µε σκοπό την
κατανόηση και την ερµηνεία της οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και
πολιτισµικής δοµής των κοινωνικών συνόλων. 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 Νεότερων Χρόνων). Τα µεγάλα αυτά
δηµιουργήµατα της τέχνης, που εκφράζουν µέσα από την ισχυρή
προσωπικότητα των δηµιουργών τους την ανθρώπινη κοσµοθεωρία,
όπως διαµορφωνόταν 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.
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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:
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

χρονοπολιτισµικές ενότητες:
1. Παλαιολιθική και Μεσολιθική Εποχή
2. Νεολιθική Εποχή
3. Πρώιµη, Μέση και Ύστερη εποχή του Χαλκού (Ελλαδικός Κυκλαδικός - Μινωικός - Μυκηναϊκός - Κυπριακός πολιτισµός,
νησιωτικός πολιτισµός του ΒΑ Αιγαίου και πολιτισµοί της
Ανατολής)
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. Ρωµαϊκοί Χρόνοι
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
15

Ελληνικού

Κράτους. Το γνωστικό αυτό αντικείµενο περιλαµβάνει τις παρακάτω
µεγάλες περιόδους:
1. Παλαιοχριστιανική περίοδος
2.

Βυζαντινή

περίοδος

(Πρωτοβυζαντινή

-

Μεσοβυζαντινή

-

Υστεροβυζαντινή)
3. Μεταβυζαντινή περίοδος
Ιστορία Τέχνης Νεότερων Χρόνων: Αντικείµενο της Ιστορίας της Τέχνης
των Νεότερων 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, καθώς και σε
ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές. Τέλος, η Μέση Εκπαίδευση απορροφά
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µεγάλο µέρος αποφοίτων του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
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, «η Αρχαιολογία εξετάζει το ορατό τµήµα της Ιστορίας».
Οι αρχαιολογικές γνώσεις αποτελούν, επίσης, απαραίτητο συµπλήρωµα
της παιδείας του φιλολόγου και του ιστορικού, επειδή υπάρχει
αντιστοιχία και αλληλοσυµπλήρωση µεταξύ των πληροφοριών που
παρέχουν οι γραπτές πηγές και τα µνηµεία.

B. Οργάνωση του Προγράµµατος Σπουδών

Ι. Γενικά
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 και
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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 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 δύο 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 (http://eclass.uoa.gr) µε αναλυτικό διάγραµµα και
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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.
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ 2007-2013)
Το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελµατική εξοικείωση
όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού φοιτητών και φοιτητριών του
Τµήµατος,

στους

φυσικούς

χώρους

επαγγελµατικής

τους

δραστηριότητας, προκειµένου να επιτευχθεί η δηµιουργία διαύλου
αµφίδροµης

µετάδοσης

πληροφοριών

µεταξύ

πανεπιστηµιακής

εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, µε σκοπό την
αµοιβαία συνεργασία.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος Ιστορίας και
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Αρχαιολογίας είναι προαιρετική και πραγµατοποιείται σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες των
Υπουργείων, Πολιτισµού και Τουρισµού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύµατα, τα σχετικά µε
την Ιστορία της Τέχνης. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραµµα Πρακτική
Άσκηση Φοιτητών (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ) του
Υπουργείου

Δια

Βίου

Μάθησης

και

Θρησκευµάτων

και

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Την επιστηµονική ευθύνη του
Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης έχει η κ. Ν. Γιαντσή-Μελετιάδη. Τα
κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/τριών για τη συµµετοχή
τους στο πρόγραµµα αυτό είναι η βαθµολογία τους και το εξάµηνο
φοίτησής τους (από το Β΄εξάµηνο και εξής).

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Εθελοντική)
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: αναπλ.
καθηγήτρια Μ. Ευθυµίου και αναπλ. καθηγήτρια Α. Κόλια-Δερµιτζάκη.
Στo πλαίσιo του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
προσφέρονται µαθήµατα και ελεύθερα φροντιστήρια.
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:
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http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/
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 (http://eclass.uoa.gr).

ΙΙ.

Για

φοιτητές

που

έχουν

εισαχθεί

στο

Τµήµα

από

το Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012.
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1) Κάθε µάθηµα θα πρέπει να διδαχθεί εξαµηνιαίως επί 13 πλήρεις
εβδοµάδες κατ’ ελάχιστον, άλλως θεωρείται µη διδαχθέν.
2) Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του
Σεπτεµβρίου

και

το

εαρινό

εξάµηνο

λήγει

το

δεύτερο

δεκαπενθήµερο του Ιουνίου.
3) Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται ως
ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος
προσαυξηµένου κατά δύο (2) έτη, δεν χορηγούνται οι πάσης
φύσεως παροχές προς τους φοιτητές (ιατροφαρµακευτική και
νοσοκοµειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες
και δάνεια ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή
διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθηµάτων, διευκόλυνση για τις
µετακινήσεις κ.ά.).
4) Στο Τµήµα δεν προβλέπεται διαδικασία βελτίωσης βαθµού σε ήδη
To γενικό πλαίσιο ισχύει και για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα και προ του
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.
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εξετασθέντα µαθήµατα.
5) Oι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους δεν δικαιούνται
δωρεάν βιβλία περισσότερα από τον υποχρεωτικό αριθµό
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών τους (42 µαθήµατα
κατά το παλαιό πρόγραµµα, 52 µαθήµατα κατά το νέο
πρόγραµµα).

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για

την

απόκτηση

του

πτυχίου

απαιτείται

η

επιτυχής

παρακολούθηση 52 µαθηµάτων, το καθένα από τα οποια διδασκεται επί
τρεις ώρες κάθε εβδοµάδα. Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για την
απόκτηση του πτυχίου είναι τα 8 εξάµηνα.
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (νόµος 3374/2-8-2005), το
πρόγραµµα σπουδών είναι οργανωµένο µε βάση το σύστηµα µεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων ECTS –π.µ.–. Οι πιστωτικές
µονάδες εκφράζουν ποσοτικά την εργασία που απαιτείται για την
ολοκλήρωση όλων των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων µάθησης
και ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός εξαµήνου αποτιµάται σε τριάντα
(30) πιστωτικές µονάδες. Συνολικά, στη διάρκεια της φοίτησής τους οι
φοιτητές θα πρέπει να συγκεντρώσουν 240 πιστωτικές µονάδες (ECTS)
τουλάχιστον.
Σηµ.: Στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας ο αριθµός των τριάντα πιστωτικών µονάδων κατά
εξάµηνο και των συνολικά 240 πιστωτικών µονάδων ισχύει κατά
προσέγγιση.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι πιστωτικές µονάδες οργανώνονται σε τρίωρα εξαµηνιαία
µαθήµατα που κατανέµονται στις ακόλουθες ενότητες:
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1) Μαθήµατα υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις
α) Μαθήµατα Βάσης:
11 µαθήµατα = 40 π.µ. (9 µαθήµατα από το Τµήµα Φιλολογίας ×
3,5 π.µ και 2 µαθήµατα από το Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας × 4 π.µ και × 4,5 π.µ., αντιστοίχως)
β) Μαθήµατα Κορµού:
20 µαθήµατα × 5 π.µ = 100 π.µ.
Ειδικότερα:
Μαθήµατα Ιστορίας:
10 µαθήµατα × 5 π.µ = 50 π.µ.
Μαθήµατα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης:
10 µαθήµατα × 5 π.µ = 50 π.µ.
2. Μαθήµατα κατεύθυνσης
α) Μαθήµατα Ειδίκευσης:1
17 µαθήµατα, που οργανώνονται για την:
Κατεύθυνση Ιστορίας σε:
8 µαθήµατα

1

9 µαθήµατα

Από τα προσφερόµενα Επιλεγόµενα µαθήµατα Ειδίκευσης υποχρεούται ο φοιτητής να

επιλέξει µέχρι τέλους των Σπουδών του τουλάχιστον δύο σεµιναριακά µαθήµατα. Η
επίδοση του φοιτητή στα σεµιναριακά µαθήµατα θα διαµορφώνεται µε βάση την όλη
συµµετοχή του, την προφoρική παρουσίαση σεµιναριακής εργασίας κατά τη διάρκεια του
εξαµήνου και την τελική γραπτή µορφή της εργασίας αυτής, που θα αποδεικνύει την
ικανότητά του στον χειρισµό της επιστηµονικής µεθόδου, στον εντοπισµό ζητηµάτων που
ενδιαφέρουν ερευνητικά και στην κριτική τοποθέτηση απέναντι στο εξεταζόµενο θέµα.
Η συµµετοχή του φοιτητή στα σεµιναριακά µαθήµατα είναι υποχρεωτική. Η απουσία του
φοιτητή σε περισσότερα από δύο (2) τρίωρα µαθήµατα ενός σεµιναριακού µαθήµατος
συνεπιφέρει τη µη αναγνώριση του µαθήµατος αυτού.
Το µέγεθος των γραπτών σεµιναριακών 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 23.
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Υποχρεωτικά Ειδίκευσης

Επιλεγόµενα Ειδίκευσης

40,5 π.µ. (7 µαθήµατα

50,5 - 54 π.µ.

× 5 π.µ. και 1 µάθηµα × 5,5 π.µ)

(αναλυτικά παρακάτω)

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας σε:
9 µαθήµατα

8 µαθήµατα

Υποχρεωτικά Ειδίκευσης

Επιλεγόµενα Ειδίκευσης

46 π.µ. (8 µαθήµατα

45 - 48 π.µ.

× 5 π.µ. και 1 µάθηµα × 6 π.µ.)

(αναλυτικά παρακάτω)

β) Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής
4 µαθήµατα
Ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων των µαθηµάτων ελεύθερης
επιλογής από άλλο Τµήµα ή άλλη Σχολή, εκτός του Τµήµατός µας,
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ορίζεται σε 3. ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, σε
περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν ως µαθήµατα ελεύθερης επιλογής
µαθήµατα του Τµήµατός µας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από την ίδια ή
την άλλη κατεύθυνση σπουδών τους, πέραν των όσων υποχρεούνται για
τη λήψη του πτυχίου τους, ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων των
µαθηµάτων αυτών αντιστοιχεί στον αριθµό των πιστωτικών µονάδων
που δίδεται από το Τµήµα µας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σύµφωνα µε
τον παρακάτω κατάλογο.

Συγκεντρωτικά η κατανοµή των διδακτικών και πιστωτικών µονάδων
έχει ως εξής:
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Για την κατεύθυνση Ιστορίας:
Κατηγορία

Είδος

Αριθµός

Π.Μ.

Υποχρεωτικά

Βάσης

11

40

και για τις

Κορµού

20

100

Υποχρεωτικά

8

δύο
κατευθύνσεις
40,5

Ειδίκευσης
Επιλεγόµενα
Κατεύθυνσης

9

50,5 - 54

4

Κυµαινόµενος αριθµός π.µ.,

Ειδίκευσης
Ελεύθερης
Επιλογής

σύµφωνα µε τη ρύθµιση για
τις

π.µ.

των

µαθηµάτων

ελεύθερης επιλογής
52

231 - 234,5 π.µ και επιπλέον οι
π.µ.

Σύνολο

των

τεσσάρων

µαθηµάτων

ελεύθερης

επιλογής

Για την κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης:
Κατηγορία

Είδος

Αριθµός

Π.Μ.

Υποχρεωτικά

Βάσης

11

40

και για τις

Κορµού

20

100

Υποχρεωτικά

9

46

δύο
κατευθύνσεις
Ειδίκευσης
Επιλεγόµενα
Κατεύθυνσης

8

45 – 48

4

Κυµαινόµενος αριθµός π.µ.,

Ειδίκευσης
Ελεύθερης
Επιλογής

σύµφωνα µε τη ρύθµιση για
τις

π.µ.

των

µαθηµάτων

ελεύθερης επιλογής
52

231 - 234 π.µ. και επιπλέον οι

Σύνολο

π.µ. των τεσσάρωνµαθηµάτων
ελεύθερης επιλογής
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Προσφερόµενα µαθήµατα
Αναλυτικότερα οι πιστωτικές µονάδες ανά προσφερόµενο µάθηµα
έχουν ως εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
α) Μαθήµατα Βάσης

π.µ.

11 µαθήµατα

40

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία I

3,5

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία II

3,5

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία III

3,5

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία IV ή Γλωσσολογία

3,5

Λατινική Φιλολογία I

3,5

Λατινική Φιλολογία II

3,5

Βυζαντινή Φιλολογία

3,5

Νεοελληνική Φιλολογία I

3,5

Νεοελληνική Φιλολογία II

3,5

Παιδαγωγικά I

4

Παιδαγωγικά II

4,5

Σύνολο

40

β) Μαθήµατα Κορµού

π.µ.

20 µαθήµατα

100

Μαθήµατα Ιστορίας

π.µ.

ΙΙ 03 Εισαγωγή στην Παγκόσµια Ιστορία

5

ΙΙ 04 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

5

ΙΙ 10 Αρχαία Ιστορία Α΄

5

ΙΙ 11 Αρχαία Ιστορία Β΄

5

ΙΙ 12 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄

5

ΙΙ 13 Βυζαντινή Ιστορία Α΄

5

ΙΙ 21 Βυζαντινή Ιστορία Β΄

5

ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄

5

ΙΙ 17 Ιστορία Νέου Ελληνισµού Α΄

5

ΙΙ 18 Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α΄

5

Σύνολο

50
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Μαθήµατα Αρχαιολογίας

π.µ.

ΙΑ 04 Εισαγωγή στην Επιστήµη της Αρχαιολογίας

5

ΙΑ 02 Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄

5

ΙΑ 10 Προϊστορική Αρχαιολογία Β΄

5

ΙΑ 11 Κλασική Αρχαιολογία Α΄

5

ΙΑ 12 Κλασική Αρχαιολογία Β΄

5

ΙΑ 13 Βυζαντινή Αρχαιολογία Α΄

5

ΙΑ 14 Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄

5

ΙΑ 17 Εισαγωγή στην Επιστήµη της Ιστορίας
της Τέχνης

5

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α΄

5

ΙΑ 16 Ιστορία της Τέχνης Β΄

5

Σύνολο

50

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) Μαθήµατα Ειδίκευσης
Κατεύθυνση Ιστορίας
Υποχρεωτικά

π.µ.

8 µαθήµατα

40,5

ΙΙ 25 Αρχαία Ιστορία Γ΄

5

ΙΙ 22 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Β’

5

ΙΙ 29 Μεθοδολογικά προβλήµατα της Ιστορίας

5,5

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισµού Β΄

5

ΙΙ 31 Νεότερη Ελληνική Ιστορία Β΄

5

ΙΙ 19 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄

5

ΙΙ 24 Ιστορία Οθωµανικής Αυτοκρατορίας

5

ΙΙ 84 Ιστορία Μεταπολεµικού Κόσµου

5

Σύνολο

40,5

Επιλεγόµενα
Οι

φοιτητές

της

Κατεύθυνσης
27

Ιστορίας

υποχρεούνται

να

παρακολουθήσουν εννέα (9) επιλεγόµενα µαθήµατα Κατεύθυνσης, εκ
των οποίων τουλάχιστον τα δύο σεµιναριακά. Κάθε ένα από τα
επιλεγόµενα σεµιναριακά µαθήµατα αντιστοιχεί σε 6 π.µ., ενώ κάθε ένα
από τα επιλεγόµενα µη σεµιναριακά µαθήµατα αντιστοιχεί σε 5,5 π.µ.
Εποµένως, οι πιστωτικές µονάδες στο σύνολο των επιλεγόµενων
µαθηµάτων Κατεύθυνσης Ιστορίας µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ των
50,5 (2 σεµιναριακά και 7 µη σεµιναριακά µαθήµατα) και των 54 π.µ. (9
σεµιναριακά µαθήµατα).
Α) Επιλεγόµενα σεµιναριακά

π.µ.

ΣΙ 40 Αρχαία Ιστορία

6

ΣΙ 45 Αρχαία Ιστορία

6

ΣΙ 47 Αρχαία Ιστορία

6

ΣΙ127 Αρχαία Ιστορία

6

ΣΙ 221 Αρχαία Ιστορία

6

ΣΙ 222 Αρχαία Ιστορία

6

ΣΙ 223 Αρχαία Ιστορία

6

ΣΙ 41 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως

6

ΣΙ 51 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως

6

ΣΙ32 Βυζαντινή Ιστορία

6

ΣΙ 52 Βυζαντινή Ιστορία Ι

6

ΣΙ 66 Βυζαντινή Ιστορία ΙΙΙ

6

ΣΙ 75 Βυζαντινή Ιστορία

6

ΣΙ 89 Βυζαντινή Ιστορία

6

ΣΙ 55 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

6

ΣΙ 119 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

6

ΣΙ 210 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

6

ΣΙ 57 Ιστορία Νέου Ελληνισµού Ι

6

ΣΙ 59 Ιστορία Νέου Ελληνισµού

6

ΣΙ 60 Ιστορία Νέου Ελληνισµού

6

ΣΙ 67 Ιστορία Νέου Ελληνισµού

6

ΣΙ 218 Ιστορία Νέου Ελληνισµού

6

ΣΙ 219 Ιστορία Νέου Ελληνισµού

6

ΣΙ 217 Ιστορία Οθωµανικής Αυτοκρατορίας

6
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ΣΙ 04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία

6

ΣΙ 37 Νεότερη Ελληνική Ιστορία

6

ΣΙ 135 Νεότερη Ελληνική Ιστορία

6

ΣΙ 136 Νεότερη Ελληνική Ιστορία

6

ΣΙ 215 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

6

ΣΙ 216 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

6

ΣΙ 01 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιστοριογραφίας

6

ΣΙ 102 Αρχειακές πηγές και έρευνα

6

Β) Επιλεγόµενα µη σεµιναριακά

π.µ.

ΙΙ 89 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική

5,5

ΙΙ 91 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Νοµισµατική

5,5

ΙΙ 96 Αρχαία Ιστορία

5,5

ΙΙ 212 Βυζαντινή Ιστορία

5,5

ΙΙ 213 Βυζαντινή Ιστορία

5,5

ΙΙ 217 Βυζαντινή Ιστορία

5,5

ΙΙ06 Νεότερη Ελληνική Ιστορία

5,5

ΙΙ07 Η Επανάσταση του 1821

5,5

ΙΙ 64 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ

5,5

II 111 Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας

5,5

ΙΙ 105 Ιστορία των Τουρκικών Λαών

5,5

ΙΙ 88 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία

5,5

ΙΙ 84 Ιστορία Μεταπολεµικού κόσµου ΙΙ

5,5

ΙΙ 93 Βυζαντινή Ιστορία

5,5

ΙΙ 113 Μεθοδολογικά Προβλήµατα της Ιστορίας

5,5

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Υποχρεωτικά

π.μ.

9 µαθήµατα
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ΙΑ 21

Τοπογραφία – Αρχιτεκτονική – Πολεοδοµία

5

ΙΑ 26

Προϊστορική Αρχαιολογία Γ΄

5

ΙΑ 42

Αρχαιολογία των Ανατολικών Πολιτισµών

5

ΙΑ 31

Κλασική Αρχαιολογία Γ΄

5

ΙΑ 108 Αρχαιολογία Ρωµαϊκών Χρόνων

5
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ΙΑ 43

Εµβάθυνση στην Αρχαιολογία

5

ΙΑ 44

Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία

5

ΙΑ 29

Ιστορία της Τέχνης Γ’

5

ΙΑ 103 Ανασκαφική και Επεξεργασία
Αρχαιολογικού Υλικού – Μουσειολογία
Σύνολο

6
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Επιλεγόµενα
Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) επιλεγόµενα µαθήµατα
Κατεύθυνσης, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο σεµιναριακά. Κάθε
ένα από τα επιλεγόµενα σεµιναριακά µαθήµατα αντιστοιχεί σε 6 π.µ.,
ενώ κάθε ένα από τα επιλεγόµενα µη σεµιναριακά µαθήµατα
αντιστοιχεί σε 5,5 π.µ. Εποµένως, οι πιστωτικές µονάδες στο σύνολο των
επιλεγόµενων µαθηµάτων Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της
Τέχνης µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ των 45 (2 σεµιναριακά και 6 µη
σεµιναριακά µαθήµατα) και των 48 π.µ. (8 σεµιναριακά µαθήµατα).
Α) Eπιλεγόμενα σεμιναριακά

π.μ.

ΣΑ 77 Περιβαλλοντική Αρχαιολογία Α΄

6

ΣΑ 110 Περιβαλλοντική Αρχαιολογία Β΄

6

ΣΑ 10 Προϊστορική Αρχαιολογία

6

ΣΑ116 Προϊστορική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 70 Προϊστορική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 112 Προϊστορική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 22 Προϊστορική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 114 Προϊστορική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 111 Προϊστορική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 13 Αρχαιολογία Ανατολικών Πολιτισµών

6

ΣΑ 14 Αρχαιολογία Ανατολικών Πολιτισµών

6

ΣΑ 79 Κλασική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 12 Κλασική Αρχαιολογία

6

ΣΑ 150 Αρχαιολογία Ρωµαϊκών Χρόνων

6

ΣΑ 140 Βυζαντινή Αρχαιολογία

6
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ΣΑ 141 Βυζαντινή Αρχαιολογία

6

ΣΑ 151 Βυζαντινή Αρχαιολογία

6

ΣΑ 63 Βυζαντινή Αρχαιολογία

6

Β) Επιλεγόμενα μη σεμιναριακά

π.μ

ΙΑ 202 Προϊστορική Αρχαιολογία

5,5

IA 74 Προϊστορική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 203 Προϊστορική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 73 Προϊστορική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 100 Προϊστορική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 208 Προϊστορική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 116 Κλασική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 115 Κλασική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 201 Κλασική Αρχαιολογία

5,5

ΙΑ 130 Ιστορία της Τέχνης

5,5

ΙΑ 132 Ιστορίας της Τέχνης

5,5

ΙΑ 131 Ιστορία της Τέχνης

5,5

β) Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής
4 µαθήµατα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων των µαθηµάτων
ελεύθερης επιλογής

από άλλο Τµήµα ή άλλη

Σχολή, εκτός του

Τµήµατός µας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ορίζεται σε 3. ΚΑΤ’
ΕΞΑΙΡΕΣΗ, σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν ως µαθήµατα
ελεύθερης επιλογής µαθήµατα του Τµήµατός µας, Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, από την ίδια ή την άλλη κατεύθυνση σπουδών τους,
πέραν των όσων υποχρεούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, ο αριθµός
των πιστωτικών µονάδων των µαθηµάτων αυτών αντιστοιχεί στον
αριθµό των πιστωτικών µονάδων που δίδεται από το Τµήµα µας,
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σύµφωνα µε τον παραπάνω κατάλογο (σελ.
28-32).
Ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει τέσσερα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής
από:
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1.

µαθήµατα του Τµήµατος της ίδιας ή της άλλης κατεύθυνσης,

2.

µαθήµατα άλλων Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και
άλλων Πανεπιστηµιακών Σχολών της Αθήνας σύµφωνα µε τις
διαθεσιµότητες.

(Σχετικός

κατάλογος

θα

αναρτηθεί

στη

Γραµµατεία του Τµήµατος).
Προς ενίσχυση της παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών,
συστήνεται η παρακολούθηση τριών µαθηµάτων Παιδαγωγικών
(πλέον των δύο υποχρεωτικών Bάσης). Από τα τρία συστηνόµενα
µαθήµατα

τα

δύο

πρέπει

να

είναι

τα

µαθήµατα

ΠΔ300

«Παιδαγωγική Ψυχολογία» και ΠΔ302 «Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Διδασκαλία και Μάθηση», που προσφέρονται από τον Τοµέα
Παιδαγωγικής του Τµήµατος ΦΠΨ προς τους φοιτητές του
Τµήµατός µας, στο 5ο και 6ο εξάµηνο του ενδεικτικού µας
προγράµµατος. Το τρίτο από τα συστηνόµενα µαθήµατα οι
φοιτητές του Τµήµατός µας µπορούν να το επιλέγουν ανάµεσα από
όλα τα

προσφερόµενα µαθήµατα Παιδαγωγικών του Τοµέα

Παιδαγωγικής του Τµήµατος ΦΠΨ, σε συνδιδασκαλία µε τους
φοιτητές του Τµήµατος ΦΠΨ.
Επαναλαµβάνεται

ότι

τα

τρία

συστηνόµενα

µαθήµατα

Παιδαγωγικής θα είναι για τους φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας µαθήµατα ελεύθερης επιλογής.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυµεί να επιλέξει µαθήµατα της
κατηγορίας β) παρακαλείται να επικοινωνήσει µε τον σύµβουλο
σπουδών του Τοµέα της κατεύθυνσης σπουδών του.
Σηµειώνεται ότι:
το επιλεγόµενο µάθηµα πρέπει να διδάσκεται τουλάχιστον τρεις ώρες
εβδοµαδιαίως.
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Πιστωτικές µονάδες για τους φοιτητές Erasmus
Οι π.µ. (ECTS) των µαθηµάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές
Erasmus του Τµήµατος σε πανεπιστήµια του εξωτερικού καθορίζονται
από το πανεπιστήµιο από το οποίο προσφέρονται τα µαθήµατα. Οι
φοιτητές πρέπει να προσέχουν ώστε τα µαθήµατα που θα επιλέξουν θα
τους επιτρέψουν να συµπληρώσουν τον κατ’ ελάχιστο απαιτούµενο
αριθµό των 240 π.µ.
Οι πιστωτικές µονάδες (ECTS) των µαθηµάτων που προσφέρει το
Τµήµα σε ξένους φοιτητές έχουν διαµορφωθεί ως ακολούθως:
Απλό µάθηµα (διδασκαλία): 5 πιστωτικές µονάδες.
Απλό µάθηµα (διδασκαλία και πρακτική άσκηση): 5,5 πιστωτικές
µονάδες

(Κατεύθυνσης

Ιστορίας),

6

πιστωτικές

µονάδες

(Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας).
Απλό µάθηµα επιλεγόµενο Κατεύθυνσης (µη σεµιναριακό): 5,5
πιστωτικές µονάδες.
Σεµιναριακό µάθηµα: 6 πιστωτικές µονάδες.
Μεταπτυχιακό µάθηµα: 10 πιστωτικές µονάδες.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
α) Γενικά
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.
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.
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. 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
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(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.
Σε περίπτωση που οι φοιτητές µετά την απόκτηση του πτυχίου τους
επιθυµούν να παρακολουθήσουν την άλλη κατεύθυνση σπουδών, δεν
δικαιούνται να επιλέξουν τα µαθήµατα ειδίκευσης ή ελεύθερης
επιλογής στα οποία είχαν επιτύχει κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών
τους.
β) Σύµβουλοι Σπουδών
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 2012-2013 θα δέχονται δύο (2) ώρες την εβδοµάδα τους φοιτητές που
επιθυµούν να ζητήσουν οδηγίες για τις σπουδές τους (η ηµέρα και η ώρα
θα ανακοινωθούν στους Τοµείς). Σύµβουλος Σπουδών για τον Τοµέα
Ιστορίας είναι ο κ. Β. Καραµανωλάκης και η κα. Κ. Κωνσταντινίδου και
για τον Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης η κα Γ. ΚουρτέσηΦιλιππάκη και ο κ. Στ. Κατάκης.
Στις επόµενες σελίδες παρατίθεται ενδεικτικό πρόγραµµα ανά εξάµηνα
καθώς και ορισµένες παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν τον φοιτητή.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012 2
Κοινό για τους φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων
1ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

**

II04

Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

**

ΙΙ03

Εισαγωγή στην Παγκόσµια Ιστορία

**

ΙΙ10

Αρχαία Ιστορία Α΄

**

IA04

Εισαγωγή στην Επιστήµη της Αρχαιολογίας

**

ΙΑ11

Κλασική Αρχαιολογία Α΄

Β

ΦΑ03

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

**

ΙΙ11

Αρχαία Ιστορία Β΄

**

ΙΙ12

Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄

**

ΙΑ02

Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄

**

ΙΑ12

Κλασική Αρχαιολογία Β΄

**

IA17

Εισαγωγή στην Επιστήµη της Ιστορίας της Τέχνης

Β

ΦL03

Λατινική Φιλολογία Ι

2

Οι ενδείξεις µε τους κωδικούς αριθµούς των µαθηµάτων:

Β = Μαθήµατα Βάσης
**= Μαθήµατα υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις
*Ι = Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Ιστορίας
*ΙΙ= Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Τα µαθήµατα µε την ένδειξη Β (Βάσης) και εκείνα που απαντούν στα 4 πρώτα εξάµηνα είναι
υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις.

36

2ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

**

ΙΙ13

Βυζαντινή Ιστορία Α΄

**

ΙΙ17

Ιστορία Νέου Ελληνισµού Α΄

**

ΙΑ13

Βυζαντινή Αρχαιολογία Α΄

**

ΙΑ15

Ιστορίας της Τέχνης Α΄

Β

ΦΑ04

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ

Β

ΦL04

Λατινική Φιλολογία ΙΙ

B

ΦΒ27

Βυζαντινή Φιλολογία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

**

ΙΙ21

Βυζαντινή Ιστορία Β΄

**

ΙΙ18

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α΄

**

ΙΙ14

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄

**

ΙΑ10

Προϊστορικη Αρχαιολογία Β΄

**

ΙΑ14

Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄

**

ΙΑ16

Ιστορίας της Τεχνης Β΄

Β

ΦΝ03

Νεοελληνική Φιλολογία Ι
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
3ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

*Ι

ΙΙ29

Μεθοδολογικά Προβλήµατα Ιστορίας*

*Ι

ΙΙ25

Αρχαία Ιστορία Γ΄

*Ι

ΙΙ31

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Β΄

*Ι

ΙΙ19

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄

ΦΑ27

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ

Β

1 Επιλεγόµενο Ιστορίας
1 Ελεύθερη Επιλογή**

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

*Ι

ΙΙ22

Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Β΄

*Ι

ΙΙ30

Ιστορία Νέου Ελληνισµού Β΄

*Ι

ΙΙ24

Ιστορία

Οθωµανικής

Αυτοκρατορίας

(Δεν

προσφέρεται κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012)
*Ι

ΙΙ84

Ιστορία Μεταπολεµικού Κόσµου (Δεν προσφέρεται
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012)

Β
Β

ΦΑ07 ή

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV ή

ΦΓ07

Γλωσσολογία

ΦΝ83

Νεοελληνική Φιλολογία ΙΙ
1 Ελεύθερη Επιλογή***

*

Το µάθηµα περιλαµβάνει πρακτική άσκηση των φοιτητών µε διάρκεια µιας
εβδοµάδας.ΑΠΟ 2013-14

**

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ300 «Παιδαγωγική Ψυχολογία» που
προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος ΦΠΨ.

***

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ302 «Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Διδασκαλία και Μάθηση» που προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του
Τµήµατος ΦΠΨ.ς
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4ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)
Β

Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

ΠΔ301

Παιδαγωγικά Ι: Διδακτική της Ιστορίας: Θεωρία και
Πράξη
4 Επιλεγόµενα Ιστορίας
1 Ελεύθερη Επιλογή

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)
Β

Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

ΠΔ303

Παιδαγωγικά ΙΙ: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας
των Φιλολογικών Μαθηµάτων
4 Επιλεγόµενα Ιστορίας
1 Ελεύθερη Επιλογή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

*ΙΙ

ΙΑ26

Προϊστορική Αρχαιολογία Γ΄

*ΙΙ

ΙΑ42

Αρχαιολογία των Ανατολικών Πολιτισµών

*ΙΙ

ΙΑ43

Εµβάθυνση στην Αρχαιολογία

*ΙΙ

ΙΑ44

Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία

Β

ΦΑ27

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ
1 Επιλεγόµενο Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης
1 Ελεύθερη Επιλογή*
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

*ΙΙ

ΙΑ31

Κλασική Αρχαιολογία Γ’

*ΙΙ

ΙΑ21

Τοπογραφία-Αρχιτεκτονική-Πολεοδοµία

*ΙΙ

ΙΑ29

Ιστορία της Τέχνης Γ΄

Β

ΦΑ07 ή

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV ή

ΦΓ07

Γλωσσολογία

ΦΝ83

Νεοελληνική Φιλολογία ΙΙ

Β

1 Επιλεγόµενο Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης
1 Ελεύθερη Επιλογή**

*

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ300 «Παιδαγωγική Ψυχολογία» που
προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος ΦΠΨ.

**

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ302 «Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Διδασκαλία και Μάθηση» που προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του
Τµήµατος ΦΠΨ.ς
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4ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)
Κωδικός
Β
*ΙΙ

ΠΔ301
ΙΑ108

Τίτλος µαθήµατος
Παιδαγωγικά Ι: Διδακτική της Ιστορίας: Θεωρία και
Πράξη
Αρχαιολογία Ρωµαϊκών Χρόνων
3 Επιλεγόµενα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
1 Ελεύθερη Επιλογή

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)
Β

Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

ΠΔ303

Παιδαγωγικά ΙΙ: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας
των Φιλολογικών Μαθηµάτων

*ΙΙ

ΙΑ103

Ανασκαφική και Επεξεργασία Αρχαιολογικού Υλικού
– Μουσειολογία***
3 Επιλεγόµενα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης
1 Ελεύθερη Επιλογή

***

Το µάθηµα περιλαµβάνει πρακτική άσκηση των φοιτητών µε διάρκεια µιας
εβδοµάδας.
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ΙΙΙ. Πρόγραµµα κατά εξάµηνα και οδηγίες για τους παλαιούς
φοιτητές

Α) Γενικές Οδηγίες
Προσοχή: οι παρακάτω οδηγίες αφορούν µόνο τους παλαιούς φοιτητές,
εκείνους δηλαδή οι οποίοι εισήχθησαν στο Τµήµα έως και το
ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011.
Σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, από το
ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 άρχισε η εφαρµογή του νέου προγράµµατος
σπουδών. Το νέο πρόγραµµα σπουδών προβλέπει: (1) µετατροπή των
τετράωρων µαθηµάτων σε τρίωρα, (2) αύξηση του αριθµού µαθηµάτων
που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, (3) κατάργηση αρκετών παλαιών
µαθηµάτων και αντικατάστασή τους από νέα, καθώς και (4) προσθήκη
νέων µαθηµάτων. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν για τους φοιτητές οι οποίοι
έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 και εξής. Για τους
παλαιούς φοιτητές, εκείνους δηλαδή οι οποίοι εισήχθησαν µέχρι και το
ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, ισχύουν τα παρακάτω:
1) Το νέο πρόγραµµα άρχισε να εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό έτος
2011-2012.
2) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 όλα τα µαθήµατα µετατρέπονται
από τετράωρα σε τρίωρα.
3) Δεν µεταβάλλεται ο αριθµός των µαθηµάτων που απαιτούνται για
την απόκτηση πτυχίου. Ισχύει ο αριθµός των 42 µαθηµάτων, εκ των
οποίων τα 2 σεµιναριακά.
4) Δεν µεταβάλλεται ο αριθµός των υποχρεωτικών µαθηµάτων βάσης,
των υποχρεωτικών µαθηµάτων κορµού, των υποχρεωτικών µαθηµάτων
κατεύθυνσης,

των

επιλεγόµενων

µαθηµάτων

κατεύθυνσης

(σεµιναριακών και µη σεµιναριακών) και των µαθηµάτων ελεύθερης
επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
5) Πολλά µαθήµατα παραµένουν ως έχουν, ενώ αρκετά παύουν πλέον
να προσφέρονται.
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6)

Όσα

µαθήµατα

του

παλαιού

προγράµµατος

παύσουν

να

προσφέρονται αντιστοιχίζονται µε νέα µαθήµατα, σύµφωνα µε τους
πίνακες που ακολουθούν.
7) Τα παραπάνω µαθήµατα δεν εξετάζονται πλέον µετά τον
Σεπτέµβριο 2011 και οι φοιτητές που τα οφείλουν θα πρέπει να
δηλώσουν

τα

νέα

µαθήµατα

µε

τα

οποία

αντιστοιχίζονται

(συµβουλευτείτε τους πίνακες που ακολουθούν για τις αντιστοιχίες).
Β) Ενδεικτικό πρόγραμμα κατά εξάμηνα
Προσοχή: το παρακάτω πρόγραµµα αφορά µόνο τους παλαιούς
φοιτητές, όσους δηλαδή εισήχθησαν έως και το ακαδηµαϊκό έτος 20102011.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
1ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή στην Παγκόσµια

**

ΙΙ03

**

ΙΙ10

Αρχαία Ιστορία Α΄

**

ΙΑ02

Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄

**

ΙΑ11

Κλασική Αρχαιολογία Α΄

Β

ΦΑ03

Ιστορία
Προσφέρεται πλέον στο 2ο
εξάµηνο.

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ι΄

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

**

ΙΙ11

**

ΙΙ12

**

ΙΑ10

Προϊστορική Αρχαιολογία Β΄

**

ΙΑ12

Κλασική Αρχαιολογία Β΄

Β

ΦL03

Λατινική Φιλολογία Ι΄

Παρατηρήσεις

Αρχαία Ιστορία Β΄
Μεσαιωνική Ιστορία της
Δύσεως Α΄
Προσφέρεται πλέον στο 4ο
εξάµηνο.

Δεν

προσφέρεται

πλέον.

Όσοι φοιτητές το οφείλουν
Β

ΦΓ03

Γλωσσολογία

θα πρέπει να το δηλώσουν
ως

ΒΦ27

Βυζαντινή

Φιλολογία του 3ου εξαµήνου.
Προσφέρεται πλέον στο 2ο
**

ΙΑ02

Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄

εξάµηνο. Υποχρεούνται να
το

δηλώσουν

µόνον

φοιτητές το οφείλουν.
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όσοι

2ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)
Κωδικός
**

Τίτλος µαθήµατος

ΙΙ13

Βυζαντινή Ιστορία Α΄

**

ΙΙ17

Ιστορία Νέου Ελληνισµού Α΄

**

ΙΑ13

Βυζαντινή Αρχαιολογία Α΄

**

ΙΑ15

Ιστορίας της Τέχνης Α΄

Β

ΦΑ04

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ

Παρατηρήσεις

Νέο µάθηµα που αντικαθιστά
το ΒΦΓ03 Γλωσσολογία. ΥποΒ

ΦΒ27

Βυζαντινή Φιλολογία

χρεούνται να το δηλώσουν µόνο
όσοι

φοιτητές

οφείλουν

το

ΒΦΓ03.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις
Νέο µάθηµα που αντικαθιστά το
ΒΦΒ25 Βυζαντινά Κείµενα. Υπο-

**

ΙΙ21

Βυζαντινή Ιστορία Β΄

χρεούνται

να

το

δηλώσουν

µόνον όσοι φοιτητές οφείλουν το
ΒΦΒ25.
**

ΙΙ18

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α΄

**

ΙΙ14

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄

**

ΙΑ10

Προϊστορική Αρχαιολογία Β΄

**

ΙΑ14

Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄

**

ΙΑ16

Ιστορίας της Τέχνης Β΄

Β

ΦΝ03

Νεοελληνική Φιλολογία Ι
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Προσφέρεται πλέον στο 4ο
εξάµηνο. Υποχρεούνται να το
δηλώσουν µόνο όσοι φοιτητές το
οφείλουν.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
3ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις
Από

*Ι

ΙΙ29

Μεθοδολογικά Προβλήµατα
Ιστορίας

το

ακαδ.

έτος

2013-2014

το

µάθηµα θα συνοδεύεται από υποχρεωτική πρακτική άσκηση εξοικείωσης
µε αρχειακό υλικό και τεχνικές της
ιστορικής έρευνας.

*Ι

ΙΙ25

Αρχαία Ιστορία Γ΄

Β

ΦΑ27

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ

Β

ΦL04

Λατινική Φιλολογία ΙΙ
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτη-

Β

ΦΒ25

τές το οφείλουν θα πρέπει να το

Βυζαντινά Κείµενα

δηλώσουν ως ΙΙ21 Βυζαντινή Ιστορία Β΄
στο 4ο εξάµηνο.

1 Ελεύθερη Επιλογή*

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτη-

*Ι

ΙΙ26

Βυζαντινή Ιστορία Β΄

τές το οφείλουν θα πρέπει να το
δηλώσουν ως ΙΙ22 Μεσαιωνική Ιστορία
της Δύσεως Β΄ στο 6ο εξάµηνο.
Νέο µάθηµα που αντικαθιστά το ΙΙ26

*Ι

ΙΙ22

*Ι

ΙΙ30

Μεσαιωνική Ιστορία της

Βυζαντινή Ιστορία Β΄. Υποχρεούνται

Δύσεως Β΄

να το δηλώσουν µόνον όσοι φοιτητές
οφείλουν το ΙΙ26.

Β
Β

ΦΑ07
ΦΓ07
ΦΝ83

Ιστορία Νέου Ελληνισµού Β΄
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
ΙV ή
Γλωσσολογία
Νεοελληνική Φιλολογία ΙΙ
1 Ελεύθερη Επιλογή**

*

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ300 «Παιδαγωγική Ψυχολογία» που
προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος ΦΠΨ.

**

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ302 «Αναλυτικό Πρόγραµµα. Διδασκαλία
και Μάθηση» που προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος ΦΠΨ.
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4ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

*Ι

ΙΙ31

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Β΄

*Ι

ΙΙ19

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄

Παρατηρήσεις

Δεν

προσφέρεται

πλέον

το

εναλλακτικό του µάθηµα ΒΦΣ90
Β

Π Δ301

Παιδαγωγικά Ι: Διδακτική της

Ιστορία της Φιλοσοφίας. Όσοι

Ιστορίας: Θεωρία και Πράξη

φοιτητές το οφείλουν υποχρεούνται να το δηλώσουν µόνο ως
ΒΠΔ301.

2 Επιλεγόµενα Ιστορίας

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος
Παιδαγωγικά ΙΙ: Θεωρία και

Β

ΠΔ303

Πράξη της Διδασκαλίας των
Φιλολογικών Μαθηµάτων
2 Επιλεγόµενα Ιστορίας
2 Ελεύθερες Επιλογές
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Παρατηρήσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)
Κωδικός
*ΙΙ

ΙΑ26

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις

Προϊστορική
Αρχαιολογία Γ΄
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτητές

*ΙΙ

IA27

Κλασική Αρχαιολογία

το οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν

Γ΄

ως ΙΑ43 Εµβάθυνση στην Αρχαιολογία
στο 5ο εξάµηνο.
Νέο µάθηµα που αντικαθιστά το ΙΑ27

*ΙΙ

ΙΑ43

Εµβάθυνση στην

Κλασική Αρχαιολογία Γ΄. Υποχρεούνται

Αρχαιολογία

να το δηλώσουν µόνο όσοι φοιτητές οφείλουν το ΙΑ27.
Νέο µάθηµα που αντικαθιστά το ΙΑ28

*ΙΙ

ΙΑ44

Μεταβυζαντινή

Βυζαντινή Αρχαιολογία Γ΄. Υποχρεού-

Αρχαιολογία

νται να το δηλώσουν µόνον όσοι φοιτητές οφείλουν το ΙΑ28.

Β

ΦΑ27

Β

ΦL04

Αρχαία

Ελληνική

Φιλολογία ΙΙΙ
Λατινική Φιλολογία ΙΙ
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτητές

Β

ΦΒ25

το οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν

Βυζαντινά Κείµενα

ως ΙΙ21 Βυζαντινή Ιστορία Β΄ στο 4ο
εξάµηνο.

1 Ελεύθερη Επιλογή*

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτητές

*ΙΙ

IA28

Βυζαντινή

το οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν

Αρχαιολογία Γ΄

ως ΙΑ44 Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία
στο 5ο εξάµηνο.

*ΙΙ

ΙΑ29

Ιστορία της Τέχνης Γ΄

Β

ΦΑ07

Αρχαία Ελληνική
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ΦΓ07

Φιλολογία ΙV ή
Γλωσσολογία

Β

ΦΝ83

Νεοελληνική
Φιλολογία ΙΙ
1 Ελεύθερη Επιλογή**

*

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ300 «Παιδαγωγική Ψυχολογία» που
προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος ΦΠΨ.

**

Συστήνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΠΔ302 «Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Διδασκαλία και Μάθηση» που προσφέρεται από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του
Τµήµατος ΦΠΨ.

4ο Έτος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτητές το

*ΙΙ

ΙΑ30

Προϊστορική

οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν ως ΙΑ42

Αρχαιολογία Δ΄

Αρχαιολογία των Ανατολικών Πολιτισµών
στο 7ο εξάµηνο.

Αρχαιολογία των
*ΙΙ

ΙΑ42

Ανατολικών
Πολιτισµών

Νέο µάθηµα που αντικαθιστά το ΙΑ30
Προϊστορική Αρχαιολογία Δ΄. Υποχρεούνται
να

το

δηλώσουν

µόνο

όσοι

φοιτητές

οφείλουν το ΙΑ30.
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτητές το

*ΙΙ

ΙΑ32

Βυζαντινή

οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν ως

Αρχαιολογία Δ΄

ΙΑ108 Αρχαιολογία Ρωµαϊκών Χρόνων στο
7ο εξάµηνο.
Νέο µάθηµα που αντικαθιστά το ΙΑ32

*ΙΙ

ΙΑ108

Αρχαιολογία

Βυζαντινή Αρχαιολογία Δ΄. Υποχρεούνται

Ρωµαϊκών Χρόνων

να το δηλώσουν µόνον όσοι φοιτητές
οφείλουν το ΙΑ32.

Β

ΠΔ301

Παιδαγωγικά Ι:

Δεν προσφέρεται πλέον το εναλλακτικό του

Διδακτική της

µάθηµα ΒΦΣ90 Ιστορία της Φιλοσοφίας.

Ιστορίας: Θεωρία και

Όσοι φοιτητές το οφείλουν υποχρεούνται να

Πράξη

το δηλώσουν µόνο ως ΒΠΔ301.

1 Επιλεγόµενο
Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της Τέχνης
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1 Ελεύθερη Επιλογή

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)
Κωδικός

Τίτλος µαθήµατος

Παρατηρήσεις
Δεν προσφέρεται πλέον. Όσοι φοιτητές το

*ΙΙ

ΙΑ25

Τοπογραφία-

οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν ως ΙΑ21

Ανασκαφική

Τοπογραφία-Αρχιτεκτονική-Πολεοδοµία στο
8ο εξάµηνο.

*ΙΙ

*ΙΙ

ΙΑ21

ΙΑ31

Τοπογραφία-

Νέο µάθηµα που αντικαθιστά το ΙΑ25

Αρχιτεκτονική-

Τοπογραφία-Ανασκαφική. Υποχρεούνται να

Πολεοδοµία-

το δηλώσουν µόνον όσοι φοιτητές οφείλουν

Ανασκαφική

το ΙΑ25.

Κλασική
Αρχαιολογία Γ’

Στο παλαιό πρόγραµµα προσφερόταν στο
5ο εξάµηνο, στο νέο πρόγραµµα προσφέρεται στο 8ο εξάµηνο.

Παιδαγωγικά ΙΙ:
Θεωρία και Πράξη
Β

ΠΔ303

της Διδασκαλίας των
Φιλολογικών
Μαθηµάτων
1 Επιλεγόµενο
Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της Τέχνης
1 Ελεύθερη Επιλογή

50

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 2012-2013

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Χειµερινό εξάµηνο
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κωδ. Αριθ. - Τίτλος

Περιγραφή µαθήµατος - Διδάσκων – Ώρες

Μαθήµατος
ΙΙ 03 Εισαγωγή

Εντοπισµός των κοµβικών φαινοµένων και

στην Παγκόσµια

τοµών στην εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών

Ιστορία

από τις απαρχές της ανθρώπινης ύπαρξης έως
σήµερα. Η διαδροµή αυτή θα παρακολουθηθεί µε
την βοήθεια χαρτών, πρωτογενών πηγών και
κειµένων, θα ενισχυθεί δε µε την προβολή
φωτεινών διαφανειών καθώς και µε το άκουσµα
µουσικών παραδειγµάτων.
Το µάθηµα θα συνοδεύεται από επισκέψεις σε
Μουσεία, ιστορικούς χώρους και χώρους λατρείας.
Κατά την εξέταση του µαθήµατος ιδιαίτερη
έµφαση δίδεται στην γνώση της γεωγραφίας και
στην εξοικείωση µε τον παγκόσµιο χάρτη.
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες

ΙΙ 04 Εισαγωγή

Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση των

στις Ιστορικές

φοιτητών/τριων

Σπουδές

ιστορικών

µε

τις

βασικές

έννοιες

σπουδών (χρόνος, χώρος,

των

ιστορικό

γεγονός, πηγές, µνήµη κ.ά.) και τη µεθοδολογία
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τους

(χρήση

πηγών,

αρχειακή

εργασία,

διασταύρωση, αξιολόγηση κ.ά.). Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στους σύγχρονους προβληµατισµούς για
την ιστορία, καθώς και στα νέα ερευνητικά πεδία
µελέτης

της.

Εξετάζεται,

ακόµη

η

ιστορική

συγκρότηση της έννοιας των ιστορικών σπουδών,
καθώς και η σηµερινή τους θέση στο πλαίσιο των
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών.
Τέλος,

συστατικό

στοιχείο

του

µαθήµατος

αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριων µε τις
ιστορικές πηγές και στην κριτική ανάγνωση τους,
καθώς και µε τη συγγραφή ιστορικών εργασιών.
E. Καραµανωλάκης, 3 ώρες

ΙΙ 10 Αρχαία

Από τη δηµιουργία των Μυκηναϊκών Κρατών

Ιστορία Α΄

έως

και

το

τέλος

του

πελοποννησιακού

πολέµου.
Θα εξεταστούν η εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού
κόσµου από την εµφάνιση του ανακτορικού
συστήµατος έως και τη δηµιουργία της πόληςκράτους, 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, 3 ώρες

ΙΙ 13 Βυζαντινή

Ιστορία του βυζαντινού κράτους από τον 4ο έως

Ιστορία Α΄

τον 11ο αιώνα.
Βασικές δοµές και τοµές στην πολιτειακή,
πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ιστορία της
αυτοκρατορίας κατά την υπό εξέταση εποχή.
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Τεκµηρίωση µε τον ιστορικό σχολιασµό επιλεγµένων κειµένων από τις πηγές της περιόδου.
Κατά τη διδασκαλία γίνεται χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Οι φοιτητές κατανέµονται αλφαβητικά σε δύο
τµήµατα:
Ειρ. Χρήστου, για φοιτητές των οποίων τα
επώνυµα αρχίζουν από Α‐Λ, 3 ώρες
Κ. Νικολάου, για φοιτητές των οποίων τα επώνυµα
αρχίζουν από Μ‐Ω, 3 ώρες

ΙΙ 17 Ιστορία Νέου

Οικονοµικοκοινωνική - πνευµατική - εθνική

Ελληνισµού Α΄

πορεία του Ελληνισµού από την άλωση της
Κωνσταντινούπολης έως και τις αρχές του 19ου
αι.
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.
Β. Σειρηνίδου, Α-Λ, 3 ώρες και 1 ώρα προαιρετικό
φροντιστήριο.
Ό. Κατσιαρδή-Hering, Μ-Ω, 3 ώρες και 1 ώρα
προαιρετικό φροντιστήριο.
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Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Υποχρεωτικά
ΙΙ 25 Αρχαία
Ιστορία Γ΄

Εισαγωγή

και

επισκόπηση

της

Ρωµαϊκής

Ιστορίας από τις αρχές έως και την περίοδο του
Διοκλητιανού, Ι.
Εισαγωγική

επισκόπηση

της

εξέλιξης

της

ρωµαϊκής ιστορίας από την ίδρυση της Ρώµης έως
και την Τετραρχία του Διοκλητιανού (753 π.Χ.-305
µ.Χ.).
Θα

δοθεί

ρεπουµπλικανική

ιδιαίτερη
περίοδο

έµφαση
(έως

και

στην
την

επικράτηση του Οκταβιανού, 31 π.Χ.).
Κ. Μπουραζέλης, 3 ώρες

ΙΙ 29

Πώς το παρελθόν µετατρέπεται σε ιστορία; Πώς

Μεθοδολογικά

από τα άπειρα συµβάντα και φαινόµενα του

προβλήµατα της

παρελθόντος χρόνου δηµιουργούµε συνεκτικές

Ιστορίας

ιστορίες, ιστορίες µε νόηµα; Είναι η ιστορία ο
µοναδικός τρόπος µε τον οποίο οι σύγχρονες
κοινωνίες σχετίζονται µε το παρελθόν;

Ποιος

είναι ο ρόλος του µύθου, της µνήµης, της τέχνης;
Τι ονοµάζουµε δηµόσια ιστορία; Τι είναι η ιστορική
εµπειρία; Τα µεγάλα ρεύµατα στην ιστορική
σκέψη: Ιστορισµός και κοινωνική ιστορία, οι
µεγάλες διάρκειες και ο δοµισµός, από την
κουλτούρα στην πολιτισµική ιστορία, µικροϊστορία
και

κοινωνική

ανθρωπολογία,

µνηµονικές

σπουδές, προφορική ιστορία και ψυχανάλυση,
φεµινισµός και έµφυλη ιστορία, µετα-ιστορία και
γλωσσική στροφή. Μεταµοντερνισµός και το
πρόβληµα της αλήθειας. Δια-εθνική ιστορία και
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ιστοριογραφία. Tι σηµαίνει το τέλος της Ιστορίας,
και ποιο το µέλλον των ιστορικών σπουδών και
των ιστορικών;
Α. Λιάκος, 3 ώρες

ΙΙ 19 Νεότερη

Οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες της Πρώιµης

Ευρωπαϊκή

Νεότερης Περιόδου (16ος -18ος αι.).

Ιστορία Β΄

Κοινωνική

διαστρωµάτωση

συγκρότηση,

σχέσεις

και

εξουσίας,

οικονοµική
πολιτισµικές

παραδόσεις και συλλογικές νοοτροπίες, ζητήµατα
συγκρότησης ταυτοτήτων (κοινωνικών, έµφυλων,
θρησκευτικών, εθνοτικών, εθνικών). Παράγοντες
και όψεις του κοινωνικοοικονοµικού και πολιτικού
µετασχηµατισµού των δυτικών κοινωνιών, 15001789.
Το µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass)

και

διεξάγεται

µε

τη

χρήση

του

προγράµµατος PowerPoint.
Κ. Γαγανάκης, 3 ώρες

ΙΙ 31 Νεότερη

Εξετάζονται οι κυριότερες πολιτικές, κοινωνικές

Ελληνική Ιστορία

και οικονοµικές εξελίξεις της ελληνικής ιστορίας

Β΄

από το κίνηµα στου Γουδή (1909) έως την εµπλοκή
της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Ανάµεσα στα άλλα, αναλύονται οι θεµατικές
ενότητες:

βενιζελισµός

εκσυγχρονισµός,

η

και

αποκατάσταση

αστικός
των

προσφύγων, η αγροτική οικονοµία, η οικονοµική
κρίση του Μεσοπολέµου, το καθεστώς Ι. Μεταξά.
Η παρουσίαση της ύλης των µαθηµάτων θα
συνοδεύεται από έντυπο υλικό µε πρωτογενείς
πηγές και από επισκέψεις σε µουσεία και τόπους
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ιστορικής µνήµης.
Σπ. Πλουμίδης, 3 ώρες

Επιλεγόµενα
Α. Επιλεγόµενα σεµιναριακά3
ΣΙ 40 Αρχαία

Η

Αθήνα

κατά

Ιστορία

ρωµαϊκούς χρόνους

τους

ελληνιστικούς

και

Με βάση επιγραφικές µαρτυρίες, γραµµατειακές
πηγές και αρχαιολογικά δεδοµένα θα εξεταστεί η
πολιτειακή οργάνωση, η πολιτική δράση, οι
κοινωνικές δοµές, η οικονοµία, η θρησκεία και
γενικά η συγκρότηση της πόλης µετά το τέλος της
Κλασικής εποχής.
Τη

βαθµολόγηση

θα

συγκαθορίσουν

η

συµµετοχή στο µάθηµα, η παρουσίαση επιµέρους
θεµάτων και η εκπόνηση γραπτών εργασιών. Θα
ληφθεί θετικά υπ' όψη η παρακολούθηση σε
προγενέστερο

εξάµηνο

των

εισαγωγικών

µαθηµάτων της Αρχαίας Ιστορίας.
Στο

πλαίσιο

του

σεµιναρίου

προβλέπονται

επισκέψεις στο Eπιγραφικό Mουσείο και σε
αρχαιολογικούς χώρους.
Το µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (e-class)
Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

Οι φοιτητές δηλώνουν την επιλογή τους στον/στη διδάσκοντα/ουσα με την έναρξη των μαθημάτων. Η
βαθμολόγησή τους θα γίνει με βάση τη συμμετοχή τους, την προφορική παρουσίαση και τη γραπτή
μορφή της εργασίας τους.

3
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ΣΙ 45 Αρχαία

Αποστολή και προσηλυτισµός στην ελληνο-

Ιστορία

ρωµαϊκή οικουµένη: η δηµιουργία κειµενικών
κοινοτήτων.
Βασιζόµενοι σε µιαν επιλογή προτρεπτικών
κειµένων

από

τους

ελληνιστικούς

και

αυτοκρατορικούς χρόνους, θα παρακολουθήσουµε
τη σταδιακή µετάβαση από την κοινωνία των
φιλοσοφικών σχολών και την ατοµοκρατία της
παγκοσµιοποίησης στον κλοιό των κειµενικών
κοινοτήτων της Ύστερης Αρχαιότητας (Εσσαίοι,
Γνωστικοί, Ερµητιστές κ.α.).
Π. Αθανασιάδη, 3 ώρες

ΣΙ 47 Αρχαία
Ιστορία

Πηγές της ρωµαϊκής ιστορίας.
Ανάλυση
γραπτών

κατ’
πηγών

επιλογήν

αποσπασµάτων

της ρωµαϊκής

ιστορίας,

µε

ανάθεση -µετά τα πρώτα εισαγωγικά µαθήµατααντίστοιχων παρουσιάσεων των συµµετεχόντων
και τελικών (µε τη λήξη του εξαµήνου) γραπτών
εργασιών.
Κ. Μπουραζέλης, 3 ώρες

ΣΙ 41 Μεσαιωνική

Πόλη και κοινωνικές παροχές: Περίθαλψη,

Ιστορία της

εκπαίδευση και δικαιοσύνη στις ευρωπαϊκές

Δύσεως

πόλεις της υστεροµεσαιωνικής περιόδου (12ος14ος αιώνας).
Θα εξεταστούν ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις
αλλαγές που επισυµβαίνουν στους τρεις αυτούς
τοµείς

κατά

τη

µεταβατική

περίοδο

της

µετακίνησης από την ύπαιθρο στις πόλεις, αλλά
και κατά τους επόµενους αιώνες που χαρακτηρίζονται από την αστική ανάπτυξη.
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Το µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass). Οι φοιτητές που θα το επιλέξουν θα
ασκηθούν στη χρήση βάσης δεδοµένων πηγών και
βιβλιογραφίας.
Ν. Γιαντσή-Μελετιάδη, 3 ώρες

ΣΙ 51 Μεσαιωνική

Οι Δυτικοί στην ανατολική Μεσόγειο την

Ιστορία της

περίοδο των Σταυροφοριών (12ος - 15ος αι.).

Δύσεως

Το σεµινάριο εξετάζει την πολιτική των δυτικών
δυνάµεων και την οργάνωση των σταυροφορικών
ηγεµονιών στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα
στην Ρωµανία.
Το µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass). Οι φοιτητές που θα το επιλέξουν θα
ασκηθούν στη χρήση βάσης δεδοµένων πηγών και
βιβλιογραφίας.
Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, 3 ώρες

ΣΙ

32

Ιστορία

Βυζαντινή

Συλλογικές ταυτότητες και ατοµικές διαδροµές
στο Βυζάντιο της µέσης εποχής.
Αναζητώνται και αποτυπώνονται οι ταυτότητες
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 και
κρίνεται η προσωπική διαδροµή χαρακτηριστικών
περιπτώσεων.
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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 (eclass) µε βιβλιογραφία, διαγράµµατα, εικόνες και
χάρτες
Κ. Νικολάου, 3 ώρες

ΣΙ

52

Ιστορία Ι

Βυζαντινή

Βυζάντιο

και

σταυροφορίες:

προβλήµατα

ιδεολογίας και πολιτικής
Το µάθηµα έχει τη µορφή σεµιναρίου, στο οποίο οι
φοιτητές ασκούνται στην άντληση ιστορικών
πληροφοριών από βυζαντινές και µεταφρασµένες
λατινικές πηγές και στη µεθοδολογία αξιοποίησής
τους. Στο µάθηµα αναπτύσσονται τα προβλήµατα
που ανέκυψαν από την ιδεολογική αντιπαράθεση
Βυζαντίου

και

Δύσεως

εξαιτίας

του

σταυροφορικού κινήµατος και από τις πολιτικές
εξελίξεις

που

σηµειώθηκαν

µε

αφορµή

τις

διδασκαλίας

µε

σταυροφορίες.
Για

τον

εµπλουτισµό

διαγράµµατα,
χρησιµοποιείται

χάρτες,

της

εικόνες,

πρόγραµµα

κείµενα

PowerPoint.

κλπ.
Οι

φοιτητές που το επιλέγουν αναλαµβάνουν την
εκπόνηση

εργασίας.

Για

τη

βαθµολογία

συνυπολογίζονται η συµµετοχή στο µάθηµα, η
προφορική ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας
και η γραπτή εργασία.
Αθηνά Κόλια-Δερµιτζάκη , 3 ώρες
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ΣΙ 66 Βυζαντινή

Βυζαντινή κοινωνία: διαστρωµάτωση, κοινωνι-

Ιστορία ΙΙΙ

κή δικαιοσύνη και ο οικονοµικός παράγων.
Η

βυζαντινή

κοινωνική

και

οικονοµική

πραγµατικότητα επηρεάσθηκε από την ακµή και
παρακµή της αυτοκρατορίας αλλά και από την
περί δικαίου θεωρία της βυζαντινής εποχής. Θα
µελετηθούν ενδεικτικές πληροφορίες από τις
γραπτές ιστορικές πηγές (µε τη βοήθεια και της
σύγχρονης

βιβλιογραφίας)

σχετικά

µε

τη

συγκρότηση, την ιεραρχία και την κινητικότητα
των

κοινωνικών

τάξεων,

µε

τη

διαβάθµιση

εισοδηµάτων και προνοµίων, καθώς και σχετικά
µε την κρατική παρέµβαση ή τη νοµοθεσία υπέρ
των οικονοµικά ασθενέστερων και της κοινωνικής
δικαιοσύνης. 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

την

αποδελτίωση πηγών και την αναζήτηση των
απαραίτητων

για

τις

εργασίες

τους

βιβλιογραφικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια των
µαθηµάτων θα χρησιµοποιείται, όταν κρίνεται
απαραίτητο,

πρόγραµµα

βαθµολογία

θα

PowerPoint.

συνυπολογισθούν

Για

τη

τόσο

η

παρακολούθηση και η συµµετοχή στα µαθήµατα,
όσο και η παρουσίαση της εργασίας προφορικά και
σε γραπτή µορφή.
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Το µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (e-class)
Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 3 ώρες

ΣΙ 55 Νεότερη
Ευρωπαϊκή
Ιστορία

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 (eclass).

Για

τη

συµµετοχή

στο

σεµινάριο

απαιτούνται καλή γνώση της αγγλικής και η
προηγούµενη παρακολούθηση στο υποχρεωτικό
µάθηµα ειδίκευσης ΙΙ 19 Νεότερη Ευρωπαϊκή
Ιστορία Β΄.
Κ. Γαγανάκης, 3 ώρες

ΣΙ 119 Νεότερη

Αυτοκρατορία, εθνότητες, έθνη και εθνικισµοί

Ευρωπαϊκή

στην Κεντρική και Κεντροανατολική Ευρώπη,

Ιστορία

1780-1938.
Εξετάζονται
συνοχής,

ο

χαρακτήρας,

υπονόµευσης

και

οι

παράγοντες

διάλυσης

της

πολυεθνικής αυτοκρατορίας των Αψβούργων και
αναλύονται

οι

διαδικασίες

εθνογένεσης,

οι

κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες, οι διεκδικήσεις
και στοχεύσεις των συστατικών της εθνοτήτων,
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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: Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄.
Για τη βαθµολογία θα συνυπολογιστούν η γραπτή
εργασία, η προφορική της παρουσίαση και η
συµµετοχή στο µάθηµα.
Κ. Ράπτης, 3 ώρες.

Η Ευρώπη κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο
ΣΙ 210 Νεότερη
Ευρωπαϊκή
Ιστορία

(1914-1918).
Το σεµινάριο εξετάζει τα αίτια, καθώς και τις
πολιτικο-στρατιωτικές, γεωπολιτικές, οικονοµικές,
κοινωνικές και πολιτισµικές όψεις και συνέπειες
του «Μεγάλου Πολέµου» στην Ευρώπη (και
δευτερευόντως στον υπόλοιπο κόσµο).
Για τη συµµετοχή στο σεµινάριο απαιτούνται
αναγνωστική ικανότητα της αγγλικής γλώσσας
και προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση του
µαθήµατος ΙΙ14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄.
Κ. Ράπτης, 3 ώρες

ΣΙ 57 Ιστορία Νέου

Πόλη

και

Ύπαιθρος

στην

ελληνοβενετική

Ελληνισµού

Ανατολή (13ος-18ος αι.). Ο χώρος, οι άνθρωποι,
οι θεσµοί.
Συγκρότηση, µορφή και τυπολογία του αστικού
και αγροτικού χώρου, κοινωνική διαστρωµάτωση
και

συσσωµατώσεις,

οικονοµικές

λειτουργίες,

πνευµατικές και πολιτισµικές εκδηλώσεις.
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Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
δυνατοτήτων

που

παρέχει

το

πρόγραµµα

PowerPoint (προβολή διαγραµµάτων, εικόνων,
χαρτών, αρχειακού υλικού).
Α. Παπαδία-Λάλα, 3 ώρες

ΣΙ 59 Ιστορία Νέου

Πνευµατικοί ορίζοντες του Νέου Ελληνισµού,

Ελληνισµού

1453-1821.
Στο σεµινάριο θα αναπτυχθούν θέµατα παιδείας
του Ελληνισµού υπό την οθωµανική κυριαρχία και
στην διασπορά, οργάνωση σχολείων, παραγωγή
λογίων και κυρίως ζητήµατα που αφορούν στην
επιστήµη, τον ρόλο του λαϊκού πολιτισµού αλλά
και την εξέλιξη της πολιτικής ιδεολογίας, ιδίως
κατά τις παραµονές της Ελληνικής Επανάστασης.
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
δυνατοτήτων

που

παρέχει

το

πρόγραµµα

PowerPoint (προβολή διαγραµµάτων, εικόνων,
χαρτών, αρχειακού υλικού) και υποστηρίζεται από
ιστοσελίδα (e-class)
Ό. Κατσιαρδή-Hering, 3 ώρες

ΣΙ 04 Νεότερη

Ιστορία της νεότητας. Οι νέοι στο µεταπολεµικό

Ελληνική Ιστορία

κόσµο.
Η ιστορία της νεότητας έχει αποτελέσει µια
ιδιαίτερα πλούσια θεµατική στη διεθνή και την
ελληνική ιστοριογραφία, η οποία τέµνεται µε
ποικίλες άλλες περιοχές όπως είναι η ιστορία της
εκπαίδευσης, των γυναικών, της εργασίας, των
πολιτικών κινηµάτων, της κοινωνικής πολιτικής,
της ψυχαγωγίας κ.ο.κ. Οι νέοι βρέθηκαν στο
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επίκεντρο των τεράστιων κοινωνικών, πολιτικών
και πολιτισµικών ανατροπών που σηµάδεψαν τον
εικοστό αιώνα: είτε ως δρώντα υποκείµενα είτε ως
αντικείµενο ενδιαφέροντος σε δηµόσιους λόγους
που εξέφραζαν ελπίδες ή φόβους για το παρόν και
το µέλλον αυτών των ανατροπών. Στο πλαίσιο
του σεµιναρίου, θα εξεταστούν οι διαδικασίες
µέσα από τις οποίες η «νεολαία» συγκροτήθηκε ως
διακριτή κοινωνική κατηγορία τον εικοστό αιώνα,
η ανάπτυξη συλλογικών και διαφοροποιηµένων
µορφών νεανικής έκφρασης σε πεδία όπως εκείνα
της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας,
της κατανάλωσης, του αθλητισµού, καθώς και τα
σηµεία στα οποία νεανικές µορφές έκφρασης
συναντιούνται –για να συνοµιλήσουν ή για να
αντιπαρατεθούν-

µε

δηµόσιες

παρεµβάσεις

σχετικά µε τους νέους. Έπειτα από τη γενική
θεώρηση

της

σχετικής

συζήτησης,

στο

σεµινάριο

ιστοριογραφικής
θα

διερευνηθούν

διεξοδικότερα τα θέµατα και οι προβληµατισµοί
που αφορούν τη µεταπολεµική εποχή.
Δ. Λαµπροπούλου, 3 ώρες

ΣΙ 37 Νεότερη
Ελληνική Ιστορία

Νεότερη ελληνική κοινωνία και χώρος
Το

σεµινάριο

εξετάζει

τις

δραστηριότητες

διαφόρων κοινωνικών οµάδων στη χωρική τους
διάσταση, ζητήµατα επικοινωνιών, ενδηµικών
ασθενειών

κ.ά.

κετακερµατισµένου
Ελλάδας.
Κ. Γαρδίκα, 3 ώρες
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στο

πλαίσιο

γεωγραφικού

χώρου

του
της

ΣΙ 215 Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία

Ιστορία της υγείας.
Εξετάζονται η σηµαντικότερη βιβλιογραφία, οι
ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και τα µείζονα
ζητήµατα της κοινωνικής ιστορίας της υγείας.
Κ. Γαρδίκα, 3 ώρες

Β. Επιλεγόµενα µη σεµιναριακά
ΙΙ 91 Εισαγωγή

Εκτενής

εισαγωγή

στην

αρχαία

ελληνική

στην Αρχαία

ιστορική νοµισµατική, επιστήµη βοηθητική της

Ελληνική

Αρχαίας Ιστορίας που περιλαµβάνει τις εξής

Νοµισµατική

ενότητες: η επινόηση του νοµίσµατος, η σχέση
νόµου και νοµίσµατος, οι τρεις διαφορετικές αξίες
του νοµίσµατος, οι εκδότριες αρχές, οι λόγοι για
τους οποίους οι εκδότριες αρχές προχωρούν στην
κοπή νοµίσµατος, οι τύποι, το µέταλλο, οι
σταθµητικοί κανόνες, η νοµισµατική πολιτική, η
κυκλοφορία, τα λεγόµενα διεθνή νοµίσµατα της
Αρχαιότητας, η ερµηνεία της κοπής και της
αύξησης της παραγωγής νοµίσµατος.
Στο

πλαίσιο

του

σεµιναρίου

θα

πραγµατοποιηθούν επισκέψεις στο Νοµισµατικό
Mουσείο, την συλλογή της Alpha Bank και σε
αρχαιολογικούς χώρους.
Το µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass).
Σ. Ψωµά, 3 ώρες
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ΙΙ 217 Βυζαντινή

Η

βυζαντινή

πόλη

Ιστορία

εποχής (13ος-15ος αι.)

της

υστεροβυζαντινής

Η βυζαντινή αυτοκρατορία από τον 13ο έως τον
15ο αιώνα περιγράφεται ως ένα σύµπλεγµα
πόλεων που βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισµό
µε την Κωνσταντινούπολη και παρουσιάζουν
διοικητική

αποκέντρωση

και

στρατιωτική

αυτονοµία. Με αφετηρία την υστεροβυζαντινή
Κωνσταντινούπολη

που

συνδυάζει

τα

χαρακτηριστικά ενός αυτοκρατορικού διοικητικού
κέντρου και µιας τυπικής πόλης του Ύστερου
Μεσαίωνα,

θα

εξετασθούν

οι

σπουδαιότερες

πόλεις των δύο τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου
ως προς την τυπολογία, λειτουργία, κοινωνική και
εθνοτική σύνθεση, οικονοµία και πολιτιστική ζωή.
Η παρουσίαση των µαθηµάτων θα γίνεται µε το
πρόγραµµα PowerPoint.
Σ. Μεργιαλή-Σαχά, 3 ώρες

ΙΙ 212 Βυζαντινή

Εξουσία

Ιστορία

εποχή

και

Αναλύεται

αµφισβήτηση

η

αυτοκρατορικής

βυζαντινή
εξουσίας

στη

βυζαντινή

ιδεολογία

και

η

περί

δυνατότητα

αµφισβήτησης του ηγεµόνα από πολιτειακούς
παράγοντες και λαό. Μελετώνται επίσης ιστορικά
γεγονότα που αναδεικνύουν την αµφισβήτηση της
κεντρικής εξουσίας, όπως επεµβάσεις πολιτειακών
παραγόντων για την καθαίρεση ή ανάδειξη
αυτοκράτορα, στρατιωτικά κινήµατα µε στόχο την
ανατροπή του αυτοκράτορα, λαϊκές εξεγέρσεις
που

εκφράζουν
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τη

δυσφορία

των

πολιτών

απέναντι σε συγκεκριµένες πράξεις και πολιτικές
του ηγεµόνα.
Κατά τη διδασκαλία γίνεται χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε. Χρήστου, 3 ώρες

ΙΙ 07 Ιστορία Νέου
Ελληνισµού

Η Επανάσταση του 1821
Αντιµετώπιση

των

κεντρικών

πολιτικών,

κοινωνικών και ιδεολογικών παραµέτρων

και

διεργασιών που, παράλληλα µε τα πολεµικά
γεγονότα,

χαρακτήρισαν

την

Ελληνική

Επανάσταση.
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες

II 105 Ιστορία των
τουρκικών λαών

Ιστορία των τουρκικών λαών ώς τον 14 ο αιώνα.
Πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική
ιστορία των τουρκικών λαών µέχρι και την ίδρυση
του

Οθωµανικού

Εµιράτου.

Ειδικότερα

θα

εξετασθούν οι µεταλλαγές που γνώρισε ο όρος
«Τούρκος»

διαχρονικά,

οι

µηχανισµοί

που

οδήγησαν στο πέρασµα από την νοµαδική ζωή στη
µόνιµη

εγκατάσταση,

στέππας»,

ο

περισσότερων
ιρανικών

οι

σταδιακός
τουρκικών

πολιτισµικών

«Αυτοκρατορίες

της

εξισλαµισµός

των

λαών,

η

στοιχείων

πρόσληψη
και

οι

επιπτώσεις από την διείσδυση τουρκικών φύλων
στην πολιτική κονίστρα της Μέσης Ανατολής και
της Νότιας Ασίας από τον 11ο αιώνα. Ειδική µνεία
τέλος θα γίνει στον σταδιακό εκτουρκισµό και
εξισλαµισµό της Μικράς Ασίας (11ος-14ος αιώνας).
Π. Κονόρτας, 3 ώρες
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II 111 Ιστορία της

Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και

Οθωµανικής

του πρώιµου Τουρκικού Κράτους (19 ος αι- 1946).

Αυτοκρατορίας

Αρχικά

θα

γίνει

οικονοµικούς,

σύντοµη

κοινωνικούς

αναφορά
και

στους

πολιτικούς

θεσµούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά
την κλασική λεγόµενη περίοδο (13ος-16ος αι.) και
θα εξετασθούν, επίσης εν συντοµία, οι µηχανισµοί
που οδήγησαν στην προϊούσα εξασθένιση της
κεντρικής διοίκησης του οθωµανικού κράτους,
καθώς και οι συνέπειές της. Στη συνέχεια θα
αναλυθούν οι διαδικασίες που οδήγησαν στις
προσπάθειες για εκδυτικισµό και εκσυγχρονισµό
της

αυτοκρατορίας

και

στις

λεγόµενες

Μεταρρυθµίσεις (Tanzimat), οι οποίες αγγίζουν όχι
µόνο το νοµικό πλαίσιο αλλά και την οθωµανική
κοινωνία και την οικονοµία. Κατά την ίδια περίοδο
παρατηρείται

και

προϊούσα

οικονοµική

και

πολιτική εξάρτηση της Αυτοκρατορίας από τα
χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη. Έµφαση θα δοθεί
επίσης στο νοµικό, κοινωνικό και οικονοµικό
καθεστώς των µη µουσουλµάνων Οθωµανών
υπηκόων κατά την παραπάνω περίοδο (ιδιαίτερα
στο σύστηµα των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων
(µιλλέτ) και ειδικότερα στο ορθόδοξο µιλλέτ),
καθώς

και

στη

εθνικιστικών

γέννηση

κινηµάτων

και
στην

διάδοση

των

Οθωµανική

Αυτοκρατορία, συµπεριλαµβανοµένου και του
τουρκικού εθνικισµού. Ο τουρκικός εθνικισµός,
που διαδόθηκε ιδιαίτερα µέσα από τα γεγονότα
της

περιόδου

1920-1922,

θα

αποτελέσει

την

ιδεολογία στην οποία στηρίχθηκε το τουρκικό
εθνικό κράτος και το οποίο θα διαδεχθεί ότι
απέµεινε από την Οθωµανική Αυτοκρατορία το
1923. Τέλος θα εξετασθούν οι βασικές δοµές του
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τουρκικού κράτους και της τουρκικής κοινωνίας
κατά

την

περίοδο

1923-1946

που

καλείται

«περίοδος του µονοκοµµατικού κράτους».
Π. Κονόρτας, 3 ώρες.

ΙΙ 06 Νεότερη
Ελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στην κοινωνική ιστορία
Πώς

διαµορφώνεται

ανθρώπων;

Πώς

η

ζωή

συγκροτείται

των

απλών

και

πώς

µεταβάλλεται µέσα στον ιστορικό χρόνο

η

εµπειρία

οι

διάφορων

κοινωνικών

οµάδων,

προσδοκίες και οι φόβοι τους; Μέσα από ποιες
πρακτικές αναπτύσσουν τη σχέση τους µε την
εργασία, την εκπαίδευση, την πολιτική; Πώς
συνδέονται οι δηµόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις
τους µε την ιστορική συγκυρία; Αυτά είναι
ορισµένα από τα ερωτήµατα που έθεσαν οι
ιστορικοί καθώς µετατόπισαν το ενδιαφέρον τους
από τους θεσµούς και τις πολιτικές αρχηγεσίες
προς τις κοινωνικές οµάδες οι οποίες δεν ανήκαν
στα ηγετικά στρώµατα των κοινωνιών. Επρόκειτο
για µία διαφορετική οπτική γωνία, ένα βλέµµα
που θα αφηγούνταν την ιστορία «από τα κάτω».
Σκοπός του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες τις βασικές θεµατικές
περιοχές και τις πηγές της κοινωνικής ιστορίας, να
κατανοήσουν τους τρόπους µε τους οποίους έχουν
εξελιχθεί

τα ιστοριογραφικά

ερωτήµατα

στο

πλαίσιο αυτής της οπτικής και να προσεγγίσουν
κατηγορίες

όπως

«κοινωνική

τάξη»,

«φύλο»,

«φυλή», µέσα από τις οποίες η κοινωνική ιστορία
αναλύει τις περιοχές που µελετά.
Στην πορεία του µαθήµατος θα συζητηθούν
ορισµένες βασικές συµβολές αφενός από το χώρο
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της διεθνούς ιστοριογραφίας, αφετέρου από το
χώρο της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας, ώστε να σχηµατιστεί µια ευρύτερη
εικόνα των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο και των
τρόπων µε τους οποίους η ελληνική ιστοριογραφία
συνοµιλεί µαζί τους.
Δ. Λαµπροπούλου, 3 ώρες
ΙΙ 88 Σύγχρονη
Ελληνική
Πολιτική Ιστορία

Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα, 1929-1967.
Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού
συστήµατος κατά την περίοδο από την Παγκόσµια
Οικονοµική

Κρίση

έως

την

επιβολή

της

δικτατορίας των συνταγµαταρχών. Θα αναλυθούν
οι πολιτικές δυνάµεις και οι µετεξελίξεις τους, τα
αίτια της πτώσης της δηµοκρατίας το 1936, η
διενέργεια

των

αναζήτηση

µεταπολεµικών

νέων

εκλογών,

κατευθύνσεων

η
και

αναπτυξιακών στρατηγικών στη µεταπολεµική
εποχή, η επιρροή διεθνών ιδεολογικών τάσεων, η
επιρροή

του

εµφυλίου

πολέµου

και

η

µετεµφυλιακή πραγµατικότητα, τα αίτια της
πτώσης της δηµοκρατίας το 1967. Επιπλέον, θα
εξεταστούν οι συγκλίσεις και αποκλίσεις του
ελληνικού πολιτικού συστήµατος µε τα αντίστοιχα
δυτικοευρωπαϊκά της µεταπολεµικής εποχής, µε
έµφαση στη Γαλλία και την Ιταλία.
Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Παρακολούθηση

προαιρετικού

ενισχυτικού

φροντιστηρίου

συνδέεται µε το περιεχόµενο του µαθήµατος ΙΙ 25 Αρχαία Ιστορία.
Π. Ράπτου
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που

Εαρινό εξάµηνο
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κωδ. Αριθ. - Τίτλος

Περιγραφή µαθήµατος - Διδάσκων -΄Ωρες

Μαθήµατος
ΙΙ 11 Αρχαία
Ιστορία ΙΙ

Yστεροκλασικοί και ελληνιστικοί χρόνοι.
Μέρος Α΄: Από την πτώση των τριάκοντα έως και
τον θάνατο του Φιλίππου Β΄ (403/2 έως 336 π.Χ.).
Μέρος

Β΄:

Εισαγωγή

και

επισκόπηση

της

περιόδου από τον Αλέξανδρο έως το τέλος του
ελληνιστικού κόσµου ως πολιτικής οντότητας (33630 π.Χ.).
To µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass).
Σ. Ανεζίρη, για φοιτητές των οποίων τα επώνυµα
αρχίζουν από Α-Μ, 3 ώρες.
Π. Αθανασιάδη, για φοιτητές των οποίων τα
επώνυµα αρχίζουν από Ν-Ω, 3 ώρες
Η παρακολούθηση του παράλληλου ενισχυτικού
φροντιστηρίου

της

βοηθού

Π.

Ράπτου

είναι

απολύτως προαιρετική, η αντίστοιχη όµως επίδοση
όσων το παρακολουθήσουν θα ληφθεί ενισχυτικά
υπ’όψη στην τελική βαθµολογία.

ΙΙ 12 Μεσαιωνική

Επισκόπηση της Μεσαιωνικής Ιστορίας της

Ιστορία της

Δύσεως (5ος-15ος αι.).

Δύσεως Α΄

Διδάσκεται σε κύκλους µαθηµάτων στα οποία
εξετάζονται θέµατα σχετικά µε τις πολιτικές και
κοινωνικοοικονοµικές

71

δοµές

της

Δυτικής

Ευρώπης

κατά

επιδροµές,

το

Μεσαίωνα

φεουδαρχικό

(βαρβαρικές

σύστηµα,

διαµάχη

Παπικής Εκκλησίας-Αυτοκρατορίας, οργάνωση
κρατών,

ανάπτυξη

πόλεων,

σταυροφορίες,

πνευµατική ζωή, ύφεση του 14ου και ανάκαµψη
του 15ου αιώνα).
Το µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass)

µε

αναλυτικό

διάγραµµα

και

βιβλιογραφία. Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη
χρήση

των

δυνατοτήτων

που

παρέχει

το

πρόγραµµα PowerPoint. Στους φοιτητές δίνεται η
δυνατότητα της εκπόνησης εργασίας και της
ιδιαίτερης άσκησης και καθοδήγησής τους.
Μ.

Ντούρου-Ηλιοπούλου,

για

φοιτητές

των

οποίων τα επώνυµα αρχίζουν από Α-Κ, 3 ώρες.
Ν. Γιαντσή-Μελετιάδη, για φοιτητές των οποίων
τα επώνυµα αρχίζουν από Λ-Ω, 3 ώρες

ΙΙ 21 Βυζαντινή
Ιστορία Β΄

Ιστορία του βυζαντινού κράτους 1081-1453.
Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην
ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία κατά την
υστεροβυζαντινή

περίοδο,

στο

πλαίσιο

των

διεθνών σχέσεών της. Θα εξετασθούν τα κύρια
γεγονότα και πρόσωπα, καθώς και κοινωνικοοικονοµικοί θεσµοί, µε παράλληλο ιστορικό
σχολιασµό

επιλεγµένων

κειµένων

από

τις

αφηγηµατικές, διπλωµατικές κ. ά. πηγές της
εποχής.
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη χρήση
των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραµµα
PowerPoint (προβολή διαγραµµάτων, εικόνων,
χαρτών, αρχειακού υλικού).
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Το

µάθηµα

υποστηρίζεται

από

αντίστοιχες

ιστοσελίδες (e-class)
Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη, για φοιτητές των οποίων τα
επώνυµα αρχίζουν από Α-Λ, 3 ώρες.
Σ. Μεργιαλή-Σαχά, για φοιτητές των οποίων τα
επώνυµα αρχίζουν από Μ-Ω, 3 ώρες.

ΙΙ 14 Νεότερη

Εισαγωγή στην ιστορία της Ευρώπης κατά

Ευρωπαϊκή

την περίοδο 1789-1989.

Ιστορία Α΄

Εξετάζονται οι σηµαντικότερες πτυχές της
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας
της Ευρώπης από τη Γαλλική Επανάσταση έως
την κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού
σοσιαλισµού» στην Ανατολική Ευρώπη.
Το µάθηµα διεξάγεται µε τη χρήση του
προγράµµατος PowerPoint και υποστηρίζεται
από ιστοσελίδα (e-class).
Κ. Ράπτης, 3 ώρες

ΙΙ 18 Νεότερη

Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους (1830-

Ελληνική Ιστορία

1923).

Α΄

Οι εξελίξεις τοποθετούνται στο διεθνές και
περιφερειακό πλαίσιο.
Κ. Γαρδίκα, για φοιτητές των οποίων τα επώνυµα
αρχίζουν από Α-Λ, 3 ώρες.
Δ. Λαµπροπούλου, για φοιτητές των οποίων τα
επώνυµα αρχίζουν από Μ-Ω, 3 ώρες.
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Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Υποχρεωτικά
ΙΙ 22 Μεσαιωνική

Το µάθηµα θα είναι αφιερωµένο στον 11ο-15ο

Ιστορία της

αιώνα

Δύσεως Β’

ενότητες: Α) Οικονοµία-κοινωνία και πολιτισµός.

και

θα

περιλαµβάνει

δύο

βασικές

Η Εκκλησία και η θρησκευτική ζωή από την
ίδρυση του Cluny (910) µέχρι το Μεγάλο Σχίσµα
(1378). Η βασιλική εξουσία και η πολιτική
κουλτούρα, µε έµφαση στη διαµόρφωση των
προϋποθέσεων που οδήγησαν στη συγκρότηση
των ευρωπαϊκών κρατών. Β) Κρίσεις, λιµοί και
ανασυγκροτήσεις. Προς την ίδρυση ενός νέου
ουµανισµού: υλικές συνθήκες και πνευµατικός
πολιτισµός. Πόλεµος, πολιτική και κοινωνία.
Ν. Γιαντσή-Μελετιάδη, 3 ώρες

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου

Ιστορία των βενετοκρατούµενων ελληνικών

Ελληνισµού Β΄

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 (eclass) και η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη
χρήση

των

δυνατοτήτων

πρόγραµµα

που

PowerPoint

διαγραµµάτων,

εικόνων,

χαρτών,

υλικού).
Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Κ, 3 ώρες.
Α. Παπαδία-Λάλα, Λ- Ω, 3 ώρες
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παρέχει

το

(προβολή
αρχειακού

Επιλεγόµενα
Α. Επιλεγόµενα Σεµιναριακά4
ΣΙ 127 Αρχαία
ιστορία

Πολιτική και κοινωνία στην αρχαία Σπάρτη
Θα εξεταστεί η διαµόρφωση και η εξέλιξη της
πολιτειακής οργάνωσης και της κοινωνικής
δοµής

της

Αρχαίας

Σπάρτης

κατά

τους

αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους µε βάση τις
γραµµατειακές πηγές. Για τη βαθµολογία θα
συνυπολογισθούν η συµµετοχή στο σεµινάριο, η
παρουσίαση επιµέρους θεµάτων και η παράδοση
γραπτών εργασιών.
Ν. Μπιργάλιας, 3 ώρες.
ΣΙ 221 Αρχαία
Ιστορία

Πηγές για την Ιστορία του 4ου π.Χ. αι.
Ανάγνωση

και

εµβάθυνση

των

πλέον

σηµαντικών φιλολογικών πηγών της ιστορίας
του 4ου π.Χ. αι.: Ξενοφώντος Ελληνικά, βιβλία Γ’
έως Η’, Διοδώρου Σικελιώτου βιβλία ΙΒ’ έως
ΙΣΤ᾿ , Ξενοφώντος, Αγησίλαος και Πλουτάρχου,
Βίος Αγησιλάου και Βίος Πελοπίδα, Πολυαίνου,
Στρατηγήµατα. Εξέτα-ση επιγραφικών κειµένων
και

σύντοµη

επισκό-πηση

µεγάλων

νοµισµατοκοπιών (Αθηνών, Βοιωτίας, Σικυώνος,
Χαλκιδέων της Θράκης και Φιλίππου Β’ της
Μακεδονίας).
Σ. Ψωµά, 3 ώρες

Οι φοιτητές δηλώνουν την επιλογή τους στον/στη διδάσκοντα/ουσα με την έναρξη των μαθημάτων. Η
βαθμολόγησή τους θα γίνει με βάση τη συμμετοχή τους, την προφορική παρουσίαση και τη γραπτή
μορφή της εργασίας τους.

4
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ΣΙ 222 Αρχαία
Ιστορία

Γαληνού, Περί αλυπησίας
Ιστορική ανάγνωση του νεοανακαλυφθέντος
Περί αλυπησίας του Γαληνού, και ένταξη του
έργου στα κοινωνικά συµφραζόµενα της εποχής.
Π. Αθανασιάδη, 3 ώρες

ΣΙ 223 Αρχαία

Υπέρβαση της πόλεως; Το φαινόµενο των

Ιστορία

συµπολιτειών στον αρχαίο ελληνικό κόσµο.
Θέµα του νέου αυτού σεµιναριακού µαθήµατος
θα

είναι

η

συστηµατική

παραδειγµάτων

εξέταση

συµπολιτειακών

των

κρατών

(κυρίως Βοιωτών, Αιτωλών, Αχαιών αλλά και
άλλων συναφών παραδειγµάτων) στην ελληνική
αρχαιότητα.
Κ. Μπουραζέλης, 3 ώρες

ΣΙ 89 Βυζαντινή

Δηµόσιος

και

ιδιωτικός

βίος

στην

Ιστορία

Κωνσταντινούπολη της µέσης βυζαντινής
εποχής.
Ερευνάται και κρίνεται η προσωπική διαδροµή
στο

δηµόσιο

και

ιδιωτικό

βίο

σηµαντικών

παραγόντων της πολιτικής ζωής της εποχής.
Παράλληλα,

ανιχνεύονται

στοιχεία

της

καθηµερινής ζωής και των συνηθειών των
ανθρώπων της πόλης, έτσι ώστε να αναπλασθεί
η εικόνα της καθηµερινότητας σε ένα µεγάλο
αστικό κέντρο της µεσαιωνικής Ευρώπης.
Οι φοιτητές που θα επιλέξουν το µάθηµα θα
αναλάβουν εργασίες µε βάση ελληνόγλωσση και
ξενόγλωσση

βιβλιογραφία,

επιλεγµένα βυζαντινά κείµενα.
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καθώς

και

Ε. Χρήστου, 3 ώρες.

ΣΙ 75 Βυζαντινή

Η βυζαντινή διπλωµατία της Παλαιολόγειας

Ιστορία

εποχής (1261-1453)
Η Παλαιολόγεια εποχή χαρακτηρίζεται από
έντονη

διπλωµατική

δραστηριότητα

και

υιοθέτηση δραστικών αλλαγών στον τρόπο
διεξαγωγής της διπλωµατίας. Ο ρόλος της
διπλωµατίας αυτήν την περίοδο αποδεικνύεται
καίριος αλλά και αρκετά περίπλοκος καθώς η
διπλωµατική πρακτική που υιοθετήθηκε κάτω
από

το

βάρος

των

περιστάσεων

απέκλινε

καταφανώς από τη βυζαντινή διπλωµατική
δεοντολογία.
Στόχος

του

σεµιναρίου

αυτού

είναι

η

εξοικείωση των φοιτητών µε χαρακτηριστικές
πηγές της περιόδου, βυζαντινές και δυτικές, τη
βασική για το θέµα βιβλιογραφία, ελληνική και
ξενόγλωσση, καθώς και µε τις µεθόδους και την
τεχνική της επιστηµονικής εργασίας.
Σ. Μεργιαλή-Σαχά, 3 ώρες

ΣΙ 67 Ιστορία Νέου

Από τα κινήµατα και τις εξεγέρσεις των

Ελληνισµού

Ελλήνων και άλλων χριστιανών υπηκόων της
Οθωµανικής

Αυτοκρατορίας

(15οςαι.-αρχές

19ου) στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Κατά το σεµινάριο µε αφετηρία τις θεωρίες του
επαναστατικού
προσπάθεια

φαινοµένου,
προσέγγισης

θα
των

καταβληθεί
ποικίλων

εξεγέρσεων, επαναστάσεων µέσα στο κοινωνικό,
πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο της οθωµανικής
κυριαρχίας και των σχέσεων µε τη Δύση.
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Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη χρήση
των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραµµα
PowerPoint (προβολή διαγραµµάτων, εικόνων,
χαρτών, αρχειακού υλικού) και υποστηρίζεται
από ιστοσελίδα (e-class).
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, 3 ώρες

ΣΙ 60 Ιστορία Νέου

Κοινότητες κατά την οθωµανική κυριαρχία

Ελληνισµού

και στη διασπορά.
Κατά το σεµινάριο µε βάση κυρίως πηγές, αλλά
και τη βοήθεια της βιβλιογραφίας και της
µεθοδολογίας θα εξετασθεί η ποικιλία της
κοινοτικής οργάνωσης στο χώρο και στο χρόνο
εντός της οθωµανικής κυριαρχίας αλλά και στη
διασπορά των Ελλήνων και άλλων λαών της
Βαλκανικής

στην

Ιταλική

Χερσόνησο,

την

Κεντρική Ευρώπη και τη Ρωσία.
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, 3 ώρες

ΣΙ 219 Ιστορία

Ο ελεύθερος χρόνος στις βενετοκρατούµενες

Νέου Ελληνισµού

ελληνικές περιοχές (14ος – 18ος αι.)
Θα εξεταστεί το ζήτηµα του ελεύθερου χρόνου
στις συγκεκριµένες περιοχές από τον 14ο έως τον
18ο αι. Θα τεθούν ζητήµατα σχετικά µε την
ύπαρξη ή µη ελεύθερου χρόνου ως έννοιας και
ως εµπειρίας κατά τον ύστερο µεσαίωνα και την
πρώιµη νεότερη εποχή, την «ανακάλυψη» και
την νοηµατοδότησή του, την κοινωνική του
διάσταση, τον έλεγχο και τη διαχείρισή του από
την

εξουσία,

την

αµηχανία

και

τον

προβληµατισµό που προκαλεί στις Αρχές, την
κανονικοποίησή του, τις διαφορετικές όψεις του
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και την εξέλιξή του στη διάρκεια της υπό
εξέταση περιόδου.
Κ. Κωνσταντινίδου, 3 ώρες

ΣΙ 102 Αρχειακές
πηγές και έρευνα

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
αρχειακή

αρχειακές

εργασίες

καταλογογράφηση.

και

µε

Στο τέλος θα

προβούν στη συγγραφή σεµιναριακής εργασίας
στη βάση του αρχειακού υλικού που διεξήλθαν.
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες

ΣΙ 218 Ιστορία

Εκπαίδευση, πολιτισµικές δράσεις και

Νέου Ελληνισµού

συγκρότηση ταυτοτήτων στον
ελληνοβενετικό κόσµο (13ος-18ος αι.)
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και
εκτός του υπό τους Βενετούς ελληνικού χώρου
και το πολιτισµικό περιβάλλον θα εξεταστούν σε
σύνδεση µε τις πολιτικές κατευθύνσεις της
Βενετίας

και

ως

παράγοντες

διαµόρφωσης

αυτοπροσδιορισµών, ετερότητας και ιδεολογικών
θέσεων στην κοινωνία της ελληνοβενετικής
Ανατολής.
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Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη χρήση
των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραµµα
PowerPoint (προβολή διαγραµµάτων, εικόνων,
χαρτών, αρχειακού υλικού).
Α. Παπαδία-Λάλα, 3 ώρες

ΣΙ 216 Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία

Ιστορία του τύπου
Εξετάζεται το πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό
και τεχνολογικό πλαίσιο από τα corantos του
17ου έως τα ισχυρά συγκροτήµατα του 20ού
αιώνα.
Κ. Γαρδίκα, 3 ώρες

ΣΙ 135 Νεότερη

Εθνοτική

συµβίωση

και

µειονότητες

Ελληνική Ιστορία

Ελλάδα και Βαλκάνια (19ος-20ός αι.).

σε

Το προπτυχιακό σεµινάριο εντάσσεται στη
Νεώτερη Ελληνική Ιστορία.
Το σεµιναριακό αυτό µάθηµα θα εξετάσει τη
µετάβαση από τη συµβίωση στον ίδιο αστικό και
περιαστικό χώρο ανάµεσα σε εθνοπολιτισµικές
οµάδες

στη

συνύπαρξη

µεταξύ

γειτονικών

εθνικών κρατών. Κατ’ αρχήν θα προσδιοριστούν
οι έννοιες εθνοτικότητα, εθνικισµός, έθνος και
µειονότητα

και

θα

επισηµανθούν

οι

διαφορετικές τυπολογίες του εθνικισµού και οι
φάσεις εξέλιξης του εθνικού κινήµατος στην
Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια θα
εξεταστούν

η

µειονοτική

προστασία

στην

Ευρώπη από τον 16ο αιώνα µέχρι το Συνέδριο της
Βιέννης (1815), οι οθωµανικές µεταρρυθµίσεις
και

οι

Εθνικοί

Κανονισµοί

(1839-1876),

το

«µοντέλο» εθνοτικής συµβίωσης της Ανατολικής
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Ρωµυλίας (1878-85) και της αυτόνοµης Κρητικής
Πολιτείας (1898-1913), οι Συνθήκες Ειρήνης των
Παρισίων

και

προστασίας

της

το

σύστηµα

Κοινωνίας

µειονοτικής

των

Εθνών,

η

«κοινωνική ληστεία» και η µεταχείριση των
σλαβοφώνων

στην

Ελλάδα

και

το

εθνικό

µοντέλο της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας.
Η συµµετοχή στο σεµινάριο και η παρουσίαση
επιµέρους θεµάτων θα συνυπολογισθούν, µε
γραπτές εξετάσεις και (ασφαλώς) την παράδοση
γραπτών

εργασιών,

στη

βαθµολόγηση

των

φοιτητών.
Σπ. Πλουµίδης, 3 ώρες

ΣΙ 136 Νεότερη

Η συζήτηση για την εθνική ταυτότητα στην

Ελληνική Ιστορία

ελληνική ιστοριογραφία. Ο Μεσοπόλεµος
Στόχος του σεµιναρίου είναι να αναδείξει
πτυχές της συζήτησης για την εθνική ταυτότητα
στην

ελληνική

ιστοριογραφία,

συγκρότησης,

τους

οριοθέτησής

όρους
και

επαναπροσδιορισµού της. Αρχικά θα µελετηθεί η
έννοια της εθνικής ταυτότητας, και η συζήτηση
γύρω

από

τη

συµβολή

της

ιστορίας

στη

συγκρότησή της, όπως έχει αποτυπωθεί τα
τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη
συνέχεια θα επιχειρηθεί η µελέτη της ελληνικής
περίπτωσης

µε

έµφαση

στις

συζητήσεις

αναφορικά µε την ενσωµάτωση συγκεκριµένων
ιστορικών περιόδων στο εθνικό αφήγηµα. Θα
µελετηθεί

ιδιαίτερα

Μεσοπολέµου,

η

περίοδος

του

περίοδος

πλούσια

σε

ιστοριογραφικές συζητήσεις αναφορικά µε την
εθνική ταυτότητα, στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης
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των Νέων Χωρών και των συνεπειών της
Μικρασιατική Καταστροφής.
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.
E. Καραµανωλάκης, 3 ώρες

ΣΙ 01
Μεθοδολογικά
Προβλήµατα της
Ιστορίας

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιστοριογραφίας
Το µάθηµα αυτό θέλει να εξοικειώσει τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες όχι µόνο µε µε την
ιστορία της ιστοριογραφίας του 19ου και του 20ού
αιώνα, αλλά και µε µερικούς από τους πιο
σηµαντικούς ιστορικούς και τα έργα τους.
Θα διαβάσουµε εποµένως ιστορικά βιβλία και θα
συζητήσουµε

πάνω

σ'

αυτά

και

στους

συγγραφείς τους.
Α. Λιάκος, 3 ώρες

Β. Επιλεγόµενα µη σεµιναριακά
ΙΙ 89 Εισαγωγή

Eισαγωγή

στην Αρχαία

Eπιγραφική.

Ελληνική
Επιγραφική

στην

Αρχαία

Eλληνική

Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των
φοιτητών µε τις µεθόδους προσέγγισης και
µελέτης

των

επιγραφών:

βιβλιογραφικά

εργαλεία (στις βιβλιοθήκες και στο Διαδίκτυο),
αποτύπωση
κειµένων,

και

µεταγραφή

χρονολόγηση
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και

επιγραφικών
συµπλήρωση

επιγραφών, αρχαϊκά αλφάβητα. Eξετάζονται
βασικές

κατηγορίες

ελληνικών

επιγραφών

δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Eπιδιώκεται
ο συσχετισµός των επιγραφικών πηγών µε
φιλολογικές µαρτυρίες και ιστορικά γεγονότα,
καθώς επίσης µε ζητήµατα τοπογραφίας και
προσωπογραφίας.
Χρησιµοποιείται power
ασκήσεις

µεταγραφής,

point και γίνονται
χρονολόγησης

και

συµπλήρωσης επιγραφών. Προβλέπονται επίσης
επισκέψεις στο Eπιγραφικό Mουσείο.
To µάθηµα υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass).
Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

ΙΙ 96 Αρχαία
Iστορία

Πολιτική και κοινωνία: Το αθηναϊκό µοντέλο
Στο µάθηµα θα εξεταστεί η ιστορική πορεία
της αρχαίας Αθήνας από τον Δράκοντα έως τον
Ανταλκίδα. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί, κυρίως
µέσα από τις γραµµατειακές πηγές, στην εξέλιξη
της πολιτικής και κοινωνικής της δοµής καθώς
και στα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την
διαµόρφωσή της.
Ν. Μπιργάλιας, 3 ώρες.

II 93 Βυζαντινή

Θεµατικές

προσεγγίσεις

Ιστορία

Ιστορία (7ος-12ος αι.)
Προσέγγιση

και

στη

ανάλυση

Βυζαντινή

ορισµένων

παραµέτρων της ιστορίας του Βυζαντίου, που
αναδεικνύουν ιδιαίτερα τον χαρακτήρα του και
τον ρόλο που διαδραµάτισε στον µεσαιωνικό
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κόσµο. Τέτοιες παράµετροι είναι η πολιτική
ιδεολογία και ο ρόλος της στην άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής, ο τρόπος λειτουργίας και
οι στόχοι της διπλωµατίας, οι αντιλήψεις για την
ειρήνη και τον πόλεµο και ο βαθµός και οι τρόποι
εφαρµογής τους, η εκπαίδευση, η κοινωνία και η
οργάνωση των πόλεων. Οι σχέσεις µε ορισµένους
από τους λαούς µε τους οποίους ήλθε σε
στενότερη συνάφεια

θα αναλυθούν επίσης,

εφόσον διαφωτίζουν τον χαρακτήρα και τον ρόλο
του Βυζαντίου. Η θεωρητική ανάπτυξη των
θεµάτων

τεκµηριώνεται

µε

τον

ιστορικό

σχολιασµό επιλεγµένων κειµένων από τις πηγές
της

περιόδου.

Για

τον

εµπλουτισµό

της

διδασκαλίας (µε διαγράµµατα, χάρτες, εικόνες
κλπ.) χρησιµοποιείται πρόγραµµα PowerPoint.
Αθηνά Κόλια-Δερµιτζάκη 3 ώρες

ΙΙ 213 Βυζαντινή
Ιστορία

Η γυναίκα στο Βυζάντιο.
Ο ρόλος της γυναίκας στην πολιτική και
κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου, ιδιαίτερα κατά
τη

µέση

εποχή.

Η

άσκηση

εξουσίας

από

γυναίκες, η νοµική θέση της γυναίκας σε σχέση
µε την κοινωνική πρακτική, η γυναίκα στην
οικογένεια, στην κοινωνική και οικονοµική ζωή
της

αυτοκρατορίας.

Ιστορικός

σχολιασµός

επιλεγµένων αποσπασµάτων κειµενικών πηγών.
Κατά

τη

διδασκαλία

γίνεται

χρήση

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
K. Νικολάου, 3 ώρες
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ΙΙ 64 Νεότερη

Προπαγανδιστικές στρατηγικές, πολιτικός λό-

Ευρωπαϊκή

γος

Ιστορία ΙΙ

Ευρώπη της Μεταρρύθµισης.

και

συγκρότηση

ταυτοτήτων

στην

Ενότητα 1η: Ανάλυση της οπτικοποιηµένης
λουθηρανικής

προπαγάνδας

στο

γερµανικό

χώρο. Η καθολική αντι-προπαγάνδα.
Ενότητα 2η: Η προπαγανδιστική αντιπαράθεση
στους γαλλικούς θρησκευτικούς πολέµους (15621598). 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 παρέχει το πρόγραµµα
PowerPoint και υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (eclass).
Κ. Γαγανάκης, 3 ώρες

ΙΙ 84 Ιστορία
Μεταπολεµικού
κόσµου ΙΙ

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, 3 ώρες

ΙΙ 113

Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην

Μεθοδολογικά

Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας).

Προβλήµατα της
Ιστορίας

Στο

µάθηµα

επιχειρείται

η

µελέτη

των

διαδικασιών συγκρότησης και ανάπτυξης της
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ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα στο πλαίσιο
των πολιτικών και κοινωνικών συγκυριών και
συγκριτικά µε την ευρωπαϊκή εµπειρία: Η
κυριαρχία και παρακµή της γενικής ιστορίας. Η
ανάπτυξη

του

ιστορικού

ενδιαφέροντος.

Η

Μεγάλη Ιδέα και οι ιστορικοί προσδιορισµοί της.
Ο Σπ. Ζαµπέλιος και το ελληνοχριστιανικό
παρελθόν. Το σχήµα του Κ.Δ. Παπαρρηγόπουλου
για µια ενιαία και συνεχή εθνική ιστορία. Η
ενσωµάτωση της µακεδονικής και βυζαντινής
περιόδου. Ο Σπ. Λάµπρος και η συγκρότηση
επιστηµονικής ιστορίας. Η στροφή προς το
Βυζάντιο και την νεοελληνική ιστορία. Ο Γ.
Κορδάτος και η εµφάνιση των κοµµουνιστικών
ιδεών στην ιστορία. Η ανάπτυξη της µαρξιστικής
ιστοριογραφίας έως και την ιστορική σύνθεση
του Ν. Σβορώνου. Η µελέτη του νεοελληνικού
διαφωτισµού και ο Κ. Θ. Δηµαράς.
E. Καραµανωλάκης, 3 ώρες

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Παρακολούθηση

προαιρετικού

ενισχυτικού

φροντιστηρίου

συνδέεται µε το περιεχόµενο του µαθήµατος ΙΙ 11 Αρχαία Ιστορία.
Π. Ράπτου
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που

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κωδ. Αριθ. - Τίτλος

Περιγραφή µαθήµατος - Διδάσκων – Ώρες

Μαθήµατος
ΙΑ 04 Εισαγωγή

Εισαγωγή στην Επιστήµη της Αρχαιολογίας:

στην Επιστήµη

ορισµοί, αρχές, µεθόδοι και πρακτικές.

της Αρχαιολογίας

Εξετάζονται οι κυριότεροι τρόποι εντοπισµού,
αποκάλυψης, χρονολόγησης και µελέτης των
αρχαιολογικών καταλοίπων. Επίσης συζητώνται
στοιχεία αρχαιολογικής δεοντολογίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και
ζητήµατα όπως η σηµασία της αρχαιολογίας και
η αξία της µελέτης του παρελθόντος για το
παρόν και το µέλλον των σύγχρονων κοινωνιών.
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παρουσιάζονται µελέτες περιπτώσεων από την αρχαιολογική έρευνα του ελληνικού (και όχι µόνο)
χώρου.
Σηµειώσεις, παρουσιάσεις και βιβλιογραφία είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του µαθήµατος στην διαδικτυακή πλατφόρµα η-Τάξη (http://
eclass.uoa.gr, κωδικός µαθήµατος ARCH284).
Προαιρετικές επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.
Γ. Παπαδάτος, 3 ώρες
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ΙΑ 11 Κλασική

Εισαγωγή στην Αρχαιολογία και Επισκόπηση

Αρχαιολογία Α’

των πρώιµων και αρχαϊκών χρόνων (περ. 1050480 π.Χ.).
Εισαγωγή στην επιστήµη της Αρχαιολογίας και
συνοπτική επισκόπηση της περιόδου 1050-480
π.Χ. σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα.
Αρχιτεκτονική, γλυπτική, µεταλλοτεχνία και
κεραµική-αγγειογραφία. Ανάλυση των βασικών
προβληµάτων της έρευνας.
Ε. Σηµαντώνη-Μπουρνιά, 3 ώρες (φοιτητές µε
επώνυµο που αρχίζει από Α-Ι).
Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, 3 ώρες (φοιτητές µε
επώνυµο που αρχίζει από Κ-Μ).
Χ. Κανελλόπουλος, 3 ώρες (φοιτητές µε επώνυµο
που αρχίζει από Ν-Ω).

ΙΑ 13 Βυζαντινή

Γνωριµία

µε

Αρχαιολογία A΄

Αρχαιολογίας:

τον

κλάδο

της

Βυζαντινής

Aπό την ιστορία της Χριστιανικής τέχνης του
19ου αι. στις διεπιστηµονικές προσεγγίσεις του
21ουαι.
Μελέτη

της

κοσµικής

και εκκλησιαστικής

αρχιτεκτονικής, της µνηµειακής ζωγραφικής και
της µικροτεχνίας της πρωτοβυζαντινής περιόδου
(4ος – 7ος αι. µ.Χ.). (η-Τάξη: Arch272).
Π. Πετρίδης, 3 ώρες

88

ΙΑ 15 Ιστορία
της Τέχνης Α’

Η

τέχνη

της

Αναγέννησης

και

του

Μανιερισµού
Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική. Μεγάλα
καλλιτεχνικά κέντρα, τοπικές σχολές, δηµιουργοί.
Ε. Μαυροµιχάλη, 3 ώρες

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΑ 43 Εµβάθυνση

Α1. Μνηµειακή τοπογραφία και αρχιτεκτο-

στην Αρχαιολογία

νική της Μυκηναϊκής Ελλάδας.
Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό πολιτισµό µε σύντοµη προσέγγιση στις κυριότερες εκφάνσεις του
στην οικονοµία και την κοινωνική κατάσταση.
Εξέταση, κατά περιοχές,

των σηµαντικότερων

µνηµείων: Ανακτορικά συγκροτήµατα / ακροπόλεις, οικιστικά κατάλοιπα, τάφοι / νεκροταφεία.
Στην ιστοσελίδα του µαθήµατος (eclass.uoa.gr)
έχουν αναρτηθεί οι σηµειώσεις για τους φοιτητές και εικόνες. Η διδασκαλία του µαθήµατος
γίνεται µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Εκδροµή στις Μυκήνες, την Τίρυνθα, τη Μιδέα και
το Ναύπλιο, καθώς και στη Θήβα, τον Ορχοµενό
και τον Γλα.
Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, 3 ώρες

Α2. Θεωρία της αρχαιολογικής επιστήµης:
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Κύρια ρεύµατα και σχολές
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εξοικείωση
µε τις κυριότερες κατευθύνσεις της αρχαιολογικής σκέψης, όπως η Ιστορία του Πολιτισµού, η
Νέα ή Διαδικαστική Αρχαιολογία και η Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία. Στόχος του µαθήµατος
είναι η κριτική µελέτη του θεωρητικού πλαισίου,
µέσα στο οποίο εγγράφεται κάθε είδος αρχαιολογικής έρευνας. Η πραγµάτευση θεωρητικών
ζητηµάτων στηρίζεται σε ενδεικτικά παραδείγµατα από το προϊστορικό Αιγαίο.
Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
νέων τεχνολογιών (ψηφιακό εποπτικό υλικό, ητάξη), διεξαγωγή συζήτησης επάνω σε ενδεικτικά θέµατα της θεωρίας της αρχαιολογίας και
επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Γ. Βαβουρανάκης, 3 ώρες

Β. Η τέχνη του 4ου αι. π.Χ. και των πρώιµων
ελληνιστικών χρόνων.
Επισκόπηση της γλυπτικής και της µεγάλης
ζωγραφικής της περιόδου 380-280 π.Χ. Κατά την
περίοδο αυτή παρατηρείται άνθηση της αρχαίας
γλυπτικής στην Αθήνα (Πραξιτέλης) και τη Σικυώνα (Λύσιππος) καθώς και διάδοση της ελληνικής τέχνης στις δυτικές σατραπείες της περσικής
αυτοκρατορίας µε αποτέλεσµα τους µνηµειώδεις
τάφους της Αλικαρνασσού (Μαυσωλείο) και της
Ξάνθου. Οι πρόσφατες ανασκαφές των Μακεδονικών τάφων της Πέλλας, της Βεργίνας και των
Λευκαδίων αποκάλυψαν εξαιρετικά δείγµατα
µνηµειώδους ζωγραφικής που είναι σύγχρονα µε
τη χρυσή εποχή της αρχαίας ζωγραφικής, όπως
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τη γνωρίζουµε από τις αρχαίες πηγές.
Όλγα Παλαγγιά, 3 ώρες

Γ. Φορητές εικόνες, εικονογραφηµένα χειρόγραφα και µικροτεχνία κατά την Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή περίοδο.
Επισκόπηση γλυπτικής και µικρογλυπτικής,
κεραµικής, υαλουργίας, νοµισµατικής, µεταλλοτεχνίας, αργυροχοίας, σµάλτων και υφασµάτων,
καθώς επίσης ζωγραφικής φορητών εικόνων. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στους εικονογραφικούς
κύκλους ιστορηµένων χειρογράφων.
Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία µε τις
διάφορες εκφάνσεις της βυζαντινής τέχνης σε
ποικιλία αντικειµένων. Θα αξιοποιηθούν οι
γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τη µελέτη της
µνηµειακής ζωγραφικής (ΙΑ 14 Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄), ώστε να διερευνηθεί η διάχυση των
εικονογραφικών θεµάτων σε ποικίλα υλικά, καθώς και η επιλογή τους και η κατάταξή τους σε
θεµατικές ενότητες. Η γνωριµία µε τα αντικείµενα θα γίνει σε Μουσεία και συλλογές βυζαντινών χειρογράφων.
Β. Κέπετζη, 3 ώρες

ΙA 26 Προϊστορική
Αρχαιολογία

Α. Nεολιθικές κοινωνίες
Η Νεολιθική εποχή αρχίζει κατά την 10η
χιλιετία π.Χ. µε τη βελτίωση των κλιµατολογικών συνθηκών και χαρακτηρίζεται από την εξηµέρωση των φυτών και των ζώων και την µόνιµη
εγκατάσταση. Στο µάθηµα αναλύονται τα συ-
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στατικά στοιχεία του Nεολιθικού πολιτισµού,
όπως αυτά εµφανίστηκαν στην Eγγύς Aνατολή,
οι µηχανισµοί της διάδοσης τους στην Ελλάδα
και τη Βαλκανική χερσόνησο καθώς και το ευρύτερο φαινόµενο της Νεολιθικοποίησης. Στόχος
µας είναι η µελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των αγρο-κτηνοτροφικών νεολιθικών κοινωνιών όσον αφορά τον υλικό πολιτισµό (οικονοµία, τεχνολογία κλπ), αλλά και τα ιδεολογικά
συστήµατα της εποχής.
Το µάθηµα εµπλουτίζεται µε εκπαιδευτική
εκδροµή και επισκέψεις σε µουσεία.
Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, 3 ώρες (φοιτητές µε
επώνυµο που αρχίζει από Α-Μ.

Β. Ο Νεολιθικός Πολιτισµός και το Περιβάλλον
Αντικείµενο των παραδόσεων είναι η ανασύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισµού κατά την Νεολιθική περίοδο µε στόχο τη
διερεύνηση των κατάλληλων συνθηκών για την
απαρχή της Νεολιθικοποίησης. Παρουσιάζεται ο
υλικός πολιτισµός της Νεολιθικής Περιόδου.
Αναφέρονται εισαγωγικά θεωρητικά ζητήµατα,
τα οποία σχετίζονται µε την διεπιστηµονική
µεθοδολογία και τη χρονολόγηση, την εµφάνιση
και την διάδοση του νεολιθικού φαινοµένου στον
Παλαιό και στον Νέο Κόσµο (Ευρώπη, Αφρική
και Ασία), µε έµφαση στις περιβαλλοντικές
συνθήκες

που

επηρέασαν

την

πολιτισµική

πορεία και εξέλιξη. Αναδεικνύεται η στενή σχέση
περιβάλλοντος και Νεολιθικού πολιτισµού µε
αναφορά στην εξηµέρωση φυτών και ζώων, στην
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εκµετάλλευση φυσικών πόρων και γενικότερα
στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-φύσης (κυνήγι,
αλιεία, συλλογή πρώτων υλών κλπ).
Το µάθηµα εµπλουτίζεται µε επισκέψεις σε
εργαστήρια και µουσεία.
Λ. Καραλή, 3 ώρες (φοιτητές µε επώνυµο που
αρχίζει από Ν-Ω.

ΙΑ 42 Αρχαιολογία
των Ανατολικών
Πολιτισµών

Αρχαιολογία των Ανατολικών Πολιτισµών
Αντικείµενο της παράδοσης θα αποτελέσει η
επισκόπηση της ιστορίας και αρχαιολογίας της
Εγγύς Ανατολής κατά την 2η και πρώιµη 1η χιλιετία π.Χ. Θα δοθεί έµφαση στην Ανατολία (Χεττιτική αυτοκρατορία, Φρυγία, Λυδία), την Συροπαλαιστίνη (Υστεροχεττιτικά και Αραµαϊκά βασίλεια, Ισραήλ / Φιλισταίοι, Χαναανίτες / Φοίνικες, Ασσυριακή εξάπλωση) και την Αίγυπτο (Νέο
Βασίλειο, 3η Ενδιάµεση Περίοδος). Ιδιαίτερες
αναφορές θα γίνουν στα κείµενα της Ανατολής
που αναφέρονται στο Αιγαίο (Ahhiyawa, Keftiu,
Tanaja).
Για βιβλιογραφία, εικόνες και τις σηµειώσεις
του µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr (ARCH192).
Κ. Κοπανιάς, 3 ώρες

ΙΑ 108

Εισαγωγή στην Αρχαιολογία των Ρωµαϊκών

Αρχαιολογία των

Χρόνων

Ρωµαϊκών Χρόνων

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εξέλιξη της
τέχνης των ρωµαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων
από τον Αύγουστο, το 30 π.Χ., όταν τυπικά
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τελειώνει η Ελληνιστική Εποχή, µέχρι και τον Μ.
Κωνσταντίνο. Εξετάζονται επίσης οι αρχές της
τέχνης της περιόδου, τόσο στον ιταλικό χώρο
(Ετρούσκοι, Δηµοκρατική / «Ρεπουµπλικανική»
Ρώµη) όσο και στην ελληνιστική Ανατολή, καθώς και η Ύστερη Αρχαιότητα, η µετάβαση δηλαδή στο χριστιανικό κόσµο. Παράλληλα, µελετώνται τα ιστορικά και κοινωνικό-πολιτικά δεδοµένα
για την πληρέστερη κατανόηση των καλλιτεχνικών µορφών. Έµφαση δίνεται στην αρχιτεκτονική και τη γλυπτική – ιδίως στο πορτραίτο και
τις σαρκοφάγους -, και κατά δεύτερο λόγο στη
ζωγραφική / ψηφιδωτά και την κεραµική.
Βιβλιογραφία, παρουσιάσεις και κείµενα (για
θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στο προσφερόµενο εγχειρίδιο) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
µαθήµατος

στην

η-τάξη

(http://eclass.uoa.gr/

courses/ARCH 274).
Επίσκεψη στη Ρωµαϊκή Συλλογή του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου.
Προϋπόθεση για την κατανόηση του µαθήµατος αποτελεί η επιτυχής περάτωση του ΙΑ 12:
Κλασική Αρχαιολογίας Β΄.
Στ. Κατάκης, 3 ώρες

ΙΑ 44
Μεταβυζαντινή
Αρχαιολογία

Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία
Επισκόπηση της αρχαιολογίας και τέχνης της
περιόδου από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, µέσα από τα
µνηµεία και τα φορητά αντικείµενα τέχνης του
ελλαδικού χώρου κυρίως, αλλά και των µεγάλων
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κέντρων του Eλληνισµού της εποχής.
Εξετάζονται πόλεις και οικισµοί των περιοχών
υπό λατινική και οθωµανική κυριαρχία, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική (τοιχογραφίες, φορητές
εικόνες, µικρογραφίες χειρογράφων), µε έµφαση
στις µεγάλες ζωγραφικές τάσεις του 16ου αιώνα,
τα σηµαντικότερα µνηµεία και τους κύριους εκπροσώπους. Εξετάζονται επίσης η λιθογλυπτική,
η ξυλογλυπτική και άλλες µορφές τέχνης, όπως
αργυροχοΐα, κεντητική, κεραµική.
Στόχος του µαθήµατος είναι να παράσχει µια
συνολική εικόνα της τέχνης της µεταβυζαντινής
περιόδου στην Ελλάδα, ενταγµένης στο ιστορικό,
κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο της εποχής.
Επιπλέον επισκέψεις σε µουσεία και συλλογές
των Αθηνών, µεταβυζαντινά µνηµεία της Αττικής και, ει δυνατόν, της Πελοποννήσου.
Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου, 3 ώρες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Α. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ5
ΣΑ 110

Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εργαστηριακές

Περιβαλλοντική

Πρακτικές της Γεωαρχαιολογίας

Οι φοιτητές δηλώνουν την επιλογή τους στον/στη διδάσκοντα/ουσα με την έναρξη των μαθημάτων. Η
βαθμολόγησή τους θα γίνει με βάση τη συμμετοχή τους, την προφορική παρουσίαση και τη γραπτή
μορφή της εργασίας τους.

5
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Αρχαιολογία Β’

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών
τα ευρήµατα ανευρίσκονται συνήθως θαµµένα
στη γη. Αντικείµενο της Γεωαρχαιολογίας απότελεί η µελέτη των ιζηµάτων, των πετρωµάτων,
του εδάφους, καθώς και άλλων γεωµορφολογικών παραγόντων, οι οποίοι συµβάλλουν στη διαµόρφωση της στρωµατογραφίας, στην κατανόηση των συνθηκών σχηµατισµού των αρχαιολογικών αποθέσεων, στα στάδια διάβρωσης οργανικών και ανόργανων ευρηµάτων, στην προέλευση
των πρώτων υλών και γενικότερα στην ταφονοµία.
Στο µάθηµα αυτό γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήµατα ζωτικής σηµασίας, τα οποία
απασχολούν άµεσα τον αρχαιολόγο, ο οποίος µε
τη βοήθεια ορισµένων βασικών εξειδικευµένων
γεωλογικών γνώσεων επιχειρεί να κατανοήσει
τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανασκαφή
και στη συνέχεια την ερµηνεία της. Η διδασκαλία
εµπλουτίζεται µε τη χρήση των δυνατοτήτων
που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και µε πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Αρχαιολογίας και στο πεδίο.
Το µάθηµα είναι συνέχεια του πιλοτικού ενισχυµένου

µάθηµατος

στα

πλαίσια

του

αναµορφωµένου Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών, ΕΠΕΑΕΚ, και γίνεται σε συνεργασία
µε τον καθηγητή Γεωλογίας κο Γ. Φερεντίνο και
άλλα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Γεωλογίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών
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Λ. Kαραλή, 3 ώρες

ΣΑ 116
Προϊστορική
Αρχαιολογία

Μινωική θρησκεία
Οι απαρχές της µινωικής θρησκείας. Το µινωικό «πάνθεον». Προανακτορικά ιερά. Η λατρεία
κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο. Θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές κατά την εποχή
των νέων ανακτόρων. Τόποι λατρείας, εντός και
εκτός των οικιστικών εγκαταστάσεων. Τελετουργίες, θρησκευτικά σύµβολα και λατρευτικός εξοπλισµός. Η θρησκεία στην Κρήτη της Μετανακτορικής περιόδου. Διάδοση, επιδράσεις και επιβιώσεις.
Αξιολόγηση µε γραπτή εργασία, της οποίας θα
προηγηθεί υποχρεωτική προφορική παρουσίαση.
Θα δοθεί βασική βιβλιογραφία.
Ελ. Πλάτων, 3 ώρες

ΣΑ 70

Η Μέση Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική

Προϊστορική

Ελλάδα και η γένεση του Μυκηναϊκού κόσµου

Αρχαιολογία

Κατανοµή οικισµών. Οικιστική και ταφική
αρχιτεκτονική. Ταφικά έθιµα. Κεραµική. Οικονοµία και κοινωνία.
Σεµινάριο µε υποχρεωτικές εργασίες.
Αφρ. Χασιακού – Αργυράκη, 3 ώρες

ΣΑ 13 Αρχαιολογία

Ταφικά έθιµα και οι αντιλήψεις για τον Κάτω

Ανατολικών

Κόσµο στην ανατολική Μεσόγειο κατά την

Πολιτισµών

Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιµη
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Εποχή του Σιδήρου.
Αντικείµενο του σεµιναρίου θα αποτελέσει η
µελέτη των ταφικών εθίµων στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου (Ανατολία, Συροπαλαιστίνη, Αίγυπτος). Οι αρχαιολογικές µαρτυρίες θα συνδεθούν µε διαθέσιµα κείµενα από την
Εγγύς Ανατολή, συµπεριλαµβανοµένης και της
Μεσοποταµίας, που µας επιτρέπουν να ανασυνθέσουµε τις αντιλήψεις που είχαν οι άνθρωποι
εκείνης της εποχής σχετικά µε τον Κάτω Κόσµο
και την µεταθανάτια ύπαρξη.
Για βιβλιογραφία, εικόνες και τις σηµειώσεις
του

µαθήµατος:

http://eclass.uoa.gr/courses/

ARCH351.
Κ. Κοπανιάς, 3 ώρες

ΣΑ 79 Κλασική

Αναθήµατα στα ελληνικά ιερά κατά την

Αρχαιολογία

αρχαιότητα
Το σεµινάριο εξετάζει τα αναθήµατα στα
αρχαία ελληνικά ιερά κατά εποχές. Θα εξεταστεί
η µορφή και το είδος των αναθηµάτων στους
διάφορους θεούς και θα διερευνηθεί ο σκοπός
της ανάθεσής τους, η θέση τους στα ιερά, καθώς
και οι σχετικές εικονογραφικές και επιγραφικές
µαρτυρίες. Τα θέµατα που θα διερευνηθούν
αφορούν επίσης σε πτυχές της λατρείας, στη
σχέση του αναθέτη µε το θείο, στην κοινωνική
θέση των αναθετών και στις κοινωνικές και
πολιτικές

συνθήκες

που

επικρατούσαν

την

εποχή της ανάθεσης.
Σεµινάριο µε υποχρεωτική εκπόνηση εργασίας
(προφορικά και γραπτά), συνοδευόµενο από επι-
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σκέψεις σε αρχαιολογικά Μουσεία και ιερά.
Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, 3 ώρες

ΣΑ 12 Kλασική

Η Αθηναϊκή αρχιτεκτονική της ελληνιστικής

Αρχαιολογία

και ρωµαϊκής εποχής.
Καταγραφή λιθοσωρών της Ρωµαϊκής Αγοράς
(συνεργασία µε Α΄ ΕΠΚΑ).
Υποχρεωτική γραπτή εργασία.
Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου, 3 ώρες

ΣΑ 140 Βυζαντινή
Αρχαιολογία

Βυζαντινή κεραµική
Μελέτη

των

κεραµικών

τεχνέργων,

της

τεχνολογίας κατασκευής τους, της οργάνωσης
των εργαστηρίων και της διακίνησης της βυζαντινής κεραµεικής µε έµφαση στις µεσογειακές
παραγωγές της πρωτοβυζαντινής περιόδου. Θα
διερευνηθούν επίσης η ιστορική, οικονοµική και
η κοινωνική διάσταση της κεραµεικής.
Σεµινάριο µε υποχρεωτική παρακολούθηση και
εργασίες.
Π. Πετρίδης, 3 ώρες

ΣΑ 141 Βυζαντινή

Δυτικές επιδράσεις στην υστεροβυζαντινή και

Αρχαιολογία

τη µεταβυζαντινή ζωγραφική.
Θα µελετηθεί το ζήτηµα των δυτικών επιδράσεων στην εντοίχια ζωγραφική, τη ζωγραφική
φορητών εικόνων και την εικονογράφηση χειρόγραφων κωδίκων κατά την υστεροβυζαντινή και
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τη µεταβυζαντινή περίοδο σε διάφορες περιοχές
του ελληνικού χώρου και εκτός αυτού. Θα διερευνηθούν οι δίαυλοι επαφής των Ελλήνων ζωγράφων µε τα ρεύµατα της Δύσης από τον ύστερο Μεσαίωνα µέχρι την εποχή του Μπαρόκ, το
εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο, θέµατα εικονογραφίας, τεχνοτροπίας, χορηγίας και οι προκύπτοντες νέοι τρόποι έκφρασης στην παραγωγή τους.
Σεµινάριο µε υποχρεωτικές εργασίες και επισκέψεις σε µουσεία και συλλογές
Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου, 3 ώρες.

Β. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ
IA 74 Προϊστορική
Αρχαιολογία

Η Προϊστορία της Κύπρου.
Εξετάζεται συνοπτικά η ανάπτυξη των πρώιµων κοινωνιών στο νησί, δηλ. της νεολιθικής και
χαλκολιθικής περιόδου, ενώ παράλληλα επιχειρείται η σύνδεση της τελευταίας µε τις εξελίξεις
της Εποχής του Χαλκού. Μεγαλύτερη έµφαση
δίνεται στα κοινωνικά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν την Πρώιµη, Μέση και Ύστερη Χαλκοκρατία.

Αναλύονται

ζητήµατα

χωροοργάνωσης,

παραγωγικών διαδικασιών και θεσµικών µεταβολών (διοίκηση, οικονοµία, θρησκεία) στη διάρκεια της µακράς αυτής περιόδου, µέσα από τη
µελέτη των υλικών καταλοίπων. Η πολιτισµική
φυσιογνωµία του νησιού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των σηµαντικών εξελίξεων που
έλαβαν χώρα στην ανατολική Μεσόγειο κατά
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την εποχή αυτή.
Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
Επίσης, το µάθηµα συµπληρώνεται µε επισκέψεις σε µουσειακές συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων στην Αθήνα.
Ε. Μαντζουράνη, 3 ώρες

ΙΑ 203
Προϊστορική
Αρχαιολογία

Μέθοδοι, Υλικά, Τεχνικές
Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των
φοιτητών σε θέµατα που θεωρούνται δεδοµένα
και γνωστά γι’ αυτούς, αλλά συχνά δεν είναι. Θα
συζητηθούν θεωρητικά ζητήµατα δεοντολογίας
και µεθοδολογίας της επιστηµονικής έρευνας και
πρακτικοί τρόποι καταγραφής και µελέτης του
αρχαιολογικού υλικού µε στόχο τη δηµοσίευση ή
την εκπόνηση επιστηµονικών εργασιών. Επίσης,
θα

συζητηθούν

θέµατα

ορολογίας

και

µετάφρασης. Θα γίνει αναφορά σε υλικά και τις
τεχνικές της επεξεργασίας τους, στη χρήση και
τη διακίνησή τους στο προϊστορικό Αιγαίο, µε
έµφαση στην κεραµική.
Προαιρετικές εργασίες.
Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη, 3 ώρες

ΙΑ 73 Προϊστορική
Αρχαιολογία

Μυκηναϊκή Μικροτεχνία
Επισκόπηση των σηµαντικότερων δηµιουργηµάτων α) χρυσοχοϊας - αργυροχοϊας, β) σφραγιδογλυφίας, γ) ελεφαντουργίας και δ) εκ τεχνητών υλών (φαγεντιανής και υαλόµαζας) της
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‘Υστερης Εποχής του Χαλκού. Ιδιαίτερη έµφαση
δίδεται στην ακµή της Μυκηναϊκής περιόδου στο
Αιγαίο (1400-1100 π.Χ.). Ανάλυση υλικού, τυπολογία, ερµηνεία.
Εργασίες προαιρετικές. Επισκέψεις στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Α.Παπαδηµητρίου-Γραµµένου, 3 ώρες

ΙΑ 100

Αρχαιολογία

Προϊστορική

ερµηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία

του

τοπίου:

θεωρητικές και

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι αφενός η παρουσίαση των κυριοτέρων εννοιών και µεθόδων
που συγκροτούν το ερευνητικό πεδίο της λεγόµενης “αρχαιολογίας του τοπίου” και αφετέρου η
συµβολή του πεδίου αυτού στηνκατανόηση της
Προϊστορίας του Αιγαίου. Το µάθηµα χωρίζεται
σε τρεις θεµατικούς κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος εστιάζει στον ορισµό της έννοιας του τοπίου και στις επιµέρους θεωρητικές
και µεθοδολογικές προσεγγίσεις: παραδοσιακή
εικονογραφία, διαδικαστική έρευνα επιφανείας,
µεταδιαδικαστικές και γνωσιαρχικές ερµηνευτικές µέθοδοι, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφόρησης και ανασύνθεση τοπίου. Ο δεύτερος κύκλος εξετάζει ενδεικτικά παραδείγµατα από την
Προϊστορία: παλαιολιθική και µεσολιθική χρήση
σπηλαίων, νεολιθικές τούµπες και εκτεταµένοι
οικισµοί, το πρωτοκυκλαδικό δίκτυο θαλασσίων
επαφών, ταφικά µνηµεία της Εποχής του Χαλκού
στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, µινωικά ιερά
κορυφής, τοιχογραφίες της Ύστερης Εποχής του
Χαλκού στο Αιγαίο. Ο τρίτος κύκλος εξετάζει το
τοπίο ως πολιτιστικό αγαθό και σκιαγραφεί το
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θεσµικό πλαίσιο και τις πρακτικές προστασίας
του.
Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
νέων τεχνολογιών (ψηφιακό εποπτικό υλικό, ητάξη).
Γ. Βαβουρανάκης, 3 ώρες

ΙΑ 116 Κλασική

Σχεδιάζοντας και ζωγραφίζοντας κατά τον 8o

Αρχαιολογία

και τον 7ο αι. π.Χ.
Κατασκευή, παραγωγή, εµπόριο και χρήση των
αρχαίων ελληνικών αγγείων. Τεχνικές διακόσµησης της κεραµικής, σχήµατα αγγείων, εικονογραφικά και διακοσµητικά θέµατα στα σηµαντικότερα ελληνικά κεραµικά εργαστήρια των
Υστερο-γεωµετρικών και Πρώιµων Αρχαϊκών
χρόνων. Τα κέντρα παραγωγής, η σηµασία τους
για την αρχαιολογική έρευνα και τη γνώση του
αρχαίου κόσµου.
Ε. Σηµαντώνη-Μπουρνιά, 3 ώρες

ΙΑ 115 Κλασική

Τα ιερά της Ολυµπίας, των Δελφών, της

Αρχαιολογία

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 (η-Τάξη ARCH
238).
Το µάθηµα θα ολοκληρωθεί µε εκπαιδευτική
εκδροµή. Προϋπόθεση για την επιλογή του συγκεκριµένου µαθήµατος αποτελεί η επιτυχής
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περάτωση των µαθηµάτων κλασικής αρχαιολογίας α΄ και β΄ εξαµήνων.
Π. Βαλαβάνης, 3 ώρες

ΙΑ 201 Κλασική

Η γλυπτική των ελληνιστικών χρόνων (323-30

Αρχαιολογία

π.Χ.).
Η γλυπτική των ελληνιστικών χρόνων είναι
εξαιρετικά πλούσια σε θεµατολογία και στυλιστικά ρεύµατα. Διακρίνεται ταυτόχρονα για την
κατάκτηση της τρίτης διάστασης και τις επαναστατικές τάσεις αλλά και για τον κλασικισµό της
και αναπτύσσεται η τέχνη του πορτραίτου. Η
Αθήνα χάνει την πρωτοκαθεδρία σαν καλλιτεχνικό κέντρο και το κέντρο βάρους µετατοπίζεται
στην Αλεξάνδρεια, την Πέργαµο και την Ρόδο.
Εξετάζεται επίσης και η γλυπτική των εσχατιών
της ελληνιστικής οικουµένης, όπως είναι η Βακτριανή και η Κοµµαγηνή.
Ό. Παλαγγιά, 3 ώρες

ΙΑ 130 Ιστορία της

Ιστορία της Χαρακτικής και των Γραφικών

Τέχνης

Τεχνών, 15ος-20ός αι.
Εξετάζονται οι τεχνικές / µέθοδοι της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών, η θεµατογραφία
των έργων, και οι καλλιτέχνες χαράκτες στον
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ειδική αναφορά γίνεται στην τέχνη του εικονογραφηµένου εντύπου
(βιβλίου, περιοδικού, εφηµερίδας), όπως και η
τεχνολογική εξέλιξη στην ψηφιακή εποχή.
Περιλαµβάνονται υποχρεωτικές επισκέψεις σε
σχετικές εκθέσεις µουσείων, πινακοθηκών και
104

αιθουσών τέχνης. Εργασίες προαιρετικές.
Δ. Παυλόπουλος, 3 ώρες

ΙΑ 132 Ιστορία της

Ιστορία της Νεοελληνικής Γλυπτικής, 19ος-

Τέχνης

20ός αι.
Εξετάζονται παράµετροι της γλυπτικής στη
νεότερη Ελλάδα, οι δηµιουργοί και τα έργα τους.
Θίγονται ακόµα τα επιµέρους κεφάλαια των
υπαίθριων δηµόσιων και ιδιωτικών γλυπτών,
των αρχιτεκτονικών και των κοιµητηριακών, µε
έµφαση στις αισθητικές ιδιοτυπίες τους (καλόγουστα και κακόγουστα), των εικονογραφικών
προτύπων τους, καθώς και συλλογών της νεοελληνικής γλυπτικής.
Περιλαµβάνονται υποχρεωτικές επισκέψεις σε
σχετικές εκθέσεις µουσείων και αιθουσών τέχνης, στην Εθνική Γλυπτοθήκη, στα αθηναϊκά
κοιµητήρια, καθώς και σε εργαστήρια σύγχρονων Ελλήνων γλυπτών.
Εργασίες προαιρετικές.
Δ. Παυλόπουλος, 3 ώρες
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κωδ. Αριθ. - Τίτλος

Περιγραφή µαθήµατος - Διδάσκων - ΄Ωρες

Μαθήµατος
ΙΑ 02 Προϊστορική

Οι Πολιτισµοί του Προϊστορικού Αιγαίου.

Αρχαιολογία

Γενική επισκόπηση.
Παρουσιάζονται οι πολιτισµοί που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Λίθου και
την Εποχή του Χαλκού. Εξετάζονται οι σηµαντικότερες κατηγορίες του υλικού πολιτισµού κάθε
περιόδου: οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική,
ταφικά έθιµα, κεραµική, εργαλειοτεχνία, ειδωλοπλαστική, µικροτεχνία. Γίνεται προσπάθεια ανασύνθεσης της καθηµερινής ζωής, της οικονοµίας
και της οργάνωσης των κοινωνιών του Προϊστορικού Αιγαίου.
Στην ιστοσελίδα http://eclass.uoa.gr έχουν αναρτηθεί για τους φοιτητές σηµειώσεις, εικόνες και
βιβλιογραφία.
Α. Παπαδηµητρίου-Γραµµένου, 3 ώρες (φοιτητές
µε επώνυµο που αρχίζει από Α - Μ).
Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη, 3 ώρες (φοιτητές µε
επώνυµο που αρχίζει από Ν - Ω).

ΙΑ 10 Προϊστορική
Αρχαιολογία

Μινωική Αρχαιολογία.
Εξετάζονται όλες οι περίοδοι ανάπτυξης του
Μινωικού πολιτισµού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται
στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και των τεχνών
(κεραµική, λιθοτεχνία, ελεφαντουργία, φαγεντι106

ανουργία, τοιχογραφία κ.ά), από την Προανακτορική µέχρι και την Τελική Ανακτορική περίοδο.
Η διδασκαλία θα εµπλουτίζεται µε τη χρήση
των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Στην ιστοσελίδα http://eclass.uoa.gr έχουν
αναρτηθεί για τους φοιτητές σηµειώσεις, εικόνες
και βιβλιογραφία.
Ε. Μαντζουράνη, 3 ώρες (φοιτητές µε επώνυµο
που αρχίζει από Α-Μ).
Ελ. Πλάτων, 3 ώρες (φοιτητές µε επώνυµο που
αρχίζει από Ν-Ω).

IΑ 72 Προϊστορική

Το νησιωτικό Αιγαίο κατά την Πρώιµη Εποχή

Αρχαιολογία*

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.
Σηµειώσεις, παρουσιάσεις και βιβλιογραφία
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος στη
διαδικτυακή πλατφόρµα η-Τάξη (http://eclass.
uoa.gr, κωδικός µαθήµατος ARCH170). Προαιρετικές επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς
Χώρους.
Γιάννης Παπαδάτος, 3 ώρες.

*Δείτε σχετικά, διορθώσεις στο τέλος του οδηγού σπουδών.
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ΙΑ 12 Κλασική

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών

Αρχαιολογία Β’

χρόνων (480 π.Χ. - 1ος αι. π.Χ.).
Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Συνολική θεώρηση της τέχνης µε έµφαση στην αρχιτεκτονική
και τη γλυπτική, αλλά και στην κεραµικήαγγειογραφία, τη ζωγραφική και τα ψηφιδωτά.
Στάδια εξέλιξης και βασικοί χαρακτήρες. Προβλήµατα της έρευνας.
Φροντιστήριο σε αρχαιολογικούς χώρους και
Μουσεία.
Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου, 3 ώρες (φοιτητές µε
επώνυµο που αρχίζει από Α-Θ).
Στ. Κατάκης, 3 ώρες (φοιτητές µε επώνυµο που
αρχίζει από Ξ-Ω).

Δ. Πλάντζος, 3 ώρες (Ι-Ν)
ΙΑ 14 Βυζαντινή
Αρχαιολογία Β’

Βυζαντινή Αρχαιολογία Β’.
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η

επισκό-

πηση της αρχαιολογίας και τέχνης της περιόδου
από τα µέσα του 7ου αιώνα µέχρι την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης. Θα εξετασθούν µνηµεία
και φορητά αντικείµενα τέχνης που αντανακλούν την καλλιτεχνική παραγωγή της βασιλεύουσας και των µεγάλων κέντρων της εποχής.
H µελέτη της ναοδοµίας, που παρουσιάζει τα
σηµαντικότερα επιτεύγµατα στην αρχιτεκτονική,
θα αποτελέσει το πρώτο θέµα µελέτης και θα
περιλαµβάνει την τυπολογία και τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Συµπληρωµατικά, θα γινουν σύντοµες
αναφορές στην οργάνωση των πόλεων κατά την
ίδια περίοδο .
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Δεύτερο θέµα µελέτης θα αποτελέσει κυρίως ο
ζωγραφικός διάκοσµος των ναών που µαζί µε τα
εικονογραφηµένα χειρόγραφα και τις φορητές
εικόνες - δυο τοµείς στους οποίους θα γίνουν
σύντοµες αναφορές - συνοψίζει τις εικονογραφικές και στυλιστικές εξελίξεις στο χώρο των
αναπαραστατικών τεχνών στο Βυζάντιο. Για µια
ολοκληρωµένη επισκόπηση της καλλιτεχνικής
παραγωγής της περιόδου θα γίνουν επίσης
σύντοµες αναφορές στη γλυπτική σε µάρµαρο
και σε έργα

µικρογλυπτικής, ενώ θα παρατε-

θούν επιλεκτικά εκφάνσεις και άλλων τοµέων
καλλιτεχνικής δηµιουργίας, όπως η µεταλλοτεχνία, χρυσοχοϊα, σµάλτα, γυαλί, υφάσµατα,
καθώς και κεραµική και νοµίσµατα.
Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση µιας
συνολικής εικόνας της αρχιτεκτονικής και της
καλλιτεχνικής, γενικότερα, παραγωγής της εξεταζόµενης περιόδου, ενταγµένης µέσα στο ιστορικό, κοινωνικό και οικονοµικό της πλαίσιο.
Προβλέπονται επισκέψεις σε Μουσεία και συλλογές της Αθήνας, σε βυζαντινά µνηµεία της Αττικής, στη µονή Οσίου Λουκά στη Βοιωτία και εφόσον υπάρξει δυνατότητα - στο Μυστρά.
Β. Κέπετζη, 3 ώρες (Α-Κ)
Γ. Πάλλης, 3 ώρες (Λ-Ω)
ΙΑ 16 Ιστορία της

Η Τέχνη του Μπαρόκ και του Ροκοκό στην

Τέχνης Β΄

Ευρώπη. Διαφοροποιήσεις, τοπικές σχολές,
δηµιουργοί
Εξετάζεται η τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική,
αρχιτεκτονική) του 17ου και του 18ου αιώνα στον
ευρωπαϊκό χώρο. Διακρίνονται οι ιδιαιτερότητες
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των τεχνοτροπιών και οι επιµέρους τάσεις που
αναπτύσσονται, µε αναφορά σε καλλιτέχνες.
Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
Δ. Παυλόπουλος, 3 ώρες

ΙΑ 17 Εισαγωγή
στην Επιστήµη
της Ιστορίας της
Τέχνης

Ιστορία της Τέχνης: Βασικές αρχές
Διδάσκεται η σηµασιολογία του έργου της
τέχνης, στοιχεία της τεχνικής και των υλικών της
καλλιτεχνικής του διαπραγµάτευσης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, ψηφιδωτό, κεραµική,
αρχιτεκτονική, φωτογραφία), καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά των περιόδων που αφορούν
την αρχαιότητα µέχρι και την σύγχρονη εποχή.
Το µάθηµα επικεντρώνεται σε σηµαντικά έργα
και δηµιουργούς, µε παράλληλη προβολή σχετικών εικόνων (slides) από την Ιστορία της Τέχνης.
Α. Σχινά, 3 ώρες
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Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΑ 21 Τοπογραφία

Ι. Μνηµειακή τοπογραφία των Αθηνών κατά

- Αρχιτεκτονική -

τους αρχαίους και πρωτοβυζαντινούς χρόνους

Πολεοδοµία -

Σύντοµη εισαγωγή για την ιστορία της πόλεως,

Ανασκαφική

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 και της Ρωµαϊκής Αγοράς, του Κεραµεικού και του Ολυµπιείου. Επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους (η-Τάξη: ARCH 220).
Ε. Σηµαντώνη-Μπουρνιά, 3 ώρες.
Λ. Παλαιοκρασσά, 3 ώρες.
Π. Πετρίδης, 3 ώρες
ΙΙ. Ανασκαφική
Θεωρία και πρακτική άσκηση (σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις αρχές του εαρινού
εξαµήνου.
Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου, 3 ώρες

ΙΑ 31 Κλασική
Αρχαιολογία Γ’

Α. Επισκόπηση της γλυπτικής του 5ου αι. π.Χ.
Ο 5ος αι. π.Χ. αποτελεί τον χρυσό αιώνα της
αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Χαρακτηρίζεται
από τη γέννηση του κλασσικού ρυθµού µετά το
πέρας των περσικών πολέµων του 490 και 480/79.
Η Αθήνα καθιερώνεται σαν το σηµαντικότερο
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καλλιτεχνικό κέντρο του ελληνικού κόσµου µε
σπουδαιότερο µνηµείο τον Παρθενώνα και τα
γλυπτά του. Μεγαλύτερος γλύπτης αναδεικνύεται ο Αθηναίος Φειδίας.
Όλγα Παλαγγιά, 3 ώρες
Β. Κλασική Αρχιτεκτονική.
Εξετάζονται οι ναοί και τα ιερά της Ελλάδας
από το 600 π.Χ. έως τον 1ο αιώνα π.Χ. Γίνεται
επισκόπηση των συστατικών των ιερών και
αποτυπώνεται µε τρόπο συστηµατικό η εξέλιξη
του δωρικού και του ιωνικού ρυθµού. Θίγεται το
ζήτηµα της οργάνωσης του ιερού, της σηµασίας
του αρχαίου ελληνικού ναού ως προϊόν σχεδίασης και των οργανικών λεπτοµερειών. Θα δοθεί
βασική βιβλιογραφία. Το µάθηµα εµπλουτίζεται
µε διαλέξεις διακεκριµένων αρχιτεκτόνων.
Χ. Κανελλόπουλος, 3 ώρες

ΙΑ 29 Ιστορία

Νεοελληνική Τέχνη από τον 19ο έως τις αρχές

Τέχνης

του 20ού αιώνα. Ζωγραφική, Γλυπτική Αρχιτεκτονική.
Στο µάθηµα θα εξετασθούν: Η Επτανησιακή
Σχολή, η τέχνη της Οθωνικής περιόδου, η Σχολή
του Μονάχου, ο Νεοκλασικισµός στη γλυπτική
και την Αρχιτεκτονική στο πλαίσιο της εθνικής
ιδεολογίας του νεοελληνικού κράτους, ο συµβολισµός στη ζωγραφική και τη γλυπτική και η ελληνική τέχνη στις απαρχές του µοντερνισµού.
Ε. Μαυροµιχάλη, 3 ώρες
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Δείτε επίσης, στο
τέλος του οδηγού
σπουδών, μαθήματα
που προστέθηκαν εκ
των υστέρων.

Α. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ6
ΣΑ 77

Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις της

Περιβαλλοντική

Βιοαρχαιολογίας.

Αρχαιολογία Α’

Σε σπήλαια, ανοικτές θέσεις, σε οικισµούς, σε
ανάκτορα, σε τάφους έρχονται στο φως τέχνεργα, όπως αγγεία, ειδώλια, εργαλεία κ.ά. αλλά και
περιβαλλοντικά κατάλοιπα, οστά, δόντια κ.ά.
Στο µάθηµα αυτό, µέσα από την εξέταση του ανθρώπινου σκελετού, των φυτικών και ζωικών καταλοίπων καθώς και του µαλακολογικού υλικού,
αναδεικνύεται η σηµασία και η συµβολή της µελέτης των αρχαιοπεριβαλλοντικών καταλοίπων.
Το µάθηµα έχει ως στόχο την παράθεση των
σηµαντικοτέρων επιστηµονικών µεθόδων συλλογής, µελέτης και αξιοποίησης των αρχαιοπεριβαλλοντικών καταλοίπων για µια ολοκληρωµένη ανασύσταση του περιβάλλοντος, µέσα στο
οποίο αποτυπώθηκαν οι προσπάθειες, οι δραστηριότητες, τα επιτεύγµατα αλλά και οι ελπίδες
του νεολιθικού ανθρώπου.
Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες
και µε πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας.

-

.
Λ. Kαραλή, 3 ώρες
Οι φοιτητές δηλώνουν την επιλογή τους στον/στη διδάσκοντα/ουσα με την έναρξη των μαθημάτων. Η
βαθμολόγησή τους θα γίνει με βάση τη συμμετοχή τους, την προφορική παρουσίαση και τη γραπτή
μορφή της εργασίας τους.
6
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ΣΑ 10 Προϊστορική
Αρχαιολογία

Προϊστορικές λιθοτεχνίες και λίθινα εργαλεία.
Οι προϊστορικές λιθοτεχνίες και τα λίθινα εργαλεία συνιστούν ένα νέο σχετικά γνωστικό αντικείµενο της αρχαιολογικής έρευνας στη χώρα.
Ως τεκµήρια ανθρώπινης δραστηριότητας, αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία αρχαιολογικού
υλικού που απαντά σε όλες τις εποχές, από την
Παλαιολιθική έως και την Υστερη Εποχή του
Χαλκού. Τα λίθινα αποτελούν το κλειδί για την
διερεύνηση και κατανόηση της ανθρώπινης νοηµοσύνης, συµπεριφοράς και δεξιοτεχνίας.
Στο µάθηµα παρουσιάζεται το ιστορικό της
έρευνας των λίθινων εργαλειοτεχνιών από την
Αναγέννηση έως τις µέρες µας, σχολιάζεται το
θεωρητικό και µεθοδολογικό υποβαθρο της έρευνας και αναπτύσσονται οι τέσσερεις βασικοί άξονες της µελέτης: προσδιορισµός και διακίνηση
των λίθινων πρώτων υλών, τεχνικές παραγωγής
των εργαλείων και εγχειρηµατικές αλυσίδες, τυπολογική προσέγγιση και λειτουργική ανάλυση.
Υπογραµµίζεται η συµβολή της πειραµατικής
αρχαιολογίας στη κατανόηση της παραγωγής
και χρήσης των λίθινων εργαλείων.
Το µάθηµα εµπλουτίζεται µε πρακτική άσκηση
σε λίθινες προϊστορικές συλλογές (Αττική, Ιόνια
νησιά). Εκπόνηση σεµιναριακής εργασίας.
Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, 3 ώρες

ΣΑ 112
Προϊστορική
Αρχαιολογία

Υλικά και διακοσµητικές τεχνικές στο προϊστορικό Αιγαίο
Το περιεχόµενο του Σεµιναρίου συνίσταται σε
µία διαχρονική εξέταση της προέλευσης, της τε-
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χνικής επεξεργασίας και της χρήσης ποικίλων υλικών, κατά προτίµηση πολύτιµων, στα διάφορα
τέχνεργα. Δίνεται έµφαση στην κοσµηµατοποιϊα.
Α.Παπαδηµητρίου-Γραµµένου, 3 ώρες

ΣΑ 22 Προϊστορική
Αρχαιολογία

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 τη χρονολόγηση κεραµικών οµάδων.
Αξιολόγηση µε γραπτή εργασία, της οποίας θα
προηγηθεί υποχρεωτική προφορική παρουσίαση.
Θα δοθεί βασική βιβλιογραφία.
Ελ. Πλάτων, 3 ώρες

ΣΑ 114

Οι νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου και οι

Προϊστορική

σχέσεις τους µε τις ανακτορικές κοινωνίες της

Αρχαιολογία

Εποχής του Χαλκού.
Μέσα από τη µελέτη του υλικού πολιτισµού
των νησιωτικών κοινοτήτων του Αιγαίου εξετάζεται η ιστορική τους πορεία, οι σχέσεις που ανέπτυξαν και οι επιδράσεις που δέχτηκαν από τα
µεγάλα ανακτορικά κέντρα της Κρήτης και της
Ηπειρωτικής Ελλάδας κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις ιδιαιτερότητες αυτών των κοινοτήτων και τον τρόπο µε τον οποίο
η νησιωτικότητα επηρέασε τον υλικό τους πολιτισµό, την κοινωνική οργάνωση και την καθηµερινή ζωή.
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Το σεµινάριο περιλαµβάνει υποχρεωτικές παρουσίες, υποχρεωτική γραπτή σεµιναριακή εργασία και προφορική παρουσίασή της, και προαιρετικές επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς
χωρους.
Σηµειώσεις και βιβλιογραφία αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του µαθήµατος στη διαδικτυακή
πλατφόρµα η-Τάξη (http://eclass.uoa.gr, κωδικός
µαθήµατος ARCH256).
Γιάννης Παπαδάτος, 3 ώρες

ΣΑ 111

Κριτική (επαν-) ερµηνεία των προϊστορικών

Προϊστορική

ταφικών δεδοµένων

Αρχαιολογία

Τα ταφικά σύνολα αντιµετωπίζονται ποικιλλότροπα από την αρχαιολογική έρευνα: Π.χ. ως
κλειστά σύνολα και άρα σηµαντικά για την τυπολογία τεχνέργων και τη χρονολόγησή τους, ως
ενδεικτικά της ταυτότητας και της κοινωνικής
θέσης των νεκρών, ως πηγές πληροφόρησης για
τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων
του παρελθόντος, ως δείγµατα µεταφυσικών
πεποιθήσεων, αλλά και γενικότερα συλλογικών
αντιλήψεων για τον κόσµο και τη λειτουργία της
κοινωνίας.
Παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές και
ερµηνευτικές κατευθύνσεις της έρευνας και εξετάζεται κριτικά η εφαρµογή τους στα ανασκαφικά δεδοµένα.
Υποχρεωτική η γραπτή εργασία και η παρουσίασή της. Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη
χρήση των νέων τεχνολογιών (ψηφιακό εποπτικό
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υλικό, η-τάξη).
Γ. Βαβουρανάκης, 3 ώρες

ΣΑ 14 Αρχαιολογία

«Κράτος και Οίκος». Ο δηµόσιος και ιδιωτικός

των Ανατολικών

βίος στην ανατολική Μεσόγειο κατά την

Πολιτισµών

Εποχή του Χαλκού και την Πρώιµη Εποχή του
Σιδήρου.
Αντικείµενο του σεµιναρίου θα αποτελέσει η
µελέτη της αλληλεπίδρασης του «κράτους», δηλαδή των ανακτορικών / κοινοτικών φορέων, και
του «ιδιωτικού», δηλαδή των οικογενειών / ιδιωτών. Θα γίνει σύγκριση της ιδιωτικής και «κρατικής» οικονοµικής δραστηριότητας, της θρησκείας, της λογοτεχνίας και τέχνης.
Για βιβλιογραφία, εικόνες και τις σηµειώσεις
του

µαθήµατος:

http://eclass.uoa.gr/courses/

ARCH352.
Κ. Κοπανιάς, 3 ώρες

ΣΑ 150

Η µνήµη και η τίµηση των νεκρών κατά τους

Αρχαιολογία των

ρωµαϊκούς χρόνους (1ος αι. π.Χ.-4ος αι. µ.Χ.)

Ρωµαϊκών Χρόνων

Αντικείµενο του σεµιναριακού µαθήµατος είναι η µελέτη της αρχιτεκτονικής των ταφικών
µνηµείων και του γλυπτού τους διακόσµου, των
επιτυµβίων στηλών και αγαλµάτων, καθώς και
των σαρκοφάγων (ιδίως της µορφής και της θεµατολογίας του διακόσµου τους). Έµφαση θα
δοθεί στην αντιπαραβολή των ελληνικών και ρωµαϊκών παραδόσεων και πρακτικών.
Σεµινάριο µε υποχρεωτική εκπόνηση και πα-
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ρουσίαση εργασίας. Προϋπόθεση για την κατανόηση του σεµιναρίου είναι η επιτυχής περάτωση
του υποχρεωτικού µαθήµατος κατεύθυνσης ΙΑ
108 Αρχαιολογία των Ρωµαϊκών Χρόνων.
Στ. Κατάκης, 3 ώρες

ΣΑ 151 Βυζαντινή

Από τις βυζαντινές εφαρµοσµένες τέχνες:

Αρχαιολογία

Βυζαντινή µεταλλοτεχνία
Θα εστιάσουµε στον κλάδο της Βυζαντινής Μεταλλοτεχνίας και τις διάφορες υποδιαιρέσεις του,
όπως αργυροχοΐα, χρυσοχοΐα, σµαλτοτεχνία,
χαλκοτεχνία κ.ά. Θα εξεταστούν τα είδη, οι
τεχνικές, επιλεγµένα αντικείµενα, ζητήµατα
σχετικά µε τους τόπους παραγωγής, τους παραγγελιοδότες και χρήστες, την εικονογραφία και
διακόσµηση έργων εκκλησιαστικής και κοσµικής
χρήσης, τη διαχείριση των αντικειµένων, τις επαφές των Βυζαντινών τεχνιτών µετάλλου µε άλλες τέχνες και µε άλλους πολιτισµούς.
Σεµινάριο µε υποχρεωτικές εργασίες και επισκέψεις σε µουσεία και συλλογές.
Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου, 3 ώρες

ΣΑ 63 Βυζαντινή
Αρχαιολογία

Κοσµικά θέµατα στη Βυζαντινή Τέχνη
Σκοπός του σεµιναρίου είναι αφενός η διερεύνηση του χαρακτηρισµού ενός εικονογραφικού
θέµατος ως κοσµικού στα πλαίσια της Βυζαντινής Τέχνης, καθώς και οι σχέσεις του µε την θεµατολογία της Υστερης Αρχαιότητας. Αφετέρου,
η εξέταση του είδους των αντικειµένων (κυρίως
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έργων µικροτεχνίας, αλλά και εικονογραφηµένων χειρογράφων), στα οποία απεικονίζονται
παραστάσεις µη θρησκευτικού περιεχοµένου:
ποια τα προτιµώµενα υλικά και η κατανοµή τους
στις διάφορες περιόδους, ποιες οι εικονογραφικές
συνέχειες ή οι νεωτερισµοί;
Ο βαθµός θα αποτελεί συνάρτηση της παρακολούθηση του σεµιναρίου, της προφορικής παρουσίασης του θέµατος και της γραπτής εργασίας.
Β. Κέπετζη, 3 ώρες

Β. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ*

Δείτε επίσης, στο
τέλος του οδηγού
σπουδών, μαθήματα
που προστέθηκαν εκ
των υστέρων.

ΙΑ 202

Η εµφάνιση και εξέλιξη του ανθρώπου και

Προϊστορική

οι πρώτες κοινωνίες.

Αρχαιολογία

H εµφάνιση του ανθρώπου (Homo) στην Αφρική και η παραγωγή των πρώτων λίθινων εργαλείων σηµατοδοτούν την αρχή της Παλαιολιθικής εποχής, γύρω στα 2,5 εκ. χρόνια, το τέλος της
οποίας επέρχεται κατά τη 10η χιλιετία π.Χ., µε
την τήξη των παγετώνων, την άνοδο της θερµοκρασίας και τη βελτίωση του κλίµατος. Η Παλαιολιθική εποχή χαρακτηρίζεται από την σύσταση
των πρώτων ανθρωπίνων οµάδων και την οργάνωση και λειτουργία των πρώτων κοινωνιών.
Στόχος του µαθήµατος είναι η µελέτη των συνθηκών εµφάνισης και εξέλιξης του ανθρωπίνου
γένους τόσο από την πλευρά της φυσικής όσο και
της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Θα µελετηθούν

*Δείτε σχετικά, διορθώσεις στο τέλος του οδηγού σπουδών.
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κατά σειρά η Πρώϊµη Παλαιολιθική στην Αφρική
και την Ευρώπη και η επινόηση των πρώτων
εργαλείων, η Μέση Παλαιολιθική και τα επιτεύγµατα του ανθρώπου του Νεάντερταλ και τέλος η
Υστερη Παλαιολιθική και ο πολιτισµός του Σύγχρονου Aνθρωπου. Ιδιαίτερη µνεία θα γίνει στα
αρχαιολογικά ευρήµατα της Ελλάδας και της
Βαλκανικής.
Το µάθηµα εµπλουτίζεται µε προβολή ντοκιµαντέρ και επισκέψεις σε µουσεία. Οι φοιτητές
που θα παρακολουθήσουν το µάθηµα θα έχουν
τη δυνατότητα να δηλώσουν συµµετοχή σε ανασκαφή παλαιολιθικής θέσης στο εξωτερικό.
Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, 3 ώρες

ΙΑ 208
Προϊστορική
Αρχαιολογία

Μινωική Εικονογραφία
Εξετάζεται η Mινωική εικονογραφία µέσα από
την τέχνη της µεγάλης ζωγραφικής (τοιχογραφίες), σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη θεµατική
της σφραγιδογλυφίας, της ελεφαντουργίας, φαγεντιανουργίας και λιθοτεχνίας.
Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση και
συζήτηση των ζητηµάτων που θέτει η εικονογραφία αναφορικά µε την πρόσληψη και την
ερµηνεία των εικόνων, αλλά και τη σηµασία τους
για τη µινωική κοινωνία.
Η διδασκαλία εµπλουτίζεται µε τη χρήση των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
Ε. Μαντζουράνη, 3 ώρες
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ΙΙ 89 Εισαγωγή

Eισαγωγή στην Αρχαία Eλληνική Eπιγρα-

στην Αρχαία

φική

Ελληνική
Επιγραφική

Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις µεθόδους προσέγγισης και µελέτης
των επιγραφών: βιβλιογραφικά εργαλεία (στις
βιβλιοθήκες και στο Διαδίκτυο), αποτύπωση, µεταγραφή, χρονολόγηση και συµπλήρωση επιγραφών. Eξετάζονται βασικές κατηγορίες ελληνικών
επιγραφών δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Eπιδιώκεται ο συσχετισµός των επιγραφικών πηγών µε φιλολογικές µαρτυρίες και ιστορικά γεγονότα, καθώς επίσης µε ζητήµατα τοπογραφίας
και προσωπογραφίας.
Χρησιµοποιείται

PowerPoint.

Προβλέπονται

επισκέψεις στο Eπιγραφικό Mουσείο. To µάθηµα
υποστηρίζεται από ιστοσελίδα.
Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

ΙΑ 131 Ιστορία της

Ιστορία της Ελληνικής Χαρακτικής, 19ος-20ός

Τέχνης

αι.
Εξετάζονται η διδασκαλία του µαθήµατος της
χαρακτικής στο Βασιλικό Πολυτεχνείο και στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, οι καθηγητές
και οι µαθητές. Μελετώνται χαράκτες και καλλιτέχνες που επιδόθηκαν στη χαρακτική, γίνεται η
διάκριση ανάµεσα στον βιοτέχνη και στον καλλιτέχνη χαράκτη, αναλύονται χαρακτικά έργα και
προβάλλονται συµµετοχές τους σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, µνηµονεύεται ο εφαρµοσµένος ρόλος της χαρακτικής, αναδεικνύεται η σύνδεσή
της µε την τυπογραφία κατά τον 19ο αιώνα,
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ερευνάται η απήχηση των θεµάτων της στις κοινωνικές τάξεις και ο ρόλος της στη διαµόρφωση
της ιστορικής πραγµατικότητας.
Περιλαµβάνονται υποχρεωτικές επισκέψεις σε
σχετικές εκθέσεις µουσείων, πινακοθηκών και
αιθουσών τέχνης, καθώς και σε εργαστήρια σύγχρονων Ελλήνων χαρακτών.
Εργασίες προαιρετικές.
Δ. Παυλόπουλος, 3 ώρες
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ο Τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης προσφέρει 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.
Α. Εφαρµογές σε τεχνικές και υλικά της Γλυπτικής (σε σχέση µε
τα µαθήµατα που άπτονται θεµάτων γλυπτικής)
Χειμερινό Εξάμηνο:
Η λειτουργία των καλλιτεχνικών µορφών και η σχέση τους µε τις
ανθρώπινες δραστηριότητες. - Μέσα της Γλυπτικής. - Τεχνικές:
συµβατικές µέθοδοι και ιδίωµα. - Οπτικά και απτικά φαινόµενα:
επικοινωνία και απόκριση. - Από τη σπουδή στο πρόπλασµα: θετικός
και αρνητικός χώρος, - σχεδιαστική αντιµετώπιση των στοιχείων της
σύνθεσης: γραµµή, σχήµα και φόρµα, αναλογίες, κλίµακα και
µέγεθος, τονική και ποσοτική τάξη, ρυθµός και ποικιλία, υφή, χρώµα.
-

Προσθετικός

και

αφαιρετικός

τρόπος

πλαστικής.

-

Ολόγλυφο/ανάγλυφο έργο: ειδικά προβλήµατα και διαφορές. Ασκήσεις στα τέσσερα είδη του αναγλύφου.
Λάµπρος Αραχωβίτης
Εαρινό Εξάμηνο:
Κλίµακες και αναλογίες: πρακτικές γεωµετρικές µέθοδοι µεταφοράς
σηµείων, σµίκρυνσης και µεγέθυνσης. - Κλασικοί, µεσαιωνικοί και
αναγεννησιακοί κανόνες και πειράµατα. - Μήτρες και εκµαγεία: οι
τεχνικές παραγωγής αντιγράφων από την αρχαιότητα έως σήµερα. Οι αισθητές ιδιότητες των υλικών και οι εφαρµογές τους: Τερακότα –
Χαλκοχυτική – Μαρµαρογλυπτική (µε επισκέψεις σε εργαστήρια).
Λάµπρος Αραχωβίτης
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Β. Τεχνικές συντήρησης στην ανασκαφή και στο εργαστήριο (σε
σχέση µε το µάθηµα ΙΑ 21 Τοπογραφία - Ανασκαφική)
Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο:
Εξετάζoνται οι «πρώτες βοήθειες» που απαιτούνται κατά την ανασκαφή για την ασφαλή απόσπαση αντικειµένων µε µεγάλο βαθµό
φθοράς. Παρουσιάζονται επίσης οι τεχνικές συντήρησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων, καθώς και η τεχνολογία κατασκευής τους. Η διδασκαλία µπορεί να εµπλουτιστεί µε επισκέψεις σε χώρους όπου
εκτελούνται εργασίες συντήρησης.
Μισέλ Ρογκενµπούκε

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ο χώρος της Προϊστορικής Αρχαιολογίας διοργανώνει σειρά ελεύθερων σεµιναρίων για την αρχαιοµετρία, τα οποια µπορούν να παρακολουθήσουν όσοι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αρχαιοµετρικές προσεγγίσεις στη µελέτη της αρχαίας κεραµικής.
Εκτός από την παραδοσιακή προσέγγιση για τη χρονολόγηση, τη
µορφή και διακόσµηση των αγγείων, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
αναπτυχθεί και εφαρµόζονται στη µελέτη των κεραµικών συνόλων
αρχαιοµετρικές µέθοδοι ανάλυσης που αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για την αρχαιολογική ερµηνεία.
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Το ελεύθερο αυτό σεµινάριο χωρίζεται σε δύο µέρη, στα οποία
εξετάζονται οι αρχαιοµετρικές αναλύσεις για την παραγωγή και τη
διακίνηση της κεραµικής από τη Δρ. Ελένη Νοδάρου (Ινστιτούτο Μελέτης Προϊστορίας του Αιγαίου Αν. Κρήτης), και για τα οργανικά κατάλοιπα από το εσωτερικό των αγγείων από τη Δρ. Μαρία Ρούµπου
(Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο και University of Bradford).
Δίωρο σεµινάριο, µε επισκέψεις σε αρχαιοµετρικά εργαστήρια της
Αθήνας.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αρχαιοµετρικές προσεγγίσεις στη µελέτη της αρχαίας µεταλλουργίας
Παρουσιάζονται τα βασικότερα στάδια της επεξεργασίας των µετάλλων και της παραγωγής µεταλλικών αντικειµένων. Επίσης, γίνεται συνοπτική αναφορά στις βασικότερες αρχαιοµετρικές µεθόδους ανάλυσης για την διαπίστωση της προέλευσης των πρώτων
υλών, της τεχνολογίας κατασκευής και της διακίνησης των µεταλλικών αντικειµένων.
Τα σεµινάρια προσφέρονται από τους Δρ. Μυρτώ Γεωργακοπούλου,
Δρ. Μιχάλη Καταπότη και Χάρη Τσέλιο.
Δίωρο σεµινάριο, µε επισκέψεις σε αρχαιοµετρικά εργαστήρια της
Αθήνας.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Τα µαθήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από
τους διδάσκοντες σε ιδιαίτερες ώρες (διαφορετικές από αυτές του
Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Για το ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(σε παρένθεση ο κωδικός του μαθήματος στο Τμήμα Φιλολογίας)

Για τη ν κα τε ύθ υν ση Κλ ασ ική ς Φι λο λο γ ία ς

Υπ οχ ρε ωτι κά :
ΙΑ 01 (ΚΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: 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)
Χρ. Κανελλόπουλος.

Επ ι λε γ όµε ν α ( π ερ ιο ρι σµ έ νη ς ε πι λ ο γ ής)
IΑ 02 (ΚIΑ 02) Προϊστορική – Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία.
Εισαγωγή στην Αρχαιολογία. Οι Πολιτισµοί του Προϊστορικού
Αιγαίου.

Εποχή

του

Λίθου

και

επισκόπηση. (εαρινό εξάµηνο)
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Εποχή

του

Χαλκού.

Γενική

Α. Γραµµένου, Α. Χασιακού.
Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας (Εισαγωγή) και
Παιδαγωγικών (Εισαγωγή).

ΙΑ 14 (ΚΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄.
Επισκόπηση της αρχιτεκτονικής και µνηµειακής ζωγραφικής της
βυζαντινής περιόδου (περίπου 641-1453 µ.Χ.). (εαρινό εξάµηνο)
Β. Κέπετζη
Επιλογή

µόνο

µεταξύ

Αρχαιολογίας,

Βυζαντινής

Ιστορίας

και

Παιδαγωγικών.

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής
Φιλολογίας:

Επ ιλε γ όμε ν α ( π ε ρι ορι σμέ νη ς ε π ι λο γ ή ς)

ΙΑ 01 (ΜΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία.
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)
Χρ. Κανελλόπουλος.
Επιλογή µόνο µεταξύ Κλασικής Αρχαιολογίας και Ρωµαϊκής Ιστορίας.

IΑ 02 (ΜIΑ 02) Προϊστορική – Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία:
Εισαγωγή στην Αρχαιολογία. Οι Πολιτισµοί του Προϊστορικού
Αιγαίου.

Εποχή

του

Λίθου

και

επισκόπηση. (εαρινό εξάµηνο)
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Εποχή

του

Χαλκού.

Γενική

Α. Γραµµένου, Α. Χασιακού.
Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας (Εισαγωγή) και
Παιδαγωγικών (Εισαγωγή).

ΙΑ 14 (ΜΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄.
Επισκόπηση της αρχιτεκτονικής και µνηµειακής ζωγραφικής της
βυζαντινής περιόδου (περίπου 641-1453 µ.Χ.). (εαρινό εξάµηνο)
Β. Κέπετζη, 3 ώρες,

Για τη ν κα τε ύθ υν ση Γ λω σ σο λο γί ας :
Επ ι λε γ όµε ν α ( π ερ ιο ρι σµ έ νη ς ε πι λ ο γ ής)

ΙΑ 01 (ΓΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία.
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)
Χρ. Κανελλόπουλος
Επιλογή µόνο µεταξύ Κλασικής Αρχαιολογίας, Υµνογραφίας και
Ρωµαϊκής Ιστορίας.

Για το ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Υποχρεωτικά:
Για την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
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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.
Εργασίες προαιρετικές* (χειµερινό εξάµηνο)
Ε. Μαυροµιχάλη.
Το µάθηµα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τµήµατος ΦΠΨ.

ΙΑ 16 Ιστορία της Τέχνης Β΄:
Η Τέχνη του Μπαρόκ στην Ευρώπη. Διαφοροποιήσεις, τοπικές Σχολές, δηµιουργοί. (εαρινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος.
Το µάθηµα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τµήµατος ΦΠΨ.

Επ ιλε γ όμε ν α ( γι α όλε ς τις κ ατε υθύ νσε ις το υ Φ Π Ψ)
ΙΑ01.Α Κλασική Αρχαιολογία:
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)
Χρ. Κανελλόπουλος.

ΙΑ01.Β (64861) Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
Διδάσκονται οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά µε τις ερµηνείες των έργων τέχνης, από την αρχαιότητα µέχρι τους νεότερους
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χρόνους. Το µάθηµα επικεντρώνεται περισσότερο στην ευρωπαϊκή
περίοδο που καλύπτει ιστορικά το διάστηµα από τον 11ο µέχρι και
τον 18ο αιώνα. Παράλληλα, διδάσκονται στοιχεία από την θεωρία
της "δηµιουργικής φαντασίας" τα οποία αφορούν, τόσο στον καλλιτέχνη, όσο και στον αποδέκτη (θεατή) του έργου της τέχνης. Υπάρχει
επιπλέον προβολή και εικόνων από όλο το φάσµα της τέχνης (παλαιότερης και νεότερης), όπου συνδυαστικά αναπτύσσονται οι ερµηνευτικές εκδοχές των θεωριών που προαναφέρονται.*
(χειµερινό και εαρινό εξάµηνο)
Αθ. Σχινά

ΙΑ 130 Ιστορία της Χαρακτικής και των Γραφικών Τεχνών, 15ος20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (χειµερινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

ΙΑ 132 Ιστορία της Νεοελληνικής Γλυπτικής, 19ος-20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (χειµερινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

ΙΑ 131 Ιστορία της Ελληνικής Χαρακτικής, 19ος-20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (εαρινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

Για την Κατεύθυνση Ψυχολογίας
Επ ιλε γ όμε ν α
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ΙΑ 01.Α Κλασική Αρχαιολογία:
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)
Χρ. Κανελλόπουλος.

ΙΑ01.Β (64861) Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
Διδάσκονται οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά µε τις ερµηνείες των έργων τέχνης, από την αρχαιότητα µέχρι τους νεότερους
χρόνους. Το µάθηµα επικεντρώνεται περισσότερο στην ευρωπαϊκή
περίοδο που καλύπτει ιστορικά το διάστηµα από τον 11ο µέχρι και
τον 18ο αιώνα. Παράλληλα, διδάσκονται στοιχεία από την θεωρία
της "δηµιουργικής φαντασίας" τα οποία αφορούν, τόσο στον καλλιτέχνη, όσο και στον αποδέκτη (θεατή) του έργου της τέχνης. Υπάρχει
επιπλέον προβολή και εικόνων από όλο το φάσµα της τέχνης (παλαιότερης και νεότερης), όπου συνδυαστικά αναπτύσσονται οι ερµηνευτικές εκδοχές των θεωριών που προαναφέρονται.*
(χειµερινό και εαρινό εξάµηνο)
Αθ. Σχινά

ΙΑ 130 Ιστορία της Χαρακτικής και των Γραφικών Τεχνών, 15ος20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (χειµερινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

ΙΑ 132 Ιστορία της Νεοελληνικής Γλυπτικής, 19ος-20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (χειµερινό εξάµηνο)
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Δ. Παυλόπουλος

ΙΑ 131 Ιστορία της Ελληνικής Χαρακτικής, 19ος-20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (εαρινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ,

ΣΛΑΒΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ,

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ,

ΑΓΓΛΙΚΗΣ,

ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ, ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Επ ιλε γ όμε ν α

ΙΑ01.Α Κλασική Αρχαιολογία:
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)
Χρ. Κανελλόπουλος

ΙΑ01.Β (64861) Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
Διδάσκονται οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά µε τις ερµηνείες των έργων τέχνης, από την αρχαιότητα µέχρι τους νεότερους
χρόνους. Το µάθηµα επικεντρώνεται περισσότερο στην ευρωπαϊκή
περίοδο που καλύπτει ιστορικά το διάστηµα από τον 11ο µέχρι και
τον 18ο αιώνα. Παράλληλα, διδάσκονται στοιχεία από την θεωρία
της "δηµιουργικής φαντασίας" τα οποία αφορούν, τόσο στον καλλιτέχνη, όσο και στον αποδέκτη (θεατή) του έργου της τέχνης. Υπάρχει
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επιπλέον προβολή και εικόνων από όλο το φάσµα της τέχνης (παλαιότερης και νεότερης), όπου συνδυαστικά αναπτύσσονται οι ερµηνευτικές εκδοχές των θεωριών που προαναφέρονται.*
(χειµερινό και εαρινό εξάµηνο)
Αθ. Σχινά

ΙΑ 130 Ιστορία της Χαρακτικής και των Γραφικών Τεχνών, 15ος20ός αι. Εργασίες προαιρετικές. (χειµερινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

ΙΑ 132 Ιστορία της Νεοελληνικής Γλυπτικής, 19ος-20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (χειµερινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

ΙΑ 131 Ιστορία της Ελληνικής Χαρακτικής, 19ος-20ός αι.
Εργασίες προαιρετικές. (εαρινό εξάµηνο)
Δ. Παυλόπουλος

133

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 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (σε παρένθεση ο κωδικός του
μαθήματος στο Τμήμα Φιλολογίας):

Για τη ν κα τε ύθ υν ση Κλ ασ ική ς Φι λο λο γ ία ς
Υπ οχ ρε ωτι κά :

ΙΙ 10Φ (ΚΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α:
Από τη δηµιουργία της πόλης–κράτους µέχρι το τέλος των κλασικών
χρόνων*. (χειµερινό εξάµηνο)
Ν. Μπιργάλιας, 3 ώρες.

ΙΙ 11ΑΤ (ΚΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β:
Ελληνιστικοί και Ρωµαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο ως το
Διοκλητιανό). (χειµερινό εξάµηνο)
Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες.

Επ ιλε γ όμε ν α ( π ε ρι ορι σμέ νη ς ε π ι λο γ ή ς)

ΙΙ 13ΑΤ (ΚΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία*. (εαρινό εξάµηνο)
Α. Κόλια-Δερµιτζάκη, 3 ώρες.
Επιλογή µόνο µεταξύ Βυζαντινής Αρχαιολογίας ή Βυζαντινής Ιστορίας
ή Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία.
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ΙΙ 20 (ΚΙΙ04) Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειµερινό εξάµηνο)
Σπ. Πλουµίδης, 3 ώρες.
Επιλογή µόνο µεταξύ Νεοελληνικής Φιλολογίας και Νεοελληνικής
Ιστορίας.

Για τη ν κ ατε ύθ υν ση
Φιλ ολ ο γί ας:

Β υ ζαν τινή ς

κ αι

Με σ αι ωνική ς

Υπ οχ ρε ωτι κά :

ΙΙ 13ΑΤ (ΜΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία*. (εαρινό εξάµηνο)
Α. Κόλια-Δερµιτζάκη, 3 ώρες

Επ ι λε γ όµε ν α ( π ερ ιο ρι σµ έ νη ς ε πι λ ο γ ής)
ΙΙ 10Φ (ΜΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α:
Από τη δηµιουργία της πόλης–κράτους µέχρι το τέλος των κλασικών
χρόνων*. (χειµερινό εξάµηνο)
Ν. Μπιργάλιας, 3 ώρες
Επιλογή µόνο µεταξύ Λατινικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας.

ΙΙ 11ΑΤ (ΜΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β:
Ελληνιστικοί και Ρωµαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο ως τον
Διοκλητιανό). (χειµερινό εξάµηνο)
Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες.
Επιλογή µόνο µεταξύ Ψυχολογίας και Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής
Ιστορίας

ΙΙ 20 (ΜΙΙ04) Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειµερινό εξάµηνο)
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Σπ. Πλουµίδης, 3 ώρες.
Επιλογή µόνο µεταξύ Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Ιστορίας.

Για τη ν κα τε ύθ υν ση Γ λω σ σο λο γί ας :
Επ ιλε γ όμε ν α ( π ε ρι ορι σμέ νη ς ε π ι λο γ ή ς)

ΙΙ 10Φ (ΓΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α:
Από τη δηµιουργία της πόλης–κράτους µέχρι το τέλος των κλασικών
χρόνων* (χειµερινό εξάµηνο)
Ν. Μπιργάλιας, 3 ώρες.
Επιλογή µόνο µεταξύ Λατινικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας.

ΙΙ 11ΑΤ (ΓΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β:
Ελληνιστικοί και Ρωµαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο ως το
Διοκλητιανό) (χειµερινό εξάµηνο)
Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες.
Επιλογή µόνο µεταξύ Ψυχολογίας και Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής
Ιστορίας

ΙΙ 13ΑΤ (ΓΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία * (εαρινό εξάµηνο )
Α. Κόλια-Δερµιτζάκη, 3 ώρες.
Επιλογή µόνο µεταξύ Συγκριτικής Φιλολογίας ή Γνωστικής
Γλωσσολογίας ή Υπολογιστικής Γλωσσολογίας ή Βυζαντινής Ιστορίας.

ΙΙ 20 (ΓΙΙ04) Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειµερινό εξάµηνο)
Σπ. Πλουµίδης, 3 ώρες.
Επιλογή µεταξύ Γλωσσολογίας ή Νεοελληνικής Φιλολογίας ή
Νεοελληνικής Ιστορίας.
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Για το ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Ν ΕΟ ΠΡ Ο ΓΡ Α ΜΜ Α

Υποχρεωτικό

ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία*:
Ιστορία των Κλασικών χρόνων από το πέρας των Μηδικών έως την
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (εαρινό εξάµηνο)
Σ. Ψωµά, 3 ώρες.

II 213 Βυζαντινή Ιστορία και Ιστορία Μεσαιωνικής Δύσεως*
(εαρινό εξάµηνο)
Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, 3 ώρες.

ΠΑ Λ Α Ι Ο ΠΡ Ο ΓΡ Α Μ ΜΑ

Υποχρεωτικά

Για την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (χειµερινό εξάµηνο)
Ε. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.

Για την Κατεύθυνση Παιδαγωγικής
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (χειµερινό εξάµηνο)
Ε. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.
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ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (εαρινό εξάµηνο)
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες.

Για την Κατεύθυνση Ψυχολογίας
ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία*. (χειµερινό εξάµηνο)
Ε. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (εαρινό εξάµηνο)
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες.

Επ ιλε γ όμ ε ν α ( γι α όλε ς τις κ ατε υθύ νσε ις το υ Φ Π Ψ)

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισµού Β΄.
Ιστορία των βενετοκρατούµενων ελληνικών περιοχών (13ος-18ος αι.).
(εαρινό εξάµηνο)
Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Κ, 3 ώρες.
Α. Παπαδία-Λάλα, Λ- Ω, 3 ώρες.

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειµερινό εξάµηνο)
Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου (εαρινό εξάµηνο)
Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.
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Για το Πρόγραµµα Ψυχολογίας

Ε πι λε γ ό µε ν α

ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία*:
Ιστορία των Κλασικών χρόνων από το πέρας των Μηδικών έως την
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (εαρινό εξάµηνο)
Σ. Ψωµά, 3 ώρες.

ΙΙ 13ΑΤ Βυζαντινή Ιστορία*. (εαρινό εξάµηνο )
Α. Κόλια-Δερµιτζάκη, 3 ώρες.

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισµού Β΄
Ιστορία των βενετοκρατούµενων ελληνικών περιοχών (13ος-18ος αι.).
(εαρινό εξάµηνο)
Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Κ, 3 ώρες.
Α. Παπαδία-Λάλα, Λ- Ω, 3 ώρες.

ΙΙ 14 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (χειµερινό εξάµηνο)
Ε. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (εαρινό εξάµηνο)
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες.

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειµερινό εξάµηνο)
Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.
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ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου (εαρινό εξάµηνο)
Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.

Για το ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επ ιλε γ όμε ν α

ΕEI01 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (εαρινό εξάµηνο)
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες.

ΕΙ10 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία* (χειµερινό εξάµηνο)
Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.

Για το ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επ ιλε γ όμε ν ο

64679 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (εαρινό εξάµηνο)

Νεοελληνικής

Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες.

Για το ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υπ οχ ρε ωτι κ ό

72ΚΟΙ 009 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής
Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (εαρινό εξάµηνο)
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες.
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Για το ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιλογής

70012 Ο Νέος Ελληνισµός υπό την Οθωµανική κυριαρχία*
(εαρινό εξάµηνο)
Οι φοτητές του εν λόγω Τµήµατος εντάσσονται στο µάθηµα ΙΥ20
Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος -20ος αιώνας που παρέχεται
από την διδάσκουσα στο Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας)
Μ. Ευθυµίου, 3 ώρες.

Για το ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υποχρεωτικό

ΓΠ02 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (χειµερινό/εαρινό εξάµηνο)

(Σε συνδιδασκαλία με το ΙΙ14, Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία του
ΦΠΨ και με το ΙΙ84, Ιστορία μεταπολεμικού κόσμου)

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες.

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, ανεξάρτητα 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 πανεπιστήµια (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, µεταφέρονοται 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

Γνωστικό αντικείµενο

Παν/µια
ΑΥΣΤΡΙΑ
Graz

Υπεύθυνοι
Συντονιστές

έµφαση στην Ιστορία

Ό. Κατσιαρδή-Hering

Βιέννη

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Κλασική Αρχ.

Μ. Ευθυµίου
Ό. Παλαγγιά

Innsbruck

έµφαση στην Ιστορία

Κ. Μπουραζέλης

BΕΛΓΙΟ
Βρυξέλλες

έµφαση στην Ιστορία

Ν. Γιαντσή

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σόφια

έµφαση στην Ιστορία

Ν. Γιαντσή

ΓΑΛΛΙΑ
Angers
Caen Basse Normandie

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Ιστορία

N. Μπιργάλιας
B. Σειρηνίδου

Grenoble II

έµφαση στην Ιστορία

Π. Βαλαβάνης
B. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
Lille ΙΙΙ

έµφαση στην Ιστορία και
Αρχ.

Π. Πετρίδης

Marseille I (Aix-en-

έµφαση στην Κλασ. Αρχ.

Ό. Παλαγγιά

Provence)
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έµφαση στη Βυζ. Αρχ.

Π. Πετρίδης

Nancy II
PARIS Ι (Panthéon Sorbonne)
PARIS IV, Sorbonne
PARIS X, Nanterre

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στη Βυζ. Αρχ.

Σ. Ψωµά
Μ. Παναγιωτίδη

έµφαση στη Ιστορία
έµφαση στην Ιστορία

Σ. Ψωµά
Ν. Μπιργάλιας

PARIS, École Pratique
des Hautes Études

µπτχ. Ιστορίας

K. Γαρδίκα

PARIS, École Nationale
de Chartes

έµφαση στην Ιστορία

Ν. Γιαντσή

Poitiers

έµφαση στην Ιστορία

Ν. Γιαντσή

Rouen

έµφαση στην Ιστορία

Strasbοurg
Toulouse, Le Mirail

έµφαση στη Βυζ. Αρχ.
έµφαση στην Ιστορία

B. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
Π. Πετρίδης
Κ. Μπουραζέλης

έµφαση στην Κλασ. Αρχ.

Στ. Κατάκης

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στους Ανατ.
πολιτισµούς
έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Αρχαιολογία
έµφαση στην Ιστορία

K. Ράπτης
Κ. Μπουραζέλης
Κ. Κοπανιάς
B. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
Κ. Μπουραζέλης
Κ. Μπουραζέλης
Ν. Κούρου
Β. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Κλασ. Αρχ.

Κ. Μπουραζέλης
Στ. Κατάκης

έµφαση στη Βυζ. Αρχ.

Π. Πετρίδης

Münster

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Κλασ. Αρχ.

Κ. Μπουραζέλης
Στ. Κατάκης

Tübingen

έµφαση στην Ιστορία

Σ. Ανεζίρη
Π. Βαλαβάνης

ΔΑΝΙΑ
Roskilde

έµφαση στην Ιστορία

B. Σειρηνίδου

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Berlin ( Humboldt
Universität, Freie
Universität)
Chemnitz
Hamburg
Ηalle-Wittenberg
Hannover
Heidelberg
Köln
Leipzig
München
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Π. Βαλαβάνης
ΕΛΒΕΤΙΑ
Βασιλεία
Ζυρίχη

έµφαση στην Αρχαιολογία
έµφαση στην Ιστορία

Π. Πετρίδης
Κ. Μπουραζέλης

έµφαση στην Αρχαιολογία

Π. Πετρίδης

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Ιστορία

Κ. Μπουραζέλης
Κ. Μπουραζέλης

Leicester

έµφαση στην Ιστορία

Κ. Μπουραζέλης

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Reykjavik

έµφαση στην Ιστορία

B. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης

ΙΣΠΑΝΙΑ
Barcelona
Universitat autonoma
de Barcelona

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Αρχαιολογία

Α. Λιάκος
Ε. Μαντζουράνη

Salamanca

έµφαση στην Ιστορία

Sevilla
Valencia
Zaragoza

µπτχ. Ιστορίας
έµφαση στην Περιβ. Αρχ.
έµφαση στην Αρχαιολογία

B. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
Κ. Γαρδίκα
Λ. Καραλή
Ν. Κούρου

ΙΤΑΛΙΑ
Bologna

έµφαση στην Ιστορία

Kore di Enna
Pisa

έµφαση στην Κλασική Αρχ.
έµφαση στην Ιστορία

Palermo

µπτχ. Ιστορίας
έµφαση στην Αρχαιολογία

Β. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
Χ. Κανελλόπουλος
B. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
Κ. Γαρδίκα
Ε. Μαντζουράνη

Milano, Univ. Cattolica

έµφαση στην Ιστορία

Κ. Μπουραζέλης

Napoli

έµφαση στην Αρχαιολογία

Perugia
Roma, La Sapienza

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Ιστορία

Ν. ΠολυχρονάκουΣγουρίτσα
Κ. Μπουραζέλης
Β. Καραµανωλάκης

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Belfast (Queen's
University)
Cambridge
Durham
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Roma, Tor Vergata
Venezia

έµφαση στην Κλασ. Αρχ.
έµφαση στην Κλασ. Αρχ.
έµφαση στην Ιστορία

Ό. Παλαγγιά
Στ. Κατάκης
Α. Λιάκος

Roma III

Έµφαση στην Ιστορία

Σ. Ανεζίρη

ΚΥΠΡΟΣ
Λευκωσία

Έµφαση στην Αρχαιολογία

Ν. Κούρου

ΜΑΛΤΑ
Malta

έµφαση στην Ιστορία

Ό. Κατσιαρδή-Hering

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Groningen

έµφαση στην Ιστορία
έµφαση στην Περιβ. Αρχ.

Σ. Ανεζίρη
Π. Βαλαβάνης
Λ. Καραλή

Amsterdam

έµφαση στην Περιβ. Αρχ.

Λ. Καραλή

ΠΟΛΩΝΙΑ
Krakow
Poznan

έµφαση στην Κλασ.Αρχ.
Έµφαση στην Ιστορία

Στ. Κατάκης
Σ. Ανεζίρη

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Minho, Braga I

έµφαση στην Ιστορία

ISCTE, Lisboa

µπτχ. Ιστορίας

Β. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
K. Γαρδίκα

ΣΟΥΗΔΙΑ
Uppsala

έµφαση στην Κλασ.Αρχ.

Στ. Κατάκης

TΟΥΡΚΙΑ
Άγκυρα

έµφαση στην Αρχαιολογία

Ν. Κούρου

Κωνσταντινούπολη,
Bogazici Universitesi

έµφαση στην Ιστορία

Α. Λιάκος

Ιstambul University

Έµφαση στην Ιστορία

Σ. Ανεζίρη

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Helsinki

έµφαση στην Ιστορία

Β. Σειρηνίδου
Π. Βαλαβάνης
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στο

Τµήµα

Ιστορίας

και

Αρχαιολογίας

λειτουργούν

ένα

Μονοτµηµατικό και δύο Διατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και
τον χρόνο εισαγωγής στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
καθώς και για τους Κανονισµούς αυτών µπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος:
http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html
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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
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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.
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

φοιτητή

του

Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου.
ΠΕΤΡΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΗ:

Δίνεται

υποτροφία

σε

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
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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.
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
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άλλης φιλοσοφικής φύσεως.
ΚΩΝ.

ΚΟΝΤΟΥ:

(Κοντείου

διαγωνίσµατος

δωρεά):

Προκηρύσσεται διαγωνισµός 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 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η

Μονάδα

Προσβασιµότητας

για

Φοιτητές

µε

Αναπηρία

(ΜοΠροΦµεΑ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιµη
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 προσφέρει:
Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριµένων αναγκών κάθε
ΦµεΑ.
Τµήµα Προσβασιµότητας στο Δοµηµένο Χώρο του
Πανεπιστηµίου.
Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦµεΑ από την κατοικία τους στις
Σχολές και αντιστρόφως
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.
Δωρεάν Λογισµικό για ΦµεΑ.
Προσβάσιµα Συγγράµµατα.
Προσβάσιµους Σταθµούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες.
Υπηρεσία Διαµεταγωγής για την άµεση ζωντανή
τηλεπικοινωνία των ΦµεΑ, µέσω διερµηνείας στην Ελληνική
Νοηµατική Γλώσσα, µε τους συµφοιτητές, καθηγητές και
υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου.
Υπηρεσία εθελοντών συµφοιτητών υποστήριξης ΦµεΑ.
Οδηγίες σχετικά µε τους ενδεδειγµένους τρόπους εξέτασης
των ΦµεΑ.
Υπηρεσία Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Υποστήριξης για
ΦµεΑ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦµεΑ σε κάθε Τµήµα/Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν οριστεί:
α) Σύµβουλος Καθηγητής ΦµεΑ και αναπληρωτής του και
β) Αρµόδιος υπάλληλος της Γραµµατείας και αναπληρωτής
του για την εξυπηρέτηση ΦµεΑ
µε

τους

οποίους

οι

ενδιαφερόµενοι
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µπορούν

επιπλέον

να

επικοινωνούν τηλεφωνικά, µε fax, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή
µέσω της Υπηρεσίας Διαµεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας µε
τους αρµοδίους κάθε Τµήµατος/Σχολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα
της ΜοΠροΦµεΑ.
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα: 2107275130, 2107275687, 2107275183
Fax: 2107275193
Ηλ. ταχυδροµείο: access@uoa.gr
Ιστοθέση: http://access.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr
οoVoo ID: m.emmanouil
Αποστολή SMS: 6958450861
Σύµβουλοι Σπουδών για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-13
Β. Καραµανωλάκης,

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κ. Κωνσταντινίδου
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη,
Στ. Κατάκης
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Ταµείο Αρωγής Φοιτητών
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
περιπτώσεις

εκτάκτων

φοιτητές,
αναγκών

οικονοµικά επιδόµατα σε
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, 3 ος όροφος, Γραφείο
Επιµελητείας,

τηλ.

ενδιαφερόµενοι

210-

µπορούν

3688221,
να

3688240,

απευθύνονται

3688256,
για

όπου

οι

περισσότερες

πληροφορίες. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα:
http://tafpa.uoa.gr
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΙΑ72 Προϊστορική Αρχαιολογία (Το νησιωτικό Αιγαίο κατά την
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού)
Εαρινό εξάμηνο, διδάσκων λέκτ. Γιάννης Παπαδάτος
Το μάθημα αυτό , δεν είναι μάθημα Κορμού, όπως
λανθασμένα αναγράφεται, αλλά μάθημα Επιλογής Μη
Σεμιναριακό.

ΙΑ 200 Προϊστορική Αρχαιολογία (Εμβάθυνση στο Μυκηναϊκό
Πολιτισμό)
Το μάθημα θα διεξαχθεί κανονικά από την Καθ. Ν.
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα κατά το εαρινό εξάμηνο, ως
επιλεγόμενο μη σεμιναριακό, κατόπιν ανάκλησης της άδειάς
της.
Ακολουθεί η περιγραφή του μαθήματος:
Εξέταση των βασικών εκφάνσεων της Μυκηναϊκής Τέχνης,
αρχιτεκτονική, ζωγραφική, κεραμική, ειδωλοπλαστική,
μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία, ώστε να προσδιορισθεί το
πλαίσιο του Μυκηναϊκού πολιτισμού και να γίνει σαφέστερη
η πολιτική, κοινωνική και οικονομική του οργάνωση. Η
διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη χρήση της νέας
τεχνολογίας.
Προβλέπονται
επισκέψεις
στο
Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται
με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.
Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, 3 ώρες
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ΝΕΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Α. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ
ΣΑ 26 Kλασική
Αρχαιολογία

Εικόνες από το αρχαίο θέατρο
Η σκηνική παρουσίαση του αρχαίου θεάτρου
συνίσταται σε μια αλληλουχία οπτικών και
ακουστικών
οριστικά.

εικόνων,

Φαίνεται

η

οποία

ωστόσο

ότι

έχει
το

χαθεί
θέατρο

απετέλεσε πηγή έμπνευσης για ορισμένους
αγγειογράφους

της

υστεροαρχαϊκής

και

κλασικής εποχής, μέσα από το έργο των οποίων
μπορούμε να αποκαταστήσουμε συγκεκριμένα
στοιχεία από το χαμένο θέαμα της τραγωδίας,
της κωμωδίας και του σατυρικού δράματος.
Μπορούμε επιπλέον, ανάμεσα στις χιλιάδες
αγγειογραφίες με μυθολογικό περιεχόμενο, να
εντοπίσουμε

στοιχεία

από

συγκεκριμένες

μυθολογικές διηγήσεις που αποτελούσαν τον
πυρήνα όχι μόνο των σωζόμενων αλλά και
ορισμένων χαμένων θεατρικών έργων, τα οποία
μας είναι γνωστά μόνο ως τίτλοι ή από
αποσπάσματα και μεταγενέστερες αναφορές.
Οι σχέσεις των εικαστικών και θεατρικών
εικόνων διερευνώνται αναλυτικά στο σεμινάριο,
το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπόνηση
εργασίας και προφορική παρουσίασή της.
Ε. Κεφαλίδου, 3 ώρες
ΣΑ 27

Τα

ουσεία στ

σ γχρον

Μουσειολογία

ρόλοι κοιν νικές ο

ες

κοιν νία Α ίες
ρ σεις.

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει τις
πολλαπλές
157

αξίες

των

μουσείων

και

να

εξοικειώσει τους φοιτητές με πολιτικές και
πρακτικές που προάγουν τον εκπαιδευτικό και
κοινωνικό ρόλο των μουσείων ως οργανισμών
ανοικτών στην κοινωνία.
Το μάθημα αρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο
πρώτο μέρος αναλύονται βασικές θεωρίες και
αρχές της μουσειακής εκπαίδευσης, η έννοια του
μουσείου ως χώρου αυτόβουλης μάθησης, και το
πεδίο της μελέτης των επισκεπτών μουσείων.
Στο δεύτερο μέρος μελετάται ο ρόλος του
μουσείου ως φορέα δημιουργίας κοινωνικών
διεργασιών

και

σχέσεων,

και

παράλληλα

σχολιάζονται έννοιες-κλειδιά όπως: μουσεία και
κοινότητες, μουσεία και ταυτότητα, μουσεία και
κοινωνική συνοχή, μουσεία και μνήμη.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις προφορικές
παρουσιάσεις των υποχρεωτικών εργασιών των
φοιτητών, οι οποίες αποτελούν μια σειρά από
ενδεικτικές μελέτες περίπτωσης από ελληνικά
και

ξένα

μουσεία

και

σχετίζονται

με

τη

θεματολογία των δύο προηγούμενων μερών.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα σχεδιαστεί μία
ομαδική συμμετοχική δράση με αφορμή τη
Διεθνή Ημέρα Μουσείων που εορτάζεται κάθε
χρόνο την 18η Μαΐου. Όλο το υλικό του
μαθήματος θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα ητάξη,

μαζί

με

πλούσια

βιβλιογραφία.

Θα

πραγματοποιηθούν στοχευμένες επισκέψεις σε
μουσεία της Αθήνας.
Σεμινάριο με υποχρεωτική παρακολούθηση και
εκπόνηση γραπτής εργασίας, της οποίας θα
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προηγηθεί υποχρεωτική προφορική παρουσίαση.
Μ. Μούλιου, 3 ώρες
ΣΑ 29 Kλασική

Νε τερικές

Αρχαιολογία

πολιτισ ο
Ελλ

προσλήψεις

του

περίπτ σ

κλασικο

τ ς σ γχρον ς

ας κατ τον 19ο και 20ό αιώνα

Η κλασική αρχαιότητα αναγνωρίζεται πλέον
ως

σημαντική

συγκρότηση

πηγή

έμπνευσης

εθνικών,

για

κοινωνικών

τη
και

πολιτισμικών ταυτοτήτων στον σύγχρονο δυτικό
κόσμο. Ο κλασικός αρχαιολόγος καλείται – τόσο
από την πολιτεία όσο και από το ευρύτερο
κοινωνικό

σύνολο

–

να

προμηθεύσει

το

συλλογικό φαντασιακό με τα στοιχεία εκείνα
που είναι απαραίτητα για τις διεργασίες αυτές,
αλλά και να επικυρώσει τη δημόσια αντίληψη
περί κλασικού παρελθόντος.
Το σεμινάριο εστιάζεται στην πολιτισμική
ιστορία της Ελλάδας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα,
με σκοπό να διερευνηθούν οι διαδικασίες μέσα
από τις οποίες νεωτερικές αναγνώσεις του
κλασικού

πολιτισμού

αξιοποιούνται

ως

πνευματικό πρότυπο, αλλά και μοχλός πολιτικής
διάδρασης.

Στα

θέματα

του

σεμιναρίου

περιλαμβάνονται: η συγκρότηση της ελληνικής
προϊστορίας·

η

εθνικοποίηση

του

κλασικού

πολιτισμού· κράτος και μνημεία· η αρχαιολογία
στην νεοελληνική πεζογραφία και ποίηση· η
κλασική αρχαιότητα στο νεοελληνικό θέατρο και
τον κινηματογράφο· η αναβίωση του αρχαίου
δράματος κατά τον 20ό αιώνα.
Η

πραγμάτευση
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των

θεμάτων

αυτών

επιχειρείται και ως εισαγωγή στις Σπουδές
Πρόσληψης και τις Πολιτισμικές Σπουδές, δύο
επιστημονικούς κλάδους απαραίτητους για τη
θεωρητική
ιδιαίτερα

κατάρτιση
στο

ενός

σημερινό,

αρχαιολόγου,

παγκοσμιοποιημένο

πολιτισμικό περιβάλλον.
Δ. Πλάντζος, 3 ώρες

Β. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ
ΙΑ 64 Kλασική

Αττική

ελανό ορφ

Αρχαιολογία

πρώι ος 5ος αιώνας π.Χ.)
Εξετάζεται

αγγειογραφία (6ος

–

αναλυτικά η παραγωγή των

μελανόμορφων αγγείων που κατασκευάζονταν
στην Αττική κατά την αρχαϊκή εποχή. Μετά από
μια εισαγωγή

σχετικά

με

την

παλαιότερη

κεραμική παράδοση, θα εξετάσουμε τις τεχνικές
κατασκευής, τα σχήματα, τις χρήσεις και το
εμπόριο των αγγείων, που παράγονταν σε
μεγάλες ποσότητες και εξάγονταν σε ολόκληρη
τη Μεσόγειο. Επίσης θα

εμβαθύνουμε στην

πλούσια εικονογραφία τους, που μας δίνει
πολύτιμες πληροφορίες για διάφορους τομείς της
καθημερινής

ζωής,

της

θρησκείας και της

ιδεολογίας εκείνης της περιόδου.
Παρακολουθώντας χρονολογικά το έργο των
σημαντικότερων

αττικών

μελανόμορφων

αγγειογράφων και των εργαστηρίων τους, θα
διερευνήσουμε τους βασικούς εικονογραφικούς
κύκλους, τις μεθόδους της εικαστικής αφήγησης,
τη συνάφεια των εικόνων με τους φορείς τους
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(δηλαδή με τα συγκεκριμένα σχήματα των
αγγείων), καθώς και τη σχέση των παραστάσεων
με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της
αρχαϊκής εποχής.
Στο

πλαίσιο

του

μαθήματος

θα

γίνουν

επισκέψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
και άλλα Μουσεία της Αθήνας.
Ε. Κεφαλίδου, 3 ώρες
ΙΑ 101

Μουσειακές εκθέσεις από τον ερ

Μουσειολογία

σχε ιασ ό στ ν οργ ν σ

νευτικό

και ε πειρία τ ς

έκθεσ ς
Οι μουσειακές εκθέσεις συγκροτούν ίσως το
κυριότερο

επικοινωνιακό

σύστημα

που

διαθέτουν τα μουσεία για τη δημόσια προβολή
των συλλογών τους, την παρουσίαση ποικίλων
θεμάτων και τη διάχυση μηνυμάτων με στόχο
την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη
διαλόγου με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και
ουσιαστικά την κατανόηση του κόσμου.
Η

οργάνωση

πολυσύνθετη
θεωρία

μουσειακών

διαδικασία

εκθέσεων

που

με

την

πράξη

δημιουργικά

τις

βασικές

και

είναι

συνδυάζει

τη

συμπυκνώνει

λειτουργίες

του

μουσείου: έρευνα και ερμηνεία, τεκμηρίωση και
ορθή διαχείριση των συλλογών, οργάνωση του
χώρου,

επιλογή

ερμηνευτικών

μέσων

και

δημιουργία εμπειριών, επικοινωνία, γνωριμία με
τους

επισκέπτες

και

συνεργασία

με

την

κοινότητα.
Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει
αναλυτικά τα ‘γιατί’, ‘πού’, ‘πώς’ και ‘για ποιους’
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διαφορετικών τύπων μουσειακών εκθέσεων στην
Ελλάδα

και

στον

κόσμο.

Η

θεωρητική

επισκόπηση θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς
για το δημιουργικό πειραματισμό των φοιτητών
στον ερμηνευτικό σχεδιασμό και τα βασικά
στάδια σύνταξης μιας μουσειολογικής μελέτης,
με έμφαση στην ερμηνεία αρχαιολογικού υλικού.
Η διδασκαλία βασίζεται στη χρήση των νέων
τεχνολογιών (πλούσιο Ο/Α υλικό, αξιοποίηση της
πλατφόρμας η-τάξη), στη διεξαγωγή συζήτησης
και

δημιουργικών

ασκήσεων

με

βάση

συγκεκριμένο μουσειακό υλικό, καθώς και σε
στοχευμένες επισκέψεις σε μουσεία της Αθήνας.
Μ.Μούλιου, 3 ώρες
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