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Α. Ζ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία  θαη ε Ηζηνξία ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

 

1. Ζ επηζηεκνληθή ηαπηόηεηα ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο 

 

ΣΟ ΣΜΖΜΑ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ππεξεηνχκε κηα 

αληίιεςε πνπ εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ φςεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο. ε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ζηξνθή ζηε κεξηθή θαη αθαδεκατθά 

απνζπαζκαηηθή γλψζε, ην Σκήκα καο εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη πνιχπιεπξεο θαη δηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο θαζψο πηζηεχνπκε φηη κφλν νη πξνζεγγίζεηο απηέο ππεξεηνχλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νξγαλψλνληαη νη δηδαθηηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Ζ δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ζπνπδψλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο. ην Σκήκα ππάξρεη ζπζηεκαηηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα δχν απηά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηελ πξνζέγγηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, φπσο ε νηθνγέλεηα, ην θχιν θαη νη ζπγγεληθέο ζρέζεηο, ε κεηαλάζηεπζε, νη 

κεηνλφηεηεο θαη νη εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο, θ.ά., ηφζν απφ αλζξσπνινγηθή φζν θαη απφ ηζηνξηθή ζθνπηά. 

    ην Σκήκα πηζηεχνπκε φηη ε πνιχπιεπξε θαη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ, ζπλεπψο 

αλαγλσξίδεη ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε. Ζ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο παξφληνο 

θαη παξειζφληνο θαη ησλ πνηθίισλ ρξήζεσλ ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ απνηεινχλ βαζηθή πιεπξά ηεο 

εξεπλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ Σκήκαηνο, ήδε απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηνπ, θαη 

έρεη απνδψζεη κέρξη ζήκεξα πνιινχο θαξπνχο. Ζ θπζηνγλσκία απηή αληαλαθιάηαη ζηε δνκή ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηε ζεκαηνινγία δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ αιιά θαη 

ζηα ηέζζεξα ζπλέδξηα πνπ έρεη νξγαλψζεη ην Σκήκα ζηε βάζε απηνχ ηνπ δηαιφγνπ. 

    Ζ εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο φςεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

θαηλνκέλσλ φζν θαη ε ζθαηξηθή ηνπο ζεψξεζε ζπλεπάγνληαη ζηελνχο δεζκνχο κε άιινπο θιάδνπο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Παξφηη ε δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή παηδεία ζηα πεδία ηεο 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο, ην Σκήκα παξέρεη θαη καζήκαηα ζε ζπγγελείο θιάδνπο 

ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ φπσο ε Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, ε Πνιηηηθή Οηθνλνκία, ε Πνιηηηθή Φηινζνθία 

θαη ε Γισζζνινγία. Σα καζήκαηα απηά δηεπξχλνπλ ηηο γλσζηηθέο βάζεηο ηνπ Σκήκαηνο θαη βνεζνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ εκπέδσζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο. 

    Σέινο, ην Σκήκα αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηνπ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα θαη δηαζέηεη άξηηα εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. ην εξγαζηήξην 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 

παξέρνληαη εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ εθκάζεζε πξνγξακκάησλ software. Σν εξγαζηήξην είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Αηγαίν-ΝΔΣ) θαη ε είζνδνο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο είλαη ειεχζεξε. 

 

 

2. Ζ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  

 

ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ είλαη ε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ. Χο θιάδνο ησλ επηζηεκψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

αλζξψπνπ, ε αλζξσπνινγία απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο θαη εκπεηξίαο ζε φιε ηνπο ηελ επξχηεηα. ηφρνο ηεο είλαη ε δηαπίζησζε ησλ γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο. 

    Ζ αλζξσπνινγία είλαη κηα θξηηηθή επηζηήκε ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο θξηηηθφο ηεο πξνζαλαηνιηζκφο 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ επξχηαηε επνπηεία ησλ αλζξψπηλσλ πνιηηηζκψλ, πνπ ζπλαληψληαη ζε φια ηα 

κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ πιαλήηε καο, θαη ζηε ζπγθξηηηθή, δηαπνιηηηζκηθή ηνπο κειέηε. Πεπνίζεζε ησλ 

αλζξσπνιφγσλ είλαη φηη νη άιινη πνιηηηζκνί έρνπλ πνιιά λα καο δηδάμνπλ πάλσ ζε ζέκαηα κεγίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπφηεηα, γη' απηφ θαη πξέπεη λα ηνπο πξνζεγγίζνπκε κε ζνβαξφηεηα θαη 

πξνζνρή. Ζ αληίιεςε απηή, πνπ θπξηαξρεί ζηελ επξσπατθή αλζξσπνινγηθή παξάδνζε ήδε απφ ηηο 

πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα καο, δίλεη κηθξφηεξε ζρεηηθά πξνζνρή ζε ηνκείο φπσο ε βηνινγηθή 

αλζξσπνινγία ή ε πξντζηνξηθή αξραηνινγία. Απηφ πνπ θπξίσο καο απαζρνιεί είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο νη άλζξσπνη νξγαλψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ην λφεκα πνπ απηνί απνδίδνπλ ζηηο 

πξάμεηο ηνπο. 

    Αληηθείκελν ηεο αλζξσπνινγίαο είλαη ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ 

αλζξσπνινγία, ινηπφλ, ηζηνξηθά, αληιεί ηνλ δπλακηζκφ ηεο απφ ηε ζπζηεκαηηθή, ηελ «απφ ηα κέζα», 
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επηηφπηα γλψζε θαη εκπεηξία άιισλ, δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ 

βηνκεραληθνχ θφζκνπ, ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηε Νφηην Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία ή ηε Μειαλεζία. 

Απφ ηελ απφζηαζε πνπ εμαζθαιίδεη ε γλψζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε αλζξσπνινγία ζηξέθεηαη θαη ζηε 

κειέηε ηνπ «νηθείνπ», θαη εηδηθφηεξα, ζηε δηεξεχλεζε ησλ ιεγφκελσλ «δπηηθψλ», βηνκεραληθψλ 

θνηλσληψλ. 

    Ζ ζχγθξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ κε ην νηθείν αλαηξεί ην απηνλφεην θαη αλαηξέπεη φ,ηη ζεσξνχκε 

«θπζηθφ». Έηζη ε αλζξσπνινγία ακθηζβεηεί ζηεξεφηππεο ζεσξίεο θαη ζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσληθή δσή. Γηα παξάδεηγκα, ε αλζξσπνινγία ειέγρεη, θξηηηθά, ζεσξίεο πνπ βαζίδνληαη 

ζε γεληθεχζεηο γηα ηελ «αλζξψπηλε θχζε», πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αληαλαθινχλ βαζηά ξηδσκέλεο 

πξνθαηαιήςεηο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ εζλνηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε, ηελ θνηλσληθή επηαμία, ηνλ ρψξν ή ηνλ ρξφλν. 

    Ζ δνπιεηά ησλ αλζξσπνιφγσλ θαηαδεηθλχεη πφζν απηέο νη ζεσξίεο είλαη νξνζεηεκέλεο απφ 

ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη εθζέηεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηέηνηεο 

πξνθαηαιήςεηο ζηελεχνπλ θαη δηαζηξεβιψλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξφληνο θαη 

παξειζφληνο. πγρξφλσο δείρλεη ηνπο πνιηηηζκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο εμαξηήζεηο ηεο αλζξψπηλεο 

πξαθηηθήο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε επηθνηλσλία, 

ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε, ε παξαγσγή ηεο ηξνθήο, ε παξνρή πεξίζαιςεο, αθφκα θαη ε αληηκεηψπηζε 

ζενκεληψλ θαη, επνκέλσο, ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δπζθνιηψλ. 

    Ζ αλζξσπνινγία ηνπνζεηείηαη θαηά ηνπ «εζλνθεληξηζκνχ», ηεο ηάζεο δειαδή λα εξκελεχνπκε θαη 

λα αμηνινγνχκε άιινπο πνιηηηζκνχο ή κε νηθείεο κνξθέο θνηλσληθήο δσήο κε ηδέεο θαη θνηλσληθέο 

αξρέο ηνπ δηθνχ καο πνιηηηζκνχ. Ζ ζπγθξηηηθή, δηαπνιηηηζκηθή γλψζε πνπ παξάγεη ε αλζξσπνινγία 

έρεη επαλεηιεκκέλα απνδείμεη φηη πνιιέο ζεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Δπηζηήκεο δελ έρνπλ νηθνπκεληθή 

ηζρχ – παξά ηνπο αληίζεηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο. 

    ε πνιιά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, φπσο θαη ζην δηθφ καο, ε 

έκθαζε ζηε ζρέζε ηεο αλζξσπνινγίαο κε κε-βηνκεραληθνχο «εμσηηθνχο» πνιηηηζκνχο, εμηζνξξνπείηαη 

απφ ηε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά θαη ζηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε φρη κφλν κε άιιεο θνηλσλίεο αιιά θαη κε ηε δηθή ηνπο, λα αληρλεχζνπλ θαη 

λα ζπδεηήζνπλ ηηο ζπλέρεηεο θαη ηηο αζπλέρεηεο αλάκεζα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ηελ πφιε, αλάκεζα 

ζηηο ιεγφκελεο «αλαπηπζζφκελεο» θαη ηηο «αλεπηπγκέλεο» ρψξεο. 

    Ζ αλζξσπνινγία δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε έλαλ εηδηθφ ηχπν έξεπλαο, ηελ επηηφπηα παξαηήξεζε, 

πνπ εκπιέθεη ηνλ εξεπλεηή ζε άκεζε, θαζεκεξηλή θαη καθξφρξνλε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

κειεηά. Ζ εξεπλεηηθή απηή πξαθηηθή, εθαξκνζκέλε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ αλζξσπνινγηθψλ ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ήδε απφ ηα πξψηα ηνπ 

βήκαηα, ην Σκήκα αλέπηπμε έληνλν εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, 

επηδηψθνληαο ηνλ ζπζηεκαηηθφ ζπλδπαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα. 

    Με δεδνκέλα ηελ πινχζηα εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπ δηδαθηηθνχ καο πξνζσπηθνχ ζηε κειέηε ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηηο αμηφινγεο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ εθπνλνχληαη απφ κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο/-ηξηέο καο θαη ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ επηηεινχκε, κπνξνχκε 

δηθαίσο λα ππνζηεξίμνπκε φηη ην Σκήκα καο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλζξσπνινγία ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο θαη ηεο Βαιθαληθήο. 

 

 

3. Οη Ηζηνξηθέο πνπδέο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο 

 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ παξειζφληνο θαη απνηειεί θιάδν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

Ζ κειέηε ηνπ παξειζφληνο είλαη πνιχ πην πνιχπινθε απ' φ,ηη εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη, θαη θπξίσο 

απφ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ηφζν νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζν θαη επξχηεξα 

ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο. πλήζσο ε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα ηελ Ηζηνξία είλαη φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα ελφηεηα ζηαζεξψλ γλψζεσλ γηα ην παξειζφλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαηξέρεη θαλείο φπνηε 

ρξεηαζηεί. Μηα πνιχ ζπλεζηζκέλε εθδνρή απηήο ηεο αληίιεςεο εθιακβάλεη ηελ Ηζηνξία σο έλα 

δηαρξνληθφ άζξνηζκα ζπκβαληνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε εκεξνκελίεο ζεκαληηθψλ 

γεγνλφησλ, δηαδνρέο απηνθξαηφξσλ, κνλαξρψλ ή πνιηηηθψλ θπβεξλήζεσλ, κάρεο θ.ά. Απηή ε αληίιεςε 

ππνβαζκίδεη ηφζν ηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ παξειζφληνο, ζην βαζκφ πνπ 

απηφ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί, φζν θαη ηνλ πινχζην κεζνδνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ησλ 

ηζηνξηθψλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. Οη ηζηνξηθέο ζπνπδέο δελ ζπλδένληαη απιψο κε ηελ αλαθχθισζε 

ήδε γλσζηψλ πξαγκάησλ αιιά κε ηελ επέθηαζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβψο 

ζπληζηά ην παξειζφλ. 

    ην πιαίζην απηφ ην παξειζφλ αληηκεησπίδεηαη σο πξφβιεκα κάιινλ, παξά σο ζαθψο νξηνζεηεκέλε 

πεγή γλψζεσλ. Μεηά ηελ εηζαγσγή θαη εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο πνπ ήξζε ζε ξήμε κε 
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παιαηφηεξα παξαδείγκαηα ηζηνξηθήο έξεπλαο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ «κεγάισλ 

γεγνλφησλ» θαη ησλ επηθαλψλ πξνζψπσλ, ε ζπδήηεζε γηα ην παξειζφλ θαη ηελ ηζηνξία δηεπξχλεηαη 

ζπλερψο κε απνηέιεζκα ην πεδίν ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ λα απαζρνινχλ πιένλ ζέκαηα φπσο ε 

ηζηνξία ηνπ θχινπ, ε πνιηηηζκηθή ηζηνξία, ν ηξφπνο γξαθήο ηεο ηζηνξίαο θ.ά. Ζ ηζηνξηθνπνίεζε, ε 

απφπεηξα θαηαλφεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επνρήο ηνπο, ε δηεξεχλεζε ηεο ηνκήο θαη ηεο 

ζπλέρεηαο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν απνηεινχλ πιένλ βαζηθά κειήκαηα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Σαπηφρξνλα 

φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ ρξήζεσλ ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, ν ηξφπνο 

δειαδή πνπ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο επαλεξκελεχνπλ ην παξειζφλ, ζεηηθά ή αξλεηηθά, θαη ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο δηθήο ηνπο επνρήο, ζπρλά πνιχ απνκαθξπζκέλεο 

απφ ην παξειζφλ πνπ επηθαινχληαη. 

    Αλ θαη δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζηνλ ρψξν ησλ ηζηνξηθψλ ζρεηηθά κε επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα 

(φπσο ην ηδεψδεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ε δπλαηφηεηα πιήξνπο θαη νξηζηηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

παξειζφληνο, ε αλάγθε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, θ.ά.) ή κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο (φπσο ε έκθαζε ζηε καθξά ή ηε κηθξή δηάξθεηα, ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

θνηλσληθή ηζηνξία ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε πξνηίκεζε ζηελ δηπισκαηηθή ηζηνξία, θ.ά.) νη 

ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηζηνξηθήο θνηλφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα πινχζηεο θαη νη 

θαξπνί ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο έρνπλ επεξεάζεη πνιιαπιά άιιεο ζπγγελείο επηζηήκεο. 

    Οη ηζηνξηθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο παξαθνινπζνχλ απηφλ 

ηνλ πινχζην πξνβιεκαηηζκφ θαη πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηα λέα δεδνκέλα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. 

Μαθξηά απφ ηελ «ειιελνθεληξηθή» αληίιεςε ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ πνπ θπξηάξρεζε ζηελ ειιεληθή 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα ηζρχεη ζε πνιιά πξνγξάκκαηα 

ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ, νη ηζηνξηθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ πξνζθνξά ελφο 

ζχγρξνλνπ θαη πινχζηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξέρεη γλψζεηο ηφζν ζε γεληθά φζν θαη ζε εμεηδηθεπκέλα 

ζέκαηα. 

    Ζ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ απηψλ δηαθξίλεηαη ζε δχν αιιειέλδεηα επίπεδα. Σν πξψην αθνξά ηελ 

παξνρή καζεκάησλ γεληθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία εμεηάδνπλ κεγάιεο ή κηθξφηεξεο ρξνληθέο ελφηεηεο 

εζηηαζκέλεο ζηελ ηζηνξία ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ. ην πιαίζην απηφ δηδάζθεηαη ε Νεφηεξε θαη ε 

χγρξνλε Δπξσπατθή Iζηνξία, ε Νεφηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή Iζηνξία, ε Iζηνξία ηνπ Αξραίνπ 

Κφζκνπ, ε Iζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θ.ά. Σα καζήκαηα απηά δηαρένληαη, αλάινγα κε 

ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο θαη ζηνπο δχν θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. ηφρνο ηνπο είλαη ε παξνρή 

γλψζεσλ, ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ηα ζέκαηα απηά θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ζθέςεο. 

    Σν δεχηεξν επίπεδν νξγάλσζεο ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ αθνξά εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα πνπ 

εμεηάδνπλ ζέκαηα φπσο ε πνιηηηζκηθή κλήκε, ν εζληθηζκφο, ην αζηηθφ θαηλφκελν, ε ηζηνξηθή 

δεκνγξαθία, ε ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ, ε δνπιεία ζηελ αξραηφηεηα, θ.ά. ηα καζήκαηα απηά νη θνηηεηέο/-

ηξηεο φρη κφλν έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ έξεπλα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη, αιιά θαη 

ζε ζπζηεκαηηθή επαθή κε πεγέο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Σν Σκήκα ζεσξεί φηη ε πξνζθνξά 

ησλ ηζηνξηθψλ καζεκάησλ δίλεη έλα ζχγρξνλν θαη επέιηθην ζηίγκα γηα ηηο ηζηνξηθέο ζπνπδέο θαη ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη κέξηκλα έηζη ψζηε νη ηζηνξηθέο ζπνπδέο ζην 

Σκήκα λα επηθνηλσλνχλ κε ηα καζήκαηα ηεο αλζξσπνινγίαο παξέρνληαο έηζη ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο 

νινθιεξσκέλε θαη φρη απνζπαζκαηηθή εηθφλα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε παξειζφληνο θαη παξφληνο. 

 

4. Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ πηπρηνύρσλ ηνπ Σκήκαηνο 

 

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο πξνζθέξεη ζπνπδέο γεληθήο παηδείαο πνπ 

ζπλδένληαη κε κεγάιν θάζκα επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ. Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο νξίδνληαη κε βάζε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 

228/6.11.1995. χκθσλα κε ην δηάηαγκα απηφ, νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ 

ζηελ έξεπλα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε κνπζεία, ζηνπο επξχηεξνπο ρψξνπο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο θαη ηεο επηδεκηνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο 

πνιενδνκίαο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο κπνξνχλ λα βξνπλ απαζρφιεζε ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζε ηνκείο, φπσο ηεο 

δηαθήκηζεο, ησλ δεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ αγνξάο, αιιά θαη ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν. ε 

αξθεηά απφ απηά ηα επαγγέικαηα ε απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη ζηνλ ίδην ηνλ 

ρψξν απαζρφιεζεο, ππφ ηε κνξθή κηαο επηπιένλ εμεηδίθεπζεο ζηελ επξχηεξε δηαπνιηηηζκηθή παηδεία 

πνπ δηαζέηεη ν πηπρηνχρνο. Πάλησο ε πςειή πνηφηεηα ζπνπδψλ δίλεη ζεκαληηθά εθφδηα ζηνπο 

απνθνίηνπο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. ηελ θαηεχζπλζε απηή νη 

πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο Masters, ή θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. ε απηή ηελ 
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πεξίπησζε νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο απμάλνληαη 

ζεκαληηθά. 

 

 

 

5. Πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία 

 

ΟΟΗ ελδηαθέξνληαη λα αθνινπζήζνπλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα ίζσο βνεζεζνχλ αλ θάλνπλ 

έλα πξνθαηαξθηηθφ δηάβαζκα ζηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία θαη ηελ ηζηνξία. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

θνηλσληθή αλζξσπνινγία πνπ είλαη έλαο ζρεηηθά λένο θιάδνο ζηνλ ειιεληθφ επηζηεκνληθφ ρψξν, 

δηαζέηνπκε ήδε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ θεηκέλσλ πνπ εηζάγνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο ηνπ θιάδνπ. Ζ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία εηζάγεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ζηνπο ζχγρξνλνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζην ρψξν ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο ηζηνξίαο θαη δηεπθξηλίδεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο κε ζπγγελείο θιάδνπο, φπσο ε θνηλσληνινγία, ε γεσγξαθία θαη άιιεο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. 

    Δλδεηθηηθά πξνηείλνπκε ηα εμήο βηβιία: 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ 

Δriksen Σ.Ζ., Μηθξνί Σόπνη, Μεγάια Zεηήκαηα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2007. 

Laburthe-Tolra P.H. θαη J.-P. Warnier, Δζλνινγία – Αλζξσπνινγία,  Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2003. 

Colleyn, J-P, ηνηρεία θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο, Πιέζξνλ, Αζήλα, 2005  

Lienhardt, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Gutenberg, Αζήλα, 1985 

Evans-Pritchard E.E., Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα 1987. 

Lévi-Strauss, C., Φπιέο θαη Ηζηνξία – Φπιή θαη Πνιηηηζκόο, Eθδφζεηο Παηάθε, Aζήλα 2003. 

Kuper, A., Αλζξσπνινγία θαη Αλζξσπνιόγνη, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 1994. 

Γεκεηξίνπ-Κνηζψλε, . – . Γεκεηξίνπ, Αλζξσπνινγία θαη Ηζηνξία, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 

1996. 

Πεξηνδηθφ Γηαβάδσ (ηεχρ. 323, 1993), Αθηέξσκα ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία. 

Augé M., Γηα κηα Αλζξσπνινγία ησλ ύγρξνλσλ Κόζκσλ, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1999. 

Γθέθνπ-Μαδηαλνχ, Γ. (επηκ.), Αλζξσπνινγηθή Θεσξία θαη Δζλνγξαθία, Eθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, 

Αζήλα 1998. 

Godelier, M., Μαξμηζηηθνί Οξίδνληεο ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, 2 ηφκνη, Δθδφζεηο Gutenberg, 

Αζήλα 1992. 

Balandier, G., Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1990. 

Dumont Louis, Δηζαγσγή ζε δύν Θεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, 

Αζήλα 1996. 

Παπαηαμηάξρεο, Δ. – Θ. Παξαδέιιεο (επηκ.), Σαπηόηεηεο θαη Φύιν ζηε ύγρξνλε Διιάδα: 

Αλζξσπνινγηθέο Θεσξήζεηο, Δθδφζεηο Καζηαληψηε θαη Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Αζήλα 1992. 

Herzfeld, M., Ζ Αλζξσπνινγία κέζα από ηνλ Καζξέθηε, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1998. 

Sahlins, M., Πνιηηηζκόο θαη Πξαθηηθόο Λόγνο, Δθδφζεηο ηνπ Δηθνζηνχ Πξψηνπ, Αζήλα 2003. 

Geertz, G., Ζ εξκελεία ησλ πνιηηηζκώλ, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2003. 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ 

Ληάθνο Α., Πώο ην παξειζόλ γίλεηαη ηζηνξία, Δθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα 2007. 

Καξξ, Δ.Υ., Ση Δίλαη ε Ηζηνξία, Δθδφζεηο Γθνβφζηεο, Αζήλα 1999. 

Bloch, M., Απνινγία γηα ηελ Ηζηνξία, Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα 1994. 

Αζδξαράο, π., Εεηήκαηα Ηζηνξίαο, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1983. 

Le Goff, J., Ηζηνξία θαη Μλήκε, Δθδφζεηο Νεθέιε, Αζήλα 1998. 

Γηαλνεηηθή Ηζηνξία: όςεηο κηαο ζύγρξνλεο ζπδήηεζεο, Δθδφζεηο Μλήκσλ, Αζήλα 1996. 

Iggers, G., Ζ ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20ν αηώλα: από ηελ επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ πξόθιεζε 

ηνπ κεηακνληεξληζκνύ, Δθδφζεηο Νεθέιε, Αζήλα 1999. 

Ληάθνο, Α., «Γνθίκην γηα ηελ πνηεηηθή ηεο Ηζηνξίαο», Σα Ηζηνξηθά, ηφκνο Υ (31), 1999, ζ. 259-290. 
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Β. Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  

 

1. Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο 

 

Tν Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ππήξμε ην πξψην Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα ζηελ 

Διιάδα πνπ αλέπηπμε απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία θαη ζηελ Ηζηνξία, θαιιηεξγψληαο ην δηάινγν ησλ δχν επηζηεκψλ. 

Δπίζεο ππήξμε έλα απφ ηα πξψηα Σκήκαηα πνπ ζπγθξφηεζαλ έλαλ νινθιεξσκέλν δηεηή θχθιν 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πξνηνχ ζεζκνζεηεζνχλ κε λφκν νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.  

    Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ επηζηεκψλ ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο, 

ζηε βάζε επηζηεκνληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ αξρψλ, ν ζπγρξνληζκφο ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηνπ, 

φπσο δείρλνπλ νη αθαδεκατθέο δεκνζηεχζεηο ηνπ θαη νη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, 

κε ην δηεζλέο επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη απνηεινχλ ζηαζεξά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, νη πξφζθαηεο επηηπρίεο φπσο ε παλειιαδηθή δηάθξηζε ζην Πξφγξακκα 

ηεο Θεξηλήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αιιά θαη ε πςειή επίδνζε ζηα Πξνγξάκκαηα Μεηαδηδαθηνξηθήο θαη 

Γηδαθηνξηθήο Έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ κηα δπλακηθή πξννπηηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ.   

Σν 2012 ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζπκπιεξψλεη 25 ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Ζ 

ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ην 1984 θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ αξρηθά ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ θαη ζρεδφλ ακέζσο κεηά ζε πξνπηπρηαθφ 

ζεκαηνδφηεζαλ ηελ έλαξμε κηαο πνξείαο εληππσζηαθήο αλάπηπμεο ζε θνηηεηηθφ δπλακηθφ, 

αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

Σν Σκήκα ζηνρεχεη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ζπνπδψλ ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο. Ζ ζεζκηθή εκπέδσζε κηαο απηφλνκεο αλζξσπνινγηθήο ηαπηφηεηαο 

απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, 

κηα δηεζλψο θαζηεξσκέλε επηζηήκε πνπ έθαλε φκσο ηφηε ζηελ  Διιάδα ηα πξψηα ηεο βήκαηα, έιαβε 

ζην Σκήκα πιήξε ζεζκηθή απνθαηάζηαζε.  Ήδε απφ ηα πξψηα βήκαηα ηνπ Σκήκαηνο ε αλάπηπμε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηελ ηζηνξηνγξαθία θαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα δχν 

γλσζηηθά αληηθείκελα απνηεινχζε πξσηαξρηθφ κέιεκα. Ζ κεηνλνκαζία ηνπ Σκήκαηνο αλαβάζκηζε ην 

ξφιν ηεο ηζηνξίαο θαη απνηέιεζε ηελ ηππηθή επηζθξάγηζε ηεο πξνυπάξρνπζαο δεκηνπξγηθήο 

ζπλνκηιίαο ηζηνξίαο θαη θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο.  

Μέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, δφζεθε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία, ελψ κέζα απφ 

ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα αλαπηχρζεθε ε έξεπλα ζε επηθνηλσλία θαη ζπγρξνληζκφ κε ηηο δηεζλείο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηα πεδία ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο ηζηνξίαο. Μία ζεκαληηθή 

δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλαλέσζε ησλ δχν θιάδσλ θαη ν ζπλερήο δηάινγνο κε ηα δηεζλή 

αθαδεκατθά  πεξηβάιινληα, μεθεχγνληαο απφ ηελ πεξηραξάθσζε ζε  ειιελνθεληξηθά ζρήκαηα ηα νπνία 

ζε κεγάιν βαζκφ θπξηαξρνχζαλ  ζην ειιεληθφ αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ. Ο δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξαο 

ηνπ εληζρχζεθε θαη εκπινπηίζηεθε απφ ζπγγελείο θιάδνπο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπσο ε ηζηνξία 

ηεο ηέρλεο, ε γισζζνινγία, ε πνιηηηθή θηινζνθία θαη ε πνιηηηθή νηθνλνκία. 

Σν Σκήκα απνηέιεζε βαζηθφ αγσγφ δηάδνζεο ησλ αλζξσπνινγηθψλ ηδεψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

πινπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα γηα ηελ αλζξσπνινγία ζηελ Διιάδα, πνπ δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ θιαζηθή εζλνγξαθηθή κέζνδν, παξαπέκπεη ζηε ζχγρξνλε αλζξσπνινγηθή ζεσξία 

φρη κε φξνπο απιήο θαηαλάισζεο δάλεησλ ζρεκάησλ αιιά παξαγσγήο κέζα απφ εζλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο ζηελ νηθεία θαη ζε «άιιεο» θνηλσλίεο, θαη θαιεί ζηε ζπγθξφηεζε ειιελφθσλνπ 

αλζξσπνινγηθνχ ιφγνπ. ηηο ηζηνξηθέο ζπνπδέο,  ε εηζαγσγή λέσλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηε κειέηε ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο κεηαζρεκάηηζαλ δηεζλψο ην ηζηνξηνγξαθηθφ 

παξάδεηγκα, ζπλέβαιε ζηελ αλαλέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, 

ρψξσλ θαη πεξηφδσλ αιιά θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε λέα πεδία, φπσο ε θνηλσληθή 

ηζηνξία, ε πνιηηηζκηθή ηζηνξία, ε δηαλνεηηθή ηζηνξία, ε ηζηνξηθή δεκνγξαθία, ε πξνθνξηθή ηζηνξία, ε 

ηζηνξία ηνπ θχινπ, ε ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη κε κία αλαλεσκέλε πνιηηηθή ηζηνξία θαη 

ηζηνξία ησλ ζεζκψλ.  

  Ζ εμέιημε ηνπ θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Σκήκαηνο  ΚΑΗ ήηαλ ε αθφινπζε: 
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Πίλαθαο 1. Δμέιημε ηνπ θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Σκήκαηνο  ΚΑΗ 

 

Δλεξγνί θνηηεηέο 2009/10 2008/09 2007 /08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 

Πξνπηπρηαθνί * 

Φνηηεηέο  

685 678 658 614 606 601 562 

Μεηαπηπρηαθνί  

θνηηεηέο 

64 65 67 71 66 74 59 

Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο 24 25 24 20 19 17 18 

 

Απνθνηηήζαληεο 

θνηηεηέο θαηά έηνο 

       

Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 67 52 72 26 92 68 45 

Μεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο 

18 32 31 5 33 17 13 

Γηδάθηνξεο  3 4 2 - 1 2 3 
 

 

*  νλνκαζηηθφο αξηζκφο θαηά ηε έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ 

 

Απφ ην 2001,  ρξνληά ζεζκνζέηεζεο πξψηνπ θχθινπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κέρξη ζήκεξα 

ιεηηνπξγεί ην ΠΜ «Κνηλσληθή θαη Ηζηνξηθή Αλζξσπνινγία». ηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο έθαλαλ 

αίηεζε γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Κνηλσληθή θαη Ηζηνξηθή Αλζξσπνινγία πεξηζζφηεξνη απφ 750 

θνηηεηέο εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ δεθηνί θαη θνίηεζαλ νη 283, νη 180 ηελ πξψηε πεξίνδν θαη νη ππφινηπνη 

ηελ πεξίνδν 2001-2007 (Πίλαθαο 2). Έληεθα επηπιένλ θνηηεηέο γξάθηεθαλ γηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. Μέρξη ζήκεξα 25 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία ζην 

Σκήκα καο. πλνιηθά κηιάκε γηα 23 ρξφληα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην Σ.Κ.Α.Η.  

 

Πίλαθαο 2 
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Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα "Κνηλσληθή θαη Ηζηνξηθή 

Αλζξσπνινγία".

Αηηήζεηο Δγγξαθήο: 2001-2009.

 

Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ππήξμε έλα απφ ηα πξψηα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ Διιάδα.  Σν 

πξφγξακκα απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζε δχν θαηεπζχλζεηο, ηελ Αλζξσπνινγηθή 

θαη Ηζηνξηθή Καηεχζπλζε. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξναγσγή ηεο αλζξσπνινγηθήο θαη 

ηζηνξηθήο έξεπλαο. Δπηθεληξψζεθε ζηελ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο εηζαγσγήο ησλ αλζξσπνινγηθψλ 

ζπνπδψλ ζην ειιεληθφ παλεπηζηήκην,  ζηελ παξνρή βαζηθήο, ζπζηεκαηηθήο παηδείαο ζηελ θνηλσληθή 

αλζξσπνινγία θαζψο θαη ζηελ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηζηνξηνγξαθηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ησλ θνηλσληψλ ηνπ παξειζφληνο. 

Δμεηδηθεχεηαη ζηελ εζλνγξαθία θαη θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ επξχηεξνπ ειιεληθνχ, βαιθαληθνχ θαη 

κεζνγεηαθνχ ρψξνπ.  Χο πξνο ηνλ βαζηθφ ππξήλα ησλ αλζξσπνινγηθψλ ζπνπδψλ θαζηεξψζεθε κηα 

βαζηθή δνκή καζεκάησλ θαη γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηεζλψο ζπληζηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηαπηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ε ηζηνξηθή θαη 

ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ θιάδνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ (κέζσ ηεο 

ζξεζθείαο, ηεο ηειεηνπξγίαο θαη ηνπ ζπκβνιηζκνχ) θαη ησλ θνηλσληθψλ (κέζσ ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθφηεηαο) δηαζηάζεσλ ηνπ βίνπ ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ 

ηεο ηζηνξίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ζηε ρξήζε αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

ελλνηψλ ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ζηε κειέηε δεηεκάησλ ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, ζηε ζε βάζνο 

κειέηε δεηεκάησλ ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο: ηζηνξηθνπνίεζε ηνπ εζληθνχ 

θαηλνκέλνπ, κεραληζκνί παξαγσγήο ηδενινγίαο, πνιηηηθνί ζεζκνί, αμίεο κε ηηο νπνίεο νη ζεζκνί απαηνί 

είλαη επελδπκέλνη θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζε απηνχο. Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είλαη 

δηεηνχο θνηηήζεσο θαη δέρεηαη πηπρηνχρνπο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.  

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004 ιεηηνπξγεί έλα λέν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

κνλνεηνχο θνηηήζεσο κε ζέκα «Γπλαίθεο θαη Φχια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο Πξνζεγγίζεηο». Σν 

πξφγξακκα εγθξίζεθε ην 2002 ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Σν λέν απηφ πξφγξακκα κε έκθαζε ζηε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα ήηαλ πξσηνπφξν ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θχινπ ζηελ Διιάδα, ζπγθέληξσζε 

ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ αθαδεκατθνχ  ρψξνπ κε καθξά εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

παξνπζία ζην πεδίν. Ζ δπλακηθή ηνπ απνηππψλεηαη ζε κηα ζεηξά ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα αιιά 

θαη ζε βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο νη νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ θφκβν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν απφ ηηο θνηηήηξηεο/ηέο αιιά θαη απφ άιινπο θνξείο θαη παλεπηζηήκηα. Σν 

πξφγξακκα παξείρε θχθιν δηαιέμεσλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο επηκνξθσηέο/ηξηεο ηνπ ΚΔΘΗ ηνλ Ηνχιην 
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ηνπ 2007. Σν πξφγξακκα έρεη ήδε αμηνινγεζεί απφ εμσηεξηθνχο θξηηέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΔΠΔΑΔΚ. 

  

Πίλαθαο 3. Αξηζκφο αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σµήµα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη 

απνθνίησλ ζην ΠΜ «Γπλαίθεο θαη θχια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο» 

 

 2008-2009 2007-2008 

Αηηήζεηο (α+β) 37 32 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 7 3 

 

 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σµεµάησλ 30 29 

Πξνζθνξέο 15 15 

Δγγξαθέο 13 15 

Απφθνηηνη 14 14 

 

ην θαζέλα απφ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα γίλνληαη δεθηνί έσο 15 θνηηεηέο/-ηξηεο θαη‘ έηνο κεηά 

απφ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, γξαπηέο εμεηάζεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε (βιέπε θαησηέξσ ην ζρεηηθφ θεθάιαην). Καη ηα δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

απνλέκνπλ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ). Σν Σκήκα δέρεηαη επίζεο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο κεηά απφ ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

   ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ ηξία ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηηο 

δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα ην Δξγαζηήξην Δζλνγξαθίαο, ην Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο θαη ην 

Δξγαζηήξην Οηθνγέλεηαο θαη πγγέλεηαο. ην Σκήκα ιεηηνπξγεί επίζεο απφ ην 1992 εξγαζηήξην 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε 25 ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα Δξγαζηήξηα δηαηίζεληαη ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο.  

 

εκ.: Ζ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηνλ Υξίζην Μπέιια. 

2. Έλα Παλεπηζηήκην ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη ηε Μπηηιήλε  

 

ΣΟ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ απνηειεί, σο ζχιιεςε θαη σο εθαξκνγή, έλα πξσηνπνξηαθφ εγρείξεκα πνπ 

απνβιέπεη ζηελ νξγάλσζε πιέγκαηνο ηξηηνβάζκησλ ζπνπδψλ, ζε έλα εθηεηακέλν λεζησηηθφ 

ζχκπιεγκα κε ραξαθηεξηζηηθά αξρηπειάγνπο. 

    Ο αθαδεκατθφο ζηφρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη λα ραξάμεη ξηδηθά λέεο θαηεπζχλζεηο ζε 

επηιεγκέλνπο ρψξνπο ηεο Αλψηαηεο Παηδείαο, θαηεπζχλζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη επηηαθηηθά απφ ηελ 

εμέιημε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, αιιά πνπ ε απνπζία ηνπο είλαη εκθαλήο ζην 

ρψξν ησλ γεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ξίμεη ην βάξνο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ είλαη νη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, ην Πεξηβάιινλ, ε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, νη 

Μαζεκαηηθέο πνπδέο, ε Πιεξνθνξηθή θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη ε Παηδαγσγηθή. 

    ηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα, ε αληηζπκβαηηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

έγθεηηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαζπείξεη νξγαλσηηθά ηηο ζπνπδέο – θαη ηηο ελ γέλεη 

παλεπηζηεκηαθέο δξαζηεξηφηεηεο – ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε απφ ηα λεζηά ηνπ αηγαηαθνχ ζπκπιέγκαηνο, 

κε αθξαίεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο πνπ θηάλνπλ ζρεδφλ ηα 200 κίιηα, θαη φρη λα ζπγθεληξψζεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο, θαηά ηα ζπκβαηηθά πξφηππα, ζε εληαίν ζχλνιν θαη ζε έλα νξηζκέλν ζεκείν ηνπ 

αηγαηνπειαγίηηθνπ ρψξνπ. 

    ην πλεχκα απηήο ηεο αληίιεςεο, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ είλαη ην πξψην, απ' φζν γλσξίδνπκε 

ζηνλ θφζκν πνπ επηρεηξεί ηελ εδξαίσζε Σκεκάησλ ηνπ ζηα πιαίζηα κηθξνθνηλσληψλ εκηαζηηθνχ 

ηχπνπ, πνπ ε θπζηνγλσκία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ δελ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηα 

νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία εγθαζηδξχνληαη θαηά θαλφλα ηα λέα παλεπηζηήκηα ζηελ 

Δπξψπε θαη αιινχ. 

    Ζ ρσξνηαμηθή απηή επηινγή ππήξμε πξντφλ έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη εθηεηακέλσλ ζπδεηήζεσλ 

θαη έγηλε κε πιήξε ζπλείδεζε ησλ πνιιψλ δπζθνιηψλ πνπ ζα ζπλαληνχζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηεο. Ήηαλ σζηφζν κηα επηινγή πνπ ππαγνξεπφηαλ επζέσο απφ ηελ νκφζπκε παξαδνρή πσο ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ φθεηιε λα ηδξπζεί γηα λα δηαζπείξεη αθξηβψο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

ζεκεία ηνπ αηγαηνπειαγίηηθνπ ρψξνπ δπλακηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο 

γλψζεο. Καη ηνχην κε ηελ πξνζδνθία φηη απηέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ελαχζκαηα ελεξγνπνίεζεο 
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θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εδξαίσζε 

δπλακηθψλ θνηλσληθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε κία επαίζζεηε πεξηνρή φπσο είλαη ην Αηγαίν. 

    Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζηε Μπηηιήλε βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν θπξίσο ζε έλα ζπγθξφηεκα 

ηεζζάξσλ θηηξίσλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο αιιά θαη ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

Δηδηθφηεξα γηα ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζηεγάδνληαη ζην ζπγθξφηεκα ησλ 

ηεζζάξσλ θηηξίσλ. Δηδηθφηεξα, νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην θηίξην Γηνίθεζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, ην εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο  ζηεγάδνληαη ζην θηίξην Μπίλεην, ζην 

θηίξην ηεο ΑΣΔ θαη ζην θηίξην Καξαληψλε. 

 

3. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηδξχζεθε ην 1984 θαη έρεη θεληξηθή έδξα ηε Μπηηιήλε. 

Σν Σκήκα καο, αιιά θαη ε επξχηεξε αθαδεκατθή Κνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, απνδίδεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζην ξφιν ηεο Βηβιηνζήθεο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηελ εκπέδσζε, 

κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, ηεο αληίιεςεο γηα ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ πεγψλ ζηε ζπνπδή ησλ 

δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. Τπ' απηή ηελ έλλνηα, γηα ην Σκήκα 

καο θαη γηα ηελ επξχηεξε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ε Βηβιηνζήθε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην 

νπζηαζηηθνχο κνρινχο ηεο έξεπλαο, ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο αθαδεκατθήο 

δσήο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

    Ζ ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο, απνηειείηαη απφ μελφγισζζα βηβιία θαη 

ππεξβαίλεη ηνπο 120.000 ηφκνπο. Ο αξηζκφο ησλ ηίηισλ ησλ μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ αλέξρεηαη ζε 

435 θαη ν αξηζκφο ηίηισλ ησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ αλέξρεηαη ζε 231. Σε ζπιινγή ησλ πεξηνδηθψλ 

ζπκπιεξψλνπλ 59 πεξίπνπ ηίηινη μελφγισζζσλ θαη ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ εθδφζεσλ. Δθηφο απφ ηα 

παξαπάλσ, ε Βηβιηνζήθε δηαζέηεη κεγάιε ςεθηαθή ζπιινγή (ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, ςεθηαθή 

ραξηνζήθε, θα), πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, ράξηεο, θ.ι.π.), δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο 

θαη εθδφζεηο ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 

    ηε Μπηηιήλε, εθηφο απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Βηβιηνζήθεο, ε νπνία εμππεξεηεί φια ηα 

Παξαξηήκαηα Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ιεηηνπξγεί θαη ην Παξάξηεκα Βηβιηνζήθεο 

Μπηηιήλεο, ην νπνίν άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην έηνο 1987 θαη έρεη αλαπηχμεη ηε ζπιινγή ηνπ πξνο 

ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο. 

    Ζ ζπιινγή βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο είλαη ε πινπζηφηεξε 

ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζή ηεο, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηελ αλειιηπή 

παξαθνινχζεζε ησλ αλζξσπνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ δηεζλή ρψξν. Ζ ζπιινγή βηβιίσλ θαη 

πεξηνδηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζηνξίαο έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά θαη επηηξέπεη ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ. Δπηπιένλ, ζην Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο δηαηεξείηαη κεγάιε ζπιινγή απφ εθεκεξίδεο 

θαη πεξηνδηθά ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νπ αηψλα ε νπνία εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. 

    Σν ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Βηβιηνζήθε είλαη ην δεθαδηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

DEWEY. Σα βηβιία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αλνηρηά βηβιηνζηάζηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαηά ηελ 

ηαμηλνκηθή ηνπο θαηεγνξία, ελψ ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θάζε βηβιίνπ ζην ξάθη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

ηαμηλνκηθφ αξηζκφ ηνπ, πνπ είλαη επηθνιιεκέλνο ζηε ξάρε. Ζ αλαδήηεζε ησλ βηβιίσλ γίλεηαη κέζσ 

Ζ/Τ, είηε θαηά ζπγγξαθέα, είηε θαηά ηίηιν, είηε θαηά ζέκα, είηε κε ιέμεηο-θιεηδηά. ηελ εγγξαθή θάζε 

βηβιίνπ εκθαλίδεηαη θαη ν ηαμηλνκηθφο αξηζκφο ηνπ ν νπνίνο θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε γηα ηελ αλεχξεζε 

ηνπ βηβιίνπ. 

    ια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο έρνπλ δηθαίσκα δαλεηζκνχ ηνπ πιηθνχ ηεο 

Βηβιηνζήθεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε θαηνρή θάξηαο ρξήζηνπ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

    Ζ Βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί θάζε εξγάζηκε εκέξα ην πξσί θαη κεξηθά απνγεχκαηα ηελ εβδνκάδα. 

 

4. Σν Πξόγξακκα ERASMUS 

 

Σν πξφγξακκα Erasmus ρνξεγεί ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζε θνηηεηέο, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη 

δηδάζθνληεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ θχθισλ ζπνπδψλ 

κέζσ ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο 

αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο ησλ ζπνπδψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιιεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, 

ζπκβάιινληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζηελ αλάπηπμε ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ, αλνηθηνχ ζηηο αληαιιαγέο 



 

11 

θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμ‘ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 

KINHTIKOTHTA ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

    Γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε έλα παλεπηζηήκην-εηαίξν ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

    -ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνπηπρηαθνχ, κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/-ηξηεο είλαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξψην 

έηνο ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πεξάζεη ηα 2/3 ησλ καζεκάησλ κέρξη ην έηνο 

θνίηεζεο ζην νπνίν βξίζθνληαη.  

– Παξέρεηαη πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, αθφκε θαη αλ ην 

πεξηερφκελν δηαθέξεη. Ζ πεξίνδνο απηή είλαη ζπλήζσο απφ ηξεηο κήλεο κέρξη έλα αθαδεκατθφ έηνο. 

    – Σα παλεπηζηήκηα-εηαίξνη θαη ν θάζε θνηηεηήο/-ηξηα ζπλάπηνπλ ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ην παλεπηζηήκην 

ππνδνρήο ρνξεγεί εγγξάθσο βεβαίσζε φπνπ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε ν θνηηεηήο/-

ηξηα. Σα καζήκαηα απηά είηε αληηζηνηρίδνληαη κε καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο είηε αλαγλσξίδνληαη σο ειεχζεξεο επηινγέο. 

    – Γελ θαηαβάιιεηαη θαλελφο είδνπο ακνηβή (δίδαθηξα, εγγξαθή, εμέηαζηξα, δηθαίσκα ρξήζεο 

εξγαζηεξίσλ θαη βηβιηνζεθψλ, θιπ.) πξνο ην παλεπηζηήκην ππνδνρήο. Δπηβαξχλνληαη κφλνλ κε ηηο 

δαπάλεο κε ηηο νπνίεο επηβαξχλνληαη θαη νη θαλνληθνί θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ ηδξχκαηνο (π.ρ. κεησκέλα 

έμνδα δηακνλήο, ρξήζε θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ). 

    – πλερίδεηαη ε θαηαβνιή ζην αθέξαην ησλ εζληθψλ ππνηξνθηψλ θαη δαλείσλ πξνο ηνπο 

εμεξρφκελνπο θνηηεηέο/-ηξηεο.          

    ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

εμσηεξηθφ ζε θνξείο πνπ επηιέγνληαη απφ ην Σκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην ή κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ 

θνηηεηή/-ηξηαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ελφο θνξέα είλαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

ρψξεο πνπ θαιχπηεη ην πξφγξακκα Erasmus θαη λα ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζην εμσηεξηθφ κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 3 έσο 12 κήλεο.  

   Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus γίλεηαη ζπλνιηθά γηα ην παλεπηζηήκην απφ ην Γξαθείν 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ πλεξγαζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ 

εδξεχεη ζηε Μπηηιήλε, κε ππεχζπλε ηελ θ. Αξηζηέα Καδαληδή θαη ζπληνλίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππεχζπλνπο δηδάζθνληεο θάζε Σκήκαηνο.  

   Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα Erasmus ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα http://erasmus.aegean.gr 

 

 

5. Γηδαθηηθό πξνζσπηθό 

 

Α. ΜΔΛΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Παπαηαμηάξρεο Δπζχκηνο, Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, London School of 

Economics, University of London.  

Σξάθα Νηηάλλα, Καζεγήηξηα, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Michigan State University.  

Αλαζηαζηάδεο Βαζίιεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

Γαιαλή-Μνπηάθε Βαζηιηθή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή 

Αλζξσπνινγία, ρνιή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, State University of New York. 

Γηαλλαθφπνπινο Κψζηαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, 

École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. 

Γνπθέιιεο Παλαγηψηεο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, Université Besançon. 

Δμεξηδφγινπ Υάξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, King's College, University 

of London. 

Καξάβαο πχξνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, Université Lumière Lyon 2. 

Μπέιιαο Υξίζηνο, Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηα Οηθνλνκηθά, Queen Mary and 

Westfield College, University of London. 

Παλφπνπινο Παλαγηψηεο, Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή 

Αλζξσπνινγία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  

Παξαδέιιεο Θεφδσξνο, Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή 

Αλζξσπνινγία, Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην, Αζήλα. 
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Πιεμνπζάθε Έθε, Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, École 

des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.  

ηακαηνγηαλλνπνχινπ Μαξία, Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, École des 

Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.  

Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, Σκήκα Ηζηνξίαο & 

Αξραηνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

Γθαξά Διέλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, Wien Universität. 

Καλάθεο Κψζηαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γηδαθηνξηθφ ζηε Γισζζνινγία, University of Chicago. 

Καληζά Βελεηία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, London School 

of Economics, University of London. 

Πεηξίδνπ Έιηα, Λέθηνξαο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, University College London, 

University of London.  

Σζεθέλεο Αηκίιηνο, Λέθηνξαο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, École des Hautes Études 

en Sciences Sociales de Paris. 

Υαληδαξνχια Πνζεηή, Λέθηνξαο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Φισξεληίαο. 

 

Β. ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΒΑΔΗ ΣΟΤ Π.Γ. 407/1980 

Πιαθσηφο Γηψξγνο , Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, University of Glasgow. 

καξλάθεο Γηάλλεο, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηζηνξία, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

Σνπάιε Πελειφπε, Γηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

 

6. Αξκνδηόηεηεο δηδαζθόλησλ 

 

Πξόεδξνο: Βαζίιεο Αλαζηαζηάδεο. 

Δθπξόζσπνη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ: Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο (ηαθηηθφο), Γηάλλεο Γηαλληηζηψηεο 

(αλαπιεξσκαηηθφο).  

πληνληζηέο ΠΜ «Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία & Ηζηνξία»: Δπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο (δηεπζπληήο), 

Θεφδσξνο Παξαδέιιεο, Μαξία ηακαηνγηαλλνπνχινπ. 

πληνληζηέο ΠΜ «Γπλαίθεο & Φύια»: Βαζηιηθή Γαιαλή-Μνπηάθε (επηζηεκνληθή ππεχζπλε), Κψζηαο 

Γηαλλαθφπνπινο, Υάξεο Δμεξηδφγινπ, Βελεηία Καληζά. 

Δξγαζηήξην Δζλνγξαθίαο: Δπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο (δηεπζπληήο).   

Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο: Υάξεο Δμεξηδφγινπ (δηεπζπληήο). 

Δξγαζηήξην Μειεηώλ Οηθνγέλεηαο & πγγέλεηαο: Βελεηία Καληζά (δηεπζχληξηα). 

Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ: Βαζίιεο Αλαζηαζηάδεο, Διέλε Γθαξά, Παλαγηψηεο 

Παλφπνπινο.  

Τπεύζπλνο γηα ζέκαηα Βηβιηνζήθεο: Θεφδσξνο Παξαδέιιεο. 

Τπεύζπλε Φνηηεηηθώλ Θεκάησλ: Μαξία ηακαηνγηαλλνπνχινπ. 

Δπηηξνπή Θεξηλήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Έθε Πιεμνπζάθε (επηζηεκνληθή ππεχζπλε), Γηάλλεο 

Γηαλληηζηψηεο, Υάξεο Δμεξηδφγινπ, Μαξία ηακαηνγηαλλνπνχινπ. 

Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο Δrasmus: Έιηα Πεηξίδνπ. 

Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ Τπνινγηζηώλ: Υξίζηνο Μπέιιαο. 

Τπεύζπλνη Οδεγνύ πνπδώλ: Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο,  Πνζεηή Υαληδαξνχια. 

Τπεύζπλε Γηθηπαθνύ Σόπνπ ηνπ Σκήκαηνο: Έθε Πιεμνπζάθε.  

Δπηηξνπή Παξαιαβήο & Δθηέιεζεο Δξγαζηώλ: Έιηα Πεηξίδνπ, Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο, Υάξεο 

Δμεξηδφγινπ, Βαζίιεο Αλαζηαζηάδεο.  

Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο Vista: Διέλε Γθαξά 

 

7. Γηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

Κνπηζαθηή νθία  (Πξντζηάκελε) – ηει. 22510-36323 

ραιιίγ Μαξηνιέλ (Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ) – ηει. 22510-36303 

Παππά Γεσξγία  (Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ) – ηει. 22510-36331 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

Μνπρηή Θενθαλψ ηει. 22510-36315 

Σνπδέλεο Παλαγηψηεο ηει. 22510-36325  

 

8. ύιινγνο θνηηεηώλ 
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Ο χιινγνο Φνηηεηψλ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο «Οδπζζέαο Διχηεο» ηδξχζεθε ζηηο 

12/5/1989 κεηά απφ απφθαζε ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο. 

Μέινο ηνπ ζπιιφγνπ καο  ζεσξείηαη θάζε θνηηεηήο απηφκαηα κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην πξψην 

εμάκελν (φινη νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο). Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή 

κε ηνλ χιινγν κέζσ ηεο ππνδνρήο πξσηνεηψλ πνπ νξγαλψλεη ν χιινγνο καο ζην θηίξην Παπαξίζβα 

θάζε ρξφλν. 

θνπφο ηνπ πιιφγνπ καο είλαη ε ζπκκεηνρή, ε ζπζπείξσζε θαη νξγάλσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ, ν ζπιινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ε αγσληζηηθή πξνψζεζε ηεο ζέιεζεο ησλ 

θνηηεηψλ πάλσ ζε ζέκαηα θνηλσληθά, πνιηηηθά (φρη θνκκαηηθά) θαη πνιηηηζηηθά θαη ε έληαμε ησλ 

αγψλσλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο γηα αλεμαξηεζία, ιατθή θπξηαξρία θαη θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε. 

Δπίζεο ε βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο θαη ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ θαη αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ θαη ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπο, ε θαηάθηεζε θαη πεξηθξνχξεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, ε 

ππεξάζπηζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο απφ θάζε θαζηζηηθή ή λενθαζηζηηθή επίζεζε, ε 

δεκηνπξγία θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ αιιειεγγχεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζπνπδαζηηθνχο, 

κνξθσηηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη πλεπκαηηθνχο ζπιιφγνπο, εθπξνζψπνπο παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, 

ηνπηθψλ θνξέσλ θαη γεληθά θάζε ζσκαηείν, νξγάλσζε, νξγαληζκφ ειιεληθφ ή δηεζλή πνπ επηδηψθεη 

ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

Σέινο, ζθνπφο καο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

επαγγεικαηηψλ, ηνπ θιάδνπ καο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο παξάιιεια κε ηελ ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ πιήξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο καο, ε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

Σκήκαηνο καο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Π ζχιινγνο επίζεο 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε  ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Σν Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

 

1. Οξγάλσζε ησλ Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

 

I. ΓΔΝΗΚΑ 

TΟ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο πξνζθέξεη καζήκαηα 

θαηαλεκεκέλα ζε δχν θχθινπο ζπνπδψλ θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηαξθεί ηέζζεξα εμάκελα. Ζ 

νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά καζεκάησλ εηζαγσγηθνχ ή 

εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνπο δχν θχθινπο ζπνπδψλ αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ 

δπζθνιίαο. ηφρνο ηεο νξγάλσζεο απηήο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή άξζξσζε ησλ καζεκάησλ θαη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ πξνζθέξεηαη ν 

βαζηθφο θνξκφο καζεκάησλ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία θαη ηελ Ηζηνξία αιιά θαη ππνζηεξηθηηθά 

καζήκαηα, φπσο Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Γισζζνινγία θ.ά., ηα νπνία δηεπξχλνπλ ηνπο γλσζηηθνχο 

νξίδνληεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο εμνηθείσζεο κε ηα δχν 

θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ππεξεηεί ην Σκήκα. 

    ηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ πξνζθέξεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ ζηε βάζε ησλ νπνίσλ 

νη θνηηεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ή λα εμεηδηθεπηνχλ επηιέγνληαο 

καζήκαηα κε ζπγγελή ζεκαηνινγία. Γηα ηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ νη 

θνηηεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ην/ηε ζχκβνπιν ζπνπδψλ ηνπο. ηνλ ίδην θχθιν ζπνπδψλ 

πξνζθέξεηαη θαη κηα εηδηθή θαηεγνξία καζεκάησλ, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο/ζεκηλάξηα. 

    πλνιηθά ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξεη ζε ηεηξαεηή βάζε νγδφληα 

πέληε πεξίπνπ καζήκαηα πνπ θαιχπηνπλ επξχ θάζκα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο. Καηά ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ πξνζθέξνληαη 26 καζήκαηα θαη ηα 

ππφινηπα καζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ/ζεκηλαξίσλ, θαηαλέκνληαη ζηα 

ηέζζεξα εμάκελα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ. Σα καζήκαηα είλαη 3σξεο δηάξθεηαο αλά εβδνκάδα. Ο θσδηθφο 

θάζε καζήκαηνο δείρλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία καζεκάησλ. 
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II. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

ΟΛΑ ηα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: ηα ππνρξεσηηθά, ηα καζήκαηα ειεχζεξεο 

επηινγήο θαη ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο/ζεκηλάξηα. 

    α) Τπνρξεσηηθά είλαη ηα καζήκαηα πνπ θαιχπηνπλ βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ε δηδαζθαιία 

ηνπο επαλαιακβάλεηαη θάζε δηδαθηηθφ έηνο. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο πξέπεη λα εμεηαζζνχλ ζε απηά κε 

επηηπρία πξνθεηκέλνπ λα απνθνηηήζνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε άιια. ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα πεξηιακβάλνληαη φια ηα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ δηεηνχο θχθινπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ). Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα λα 

αιιάμεη έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα αληηθαζηζηψληαο ην φκσο ηαπηφρξνλα κε θάπνην άιιν έηζη ψζηε λα 

παξακείλεη ζηαζεξφο ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξψηνπ θχθινπ. Κάζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη 5 πηζησηηθέο κνλάδεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα καζήκαηα 

αγγιηθψλ Η θαη ΗΗ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 6 πηζησηηθέο κνλάδεο.  

    β) Σα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο είλαη καζήκαηα ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ θαη θαιιηεξγνχλ ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαη πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ. 

ια ηα καζήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα αγγιηθψλ ΗΗΗ θαη ΗV αληηζηνηρνχλ ζε 

3 δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη 6 πηζησηηθέο κνλάδεο. Σα καζήκαηα επηινγήο δελ είλαη ζηαζεξά ζην 

πξφγξακκα θαη ε δηδαζθαιία ηνπο δελ επαλαιακβάλεηαη, αλ ν δηδάζθσλ/-νπζα δελ ην επηζπκεί. Ζ 

επρέξεηα απηή παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο/-νπζεο ηελ επειημία λα νξγαλψλνπλ ηε δηδαζθαιία λέσλ 

καζεκάησλ ζηε ζέζε ησλ παιαηψλ θαη ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο επηινγήο 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο κνλάδαο ηεο Μπηηιήλεο, ε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο έρεη απνθαζίζεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ 

Σκήκαηνο λα επηιέγνπλ δηαηκεκαηηθά καζήκαηα σο ειεχζεξεο επηινγέο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο θαη Σκήκαηνο 

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαζψο θαη ην κάζεκα ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

    γ) Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο/ζεκηλάξηα [ΠΑ/] απνηεινχλ κηα εηδηθή θαηεγνξία καζεκάησλ θαη 

παξέρνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελ ιφγσ 

καζεκάησλ είλαη ν κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηά (φρη πεξηζζφηεξνη απφ 

νθηψ) θαη ην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελφ ηνπο. ηφρνο ησλ αζθήζεσλ/ζεκηλαξίσλ είλαη ε εμνηθείσζε 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά εξγαιεία θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληα/-νπζαο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα ζηα νπνία νη θνηηεηέο/-ηξηεο πξέπεη λα έρνπλ 

εμεηαζηεί επηηπρψο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηα παξαθνινπζήζνπλ. Ζ εβδνκαδηαία 

δηδαζθαιία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο/ζεκηλαξίνπ είλαη ηξίσξε θαη αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο 

θαη 6 πηζησηηθέο κνλάδεο. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο ππνρξενχληαη λα επηηχρνπλ ζε κηα ηνπιάρηζηνλ πξαθηηθή 

άζθεζε/ζεκηλάξην γηα λα απνθνηηήζνπλ. ηε βάζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, 

ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθάζηζε φηη, αξρήο γελνκέλεο κε ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ 

εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007/8, ε απνθνίηεζε πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εμέηαζε 3 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ/ζεκηλαξίσλ. 

 

III. Ζ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζηνλ θχθιν απηφ. Ζ πηπρηαθή εξγαζία είλαη πξναηξεηηθή 

θαη αληηζηνηρεί ζε 3 καζήκαηα επηινγήο θαη 18 πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε έλαλ επηβιέπνληα/-νπζα θαζεγεηή/-ηξηα ελψ ην ζέκα 

επηιέγεηαη ζε ζρέζε κε θάπνην απφ ηα παξερφκελα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνθαζίδεη επηηξνπή πνπ απνηειείηαη 

απφ ηξεηο δηδάζθνληεο.  

 

IV. ΚΤΚΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ 

Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ησλ καζεκάησλ ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ. ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

παξαδφζεηο, δειαδή ζηελ επνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ δηδάζθνληα/-

νπζα. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο αιιά νη 

παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. ηα καζήκαηα απηά γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

νπηηθνχ πιηθνχ. Καηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο/-νπζαο, ζε καζήκαηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ 

νη θνηηεηέο/-ηξηεο εμεηάδνληαη ζε πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζην νπνίν παξέρεηαη ην 

κάζεκα. Ζ βαζκνινγία ηεο πξνφδνπ πξνζκεηξάηαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή/-ηξηαο. 
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    Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ ην Σκήκα ελζαξξχλεη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηηο δηαιέμεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο/-νπζεο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ νξγάλσζε 

θξνληηζηεξηαθψλ θχθισλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θάζε κάζεκα, κε ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο 

θνηηεηέο/-ηξηεο θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ή ηέινο κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

δηαιέμεσλ θαη επηηφπησλ εξεπλψλ. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην θάζε κάζεκα θαη βξίζθεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ θάζε 

δηδάζθνληα/-νπζαο. Ζ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. ηα 

καζήκαηα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ ζπλεθηηκάηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ δηδάζθνληα/νπζα. 

    Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ έρεη σο ζηφρν ηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρνληαη ζην 

Σκήκα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηνλ γξαπηφ 

θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Οη δηδάζθνληεο/-νπζεο ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηα 

καζήκαηα θαη πξνζαξκφδνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

απνηέιεζκα. 

 

 

V. ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

Καηά ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο παξαθνινπζνχλ απνθιεηζηηθά ηα καζήκαηα ηνπ 

εμακήλνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη θαζψο θαη καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ ζηα νπνία 

είραλ απνηχρεη ή δελ είραλ δειψζεη. Οη θνηηεηέο /-ηξηεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ δελ 

κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε ιηγφηεξν απφ ηέζζεξα (4) καζήκαηα αλά εμάκελν θαη νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ 

ηξίηνπ θαη ηνπ ηεηάξηνπ εμακήλνπ δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) θαη 

πεξηζζφηεξα απφ δέθα (10) καζήκαηα αλά εμάκελν. Ζ εγγξαθή ζηνλ δεχηεξν θχθιν (πέκπην εμάκελν) 

είλαη ειεχζεξε θαη δελ πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εμέηαζε ηνπ θνηηεηή/-ηξηαο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 

    Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δειψζνπλ θαη καζήκαηα πνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (εαξηλφ ή ρεηκεξηλφ εμάκελν) πξνζθέξνληαη ζε 

άιιν εμάκελν απφ απηφ ζην νπνίν νη ίδηνη έρνπλ εγγξαθεί. ε θακία πεξίπησζε πάλησο νη θνηηεηέο/-

ηξηεο ηνπ θχθινπ απηνχ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δειψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ δέθα (10) ή ιηγφηεξα απφ 

ηέζζεξα (4) καζήκαηα αλά εμάκελν. 

    Γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007/8, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο είλαη ε 

επηηπρήο εμέηαζε ζε 46 καζήκαηα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 26 ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, 19 καζήκαηα επηινγήο θαη 1 πξαθηηθή άζθεζε/ζεκηλάξην. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχλ ζε πεξηζζφηεξα καζήκαηα επηινγήο θαη, αλ επηηχρνπλ, λα 

επηιέμνπλ γηα ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπο εθείλα πνπ έρνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ. Γηα ηνπο θνηηεηέο/-

ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007/8 θαη εμήο, ν αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ 

νξίζηεθε ζηα 44, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 240 πηζησηηθέο κνλάδεο.  ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

26 ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, 15 καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο θαη 3 

πξαθηηθέο αζθήζεηο/ζεκηλάξηα.  

    ηα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα καζήκαηα ησλ Σκεκάησλ 

Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληνινγίαο, Γεσγξαθίαο θαη Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη ην κάζεκα ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ζηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο, ν πηπρηνχρνο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιάβεη ζπλνιηθά 4 

δηαηκεκαηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Σκήκαηα απηά. 

    εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δχν θχθισλ ζπνπδψλ ην πξφγξακκα κπνξεί λα πθίζηαηαη 

αιιαγέο αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία αθαηξεζεί κάζεκα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, απηφ δελ αθαηξείηαη θαη απφ ην ελεξγεηηθφ ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί θαη επηηχρεη ζε απηφ. 

    Σέινο, απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2002-2003 πξνζθέξεηαη ην κάζεκα 

«Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» (ΠΛΡ-70). ε θάζε εμάκελν πξνζθέξεηαη έλαο θχθινο 8 ζεκηλαξίσλ 

2σξεο δηάξθεηαο. Σν κάζεκα ην δηδάζθεη ν ππεχζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο, ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηα ζεκηλάξηα θάζε εμάκελν. ην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ παξαδίδεη ζηε Γξακκαηεία θαηάινγν κε ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο νη νπνίνη 

παξαθνινχζεζαλ ηα ζεκηλάξηα. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο παίξλνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

βεβαίσζε ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνλ θχθιν ζεκηλαξίσλ ζην κάζεκα 

«Πιεξνθνξηθή» θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ. 
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    Σν κάζεκα «Πιεξνθνξηθή» δελ βαζκνινγείηαη, ζπλεπψο δελ έρεη δηδαθηηθέο θαη πηζησηηθέο κνλάδεο 

θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 44 καζεκάησλ γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ απφ ην Σκήκα. 

πληζηάηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/-ηξηεο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηε ζεηξά ησλ ζεκηλαξίσλ ζηελ 

πιεξνθνξηθή θαηά ηα δχν πξψηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σνλ θχθιν ζεκηλαξίσλ ζηελ πιεξνθνξηθή 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ επίζεο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/-ηξηεο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

VI. ΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ 

Με δεδνκέλε ηελ πεξηθεξεηαθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ/-ηξηψλ απφ άιιεο 

πεξηνρέο εθηφο ηνπ λνκνχ Λέζβνπ, θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο έσο φηνπ 

εμνηθεησζνχλ ζην λέν αθαδεκατθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην Σκήκα έρεη εηζαγάγεη ηνλ ζεζκφ ηνπ 

ζπκβνχινπ ζπνπδψλ. Με ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σκήκα νη θνηηεηέο/-ηξηεο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο γηα 

ηελ επνπηεία ησλ νπνίσλ ππάξρεη ππεχζπλνο/-ε ζχκβνπινο ζπνπδψλ. Ο ζχκβνπινο ζπνπδψλ αλήθεη 

ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλαληά ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ 

επηβιέπεη θαη λα ζπδεηά καδί ηνπο πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ αθαδεκατθή ηνπο δσή. Οη 

ζχκβνπινη ζπνπδψλ νξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 

 

2. Πποσυεπόμενα μαθήματα και ππακτικέρ ασκήσειρ/σεμινάπια 

 
ΚΑ-100 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία Η   (Τ) 

ΚΑ-101 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία II  (Τ) 

ΚΑ-102 Εεηήκαηα Αθξηθαληθήο Δζλνγξαθίαο Η  (Δ) 

ΚΑ-103 Εεηήκαηα Αθξηθαληθήο Δζλνγξαθίαο ΗΗ (Δ) 

ΚΑ-110 Δζλνγξαθία κε Γπηηθψλ θνηλσληψλ (Τ) 

ΚΑ-112 Διιεληθή Δζλνγξαθία  (Τ) 

ΚΑ-119 Μεηαλάζηεπζε θαη ξαηζηζκφο: Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (Δ) 

ΚΑ-120 Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο  (Τ) 

ΚΑ-122 Αλζξσπνινγία ησλ θχισλ  (Δ) 

ΚΑ-129 Αλζξσπνινγία ηεο επηζηήκεο (Δ) 

ΚΑ-130 Αλζξσπνινγία ηεο ζξεζθείαο  (Τ) 

ΚΑ-140 Ηζηνξία ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Τ) 

ΚΑ-141 Αλζξσπνινγηθή ζεσξία  (Τ) 

ΚΑ-143 Αλζξσπνινγία ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ  (Δ) 

ΚΑ-150 Οηθνλνκηθή Αλζξσπνινγία  (Τ) 

ΚΑ-153 Αλζξσπνινγία ηνπ ηνπξηζκνχ (Δ) 

ΚΑ-180 Αλζξσπνινγία ηεο εθπαίδεπζεο (Δ) 

ΚΑ-192 Αλζξσπνινγία ηεο κνπζηθήο  (Τ) 

Η-200 Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία (Τ) 

Η-208 Πξνθνξηθή ηζηνξία  (Τ) 

Η-212 Ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ (Δ) 

Η-214 Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ  (Τ) 

I-218 Κνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο Μεζαησληθήο θαη Πξψηκεο Νεφηεξεο Δπξψπεο (Τ) 

Η-220 χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία (Δ) 

Η-221 Κξάηνο θαη θνηλσλία ζηελ Διιάδα ην 19
ν
 αηψλα  (Τ) 

 

Η-230  Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία (19
νο

-αξρέο 20νχ αηψλα) (Δ) 

Η-235  Ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (1300-1839)  (Τ) 

Η-241 Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ Η: Πνιηηεχκαηα θαη πνιηηηθή ηζηνξία ζηελ αξραία  

           Διιάδα  (Τ) 

Η-242 Ηζηνξία Αξραίνπ Κφζκνπ ΗΗ: Γνκέο θαη ιεηηνπξγία κηαο κεζνγεηαθήο πνιηηείαο: Ζ Ρψκε απφ ηα 

ρξφληα ηεο βαζηιείαο σο ηα ηέιε ηεο ξεπνπκπιηθαληθήο πεξηφδνπ.  (Τ) 

Η-245 Ηζηνξία Αξραίνπ Κφζκνπ ΗV: Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδέεο θαη ζπκπεξηθνξέο απφ ηνλ 

Αιέμαλδξν ζηνλ Ηνπζηηληαλφ. (Δ) 

Η- 258 πγγέλεηα, γάκνο, νηθνγέλεηα ζηνλ νζσκαληθφ θαη ειιεληθφ ρψξν (18
νο

  θαη 19
νο

 αη.) (Δ) 

Η-265 Ζ Δπξψπε θαη ε ηζηνξία ησλ «ιαψλ ρσξίο ηζηνξία»  (Τ) 

Η-267  χγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία (ηέιε 18νπ-αξρέο 20νχ αη.)  (Τ) 

Η-272  Φχιν θαη εξγαζία ζηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε επξσπατθή ηζηνξία (Δ) 

ΓΛ-300  Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία  (Τ) 
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ΟΗ-400  Αξρέο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο  (Τ) 

ΟΗ-402   Ηζηνξία ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο  (Δ) 

ΟΗ-404   Θέκαηα ζεσξίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Δ) 

ΞΓΛ-01,02,03,04  Αγγιηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV  

ΠΑ/-001  ςεηο ηεο έλλνηαο ηνπ πξνζψπνπ (Αθξηθή, Μειαλεζία) 

ΠΑ/-004  Iζηνξία Αξραίνπ Κφζκνπ ΗΗΗ : Εεηήκαηα αξραηνειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη  

                   θξηηηθήο ησλ πεγψλ   

ΠΑ/-022  Μεηαλάζηεπζε θαη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί  

ΠΑ/-026  Ηζηνξηθή Γεκνγξαθία 

ΠΑ/-028 Καλφλεο θαη πξαθηηθέο ζηε κεηαβίβαζε αγαζψλ ζηνλ ειιελν-νζσκαληθφ ρψξν,  

                  18νο – 19νο αη.  

ΠΑ/-030  Ηζηνξηνγξαθία ηνπ Βπδαληίνπ 

ΠΑ/-032  Αλζξσπνινγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 

ΠΑ/-039  Δζλνγξαθία ηεο Μεζνγείνπ 

ΠΑ/-041  Έγθιεκα θαη ηηκσξία ζηε Μεζαησληθή θαη Πξψηκε Νεφηεξε Δπξψπε  

ΠΑ/-042  Απηνβηνγξαθίεο  

ΠΑ/-043  «Φηινμελία» θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε  

ΠΑ/-045  Αλζξσπνινγία, έλδπκα θαη κφδα 

ΠΑ/-046  Ζ δνκή ηεο ζεξβνθξναηηθήο: Κνηλσληνγισζζνινγηθή πξνζέγγηζε 

ΠΑ/-047  Εεηήκαηα ηνπξηζηηθήο έξεπλαο 

ΠΑ/-048 Εεηήκαηα Κνηλσληνγισζζνινγίαο: Γιψζζα θαη θνηλσλία ζηα Βαιθάληα 

    - Ζ  γηνπγθνζιαβηθή εκπεηξία 

 ΠΑ/-049  Οη ιηκνί ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν θαηά ηνλ 20φ αηψλα 

 

 

 (Τ) Τπνρξεσηηθφ κάζεκα 

(Δ)  Μάζεκα επηινγήο 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ  

Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία (ΚΑ) θσδηθνί 100-192 

Ηζηνξία (Η) θσδηθνί 200-272 

Γιώζζα (ΓΛ) θσδηθνί 300-311 

Οηθνλνκία (ΟΗ) θσδηθνί 400-404 

Πξαθηηθέο Αζθήζεηο/εκηλάξηα (ΠΑ/) Κσδηθνί 001-044 

Ξέλεο Γιώζζεο (ΞΓΛ) θσδηθνί 01-14 

Πιεξνθνξηθή (ΠΛΡ) θσδηθνί 70-89 

 

3. Πεξηιήςεηο καζεκάησλ θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ/ζεκηλαξίσλ 

 

ΚΑ-100 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία Η 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έθε Πιεμνπζάθε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Οη θνηηεηέο/-ηξηεο εηζάγνληαη ζε βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνχο 

ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο κε έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά. 

Παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο θαη ε ζρέζε ηνπ κε άιιεο θνηλσληθέο 

θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Δμεηάδνληαη νη κεζνδνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσληθήο 

αλζξσπνινγίαο φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα, ηελ αλάιπζε θαη ηε ζπγγξαθή. Μέζα απφ εζλνγξαθηθά 

παξαδείγκαηα, πξνζεγγίδνληαη νη πνηθίινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα 

πξνζιακβάλεηαη θαη ηαμηλνκείηαη ν θφζκνο κε έκθαζε ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηελ ειηθία 

θαη ην ζψκα. Μέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο, επηδεηείηαη 

επίζεο ε δηεξεχλεζε ησλ «δηθψλ καο», πνιηηηζκηθά νξηζκέλσλ θαη ζπρλά εζλνθεληξηθψλ ηξφπσλ, 

αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεηψζεη ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο κε ην αληηθείκελν θαη ηελ 

κεζνδνινγία ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο θαζψο θαη κε βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε δηαθφξσλ θνηλσληψλ.  
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ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε, πξνβνιή εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Kαλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, κηθξέο εξγαζίεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΚΑ-101 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία II 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έιηα Πεηξίδνπ 

ΠEPIΓPAΦH TOY MAΘHMATO. ηελ Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία II εμεηάδνληαη 

επηκέξνπο πεδία ηεο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο φπσο ε νηθνλνκία, ε πνιηηηθή, ε ζξεζθεία θαη ε 

ηειεηνπξγία.  ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο 

γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηα πεδία απηά: π.ρ. ηαμηλφκεζε, κηαξφηεηα, δψξν, εμνπζία.  Σν κάζεκα είλαη 

ρσξηζκέλν ζε ηξεηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην νηθνλνκηθφ πεδίν θαη 

εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο αληαιιαγήο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη ζε έλαλ πνιηηηζκφ, νη δηάθνξεο 

κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, θαη ε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηα 

αληηθείκελα κέζα απφ ηελ θαηαλάισζε. ηε δεχηεξε ελφηεηα εμεηάδνληαη ην θαηλφκελν ηεο εμνπζίαο, 

δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο, κνξθέο ηππηθνχ θαη άηππνπ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ην θαηλφκελν ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηνπ εζλνηηζκνχ, θαη άιια δεηήκαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο αλζξσπνινγίαο. Σέινο, ε ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη έλλνηεο, 

ζεσξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ρψξν ηεο καγείαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο ηειεηνπξγίαο 

θαη ησλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

TOXOI TOY MAΘHMATO. Να απνθηήζνπλ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ππφβαζξν 

ζηνλ ηξφπν πνπ ε αλζξσπνινγηθή καηηά πξνζεγγίδεη θξηηηθά κεξηθνχο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο.  

MEΘOΓO ΓIΓAKAΛIA: Γηαιέμεηο κε ρξήζε νπηηθν-αθνπζηηθνχ πιηθνχ. 

ΠPOAΠAITOYMENA: Καλέλα. 

AΞIOΛOΓHH: Γχν πξναηξεηηθέο πξφνδνη ή ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

 

 

 

ΚΑ-102  Εεηήκαηα Αθξηθαληθήο Δζλνγξαθίαο Η: ζπγγέλεηα, θνηλσληθή νξγάλσζε, πξόζσπν    

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αηκίιηνο Σζεθέλεο 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Nα εηζαγάγνπκε ηνπο θνηηεηέο ζε δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο 

αλζξσπνιφγνπο θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο καχξεο επείξνπ. ηφρνο είλαη αθελφο λα αλαδείμνπκε ηελ 

«ηδηαηηεξφηεηα» ησλ εζλνγξαθηψλ θαη ησλ δεηεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο «πεξηνρήο» αιιά θαη πψο 

απηά ηξνθνδφηεζαλ (ηελ), θαη ηξνθνδνηήζεθαλ (απφ) ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην δήηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ζηηο ζρέζεηο αλζξσπνινγίαο θαη 

ηζηνξίαο.  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ηελ πξψηε ελφηεηα θάλνπκε κηα αλαζθφπεζε ησλ δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπγγέλεηα θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε: ζεσξία ησλ νκάδσλ κνλνγξακκηθήο 

θαηαγσγήο (descent groups/lineage theory) κε παξαδείγκαηα απφ κειέηεο γηα ηνπο Nuer θαη Tallensi 

(Evans-Pritchard θαη Fortes). πγγέλεηα θαη θνηλσληθή νξγάλσζε πξνζεγγίδνληαη θαηαξράο 

‗πεξηγξαθηθά‘ δειαδή παξνπζηάδνληαη, κέζα απφ θιαζηθά θείκελα θαη κνλνγξαθίεο, ζαλ δεδνκέλα θαη 

απηνλφεηα. ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζε κηα θξηηηθή αλάγλσζε απηψλ ησλ εζλνγξαθηψλ, ηηο βιέπνπκε 

δειαδή ζαλ αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο ηνπνζεηνχκε ζην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο ζπκθξαδφκελν 

(δνπιεκπφξην θαη απνηθηνθξαηία). Σέινο ηηο εληάζζνπκε ζην γεληθφηεξν αλζξσπνινγηθφ ιφγν 

δείρλνληαο φηη απνηέιεζαλ κηα επηλφεζε, έλαλ ιφγν γηα ηνλ «άιιν» πνπ παξήγαγε ε «δχζε» γηα λα 

(εηεξφ)πξνζδηνξηζηεί.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ απαζρφιεζε εθηελψο ηνπο 

αθξηθαληζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 80. Δμεηάδνληαη νη 

δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο παξαπάλσ έλλνηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηάθξηζε «άηνκν»/ 

«πξφζσπν»/ «εαπηφο» θαη ε αληίζεζε «άηνκν»/ «θνηλσλία» ζε δηάθνξεο θιαζηθέο εζλνγξαθίεο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο, αγγιηθά ΗV.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: πκκεηνρή, εξγαζία, ηειηθή (πξνθνξηθή) εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 
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ΚΑ-103 Εεηήκαηα Αθξηθαληθήο Δζλνγξαθίαο ΗΗ:  «Φπιή», «εζλνγέλεζε», απνηθηνθξαηία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αηκίιηνο Σζεθέλεο 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εηζαγάγνπκε ηνπο θνηηεηέο ζε δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο 

αλζξσπνιφγνπο θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο καχξεο επείξνπ. ηφρνο είλαη αθελφο λα αλαδείμνπκε ηελ 

«ηδηαηηεξφηεηα» ησλ εζλνγξαθηψλ θαη ησλ δεηεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο «πεξηνρήο» αιιά θαη πψο 

απηά ηξνθνδφηεζαλ (ηελ), θαη ηξνθνδνηήζεθαλ (απφ) ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην δήηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ζηηο ζρέζεηο αλζξσπνινγίαο θαη 

ηζηνξίαο.  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Πξψηε ελφηεηα: Δμεηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο «θπιήο», ηνπ 

«αθξηθαληθνχ ζπλφξνπ» θαη ηεο «εζλνγέλεζεο» (ethnogenesis) σο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θνηλσληψλ ηεο 

ππνζαράξηαο Αθξηθήο. Γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο (chaos 

theory, fractal theory) ζηηο ηζηνξηθέο κειέηεο γηα ηελ Αθξηθή.  Ζ έλλνηα ηνπ ‗Αθξηθαληθνχ ζπλφξνπ‘ 

εηδηθφηεξα αλαιχεηαη ζεσξεηηθά ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαδεηθλχεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη 

νη βειηηψζεηο πνπ επηδέρεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα αλαπαξαζηήζεη ηελ εζλνγξαθία θαη ηελ (πξν-απνηθηαθή) 

ηζηνξία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο καο απαζρνινχλ θαη ζηελ δεχηεξε ελφηεηα.  

ηφρνο εδψ είλαη λα δείμνπκε φηη έλλνηεο φπσο π.ρ. «εζλνηνπίν» (ethnoscape) θαη «ηζαγελνπνίεζε» 

(indigenization), πνπ ζπλήζσο πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ (δπηηθνχ θπξίσο αιιά φρη 

απνθιεηζηηθά) θφζκνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πξν-απνηθηαθψλ 

Grassfields ηνπ δπηηθνχ Κακεξνχλ. Έηζη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλαληά θαλείο δηαδηθαζίεο 

«παξαγσγήο ηεο ηνπηθφηεηαο» (production of locality), «θαηαθεξκαηηζκέλεο» (fragmented) θαη ξεπζηέο 

(fluid) «ηαπηφηεηεο», αθφκα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» (globalization). Ζ ρξήζε 

ησλ φξσλ απηψλ θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη ακβιχλεη ηηο ζεσξνχκελεο σο αγεθχξσηεο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο εζλνγξαθηθέο θαη ηζηνξηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο εζλνγξαθίεο θαη ηζηνξίεο ηνπ 

«ρζεο» θαη ηνπ «ζήκεξα», ηνπ «εθεί» θαη ηνπ «εδψ». Μπνξνχκε ζπλεπψο λα ηηο εληάμνπκε ζην 

γεληθφηεξν, παγθφζκην εζλνγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ corpus.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Εεηήκαηα Αθξηθαληθήο Δζλνγξαθίαο Η, Αγγιηθά ΗV.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: πκκεηνρή, εξγαζία, ηειηθή (πξνθνξηθή) εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

 

ΚΑ-110 Δζλνγξαθία κε-Γπηηθώλ Κνηλσληώλ 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αηκίιηνο Σζεθέλεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα 

παξνπζηάδεηαη εθηελψο ην βηβιίν ηνπ Lévi-Strauss, Θιηβεξνί Σξνπηθνί. Αλαπηχζζνπκε ην ζέκα ηεο 

εηεξφηεηαο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε εζλνγξαθηθψλ παξαδεηγκάησλ (θπξίσο Ηλδηάλνη ηεο θεληξηθήο 

Βξαδηιίαο θαη θπιαξρίεο Μπακηιεθέ ηνπ δπηηθνχ Κακεξνχλ).   

ηε δεχηεξε ελφηεηα πξνζεγγίδνπκε ην πξφβιεκα ηεο εζλνγξαθίαο, νξίδνληαο ην αληηθείκελν θαη 

παξνπζηάδνληαο ηε ζεκαζία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζηελ 

αλζξσπνινγηθή έξεπλα. Τπνγξακκίδεηαη ε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εζλνγξαθηθή κέζνδν θαη ηε 

ζεσξία (ιεηηνπξγηζκφο, δνκνιεηηνπξγηζκφο θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε). Δμεηάδεηαη ε ζρέζε 

παξαηεξεηή / παξαηεξνπκέλσλ. Παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο βαζηθφηεξεο αλζξσπνινγηθέο ζρνιέο 

(ακεξηθαληθή, βξεηαληθή θαη γαιιηθή) θαη ηδηαίηεξα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε ζηελ θαζεκηά 

ε εζλνγξαθία.  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα έρεη ζθνπφ 1) λα δψζεη κηα εηθφλα ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνηθηιφηεηαο εζηηάδνληαο ζε παξαδείγκαηα απφ κε δπηηθέο θνηλσλίεο θαη 2) λα εηζαγάγεη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εζλνγξαθηθή πξαθηηθή – δειαδή πψο παξαηεξεί, κειεηάεη θαη πεξηγξάθεη θαλείο κηα 

θνηλσλία – θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο εζλνγξαθίαο κε ηελ αλζξσπνινγηθή ζεσξία. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Πξνβνιή ηαηληψλ, δηαιέμεηο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Σειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΚΑ-112 Διιεληθή Δζλνγξαθία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Eπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ζηε 

κειέηε ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ρξήζεσλ. Παξάιιεια 

δηεξεπλψληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη νη λννηξνπίεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο 

ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ηεο πφιεο, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ φπσο νηθηαθή 

νκάδα θαη νηθνγέλεηα, ζπγγέλεηα θαη θχια, ζξεζθεία θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο. Σέινο εμεηάδνληαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ Αλζξσπνινγία θαη ηελ Ηζηνξία ζηε κειέηε ηνπ λενειιεληθνχ 

παξειζφληνο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να πξνζθέξεη κηα εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα ηεο ζχγρξνλεο 

αλζξσπνινγηθήο ζεσξίαο, ηφζν απφ ηζηνξηθή άπνςε φζν θαη απφ ηελ άπνςε ησλ ζχγρξνλσλ 

εζλνγξαθηθψλ θεηκέλσλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα ηεο 

αλζξσπνινγηθήο ζθέςεο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ:Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΚΑ-119   Μεηαλάζηεπζε θαη ξαηζηζκόο: Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πελειφπε Σνπάιε 

Σν κάζεκα απνηειεί κία εηζαγσγή ζε δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη ξαηζηζκνχ ζηηο ζεκεξηλέο 

θνηλσλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο ηεο 

‗θπιήο‘ θαη κειεηά ζέκαηα ξαηζηζκνχ ζηε Γεξκαλία, ηηο ΖΠΑ, ηε Νφηηα Αθξηθή θαη ηε ζεκεξηλή 

Διιάδα. Δπηπιένλ, δηεξεπλά ζχγρξνλεο κνξθέο ξαηζηζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηέο αιιεινδηαπιέθνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ‗πνιηηηζκνχ‘ θαη ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

Δπεμεξγάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ/ηεο κεηαλάζηε/ηξηαο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα, αληρλεχνληαο κνξθέο δηαθξίζεσλ πνπ δηαηξέρνπλ ηε ρξήζε ηεο. Σέινο, εζηηάδεη ζηε ζεκεξηλή 

Διιάδα κειεηψληαο αλαιπηηθά δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ θαη δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζε νκάδεο πξνζθχγσλ. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ κε ζεσξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο 

πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ξαηζηζκνχ θαη κεηαλάζηεπζεο, ‗θπιήο‘ θαη εζλφηεηαο.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΌΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή εμέηαζε, ππνρξεσηηθή πξφνδνο, πξναηξεηηθέο εξγαζίεο ζε ζπλελλφεζε κε ηε 

δηδάζθνπζα. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

ΚΑ-120 Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Βελεηία Καληζά 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ ζπγγέλεηα ππήξμε ην πξνλνκηαθφ πεδίν κειέηεο θαη έξεπλαο 

ηεο αλζξσπνινγίαο γηα πεξίπνπ έλαλ αηψλα, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ ην αλζξσπνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ησλ ζπγγελεηαθψλ ζρέζεσλ κεηψζεθε αηζζεηά, χζηεξα απφ ηελ θξηηηθή πνπ 

δέρηεθαλ νη επνλνκαδφκελεο «νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζπγγέλεηαο». Χζηφζν, νη επηδξάζεηο ηεο 

ζπκβνιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζπγγέλεηαο θαη ησλ θεκηληζηηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ θχινπ, ηεο 

αλαπαξαγσγήο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, αιιά θαη νη εζλνγξαθηθέο θαηαγξαθέο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο θαηαζθεπάδνληαη θαη λνεκαηνδνηνχληαη νη ζπγγελεηαθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζηηο 

δπηηθέο θνηλσλίεο είραλ σο ζπλέπεηα ηελ αλαλέσζε ηνπ αλζξσπνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε κειέηε 

ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηρεηξείηαη, θαηαξρήλ, ε γλσξηκία κε ηηο θπξηφηεξεο αλζξσπνινγηθέο 

ζεσξίεο ηεο ζπγγέλεηαο θαη ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδνληαη ε ζεσξία ηεο 

κνλνγξακκηθήο θαηαγσγήο θαη ε ζεσξία ηεο επηγακίαο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηε ζπγγέλεηα σο 

ζπλνιηθφ ηξφπν νξγάλσζεο κηαο θνηλσλίαο, θαη αλαιχνληαη, αλάκεζα ζε άιιεο, νη έλλνηεο ηεο 

θαηαγσγήο, ηεο αγρηζηείαο, ηεο αηκνκημίαο, ηεο εμσγακίαο, ηνπ έδλνπ, ηεο πξνίθαο, ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθηαθήο νκάδαο. Δμεηάδνληαη αθφκα, ηφζν ε ζπκβνιηθή πξνζέγγηζε, φζν θαη 

θεκηληζηηθέο ζεσξήζεηο πνπ πξνηείλνπλ ηελ απφ θνηλνχ αλάιπζε ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηνπ θχινπ, θαη νη 

νπνίεο ακθηζβήηεζαλ παιαηφηεξεο νιηζηηθέο ζεσξίεο πεξί ζπγγέλεηαο θαη πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα 

ηελ αλάδπζε ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ. Σέινο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ 

αλαπαξαγσγήο θαη ηελ εκθάληζε θαηλνχξγησλ ηξφπσλ ζπκβίσζεο θαη κνξθψλ γακήιησλ ζρέζεσλ νη 

νπνίεο ακθηζβήηεζαλ ξεηά ηελ άπνςε φηη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο θνηλσληθέο καο ζρέζεηο είλαη 

βαζηζκέλεο ζηε «βηνινγία» ή ηε «θχζε», δηαθνξνπνίεζαλ ηηο  αληηιήςεηο καο ζρεηηθά κε ην «ηη θάλεη» 
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θάπνηνλ ζπγγελή, θαη επαλέθεξαλ κε έληαζε ζην πξνζθήλην ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

ελλνηνινγήζεηο ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα.  

ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ είλαη, αθελφο, ε θαηαλφεζε θαη θξηηηθή απνηίκεζε ησλ θπξηφηεξσλ 

αλζξσπνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγγέλεηα, θαη, αθεηέξνπ, ε γλσξηκία θαη εμνηθείσζε 

κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο, έλλνηεο θαη κεζνδνινγίεο ηεο αλζξσπνινγίαο ηεο ζπγγέλεηαο.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο θεηκέλσλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, 

πξνβνιή εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή εξγαζία, ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΚΑ-122 Αλζξσπνινγία ησλ θύισλ  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Φεκηληζκφο/-νί θαη αλζξσπνινγία/θνηλσληθέο επηζηήκεο: ην 

δήηεκα ηεο ζρέζεο θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, θνηλσληθήο ζεσξίαο θαη «επηζηήκεο». Απφ ηελ 

αλζξσπνινγία ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλζξσπνινγία ησλ θχισλ: ζχγρξνλα ζεσξεηηθά ξεχκαηα. Σν 

δήηεκα ηεο έκθπιεο δηαθνξάο: θχζε:γπλαίθα/πνιηηηζκφο:άλδξαο; Βηνινγηθφ/θνηλσληθφ θχιν 

(sex/gender), ζεμνπαιηθφηεηα, αλαπαξαγσγή, ζπγγέλεηα. Φχιν θαη ζρέζεηο εμνπζίαο: αλδξηθή εμνπζία 

θαη γπλαηθεία αληίζηαζε, αλδξηζκφο θαη εμνπζία. Σν θχιν σο κεηαθνξά: ην θχιν σο ηξφπνο 

λνεκαηνδφηεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο πέξα απφ ην 

θχιν. Φχιν, ζεμνπαιηθφηεηα θαη αλαζηνραζηηθή αλζξσπνινγία: έκθπιεο, ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο θαη 

δηππνθεηκεληθφηεηα ζηελ αλζξσπνινγηθή έξεπλα θαη γξαθή. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο κε ηηο θπξηφηεξεο 

αλζξσπνινγηθέο πξνβιεκαηηθέο γηα ην θχιν θαη κε ηε ρξήζε ηνπ θχινπ σο εξγαιείν πξνβιεκαηηζκνχ 

γηα επξχηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ αλζξσπνινγία, φπσο ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ βηνινγηθνχ θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ/πνιηηηζκηθνχ θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο θεηκέλσλ απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/-έο, πξνβνιή 

ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Kαλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξναηξεηηθή  πξφνδνο, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηή ηειηθή  εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

 

ΚΑ-129 Αλζξσπνινγία ηεο επηζηήκεο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Βελεηία Καληζά 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη νη αλζξσπνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηήκεο. Μέρξη πξφζθαηα ε κειέηε ηεο επηζηήκεο αθνξνχζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ηελ ηζηνξία θαη θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ, ελψ, ηα ηειεπηαία κφιηο ρξφληα  έλαο λένο θιάδνο, νη 

ζπνπδέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο (ΔΠ), επέθεξαλ ηελ δηεχξπλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, απφ δεηήκαηα 

γλσζηνινγίαο, ζηα θνηλσληθά πιαίζηα παξαγσγήο ηεο γλψζεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζα αλαθεξζνχκε ζην έξγν δχν θχξησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπνπδψλ 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ θαη αλζξσπνιφγνπ Bruno Latour θαη ηνπ 

ζπλεξγάηε ηνπ Steve Woolgar—κε αλαθνξά θπξίσο ζην έξγν ηνπο γηα ηελ «εζλνγξαθία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ»—, θαη ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ΔΠ θαη ηελ αλζξσπνινγία ηεο επηζηήκεο. 

Πέξα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο «αληηθεηκεληθήο γλψζεο» θαη ηελ 

έλλνηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, έλαο δεχηεξνο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ καζήκαηνο ζα θηλεζεί ζε δεηήκαηα 

επηζηεκνινγίαο, ηξφπνπ παξαγσγήο γλψζεο θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο, φπσο απηέο αλαδχνληαη κέζα απφ 

ηνλ δηάινγν ησλ ζπνπδψλ ηεο επηζηήκεο κε ηηο θεκηληζηηθέο θαη κεηααπνηθηαθέο ζπνπδέο.  Ζ 

αλζξσπνινγία εμαηηίαο ηεο ελαζρφιεζήο ηεο κε ην θχιν σο αλαιπηηθφ εξγαιείν θαη ηξφπν ζέαζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ηνπ «παξαδνζηαθνχ» ελδηαθέξνληφο ηεο γηα ηνπο ηξφπνπο γλψζεο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, ήηαλ επαξθψο εθνδηαζκέλε λα κειεηήζεη ηηο 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο γλψζεο ζε δπηηθέο θαη κε δπηηθέο θνηλσλίεο θαη λα ηνλίζεη ηε 

ζεκαζία κηαο αλάιπζεο «απφ ηε ζθνπηά ηνπ ηζαγελνχο»—είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο κάγνπο κηαο θπιήο, 

είηε γηα ηνπο εξεπλεηέο ζε έλα εξγαζηήξην. Πεξαηηέξσ δε, επηζήκαλε ηελ αλάγθε λα κειεηψληαη ηα 

δίθηπα, νη ζρέζεηο εμνπζίαο θαη νη πνιιαπινί ιφγνη πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ιφγν ησλ εξεπλεηψλ θαη 

αθνξνχλ ζχλζεηεο ζρέζεηο ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.  
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Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί, σο κειέηε πεξίπησζεο, ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο βηνινγίαο θαη εηδηθά 

ηεο γελεηηθήο, ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε «θχζε»-«επηζηήκε», θαη ηηο λέεο κνξθέο εμνπζίαο, 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, φπσο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο 

θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο σο «απνθνκκέλε» γλψζε θαη ε 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζήο ηεο κε αλαθνξά ζηα επξχηεξα πνιηηηζκηθά ηεο ζπκθξαδφκελα κέζσ  κηαο 

«πνιπεπίπεδεο» εζλνγξαθηθήο κεζφδνπ.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο θεηκέλσλ, πξνβνιή 

εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηή εξγαζία, ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΚΑ-130 Αλζξσπνινγία ηεο ζξεζθείαο 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Θεφδσξνο Παξαδέιιεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή 

πξνέιεπζε, δηακφξθσζε θαη κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ελλνηψλ ζξεζθεία, καγεία θαη επηζηήκε ζηε δπηηθή 

ζθέςε θαη νη επηδξάζεηο ηνπο ζηνλ αλζξσπνινγηθφ ιφγν. Παξνπζηάδνληαη νη θνηλσληνινγηθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη ζπκβνιηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ζξεζθεία θαη καγεία. Σέινο δηεξεπλψληαη νη δηάθνξεο 

ζξεζθεπηηθέο κνξθέο θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο (κεζζηαληζκφο, ρηιηαζκφο, εθζηαηηθέο ιαηξείεο, 

πλεπκαηνιεςία θ.ά.) κε αλαθνξά ζε δηάθνξα εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα απφ άιινπο πνιηηηζκνχο. Σν 

δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο αθηεξψλεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Ηζιάκ. Αλαιχεηαη ε ηζηνξηθή θαη 

πνιηηηθή δπλακηθή, ην δφγκα θαη νη εζηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηζιακηθήο 

ζξεζθείαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο κνξθέο ηεο ιατθήο ιαηξείαο, ζην εζσηεξηθφ Ηζιάκ 

(ζνπθηζκφο) θαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ηζιακηθψλ παξαδφζεσλ. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δκβάζπλζε ζηηο βαζηθέο θνηλσληνινγηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο 

ζεσξίεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαηλνκέλσλ κε βαζηθφ παξάδεηγκα ην Ηζιάκ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο θαη πξνβνιή εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Kαλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

 

ΚΑ-140 Ηζηνξία ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πελειφπε Σνπάιε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ην κάζεκα γίλεηαη παξνπζίαζε, κέζα απφ κηα θξηηηθή ζθνπηά, 

ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ θαη ξεπκάησλ πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία απφ ην 19ν 

αηψλα κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο δηακνξθψλνπλ κηα πιήξε 

εηθφλα γηα ηηο ηζηνξηθέο ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο αλζξσπνινγίαο ελψ, παξάιιεια, θαηαλννχλ ηελ 

πξνέιεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ «εζληθψλ» ηεο «ζρνιψλ» (ηεο αγγιηθήο, ηεο γαιιηθήο θαη 

ηεο ακεξηθαληθήο). Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε βαζηθέο έλλνηεο, φπσο εμέιημε, πνιηηηζκφο, θνπιηνχξα, 

ιεηηνπξγία, δηαδηθαζία θαη δνκή. Έλα δήηεκα ην νπνίν εμεηάδεηαη ζπζηεκαηηθά ζην κάζεκα αθνξά ηε 

ρξήζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηε πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο.   

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ην αληηθείκελν θαη ηηο κεζφδνπο ηεο 

θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο φπσο δηακνξθψζεθαλ ηζηνξηθά θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αλζξσπνινγηθή 

ζθέςε έρεη επεξεαζηεί απφ – θαη έρεη αζθήζεη επηξξνή ζε – θηινζνθηθά ξεχκαηα θαη πνιηηηθέο 

αληηιήςεηο πνπ θπξηάξρεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε θαη πξνβνιή ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Kαλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξναηξεηηθή πξφνδνο, γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΚΑ-141 Αλζξσπνινγηθή ζεσξία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Κξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ αλζξσπνινγηθψλ ζεσξηψλ 

(ιεηηνπξγηζκφο, δνκνιεηηνπξγηζκφο, καξμηζκφο, δνκηζκφο, εξκελεπηηθή, κεηαδνκηζκφο) θαη ε έληαμή 
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ηνπο ζε επξχηεξα ζεσξεηηθά ξεχκαηα. Έηζη, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αλζξσπνινγία 

ζπλνκηιεί κε άιιεο επηζηήκεο φπσο ηε θηινζνθία θαη ηε ςπραλάιπζε. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

κεηάβαζε απφ ηνλ δνκηζκφ ζηνλ κεηαδνκηζκφ θαη ζηα ζχγρξνλα ζέκαηα ζηελ αλζξσπνινγηθή ζεσξία 

φπσο ππνθεηκεληθφηεηα, εμνπζία-γλψζε, αλζξσπνινγία ηεο ελζσκάησζεο/ζσκαηνπνίεζεο θαη ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. Ζ πξφζθαηε, κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο θαη ζεκαηηθέο, επαλεμέηαζε ηεο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο θαη γξαθήο ζα απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ καζήκαηνο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα θπξίσο ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Να αλαγλσξίζνπλ ην γεγνλφο φηη ε ιεγφκελε «ζεσξία» δελ 

είλαη πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά «νπδέηεξε», νχηε άζρεηε πξνο ηε ιεγφκελε «πξάμε». 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζίαζε θεηκέλσλ απφ ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο θαη 

ζπδήηεζε, πξνβνιή θαη αλάιπζε εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξναηξεηηθή πξφνδνο, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηή ηειηθή  εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΚΑ-143 Αλζξσπνινγία ηνπ πιηθνύ πνιηηηζκνύ 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έιηα Πεηξίδνπ 

ΠEPIΓPAΦH TOY MAΘHMATO. Ζ αλζξσπνινγηθή κειέηε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ αζρνιείηαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ν πιηθφο θφζκνο δηακνξθψλεη θαη δηακνξθψλεηαη κέζα απφ θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο. ην κάζεκα απηφ επηρεηξείηαη θαηαξράο κηα θξηηηθή δηεξεχλεζε 

ηεο έλλνηαο ηεο πιηθφηεηαο θαη ησλ νξίσλ κεηαμχ πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ, ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη 

δεδνκέλα αιιά πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πιηθνχ θφζκνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπνινγηθήο 

ζθέςεο. Με ζηφρν λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο πνπ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε 

επηκέξνπο πεδία κειέηεο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, εμεηάδνληαη δεηήκαηα κνπζεηαθήο αλαπαξάζηαζεο, 

καδηθήο θαηαλάισζεο, ελδχκαηα, ηξνθή, παηρλίδηα θαη ηερλνινγηθά αληηθείκελα.  

TOXOI TOY MAΘHMATO: α) επαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο ησλ αλζξψπσλ κε ηα αληηθείκελα πέξα 

απφ ηνπο πνιηηηζκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε Γπηηθή ζθέςε, β) αλάπηπμε κηαο θξηηηθήο καηηάο 

ζηνπο ηξφπνπο κνπζεηαθήο αλαπαξάζηαζεο  γ) πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηα 

αληηθείκελα ζην πιαίζην ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξναηξεηηθή εξγαζία θαη ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΚΑ-150 Οηθνλνκηθή Αλζξσπνινγία 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Βαζηιηθή Γαιαλή-Μνπηάθε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηε δηακφξθσζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Αλζξσπνινγίαο (ζεσξίεο θαη ξεχκαηα) θαζψο θαη ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

έλλνηαο ηνπ «νηθνλνκηθνχ». Γίλεηαη θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ αλζξσπνινγηθψλ ζεσξηψλ 

γηα ηελ πξσηφγνλε νηθνλνκία θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηελ αληαιιαγή, ην δψξν θαη ηνπο ηξφπνπο/ζρέζεηο 

παξαγσγήο. Δπίζεο εμεηάδνληαη δηάθνξεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ θαη 

ηελ εζηθή ηνπ ρξήκαηνο θαζψο θαη απφςεηο γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ δπηηθνχ θαη πξσηφγνλνπ 

ρξήκαηνο. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ελφηεηεο νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμήο 

ζεκάησλ: ζεσξίεο/έλλνηεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ παγθνζκίσλ ζπζηεκάησλ, 

πξνζεγγίζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαη αλαιπηηθέο ζθνπηέο πάλσ 

ζην δήηεκα εξγαζία θαη θνηλσληθφ θχιν. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηελ αλζξσπνινγηθή αληηκεηψπηζε 

δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ ζπλαθψλ κε νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, πξαθηηθέο θαη 

αληηιήςεηο, ηφζν απφ κεζνδνινγηθή άπνςε φζν θαη απφ αλαιπηηθή ζθνπηά. Δηδηθφηεξα, λα 

θαηαλνήζνπλ πψο ε εζλνγξαθηθή έξεπλα εξκελεχεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθψλ 

πξαθηηθψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αληηιήςεσλ, εληάζζνληάο ηεο ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ηνπο 

ζπκθξαδφκελα. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

AΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε θαη πξναηξεηηθή εξγαζία. 
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΚΑ-153 Αλζξσπνινγία ηνπ ηνπξηζκνύ 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Βαζηιηθή Γαιαλή-Μνπηάθε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Οη παξαθάησ άμνλεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

καζήκαηνο: νη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ηνπξίζηα (δνκηθέο 

αλαιχζεηο, ηαμηλνκηθά ζρήκαηα θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζκνχ σο δηαδηθαζία). Αλαιπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιφγνπ, ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο, δη-

ππνθεηκεληθήο ηνπξηζηηθήο ζπλάληεζεο· ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο (development) θαη νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηηο νπνίεο βηψλνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ππνδνρήο· ε 

δηαρείξηζε ηεο θιεξνλνκηάο, αληηιήςεηο γηα ηελ «παξάδνζε», ηε θχζε, ην παξειζφλ θαη ηελ 

«απζεληηθφηεηα» (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ), θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο· ε δηαπινθή/αιιειεπίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε έκθπιεο «πξαγκαηηθφηεηεο» (ηδενινγίεο, 

ζρέζεηο, αληηιήςεηο)· δεηήκαηα πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ην δήηεκα ηεο 

ελλνηνιφγεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηε ζθνπηά δηαθφξσλ απφςεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ 

αεηθνξία θαη ηελ επίηεπμή ηεο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηελ αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ, απφ κεζνδνινγηθή θαη αλαιπηηθή άπνςε· εηδηθφηεξα, λα θαηαλνήζνπλ πψο ε 

αλζξσπνινγηθή/ εζλνγξαθηθή έξεπλα είλαη ζε ζέζε λα θσηίζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ κέζα απφ ην πξίζκα ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπο κε κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηνλ ηνπξηζκφ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε, πξαθηηθέο αζθήζεηο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Δξγαζία ή/θαη γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΚΑ-180 Αλζξσπνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έθε Πιεμνπζάθε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηε κειέηε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο απφ αλζξσπνινγηθή ζθνπηά. Βαζηθφο άμνλαο ηεο αλζξσπνινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη 

ε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί θαη ε 

πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γχν εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο δηαθξίλνληαη ζηε ζρεηηθή αλζξσπνινγηθή πξνβιεκαηηθή. Ζ πξψηε 

ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζέζε, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ έρεη ην ζρνιείν ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο 

«πνιηηηζκηθήο κεηαβίβαζεο», φπσο ηελ επεμεξγάζηεθε, θαηά θχξην ιφγν, ε ακεξηθαληθή πνιηηηζκηθή 

αλζξσπνινγία. Απφ απηή ηεn νπηηθή, ην «δπηηθφ» ζρνιείν σο επίζεκε κνξθή εθπαίδεπζεο ζην 

ζχγρξνλν θφζκν είλαη κία απφ ηηο κνξθέο πνιηηηζκηθήο κεηαβίβαζεο θαη άξα ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη 

ε δηαπνιηηηζκηθή ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ αλαηξνθήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε,  ε αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο δελ απνηειεί έλα γλσζηηθφ 

θιάδν πνπ ζπγθξνηείηαη κε βάζε έλα αληηθείκελν (ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο «άιινπο» πνιηηηζκνχο) αιιά 

κηα επξχηεξε αλαιπηηθή ζθνπηά ε νπνία εζηηάδεη ζην ζρνιείν σο πεδίν παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπκβνιηζκψλ ζε θάζε πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηε δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, φπσο απνηππψλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: - Ζ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ εξεπλήζεθε ην ζρνιείν απφ ηελ αλζξσπνινγία.  

- Ζ εμνηθείσζε κε ηελ εζλνγξαθία ηνπ ζρνιείνπ ππφ ην πξίζκα ηεο αλζξσπνινγίαο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε, πξνβνιή  ηαηληψλ, επεμεξγαζία ζχληνκσλ 

θεηκέλσλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Kαλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, κηθξέο εξγαζίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΚΑ-192 Αλζξσπνινγία ηεο κνπζηθήο 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Παλαγηψηεο Παλφπνπινο 



 

25 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ην κάζεκα απηφ, ζα εμεηάζνπκε πψο εθαξκφδεηαη ε 

αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο κνπζηθήο. Θα αζρνιεζνχκε κε πνηθίιεο κνπζηθέο 

επηηειέζεηο ζε δηάθνξεο θνηλσλίεο θαη ζα εζηηάζνπκε ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπκβνιηθέο ζπληζηψζεο ηεο 

κνπζηθήο κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ, αιιά θαη ηεο κνπζηθήο σο πνιηηηζκνχ. Θα κειεηήζνπκε, επνκέλσο, ηε 

κνπζηθή φρη σο απηφλνκε θαιιηηερληθή κνξθή νξγάλσζεο ηνπ ήρνπ, αιιά σο θνηλσληθή ζρέζε θαη 

πνιηηηζκηθή πξαθηηθή, εζηηάδνληαο ζηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζεκαζηψλ ησλ κνπζηθψλ επηηειέζεσλ απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία, αιιά θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 

θνηλσλίαο.  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνηθίισλ θνηλσληθψλ ρξήζεσλ ηεο 

κνπζηθήο ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ζα εμεγήζνπκε γηαηί ε αλζξσπνινγία ηεο κνπζηθήο δελ απνηειεί 

ζήκεξα έλαλ γλσζηηθφ θιάδν πνπ ζπγθξνηείηαη πάλσ ζηε βάζε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηε 

κνπζηθή ζηηο «άιιεο» θνηλσλίεο), αιιά κηα επξχηεξε ζεσξεηηθή ζθνπηά, πνπ πξνζεγγίδεη ηε κνπζηθή 

σο πεδίν παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο, θαη πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε θνηλσλία θαη ζε θάζε πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, αθξφαζε κνπζηθψλ παξαδεηγκάησλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή εμέηαζε, εξγαζία (πξναηξεηηθή) θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ δηδάζθνληα. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-200 Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Υάξεο Δμεξηδφγινπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  Σν κάζεκα απνζθνπεί ζε κηα πξψηε επαθή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ  

κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζην Σκήκα Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη  Ηζηνξίαο. Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζε νξηζκέλα θεληξηθά πξνβιήκαηα ηεο 

Ηζηνξίαο φπσο ην πιηθφ ηεο (αξρεία- πεγέο –ηζηνξηνγξαθία) θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ. Δπηρεηξεί λα 

εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε βαζηθέο έλλνηεο φπσο ε ηζηνξηθφηεηα θαη ε ρξνληθφηεηα. Παξνπζηάδεη ηε 

ζρέζε ηεο Ηζηνξίαο κε ην παξειζφλ  θαη ην παξφλ, εμεηάδνληαο δεηήκαηα φπσο ε θνηλσληθή κλήκα θαη 

ε ηζηνξηθή θνπιηνχξα. Σέινο δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο Ηζηνξίαο κε ηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγίαο αιιά 

θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο γεληθφηεξα. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να αλαδεηρζεί ε ζπλζεηφηεηα ηεο  ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, πξνβνιή νπηηθνχ πιηθνχ, παξνπζίαζε εξγαζηψλ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή πξφνδνο , εξγαζίεο, ηειηθή εμέηαζε   

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

 

Η-208 Πξνθνξηθή ηζηνξία 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πνζεηή Υαληδαξνχια 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηα θεληξηθά ζεσξεηηθά θαη 

κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο: Απνηειεί ε πξνθνξηθή ηζηνξία έλα δηαθνξεηηθφ 

είδνο ηζηνξίαο θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη ε δηαθνξά ηεο; Ση είδνπο ηεθκήξηα είλαη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο; 

Γηα πνην ιφγν απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο; Πνηεο πιεπξέο ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θσηίδνπλ νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο; Πψο πξνέθπςε θαη απφ πνηεο αλάγθεο ε 

ζπγθξφηεζε ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο ζε μερσξηζηφ γλσζηηθφ πεδίν; 

Σα ζέκαηα ζηα νπνία εζηηάδεη αθνξνχλ: ηε ζρέζε κλήκεο θαη ηζηνξίαο, ηε κλήκε σο πεγή ηεο 

ηαπηφηεηαο (ηαμηθήο, έκθπιεο, θπιεηηθήο, ζεμνπαιηθήο, ζξεζθεπηηθήο θιπ.), ηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο (αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο), ηε ζρέζε κεηαμχ εξεπλήηξηαο/ηή θαη 

πιεξνθνξήηξηαο/ηή, δεηήκαηα δενληνινγίαο ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο θαη ρξήζεο ηεο πξνθνξηθήο 

καξηπξίαο, ηηο πνιηηηθέο ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο αθήγεζεο (κλήκε, απφθξπςε, ζησπή, ηξαχκα). 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεηψζεη ηηο θνηηήηξηεο/ηέο κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηνγξαθηθά 

παξαδείγκαηα (ηζηνξία ηνπ Οινθαπηψκαηνο, εκθπιίνπ, απαξηράηλη θιπ.). Δπηπιένλ, λα ηηο/ηνπο 

εηζαγάγεη ζε δεηήκαηα πξαθηηθήο ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή 

ζπλεληεχμεσλ θαη ε εξκελεία ησλ πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ρξήζε νπηηθνχ θαη ερεηηθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθά αξρεία 

πξνθνξηθήο ηζηνξίαο. 
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ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξναηξεηηθή πξφνδνο, γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-212 Ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Παλαγηψηεο Γνπθέιιεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη πηπρέο απφ ηνλ γεληθφ θαη παιαηφ 

πξνβιεκαηηζκφ πεξί ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ γεσγξαθία, επηρεηξψληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ ππέξβαζή ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ δερφκαζηε φηη ηνπίν είλαη «έλα κέξνο κηαο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, έηζη φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπ νπνίνπ ν 

ραξαθηήξαο πξνθχπηεη απφ ηελ δξάζε θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ, φπσο θαη απφ ηηο 

αλακεηαμχ ηνπο ακνηβαίεο επηδξάζεηο», θαινχκαζηε λα ην κειεηήζνπκε ηφζν ππφ ην πξίζκα κηαο 

ππνθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο, φζν θαη ππφ απηφ ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Καη‘ απηή ηελ έλλνηα ην κάζεκα δηεκβνιίδεη πνηθίια φζα δεηήκαηα ζπιινγηθήο κλήκεο, ηαπηνηήησλ, 

ηδενινγηψλ αιιά θαη αγξνηηθψλ δνκψλ, γεσκνξθνινγηθψλ παξακέηξσλ, πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ. Σνπνζεηείηαη 

επνκέλσο ζην ζεκείν ζπλάληεζεο δηαθφξσλ θιάδσλ ηνπ επηζηεηνχ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο γεσγξαθίαο, ηεο 

αλζξσπνινγίαο, κε ηελ δηεπθξίληζε βεβαίσο φηη πξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα κε ζαθή ηζηνξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Σν κάζεκα δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, έλα πξψην πνπ επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη 

ζπλνπηηθά κείδνλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηηθψλ δνκψλ παξαδνζηαθψλ επξν-κεζνγεηθψλ ηνπίσλ θαη 

έλα δεχηεξν πνπ ζέηεη ηνλ ηφλν ζε δεηήκαηα θαηλνκελνινγίαο ηνπ ηνπίνπ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Οη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα αλαιάβνπλ γξαπηή εξγαζία, εθφζνλ παξαθνινπζνχλ 

ην κάζεκα. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

Η-214 Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γηάλλεο καξλάθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Μεηά απφ κεξηθέο αξρηθέο δηαιέμεηο γηα ηα ζχλνξα, 

ηνπο ιανχο, ηηο γιψζζεο θαη ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ, εμεηάδνληαη ε ελλνηνιφγεζε απφ 

ηνπο Βπδαληηλνχο ηεο «απηνθξαηνξίαο», ε νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ζηξαηνχ. ηε ζπλέρεηα 

αλαδεηθλχνληαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βπδαληηλήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, φπσο ε 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ε δσή ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν. Σν 

κάζεκα νινθιεξψλεηαη κε δηαιέμεηο γηα ηηο θνζκνζεσξίεο θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ Βπδαληηλψλ, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνπο αηξεηηθνχο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-218 Κνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο Μεζαησληθήο θαη Πξώηκεο Νεόηεξεο Δπξώπεο 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γηψξγνο Πιαθσηφο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο Δπξψπεο απφ ηνλ 5
ν
 κέρξη ην 18

ν
 αηψλα. Δμεηάδνληαη ε κεηάβαζε απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ κεζαησληθνχ θφζκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην πέξαζκα ζηελ πξψηκε λεφηεξε πεξίνδν. 

Κχξηνπο άμνλεο ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ ε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε ηεο Δπξψπεο 

(«βαξβαξηθά βαζίιεηα», θνηλνηηθφ θαηλφκελν, αλάδπζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη εδαθηθνχ θξάηνπο), ε 

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε (ηξηκεξήο δηάθξηζε ηεο κεζαησληθήο θνηλσλίαο, θενπδαξρηθή νξγάλσζε, 

αζηηθή θνηλσλία, ειίη θαη ππάιιεια ζηξψκαηα), ηα δεκνγξαθηθά κεγέζε, ε νηθνλνκία (ρσξνδεζπνηεία 

θαη αγξνηηθφο θφζκνο, αζηηθή νηθνλνκία, κεηάβαζε απφ ηε θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ, 

πξσηνεθβηνκεράληζε, επέθηαζε ζηνλ εμσεπξσπατθφ θφζκν), νη δηαλνεηηθνί νξίδνληεο (ν κεζαησληθφο 

ρξηζηηαληζκφο, ην θίλεκα ηεο Αλαγέλλεζεο, ηα θηλήκαηα ηεο Μεηαξξχζκηζεο θαη Αληηκεηαξξχζκηζεο) 

θαη ε ζπγθξφηεζε ηαπηνηήησλ (θνηλσληθψλ, έκθπισλ, ζξεζθεπηηθψλ). 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: - ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε βαζηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο 

ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θνηλσληψλ θαηά ηε κεζαησληθή θαη πξψηκε λεφηεξε πεξίνδν. 

- ε γλσξηκία κε βαζηθέο ηζηνξηνγξαθηθέο παξαδφζεηο.     
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ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ρξήζε νπηηθνχ πιηθνχ θαη θεηκέλσλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-220 ύγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο Καξάβαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα αξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, φπνπ εμεηάδνληαη 

ηα αθφινπζα δεηήκαηα: α) Ζ δηαδηθαζία εδαθηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ην πξψην 

κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα. Οη πιεζπζκηαθέο αλαθαηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηνπηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αλαδείρζεθαλ. Οη κεραληζκνί νκνγελνπνίεζεο θαη ηα φξηά ηνπο. β) Ζ ξεηνξηθή ηεο 

Μεγάιεο Ηδέαο θαη νη εθδνρέο ηεο. Σα επηηεχγκαηα θαη ηα αδηέμνδα ησλ «εζληθψλ βιέςεσλ». Ζ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο κεηά ην 1922. γ) Σν αληηζηαζηαθφ θαηλφκελν 

θαη ε ηδενινγηθή επίδξαζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Κξάηνο, παξαθξάηνο θαη θνηλνβνπιεπηηθή 

δεκνθξαηία ζηε κεηεκθπιηαθή Διιάδα. Ζ απνδνρή ηεο Γηθηαηνξίαο θαη ε απνελνρνπνίεζε ην 1974.  

δ) Μεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ κεηαπνιεκηθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο θαη νη λέεο ζπλζήθεο ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ θαη απνζθνπεί 

ζηελ παξνπζίαζε θαη εμέηαζε βαζηθψλ ζεκαηηθψλ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη εξγάδνληαη επάλσ 

ζε πεγέο ηεο πεξηφδνπ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ. Γηαιέμεηο, παξνπζίαζε νπηηθνχ θαη αθνπζηηθνχ πιηθνχ, δηαλνκή 

θσηνηππηψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή αλάζεζε εξγαζηψλ ε βαζκνινγία ησλ νπνίσλ 

ζπλππνινγίδεηαη ζηελ βαζκνινγία. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

 

 

Η-221 Κξάηνο θαη θνηλσλία ζηελ Διιάδα ην 19
ν
 αηώλα  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γηάλλεο Γηαλληηζηψηεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ην κάζεκα εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο κέρξη θαη ην θίλεκα ζην Γνπδί. Ζ πξνζνρή καο εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο ζεζκηθήο νξγάλσζεο ζηελ πξννπηηθή δηακφξθσζεο κηαο ζπλεθηηθήο θαη 

νκνγελνπνηεκέλεο εζληθήο θνηλφηεηαο, ζηνλ πειαηεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

κεηεμέιημή ηνπ, ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ εκθάληζε ησλ νκνγελψλ ηεο 

Γηαζπνξάο, ζηηο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νηθνλνκίαο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο Νεφηεξεο 

Διιεληθήο Ηζηνξίαο. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη κηα πξψηε επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζεηξά θξνληηζηεξίσλ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο ππνζηεξηδφκελεο απφ νπηηθφ πιηθφ θαη θείκελα. Φξνληηζηήξηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νκάδεο θνηηεηψλ παξνπζηάδνπλ θείκελα ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ:  Α΄ ηξφπνο: Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

Β΄ ηξφπνο: Πξφνδνο (κε άξηζηα ην 5), εξγαζία (κε άξηζηα ην 4), άζθεζε βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο 

(κε άξηζηα ην 1).  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-230  Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία (19
νο

-αξρέο 20
νύ

αηώλα)   

ΓΗΓΑΚΧΝ:  Υάξεο Δμεξηδφγινπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ. Σν κάζεκα ζα εμεηαζηεί ε χζηεξε πεξίνδνο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή θαηάιπζή ηεο ην 1923. Θα 

παξνπζηαζηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο απφπεηξεο θαη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, ηηο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ κέζα απφ ηελ 
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εληαηηθνπνίεζε ησλ αληαιιαγψλ κε ηε Γχζε ζην επίπεδν, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ,  ηνπο ηδενινγηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο νζσκαληθήο ειίη, ηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο 

ζηηο πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν, ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο ησλ κε-

κνπζνπικαληθψλ θνλνηήησλ, θαζψο θαη ηελ έληαζε πνπ πξνέθπςοε απφ ηελ εκθάληζε ηνπ εζληθηζκνχ 

ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Σέινο ζα δηεξεπλεζεί ε θξίζηκε πεξίνδνο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο θαη ησλ εζλνηηθψλ αληαγσληζκψλ πνπ ηε ζεκάδεςαλ.  

ΣΡΟΠΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ. Δβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κε δηαιέμεηο θαη ρξήζε νπηηθνχ πιηθνχ. Σν 

κάζεκα ππνζηεξίδεηαη απφ ειεθηξνληθή ζειίδα.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ. Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Δμέηαζε πξνφδνπ, γξαπηή ηειηθή εμέηαζε 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

Η-235 Ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (1300-1839) 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Γθαξά 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ηα ηέιε ηνπ 13νπ αη. δεκηνπξγήζεθε ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο 

πνιηηηθά θαηαθεξκαηηζκέλεο Μηθξάο Αζίαο κηα κηθξή κνπζνπικαληθή εγεκνλία κε αξρεγφ θάπνηνλ 

Οζκάλ κπέε. Αληίζεηα φκσο κε ηηο ππφινηπεο εγεκνλίεο ηεο επνρήο, ην θξάηνο ηνπ Οζκάλ επεθηάζεθε 

εδαθηθά θαη κεηεμειίρζεθε ζε κηα πνιπεζληθή απηνθξαηνξία, ηελ Οζσκαληθή, ε νπνία θπξηάξρεζε ζηα 

Βαιθάληα, ηε Μηθξά Αζία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή γηα πέληε αηψλεο. Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο απφ ηελ παγίσζε ηνπ 

νζσκαληθνχ εκηξάηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα κέρξη ηελ έλαξμε ηεο επνρήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ην 

1839, πνπ εγθαηλίαζαλ ηε κεηεμέιημε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε λεσηεξηθφ θξάηνο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ ηζηνξία 

ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ησλ πιεζπζκψλ πνπ δνχζαλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ θαηά ηνλ χζηεξν 

Μεζαίσλα θαη ηνπο πξψηκνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο κε ζπδήηεζε, ρξήζε νπηηθνχ θαη θεηκεληθνχ πιηθνχ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή πξφνδνο (30%), γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70%). 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

Η-241 Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κόζκνπ Η: Πνιηηεύκαηα θαη πνιηηηθή ηζηνξία ζηελ Αξραία Διιάδα 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Βαζίιεο Αλαζηαζηάδεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Oη αξραηνειιεληθέο πφιεηο-θξάηε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

πνηθηιία πνιηηεπκάησλ, ηα νπνία κάιηζηα νξγαλψλνληαλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ζε 

πεξίπινθα ζρήκαηα νκνηνηήησλ θαη αληηζέζεσλ. Παξάιιεια, θαίλεηαη λα ππήξμε έληνλνο ν 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε κεηάιιαμε, ηνλ εθθπιηζκφ ή ηελ νιίζζεζή ηνπο, θαηλφκελα ηα νπνία 

ζα ήηαλ δπλαηφ λα ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή ηζηνξία. Σν κάζεκα απηφ απνβιέπεη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ πηπρψλ ηεο ζρεηηθήο γξακκαηείαο, πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ζχγρξνλέο ηνπο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηνπο ζεζκνχο θαη ηε δηπισκαηία. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-242 Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κόζκνπ ΗΗ: Γνκέο θαη ιεηηνπξγία κηαο κεζνγεηαθήο πνιηηείαο: Ζ 

Ρώκε από ηα ρξόληα ηεο βαζηιείαο σο ηα ηέιε ηεο ξεπνπκπιηθαληθήο πεξηόδνπ. 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Παλαγηψηεο Γνπθέιιεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη κείδνλα δεηήκαηα ηεο ξσκατθήο 

ηζηνξίαο απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο αξρατθήο πφιεσο-θξάηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο γεηηνληθέο ηεο 

πφιεηο, ηνπο Δηξνχζθνπο θαη ηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηεο Κάησ Ηηαιίαο κέρξη ηνλ 1
ν
 αηψλα π.Υ., θαη ηελ 

δηακφξθσζε λέσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο αλάκεζα ζηελ εγεκνληθή Ρψκε θαη ηηο ινηπέο πφιεηο ηεο ηηαιηθήο 

ρεξζνλήζνπ. Αλαπηχζζνληαη δεηήκαηα φπσο νη κχζνη ίδξπζεο πφιεσλ, ελδνγελείο θαη εμσγελείο 

παξάγνληεο ζπγθξφηεζεο κηαο πνιηηείαο, νη θνηλσληθνί θαη νη πνιηηηθνί ζεζκνί ηεο πφιεσο, θαηλφκελα 

πνιηηηζκηθψλ ζπλαληήζεσλ, πηπρέο αγξνηηθήο θξίζεο, δνπινθηεηηθήο θνηλσλίαο θ.ά. Σα δεηήκαηα 

απηά αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ηελ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

γεγνλφησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο Ρψκεο ζηελ ηηαιηθή ρεξζφλεζν 

αξρηθά θαη ζηελ δπηηθή θαη αλαηνιηθή Μεζφγεην ζηε ζπλέρεηα. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηνλ Β‘ 
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Καξρεδνληαθφ Πφιεκν νη ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ αλέζηξεςαλ άξδελ ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο 

ηεο ξσκατθήο θνηλσλίαο. Ζ Ρψκε θαη ε Ηηαιία ηνπ 2
νπ

 πξνρξηζηηαληθνχ αηψλα πξνβάιινληαη σο ην 

ηζηνξηθφ παξάδεηγκα πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ κειέηε κηαο θνηλσλίαο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ ε νπνία 

θάησ απφ ην βάξνο ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ αλαδηακνξθψλεηαη θαη κεηαιιάζζεηαη 

ζηαδηαθά απφ κία πφιε – θξάηνο ζε κία εδαθηθή απηνθξαηνξία.  

Μέζα απφ ηα παξάδεηγκα ηεο ξεπνπκπιηθαληθήο Ρψκεο, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

γχξσ απφ ηζηνξηθά δεηήκαηα επξχηεξεο ζεκαζίαο θαη λα κπεζνχλ ζηελ κειέηε θαη ηελ ηζηνξηθή 

εξκελεία επηγξαθηθψλ, θηινινγηθψλ, αξραηνινγηθψλ ηεθκεξίσλ ηεο πεξηφδνπ.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-245 Ηζηνξία Αξραίνπ Κόζκνπ ΗV: Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδέεο θαη ζπκπεξηθνξέο από ηνλ 

Αιέμαλδξν ζηνλ Ηνπζηηληαλό. 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Παλαγηψηεο Γνπθέιιεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ο πνιιά ππνζρφκελνο ηίηινο ηνπ καζήκαηνο έξρεηαη λα δειψζεη 

κε ζπκβαηηθφ ηξφπν ην ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ θηινδνμεί λα θηλεζεί ην κάζεκα. Ζ 

πνιηηηζηηθή ελνπνίεζε ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα πνπ βαίλεη απφ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ 

Αιεμάλδξνπ κέρξη ηελ εθ λένπ δηάζπαζή ηνπ ζπλεπεία ησλ αξαβηθψλ θαηαθηήζεσλ ζπληζηά ηελ 

βαζηθή ηζηνξηθή παξαδνρή γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρσξν – ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηνπ καζήκαηνο. Μέζα 

ζε απηφ ην γεσγξαθηθφ πιαίζην ζην νπνίν θηλνχληαη άλζξσπνη, ηδέεο θαη αγαζά, θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδεψλ νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη 

θαη εμειίζζνληαη θαζφιε απηή ηελ πεξίνδν. Ο βαζηιεχο θαη ε βαζηιεία απνηεινχλ ην θχξην δήηεκα 

γχξσ απφ ην νπνίν αλαπηχζζνληαη επηκέξνπο ζέκαηα κε ηελ βνήζεηα θηινινγηθψλ θαη επηγξαθηθψλ 

θεηκέλσλ ησλ ειιεληζηηθψλ θαη απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, ηα νπνία επηρεηξνχλ λα εθζέζνπλ ηε θχζε 

ηεο βαζηιείαο θαη λα δηαθσηίζνπλ πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο αξρφλησλ θαη αξρνκέλσλ. Αληίζηνηρα 

εξσηήκαηα ηίζεληαη κε επίθεληξν ηηο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ πφιεσλ θαη ησλ 

élite ηνπο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Οη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα αλαιάβνπλ γξαπηή εξγαζία, εθφζνλ παξαθνινπζνχλ 

ην κάζεκα. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

Η- 258  πγγέλεηα, γάκνο, νηθνγέλεηα ζηνλ νζσκαληθό θαη ειιεληθό ρώξν (18νο-19νο αη.) 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Μαξία ηακαηνγηαλλνπνχινπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ νηθηαθνχ 

ρψξνπ ζην κεηαβαιιφκελν πιαίζην ηνπ ειιελν-νζσκαληθνχ ρψξνπ ηνπ 18νπ θαη ηνπ19νπ αηψλα. 

Παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ηεο νηθηαθήο νκάδαο, ε ιεηηνπξγία ηεο σο κνλάδαο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο, αιιά θαη σο θνξνινγηθήο κνλάδαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο, 

ηε ζεκαζία ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ζπγγεληθψλ δηθηχσλ, ζηελ θιίκαθα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο, 

θαη επνκέλσο ζηε ιεηηνπξγία ηεο γακειηαθήο αγνξάο θαη ησλ γακήιησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ θαλφλσλ θαη 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο κεηαβίβαζεο ησλ αγαζψλ. Δμεηάδεηαη επίζεο ε θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθαητθνχ πιαηζίνπ, εθθιεζηαζηηθνχ θαη θνζκηθνχ, ζηα δεηήκαηα ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηνπ γάκνπ θαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην ζεζκηθφ πιαίζην νξηνζεηεί ηηο πξαθηηθέο, επηηξέπεη απνθιίζεηο ή θαη 

κεηαζρεκαηίδεηαη θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ο θνηηεηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη ηελ θεληξηθή ζεκαζία ησλ 

ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ ζηελ θνηλσλία πνπ κειεηά. Αθφκα, θαιείηαη λα θαηαλνήζεη ηελ πξνζέγγηζε 

εζλνγξαθηθήο θαη ηζηνξηθήο έξεπλαο  ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ θαη ηεο ζπγγέλεηαο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε ή πξνθνξηθή θαη γξαπηή παξνπζίαζε εξγαζηψλ γηα φζνπο 

θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ην κάζεκα. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

Η-265 Ζ Δπξώπε θαη ε ηζηνξία ησλ «ιαώλ ρσξίο ηζηνξία» 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Μαξία ηακαηνγηαλλνπνχινπ 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε εγεκνληθή ζπγθξφηεζε ηεο Δπξψπεο 

θαηά ην 16
ν
 αηψλα, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο ηζπαληθήο θπξηαξρίαο ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

ακεξηθαληθήο επείξνπ. Σξεηο είλαη νη θεληξηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ πξψηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα, εμεηάδεη ηε κεζνγεηαθή-επξσπατθή πνξεία πξνο ην «1492», ηελ επξσπατθή δειαδή 

επέθηαζε θαηά ην 15
ν
 θαη ην 16

ν
 αηψλα, ραξηνγξαθψληαο ηελ «έμνδν» ηνπ επξσπατθνχ λαπηηθνχ θαη 

εκπνξηθνχ θφζκνπ ζηνλ Αηιαληηθφ θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ θαηέζηεζαλ δπλαηέο ηηο 

εμεξεπλεηηθέο απνζηνιέο θαη ηελ επξσπατθή επέθηαζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κεζνγεηαθφ θφζκν 

θαη ηηο ηβεξηθέο κνλαξρίεο. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο θαηάθηεζεο 

ακεξηθαληθψλ εδαθψλ απφ ην ηζπαληθφ ζηέκκα θαηά ην 16
ν
 αηψλα ζηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, αιιά 

θαη ζηνπο απνίθνπο, ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ επηβάιινπλ νη θαηαθηεηέο θαη ηηο κνξθέο εγεκνλίαο –

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηζκηθήο. Σέινο, ε ηξίηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο επηρεηξεί λα 

παξνπζηάζεη ην λνκηθφ-θηινζνθηθφ-ζενινγηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν, θαηά ην 16
ν
 αηψλα, 

ζπδεηήζεθε, ηνπνζεηήζεθε, απέθηεζε λνκηκφηεηα ή απνηέιεζε αληηθείκελν θξηηηθήο ε θαηάθηεζε θαη 

θπξηαξρία ησλ Ηζπαλψλ ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή. Δμεηάδνληαη επνκέλσο νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο  πξνζεγγίζηεθε,  ηελ πεξίνδν ηεο θαηάθηεζεο, ην εζηθφ δήηεκα πνπ έζεηε ε δξάζε ησλ 

θαηαθηεηψλ θαη ην πνιηηηθφ δήηεκα ηεο λνκηκφηεηαο ή κε ηεο ηζπαληθήο θπξηαξρίαο ζε ακεξηθαληθά 

εδάθε. Σειηθά, ζην κάζεκα εμεηάδνληαη νη ηξφπνη έληαμεο ησλ «ιαψλ ρσξίο ηζηνξία» ζηα νηθνλνκηθά 

θαη πνιηηηθά πξνηάγκαηα ηνπ επξσπατθνχ θφζκνπ θαη ην πιαίζην ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο επξσπατθήο 

θπξηαξρίαο.  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο απαξρέο ηεο ηζηνξηθήο 

δηαδηθαζίαο ε νπνία ζπλέδεζε ηνλ κε-επξσπατθφ θφζκν κε ηελ Δπξψπε θαη φξηζε ηηο κνξθέο 

εγεκνλίαο  θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ζηνπο «ινηπνχο» ηνπ πιαλήηε. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (40%), πξναηξεηηθέο εξγαζίεο θαη παξνπζίαζή ηνπο ζε θάζε 

κία απφ ηηο ηξεηο ελφηεηεο (60% ηεο βαζκνινγίαο) 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

 

 

 

Η-267 ύγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία (ηέιε 18νπ-αξρέο 20νύ αη.) 

ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο Καξάβαο 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ην κάζεκα εμεηάδνληαη νη εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε – Γαιιηθή Δπαλάζηαζε – Ζ Δπξψπε κεηά ην 1815 θαη ηα επαλαζηαηηθά 

θηλήκαηα – Αζηηθνπνίεζε θαη εθβηνκεράληζε ηνλ 19ν αηψλα – Γεκηνπξγία εζληθψλ θξαηψλ – Ο 

ζξίακβνο θαη ε θξίζε ηνπ επξσπατθνχ θαπηηαιηζκνχ (1870-1914). Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηηο δχν 

επαλαζηάζεηο (βηνκεραληθή θαη γαιιηθή) πνπ άιιαμαλ ηε κνξθή θαη θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πνξεία ηεο Δπξψπεο. ε θάζε ελφηεηα πξνεγείηαη ζχληνκε εηζαγσγή θαη ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ησλ 

γεγνλφησλ-ζεκείσλ αλαθνξάο θαη επαθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ ηηο 

εμειίμεηο θαζψο θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο λέεο ηζηνξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα αλήθεη ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη πξνζθέξεηαη ζηνλ 

πξψην θχθιν ζπνπδψλ κε ζηφρν ηελ γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ηηο θπξηφηεξεο ζεκαηηθέο ηεο 

ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο ππνζηεξηδφκελεο απφ νπηηθφ πιηθφ θαη θσηνηππίεο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

Η-272  Φύιν θαη εξγαζία ζηε λεόηεξε θαη ζύγρξνλε επξσπατθή ηζηνξία 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πνζεηή Υαληδαξνχια 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα εηζάγεη ηελ αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ θχινπ ζηελ 

ηζηνξία ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ηαμηθήο ζπγθξφηεζεο. ηφρνο είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε λέα έλλνηα ηεο 

εξγαζίαο πνπ αλαδχεηαη ην δέθαην έλαην αηψλα θαη λα εμεηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

έλλνηαο. Κεληξηθφ δήηεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο είλαη ε εξκελεία ηνπ θαηά θχιν 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ηεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ρακειφκηζζεο, πεξηζηαζηαθέο θαη 

ρακεινχ θχξνπο εξγαζίεο. Ζ έληαμε ηνπ θχινπ ζηελ ηζηνξία ηεο εξγαζίαο απνζθνπεί ζην λα εμεηαζηεί 

κε πνηνπο ηξφπνπο νη αληηιήςεηο γηα ηε ζειπθφηεηα θαη ηνλ αλδξηζκφ δηακφξθσζαλ ζρέζεηο ππνηαγήο 
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θαη θπξηαξρίαο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο απηέο φξηδαλ κεραληζκνχο απνθιεηζκνχ θαη ελζσκάησζεο ζηελ 

εξγαζία θαη ζην εξγαηηθφ θίλεκα.  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να γίλεη θαηαλνεηή ε κεηάβαζε απφ ηελ πξνβηνκεραληθή ζηε 

βηνκεραληθή θνηλσλία θαη ε ζπκβνιή ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο ζε απηή ηε κεηάβαζε. Να 

παξαθνινπζήζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ 

αηψλα θαη ηελ επίδξαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζε απηή. Να αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

θχιν επεξέαζε ηηο έλλνηεο ηεο εηδίθεπζεο, ηερλνινγίαο θαη θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο. ην κάζεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ειιεληθή θαη αγγιφγισζζε 

βηβιηνγξαθία ηεο ηζηνξίαο ηεο εξγαζίαο, απηνβηνγξαθηθέο θαη πξνθνξηθέο πεγέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

εκπεηξία ηεο ηάμεο θαη ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη αξρεηαθέο πεγέο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΓΛ-300  Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Καλάθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:ε απηφ ην κάζεκα νη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζηε γισζζνινγία, ηνλ 

θιάδν πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηνπ ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ γισζζψλ, απφ ηππηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

πιεπξάο. Δμεηάδνληαη ε ηζηνξία θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο θαη δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ επηπέδσλ ηεο γισζζνινγηθήο αλάιπζεο ( θσλεηηθή & θσλνινγία, κνξθνινγία, 

ζχληαμε, ζεκαζηνινγία). Γεδνκέλνπ φηη επηρεηξεί λα θαιχςεη βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλάγθεο 

εθθνιαπηφκελσλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ, ην κάζεκα εμεηάδεη φρη κφλν ηελ ηππηθή (βι. παξαπάλσ) 

αιιά θαη ηε θνηλσληθν-ιεηηνπξγηθή πιεπξά ηεο γιψζζαο (πξαγκαηνινγία, θνηλσληνγισζζνινγία) 

επηρεηξψληαο, έηζη, κηα ζχλδεζε ηεο γιψζζαο σο παλαλζξψπηλνπ (γλσζηηθνχ) θαηλνκέλνπ θαη ηεο 

γιψζζαο σο ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ θψδηθα (δειαδή σο θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο).(Τ) 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Nα εμνηθεηψζεη ηνλ θνηηεηή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε ηηο γεληθέο 

αξρέο ηεο (δνκηθήο θαη γελεηηθήο-κεηαζρεκαηηζηηθήο) γισζζνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) κε ηελ 

ηππηθή  κειέηε ηνπ θάζε επηπέδνπ γισζζηθήο αλάιπζεο θαη β) κε ηε ιεηηνπξγηθή πιεπξά ηε γιψζζαο. 

MΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε, πξαθηηθέο αζθήζεηο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Kαλέλα. 

AΞΗΟΛΟΓΖΖ: Δξγαζίεο/αζθήζεηο, πξφνδνο, Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

 

ΟΗ-400 Αξρέο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Υξίζηνο Μπέιιαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε Αγνξάο θαη Κξάηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ππφ ην πξίζκα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Αξρηθά αλαιχνληαη βαζηθέο 

έλλνηεο φπσο νη νηθνλνκηθέο επηινγέο θαη ην θφζηνο ηνπο, ε ζπλνιηθή παξαγσγή θαη ε κεγέζπλζή ηεο, 

ην βηνηηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο, ε αληαιιαγή θαη ην ρξήκα. ην κηθξννηθνλνκηθφ ζθέινο ηεο αλάιπζεο 

παξνπζηάδεηαη ην ππφδεηγκα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη νη  πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο  ε αγνξά 

απνηπγράλεη (εμσηεξηθφηεηεο, δεκφζηα αγαζά,  κνλνπψιην,  νηθνλνκηθή αληζφηεηα). Απηφ νδεγεί ζηε 

εμέηαζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ αγνξά (έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία, δαζκνί, επηδνηήζεηο,  

ξχζκηζε ησλ αγνξψλ), αιιά θαη ζηνλ απηφλνκν ξφιν ηνπ ζηελ νηθνλνκία (θξαηηθή παξαγσγή 

δεκνζίσλ αγαζψλ, κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, δεκφζηεο επελδχζεηο). Απφ καθξννηθνλνκηθή ζθνπηά 

παξνπζηάδνληαη ηα δχν αληηκαρφκελα ππνδείγκαηα (Κευλζηαλφ θαη Μνλεηαξηζηηθφ) θαη νη δηαθνξέο 

πνπ απηά ζπλεπάγνληαη γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηα 

ζπλνιηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο (ΑΔΠ, αλεξγία, ηηκέο, ηζνδχγην πιεξσκψλ). 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εκπινπηηζζνχλ νη γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ  γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα απνθηεζεί εθ κέξνπο ηνπο θξηηηθή 

ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ πιηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην πξφγξακκα 

VISTA. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Kαλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ, γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 
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ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5 

 

ΟΗ-402 Ηζηνξία ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Υξίζηνο Μπέιιαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δμεηάδεηαη ε πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο απφ ην δεχηεξν 

ήκηζπ ηνπ 18νπ αηψλα σο ηηο κέξεο καο. εκείν αθεηεξίαο, κεηά απφ ζχληνκεο αλαθνξέο ζηνπο 

Φπζηνθξάηεο θαη ζην Μεξθαληηιηζκφ, απνηειεί ε ζπκβνιή ηνπ A. Smith ζηελ νηθνλνκηθή ζθέςε. 

Αλαιχεηαη επίζεο ην έξγν ησλ θιαζζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ ηνπ 19νπ αηψλα (Ricardo, Malthus, Mill) 

αιιά θαη ησλ νπηνπηθψλ ζνζηαιηζηψλ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Marx γηα ηελ θχζε 

θαη δπλακηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Δμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάδπζε ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο θαη ε 

αληίδξαζε ζε απηήλ απφ ζηνραζηέο φπσο ν Veblen θαη ν Hobson. Ζ ζπκβνιή ηνπ Κeynes ζηε 

δηακφξθσζε ησλ κεηαπνιεκηθψλ ηδεψλ γηα ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ε αληίδξαζε 

ζηνλ θευλζηαληζκφ κε ηελ επαλεκθάληζε ηεο πνζνηηθήο ζεσξίαο ηνπ ρξήκαηνο νινθιεξψλνπλ ηελ 

ζεκαηνινγία. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκπέδσζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, δειαδή ε θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο φηη νη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν κέζα ζηνλ νπνίν παξάγνληαη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζπλεπψο 

ζηελ ζρέζε ησλ επηκέξνπο ζεσξηψλ κε ηελ ηζηνξηθή θάζε θαηά ηελ νπνία δηαηππψζεθαλ θαζψο θαη 

ζηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ, γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

 

ΟΗ-404  Θέκαηα ζεσξίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Υξίζηνο Μπέιιαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα έρεη ζθνπφ ηελ εμέηαζε, απφ ζεσξεηηθή ζθνπηά, ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηεο δπαδηθήο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο θαη ηνπ 

πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Δμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο επηινγήο 

ηνπ βαζκνχ έληαζεο θεθαιαίνπ ζηε δηαδηθαζία θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηα πνιηηηθά δηιήκκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ θάζε επηινγή. Αλαιχεηαη επίζεο ην δήηεκα ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 

ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, επηρεηξείηαη δηεπθξίληζε ελλνηψλ φπσο ε θηψρεηα, ε αληζφηεηα ζηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ε νηθνλνκηθή επεκεξία. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε βηβιηνγξαθία ησλ ζεκαηηθψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην κάζεκα θαη ε αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο θαηαλφεζεο θαη παξνπζίαζεο ζε γξαπηφ 

θαη πξνθνξηθφ επίπεδν ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην πξφγξακκα VISTA. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΞΓΛ-01,02, 03,04 Αγγιηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο/ζεκηλάξηα 

 

ΠΑ/-001  Όςεηο ηεο έλλνηαο ηνπ πξνζώπνπ (Μειαλεζία, Αθξηθή) 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αηκίιηνο Σζεθέλεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Έλλνηεο ζχλζεηεο φπσο «πξφζσπν», «εαπηφο» θαη «άηνκν» απνηεινχλ ηζηνξηθά, 

πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά νξηδφκελεο θαηεγνξίεο. ηφρνο ηεο πξψηεο ελφηεηαο είλαη λα δείμνπκε φηη 

νη θαηεγνξίεο απηέο δελ είλαη έκθπηεο αιιά πνιηηηζκηθά/θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο θαη φηη ππφθεηληαη 

ζε ηζηνξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. εκαζία έρεη επίζεο λα δείμνπκε πσο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

(ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε ζρέζε «θνηλσλίαο» θαη «αηφκνπ», κηα αληίζεζε πνπ ζηνίρεησζε ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο). Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε είλαη ηα εμήο: κπνξνχκε 
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λα δηαθξίλνπκε απφιπηα ην «πξφζσπν» απφ ην «άηνκν»; Σν «πξφζσπν»-ξφινο (personnage) απφ ηνλ 

«εαπηφ»; 

ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδνπκε θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα φπνπ πξνζεγγίδνληαη νη 

παξαπάλσ έλλνηεο κέζα απφ παξαδείγκαηα απφ ηε Μειαλεζία θαη ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. 

Αλαδεηθλχνπκε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε έλα «Μειαλεζηαθφ» θαη έλα «Αθξηθαληθφ» πξφζσπν θαη 

ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ην πξψην κειεηήζεθε θπξίσο κέζα απφ ηηο αληαιιαγέο θαη ην θνηλσληθφ θχιν 

ελψ ην δεχηεξν πξνζεγγίζηεθε κέζα απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηε ζξεζθεία. Πξνζπαζνχκε φκσο 

ηαπηφρξνλα λα ηνλίζνπκε ηα θνηλά ζεκεία ηνπο.  

Οη αλζξσπνιφγνη πνπ αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινχληαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ «πξνζψπνπ», ηνπ «εαπηνχ», 

ηνπ «αηφκνπ» (θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ ηδέα ηεο «θνηλσλίαο») ίζσο ιφγσ ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπο, ινγαξηάζηεθαλ πνιχ λσξίο θαη έληνλα κε θάπνηα ζεκειηψδε επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία ελ γέλεη φπσο: ζπληζηά ην «άηνκν» κηα ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ; Πσο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αληίζεζε εκείο/άιινη – αλαπφθεπθηε 

δηάζηαζε ηνπ αλζξσπνινγηθνχ εγρεηξήκαηνο αιιά θαη θαηαζθεπή ηνπ αλζξσπνινγηθνχ ιφγνπ – γηα λα 

κειεηήζνπκε δηαπνιηηηζκηθά ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ; ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα 

παξνπζηάδνπκε θάπνηεο ιχζεηο θαη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα.  

TOXOI ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εηζαγάγνπκε ηνπο θνηηεηέο ζε κηα αλαιπηηθή θαηεγνξία ηεο 

θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο παξνπζηάδνληαο θαη αλαιχνληαο θείκελα.  

Σν ζεκηλάξην ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Κάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη έμη κε νθηψ  θείκελα. ια ηα 

θείκελα κηαο ελφηεηαο ζα παξνπζηάδνληαη ζε δπν ζπλεδξίεο (δπν ηξίσξα). Θα αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα 

ην θάζε θείκελν μερσξηζηά, θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ ηεο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο, αγγιηθά ΗV.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Κάζε θνηηεηήο ζα παξνπζηάζεη δπν ή ηξία θείκελα ελψ ζα ππνβάιεη κηα γξαπηή 

πεξίιεςε φισλ ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σέινο, ζα επηιέμεη έλα ζέκα εξγαζίαο κε ηνλ 

δηδάζθνληα. Ζ βαζκνινγία δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ παξνπζηάζεσλ, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηειηθήο 

εξγαζίαο.  

 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

 

ΠΑ/-004  Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κόζκνπ ΗΗΗ: Εεηήκαηα αξραηνειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη 

θξηηηθήο ησλ πεγώλ   

ΓΗΓΑΚΧΝ: Βαζίιεο Αλαζηαζηάδεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο απνηειεί ε κειέηε εμεηδηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο αξραηνειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηαζηαχξσζε πνιιαπιψλ 

πεγψλ γηα γεγνλφηα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο.   

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Δβδνκαδηαίεο ζεκηλαξηαθέο ζπλαληήζεηο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ εμνηθείσζε κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ εξκελεία γξαπηψλ πεγψλ 

ηεο αξραηφηεηαο. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Ζ αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή, αιιά θαη ζηε 

ζπγγξαθή ζχληνκνπ δνθηκίνπ γχξσ απφ πξνθαζνξηζκέλν εξψηεκα. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γελ ππάξρνπλ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

 

ΠΑ/-022  Μεηαλάζηεπζε θαη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί  

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πελειφπε Σνπάιε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ηελ πξαθηηθή απηή άζθεζε νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα θιεζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ 

πεξαηηέξσ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγρξνλε κειέηε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο κέζα 

απφ ηε ζπγγξαθή κηθξψλ εξγαζηψλ θαη παξνπζηάζεσλ αιιά θαη αζθήζεηο ζην πεδίν. 

ΣΟΥΟΗ: Να αζθεζνχλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ηε ζπγγξαθή, θαη ηηο κεζφδνπο 

επηηφπηαο έξεπλαο ζε κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: εκηλάξηα ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα κειεηνχλ, 

παξνπζηάδνπλ θαη ζπγγξάθνπλ θείκελα πνπ αθνξνχλ κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηνλφηεηεο: Αλζξσπνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ή/θαη 

Μεηαλάζηεπζε θαη Ραηζηζκφο: Αλζξσπνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο. 

ΑΞΗΟΛΟΓΟΓΖΖ: πκκεηνρή ζην κάζεκα, παξνπζηάζεηο θαη γξαπηέο εξγαζίεο 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 
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ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-026 Ηζηνξηθή Γεκνγξαθία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο Καξάβαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη παξάιιεια. 

Θέκα ηεο πξψηεο ελφηεηαο είλαη ην αληηθείκελν θαη νη ηερληθέο ηεο Ηζηνξηθήο Γεκνγξαθίαο 

(Κνηλσληθή ηζηνξία, δεκνγξαθία θαη «γέλλεζε» ηεο Ηζηνξηθήο Γεκνγξαθίαο - Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ).  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα εμεηάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ πιεζπζκνχ (Δμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ 

παιαηνιηζηθή επνρή κέρξη ζήκεξα - Θεσξίεο πεξί πιεζπζκνχ θαη δεκνγξαθηθέο πνιηηηθέο). Σέινο, 

ζέκαηα ηεο ηξίηεο ελφηεηαο είλαη ε δεκνγξαθηθή αλάιπζε - αζηηθή δεκνγξαθία - αλάιπζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 16νο-19νο αηψλαο - ζπγθξφηεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη 

κεηαλαζηεχζεηο, 18νο-20νο αη. Διιεληθή Ηζηνξηνγξαθία. 

ΣΟΥΟΗ: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε ησλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ηεο 

ηζηνξηθήο δεκνγξαθίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ ρψξν απηφ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο θαη αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα. Γξαπηέο εξγαζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-028  Καλόλεο θαη πξαθηηθέο ζηε κεηαβίβαζε αγαζώλ ζηνλ ειιελνζσκαληθό ρώξν, 18νο-

19νο αηώλαο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Μαξία ηακαηνγηαλλνπνχινπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξαθηηθή απηή άζθεζε εμνηθεηψλεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηηεηέο, -ηξηεο  κε ηα 

δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη κε ηα δηαζέζηκα corpus ηεθκεξίσλ.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Δβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο, εηζεγήζεηο ηεο ππεχζπλεο ηεο 

άζθεζεο, ζπκκεηνρή θαη παξνπζηάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνηηεηψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: πγγέλεηα, γάκνο, νηθνγέλεηα ζηνλ νζσκαληθφ θαη ειιεληθφ ρψξν, 

Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή θαη παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ζηηο ζπλαληήζεηο, γξαπηή 

ηειηθή εξγαζία βαζηδφκελε ζε αξρεηαθφ πιηθφ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-030    Ηζηνξηνγξαθία ηνπ Βπδαληίνπ 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γηάλλεο καξλάθεο 

Πεξηγξαθή: ην κάζεκα αλαιχεηαη ε ηζηνξηνγξαθία γηα ηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Δμεηάδεηαη ε 

ζπγθξφηεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ «Βπδαληηλψλ ζπνπδψλ», θαηά ην 19ν αη., ηφζν ζηελ 

Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Διιάδα. θηαγξαθνχληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηνγξαθηθά ξεχκαηα απφ ηελ 

επνρή απηή έσο θαη ζήκεξα. Γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο ζηηο κεγάιεο ηζηνξηνγξαθηθέο ζπδεηήζεηο, 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ησλ «Βπδαληηλψλ ζπνπδψλ», φπσο ε 

«ειιεληθφηεηα» ηνπ Βπδαληίνπ, νη ζιαβηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε «θενπδαξρία» θαη νη αλαινγίεο κε ην 

δπηηθφ κεζαίσλα, νη ζηαπξνθνξίεο θ.ά. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-032  Αλζξσπνινγία ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν ζεκηλάξην ζα εμεηάζεη ηηο θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ρψξνπ ζηελ αλζξσπνινγία 

αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε θνηλσληθή ζεσξία θαη θπξίσο ηελ κεηάβαζε  απφ ηελ κειέηε ησλ πιηθψλ θαη 

ρσξηθψλ δηαζηάζεσλ ελφο πνιηηηζκνχ ζε εθείλε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ κε φξνπο ρψξνπ. 

Έηζη, ζα δηεξεπλεζεί πψο ν ρψξνο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο απνηειεί πεδίν φπνπ πινπνηνχληαη, 

ρσξνπνηνχληαη  εζλνηηθέο, ηαμηθέο, έκθπιεο, ζεμνπαιηθέο δηαθνξέο, ηαπηφηεηεο. Δπίζεο, ζα δνζεί 

έκθαζε ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ακθηζβεηνχλ ηε θπζηθνπνηεκέλε ηαχηηζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ/θνηλσληθνχ 

αλήθεηλ κε έλαλ νξηζκέλν ηφπν. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, ζα παξνπζηαζηνχλ 

αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο πνπ εζηηάδνληαη ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ νηθείνπ ρψξνπ απφ αλζξψπνπο νη 
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νπνίνη κεηαθηλνχληαη, κεηαηνπίδνληαη θαη βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία απεδαθνπνίεζεο θαη 

εδαθνπνίεζεο.  

ΣΟΥΟΗ: Να εμνηθεηψζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο κε  ηελ ρσξηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιηηηζκνχ.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο,  πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θεηκέλσλ απφ θνηηεηέο, πξνβνιή 

θσηνγξαθηψλ θαη ηαηληψλ.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Πξναηξεηηθά αλζξσπνινγηθή ζεσξία. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: πκκεηνρή ζην ζεκηλάξην δειαδή πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θεηκέλσλ θαη 

 παξαηήξεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία,  θαη ηειηθή γξαπηή εξγαζία.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-039  Δζλνγξαθία ηεο Μεζνγείνπ 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έθε Πιεμνπζάθε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν ζεκηλάξην εζηηάδεη ζε θαηλφκελα ζχγθξνπζεο, ε νπνία ζπρλά εθθξάδεηαη σο εζληθή 

ή εζλνηηθή ζχγθξνπζε. Ζ ζχγθξνπζε παξαπέκπεη ηφζν ζε απηά θαζαπηά βίαηα γεγνλφηα (πρ πφιεκνο, 

εμέγεξζε θαη άιια) φζν θαη ζε θαηλφκελα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. Ζ έκθαζε ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πηπρέο ζπγθξνχζεσλ πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ πεξίπησζε ηεο Θξάθεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Ηζξαήι 

θαη  Παιαηζηίλε θαη Κχπξνο)  ۠ , πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε γχξσ απφ 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εζληθηζκφ θαζψο θαη ζρεηηθά κε δηαθηινληθνχκελεο κλήκεο θαη ηζηνξίεο. Σν 

ζεκηλάξην ζα βαζηζηεί ζηελ παξνπζίαζε θαη ζην ζρνιηαζκφ εζλνγξαθηθψλ θεηκέλσλ, 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ (εξεπλεηηθψλ ληνθηκαληέξ), δνθηκίσλ ή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ ζίγνπλ 

θαζεκεξηλέο πηπρέο ηεο ζχγθξνπζεο, φπσο βηψλνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο πνπ εκπιέθνληαη 

ζε απηήλ. 

ΣΟΥΟΗ: λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο κε ηε ζχγθξηζε, κέζσ κηαο θνηλήο ζεκαηηθήο, θνηλσληψλ 

ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ ηνπνζεηψληαο ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην. Να 

αζθεζνχλ ζην πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θηλεκαηνγξάθνο σο εζλνγξαθηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

αλάγλσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, πξνβνιή ηαηληψλ, αλάγλσζε θεηκέλσλ, ζπδήηεζε. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην, ζπγγξαθή γξαπηψλ αζθήζεσλ θαη γξαπηή 

εξγαζία. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-041  Έγθιεκα θαη ηηκσξία ζηε Μεζαησληθή θαη Πξώηκε Νεόηεξε Δπξώπε  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γηψξγνο Πιαθσηφο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ε κεηάβαζε απφ ηε κεζαησληθή ζηελ πξψηκε λεφηεξε πεξίνδν 

ζεκαηνδνηεί ηελ απμαλφκελε νξηνζέηεζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ην 

πέξαζκα απφ ηε δηαπξνζσπηθή ή ελδνθνηλνηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζηε ζεζκνπνίεζε ηεο βίαο θαη 

ηε δηακφξθσζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο σο γξαθεηνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σν κάζεκα εμεηάδεη απηέο 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο ηηκσξίαο εζηηάδνληαο ζε 

πεξηπηψζεηο πνηληθνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνηληθνχ ιφγνπ θαη πξαθηηθήο 

θαη ζηηο πξνζιήςεηο ηνπ λφκνπ θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

- ε ηζηνξηθνπνίεζε ηεο πνηληθνπνίεζεο θαη ηνπ εγθιήκαηνο. 

- ε ηθαλφηεηα δηεμαγσγήο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, δηαρείξηζεο ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπγγξαθήο 

εξγαζίαο πάλσ ζε έλα εηδηθεπκέλν ηζηνξηθφ δήηεκα. 

- ε θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ ηζηνξηνγξαθηθψλ ζπδεηήζεσλ. 

- ε εκβάζπλζε ζε έλα εηδηθεπκέλν ηζηνξηθφ δήηεκα θαη κέζσ απηήο ε εμνηθείσζε κε επξχηεξεο 

ηζηνξηθέο θαη ηζηνξηνγξαθηθέο πιεπξέο ηεο πξν-λεσηεξηθήο Δπξψπεο.     

- ε γλσξηκία κε ελδεηθηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: χληνκεο δηαιέμεηο, παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ηνπο / ηηο θνηηεηέο/ηξηεο, 

ζπδήηεζε, κειέηε πεγψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην ζεκηλάξην, παξνπζίαζε θεηκέλσλ 

θαη εξγαζίαο, γξαπηή εξγαζία. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 
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ΠΑ/ -042  Απηνβηνγξαθίεο 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Υάξεο Δμεξηδφγινπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ. Σν ζεκηλάξην ζα δηεξεπλήζεη ηελ απηνβηνγξαθία σο εηδηθή 

θαηεγνξία ιφγνπ θαη σο ηζηνξηθή πεγή. Με  βάζε απηνβηνγξαθηθά θείκελα (εκεξνιφγηα, 

απηνβηνγξαθίεο) ην ζεκηλάξην ζα εμεηάζεη κεζνδνινγηθά θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ρξήζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ ηζηνξηθή γλψζε. Οη 

θνηηήηξηεο/ηεο θαινχληαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο γεληθέο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πιεπξέο ηνπ 

είδνπο ηεο απηνβηνγξαθίαο θαη λα εξγαζηνχλ πάλσ ζε  απηνβηνγξαθηθά θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ 

Διιάδα ηεο θαηνρήο, ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ. Δβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ 

δηδάζθνληα  ή απφ νκάδεο εξγαζίαο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Σν κάζεκα ππνζηεξίδεηαη απφ ειεθηξνληθή 

ζειίδα.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ. Καλέλα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ησλ πξoθχπηεη κε βάζε ηελ ζπκκεηνρή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηνλ βαζκφ ηεο ηειηθήο εξγαζίαο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-043  «Φηινμελία» θαη Πνιηηηζκηθή Γηαθνξνπνίεζε  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Δπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-045  Αλζξσπνινγία, έλδπκα θαη κόδα 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έιηα Πεηξίδνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ αλζξσπνινγηθή κειέηε ηνπ ελδχκαηνο 

δίλνπλ έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπ κε ην ζψκα κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηε βησκαηηθή 

εκπεηξία. Αλαγλσξίδνπλ φηη ην έλδπκα δελ αληαλαθιά απιψο ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ζρέζεηο 

παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ην θνξά, αιιά κέζα απφ ηελ πιηθή ηνπ θχζε 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε πνιηηηζκηθψλ αληηιήςεσλ, θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη νξίσλ.  

ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα παξνπζηαζηνχλ, θαηαξράο, νη θπξηφηεξεο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζην έλδπκα έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα εξσηήκαηα πξνο ηα νπνία ζα πξνζαλαηνιηζηνχλ 

νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο θαηά ηε κειέηε ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα ζπζηαζνχλ νκάδεο κε θνηλά 

εξεπλεηηθά ζέκαηα, νη νπνίεο ζην ηέινο ζα παξνπζηάζνπλ ην πιηθφ πνπ ζα έρνπλ ζπιιέμεη βαζηδφκελεο 

ζηα ζεσξεηηθά εξσηήκαηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο.  

ΣΟΥΟΗ: α) ε πηνζέηεζε απφ πιεπξάο ζπκκεηερφλησλ κηαο αλζξσπνινγηθήο καηηάο ζην έλδπκα θαη ηε 

κφδα πνπ ζα εληζρπζεί κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο ελαζρφιεζε κε απηφ.  

β) ε εμνηθείσζε κε ηα ζηάδηα κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκάησλ έσο 

ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.   

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, θαζνδήγεζε ζηελ επηηφπηα έξεπλα, παξνπζηάζεηο 

θνηηεηψλ.  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Πξναηξεηηθά Αλζξσπνινγία ηνπ Τιηθνχ Πνιηηηζκνχ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: πκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε, παξνπζηάζεηο  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

ΠΑ/-046  Ζ δνκή ηεο ζεξβνθξναηηθήο: Κνηλσληνγισζζνινγηθή πξνζέγγηζε  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Καλάθεο 

ΠEPIΓPAΦH TOY MAΘHMATO: Απηφ ην κάζεκα αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο 

αλζξσπνγισζζνινγηθήο παξάδνζεο καζεκάησλ «δνκήο γισζζψλ», θαηά ηελ νπνία εμεηάδνληαη νη 

γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο κηαο γιψζζαο απφ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζθνπηά. Αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο πάιαη πνηέ «ζεξβνθξναηηθήο» (1850-1991) θαη ε κεηεμέιημή ηεο ζηηο δηάδνρεο γιψζζεο 

πνπ θέξνπλ εζληθά νλφκαηα –βνζληαθή, θξναηηθή, ζεξβηθή (θαη, πξφζθαηα, καπξνβνπληαθή). Έλα 

ηέηνην κάζεκα ζήκεξα, ζεκαίλεη νπζηαζηηθά ηελ παξάιιειε εμέηαζε ηεο δνκήο ηξηψλ (ή θαη 

ηεζζάξσλ) γισζζψλ/γισζζηθψλ πνηθηιηψλ κε θνηλή θαηαγσγή θαη ηζηνξία πνπ κηιηνχληαη ζηνλ ίδην 

επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν (Γπηηθά Βαιθάληα) θαζψο θαη δχν παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ γξαθήο. Ζ 

ζεξβνθξναηηθή, πνπ άξρηζε λα γίλεηαη εθ λένπ δηεζλψο γλσζηή κε ην αθξσλχκην ―BCS‖ (Bosnian-

Croatian-Serbian), παξέρεη έλα πξψηεο ηάμεσο παξάδεηγκα ηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ 
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εθάζηνηε πνιηηηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο γιψζζαο. ην κάζεκα απηφ ζα εμεηαζηνχλ, ζχληνκα, ηα βαζηθά 

επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο (θσλεηηθή, θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία θαη 

πξαγκαηνινγία) απφ θνηλσληνγισζζνινγηθή ζθνπηά κε παξάιιειν ζηφρν ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ 

δνκψλ ηεο γιψζζαο θαη ηελ εμάζθεζε ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, γηα αξράξηνπο. 

TOXOI TOY MAΘHMATO: Ο ζηφρνο είλαη δηηηφο. Πξψηνλ, λα εθηεζνχλ νη θνηηεηέο ζε κηα 

γιψζζα ηεο βαιθαληθήο νκάδαο γισζζψλ θαη ηηο βαζηθέο γξακκαηηθέο δνκέο ηεο απφ 

θνηλσληνγισζζνινγηθή ζθνπηά. Γεχηεξνλ, λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε δεηήκαηα γισζζηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσληνγισζζνινγηθή 

έξεπλα κέζα απφ έλα κηα πεξίπησζε γισζζηθήο αιιαγήο ελ εμειίμεη ζην βαιθαληθφ ρψξν. 

MEΘOΓO ΓIΓAKAΛIA: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε, πξαθηηθή εμάζθεζε 

ΠPOAΠAITOYMENA: Καλέλα. Δίλαη φκσο ρξήζηκν λα έρεη θαλείο βαζηθέο γλψζεηο γεληθήο 

γισζζνινγίαο. 

AΞIOΛOΓHH: Γξαπηέο αζθήζεηο, εξγαζία ή/θαη γξαπηή/πξνθνξηθή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 

 
ΠΑ/-047 Εεηήκαηα ηνπξηζηηθήο έξεπλαο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Βαζηιηθή Γαιαλή-Μνπηάθε   

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 
ΠΑ/-048 Εεηήκαηα Κνηλσληνγισζζνινγίαο: Γιώζζα θαη θνηλσλία ζηα Βαιθάληα - Ζ  

γηνπγθνζιαβηθή εκπεηξία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Καλάθεο 
ΠEPIΓPAΦH TOY MAΘHMATO: Απηφ ην κάζεκα έρεη δηηηφ ζηφρν. Καηά πξψηνλ, απνηειεί 

εηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο –ηεο κειέηεο ηεο γιψζζαο ζηα θνηλσληθά ηεο 

ζπκθξαδφκελα ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο– θαη εμεηάδεη δεηήκαηα φπσο είλαη νη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη δηαζηάζεηο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο θαη νη γισζζηθέο πνηθηιίεο 

(θαηαγσγή, θχιν, ειηθία, θνηλσληθή ηάμε), νη ρξήζεηο ηεο γιψζζαο (πεξηβάιινλ, χθνο θαη επίπεδα 

χθνπο, ζεσξία πξνζαξκνγήο), νη πνιχγισζζεο γισζζηθέο θνηλφηεηεο (δηαηήξεζε θαη κεηαβνιή 

γιψζζαο, θαζνκηινχκελεο, πξφηππεο θαη θξενιέο γιψζζεο, γιψζζεο pidgin θαη lingua franca), ε 

γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή πνηθηιφηεηα (δηάιεθηνη θαη θνηλσληφιεθηνη), ε γισζζηθή αιιαγή, ν ξφινο 

ηεο εζλφηεηα θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε γισζζηθή δηαηήξεζε ή απψιεηα, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ιφγνπ, ε γισζζηθή επγέλεηα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ν γισζζηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

γισζζηθή εθπαίδεπζε, ε δηγισζζία θαη δηκνξθία, νη έξεπλεο ηνπ Labov, ν επεμεξγαζκέλνο θαη ν 

πεξηνξηζκέλνο θψδηθαο ηνπ Bernstein. Γεχηεξνλ, εζηηάδεη ζην γισζζηθφ ηνπίν ησλ Βαιθαλίσλ, 

ηδηαίηεξα φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηε δηάιπζε ηεο πξψελ νζηαιηζηηθήο Οκφζπνλδεο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηηο θξαηηθέο θαη γισζζηθέο νληφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή: ην πέξαζκα 

απφ κηα πνιπεζηηαθή γιψζζαο πνπ νλνκαδφηαλ «ζεξβνθξναηηθή» (1850-1991), ζηηο «δηάδνρεο 

γιψζζεο» –βνζληαθή, θξναηηθή, ζεξβηθή θαη, πην πξφζθαηα, καπξνβνπληαθή– πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηε 

ζεξβνθξναηηθή ζηε ζπλείδεζε ησλ νκηινχλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ θνηλσλία. 

TOXOI TOY MAΘHMATO: Πξψηνλ, λα γίλεη ζαθέο φηη νη γιψζζεο δελ είλαη νκνηνγελείο θαη φηη ν 

θαζέλαο καο έρεη έλα γισζζηθφ ξεπεξηφξην (ρεηξίδεηαη δει. πεξηζζφηεξεο απφ κία γισζζηθέο πνηθηιίεο 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε). Γεχηεξνλ, λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηα θχξηα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσληνγισζζνινγηθή έξεπλα κέζα απφ έλα εηδηθφ ζέκα: κηα πεξίπησζε 

γισζζηθήο αιιαγήο ελ εμειίμεη ζην βαιθαληθφ ρψξν. 

MEΘOΓO ΓIΓAKAΛIA: Γηαιέμεηο, ζπδήηεζε, πξαθηηθέο αζθήζεηο 

ΠPOAΠAITOYMENA: Καλέλα. Δίλαη φκσο ρξήζηκν λα έρεη θαλείο βαζηθέο γλψζεηο γεληθήο 

γισζζνινγίαο. 

AΞIOΛOΓHH: Γξαπηέο αζθήζεηο, εξγαζία ή/θαη γξαπηή ηειηθή εμέηαζε. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 
ΠΑ/-049 Οη ιηκνί ζηνλ αλαπηπζζόκελν θόζκν θαηά ηνλ 20ό αηώλα 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Υξίζηνο Μπέιιαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: εκηλαξηαθνχ ηχπνπ κάζεκα.  Ζ παξαδνζηαθή  πξνζέγγηζε 

απνδίδεη ηνπο ιηκνχο ζε απφηνκε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ηξνθίκσλ κέζα ζε κηα ρψξα. 
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κσο ζχκθσλα  κε ηνλ Amartya Sen ε εθδήισζε ιηκψλ θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα ζπκβάδηζε κε 

επάξθεηα ζηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα ηξνθίκσλ. Καηά ηνλ  Sen νη ιηκνί ήηαλ απνηέιεζκα θαηάξξεπζεο  

νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ επάισησλ κεξίδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη αδπλακίαο ηνπ θξάηνπο λα επέκβεη 

απνηειεζκαηηθά γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα. ην ζεκηλάξην ζα παξνπζηαζζνχλ  θαη ζα 

αλαιπζνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε πεξηπηψζεηο  ιηκψλ (ν κεγάινο ιηκφο ηεο Βεγγάιεο ηνπ 1943, ν κεγάινο 

ιηκφο ζηελ Κίλα ην 1959-61, νη ιηκνί ζηελ Αηζηνπία ην 1973-75, νη ιηκνί ζηελ πεξηνρή ηνπ αρέι ηεο  

Αθξηθήο  ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ν ιηκφο ζην Μπαγθιαληέο ην  1974). 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: θνπφο είλαη ε εθκάζεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε, παξνπζίαζε,  ππνβνιή ζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηειηθή ππνβνιή 

εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ησλ ιηκψλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα.  

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: ηηο δχν  πξψηεο ζπλαληήζεηο ν δηδάζθσλ  παξνπζηάδεη  κε κνξθή 

δηαιέμεσλ  ζεσξεηηθά ζρήκαηα κειέηεο ησλ ιηκψλ ελψ ζηηο ππφινηπεο εβδνκάδεο ν θάζε θνηηεηήο θαη 

θνηηήηξηα ζα παξνπζηάζνπλ ζρέδηα γξαπηψλ εξγαζηψλ ηνπο  πνπ ζα αλαιχνπλ ηελ θάζε επηιεγκέλε 

πεξίπησζε ζηεξηδφκελνη ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Σελ παξνπζίαζε ζα αθνινπζεί  ζπδήηεζε. Με ηελ 

ιήμε ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ππνβάιινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε νινθιεξσκέλε κνξθή. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε ε ζπκκεηνρή θαηά ηηο παξνπζηάζεηο ησλ 

εξγαζηψλ (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 25%), ε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ζηελ ηάμε (ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο 25%) θαη ε ηειηθή εξγαζία (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 50%). 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6 

 
 

 

4. Πξόγξακκα πνπδώλ αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012 

 

ΠΡΩΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

KA-100 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία  Η Πιεμνπζάθε 

ΚΑ-140 Ηζηνξία ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  Σνπάιε 

Η-200 Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία Δμεξηδφγινπ 

Η - 221 Κξάηνο θαη θνηλσλία ζηε Νεφηεξε Διιάδα (19νο-αξρέο 

20νχ αη.) 

Γηαλληηζηψηεο 

Η-235 Ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (1300-1839) Γθαξά 

I-241 Ηζηνξία Αξραίνπ Κφζκνπ Η Αλαζηαζηάδεο 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

KA-110 Δζλνγξαθία κε Γπηηθψλ θνηλσληψλ Σζεθέλεο 

ΚΑ-101 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία   ΗΗ Πεηξίδνπ 

Η-242 Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ΗΗ Γνπθέιιεο 

Η-265 Ζ Δπξψπε θαη ε ηζηνξία «ιαψλ ρσξίο ηζηνξία» ηακαηνγηαλλνπνχινπ 

ΟΗ-400 Αξρέο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο Μπέιιαο 

ΞΓΛ-01 Αγγιηθά Η  

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ   

ΚΑ-141 Αλζξσπνινγηθή ζεσξία Γηαλλαθφπνπινο 

ΚΑ-150 Οηθνλνκηθή Αλζξσπνινγία Γαιαλή-Μνπηάθε 

ΚΑ-192 Αλζξσπνινγία ηεο κνπζηθήο  Παλφπνπινο 

Η-214 Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ 

Βπδαληίνπ 

καξλάθεο 

ΓΛ-300 Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Καλάθεο 

ΞΓΛ-02 Αγγιηθά ΗΗ  

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

ΚΑ-112 Διιεληθή Δζλνγξαθία Παπαηαμηάξρεο 

ΚΑ-120 Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο   Καληζά  

ΚΑ-130 Αλζξσπνινγία ηεο ζξεζθείαο Παξαδέιιεο 
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Η-208 Πξνθνξηθή ηζηνξία Υαληδαξνχια 

Η-218 Κνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο Μεζαησληθήο θαη 

Πξψηκεο Νεφηεξεο Δπξψπεο 

Πιαθσηφο 

Η-267 χγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία Καξάβαο 

 
ΖΜEΗΧΖ: Σα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ δηεηνχο θχθινπ είλαη ππνρξεσηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ (Δ΄-Ε΄) 

  

ΚΑ-102 Εεηήκαηα Αθξηθαληθήο Δζλνγξαθίαο Η Σζεθέλεο 

ΚΑ-143 Αλζξσπνινγία ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ  Πεηξίδνπ 

ΚΑ-153 Αλζξσπνινγία ηνπ ηνπξηζκνχ Γαιαλή-Μνπηάθε 

Η-245 Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ ΗV Γνπθέιιεο 

Η-258 

 

πγγέλεηα , γάκνο, νηθνγέλεηα ζηνλ νζσκαληθφ θαη ειιεληθφ 

ρψξν (18
νο

 - 19
νο

 αη.) 

ηακαηνγηαλλνπνχινπ 

ΟΗ-402 Ηζηνξία ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο Μπέιιαο 

ΟΗ-404 Θέκαηα ζεσξίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Μπέιιαο 

ΞΓΛ-04 Αγγιηθά IV  

ΠΑ/-001 ΠΑ/ ςεηο ηεο έλλνηαο ηνπ πξνζψπνπ (Αθξηθή, 

Μειαλεζία) 

Σζεθέλεο 

ΠΑ/-022 ΠΑ/  Μεηαλάζηεπζε θαη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί Σνπάιε 

ΠΑ/-026 ΠΑ/   Ηζηνξηθή Γεκνγξαθία Καξάβαο 

ΠΑ/-030 ΠΑ/   Ηζηνξηνγξαθία ηνπ Βπδαληίνπ καξλάθεο 

ΠΑ/-042 ΠΑ/  Απηνβηνγξαθίεο Δμεξηδφγινπ 

ΠΑ/-045 ΠΑ/   Αλζξσπνινγία, έλδπκα θαη κφδα Πεηξίδνπ 

ΠΑ/-048 ΠΑ/ Εεηήκαηα Κνηλσληνγισζζνινγίαο: Γιψζζα θαη 

θνηλσλία ζηα Βαιθάληα - Ζ γηνπγθνζιαβηθή εκπεηξία 

Καλάθεο 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ (Σ΄-Ζ΄) 

 

ΚΑ-103 Εεηήκαηα Αθξηθαληθήο Δζλνγξαθίαο ΗΗ Σζεθέλεο 

ΚΑ-119 Μεηαλάζηεπζε θαη Ραηζηζκφο: Αλζξσπνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

Σνπάιε 

ΚΑ-122 Αλζξσπνινγία ησλ θχισλ Γηαλλαθφπνπινο 

ΚΑ-129 Αλζξσπνινγία ηεο επηζηήκεο Καληζά 

ΚΑ-180 Αλζξσπνινγία ηεο εθπαίδεπζεο   Πιεμνπζάθε 

Η-212 Ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ Γνπθέιιεο 

Η-220 χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία Καξάβαο 
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Η-230 Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία (19
νο

-αξρέο 20νχ αη.) Δμεξηδφγινπ 

Η-272 Φχιν θαη Δξγαζία ζηε Νεφηεξε θαη χγρξνλε Δπξσπατθή 

Ηζηνξία 

Υαληδαξνχια  

ΞΓΛ-03 Αγγιηθά ΗΗΗ  

ΠΑ/-004 ΠΑ/ Ηζηνξία Αξραίνπ Κφζκνπ ΗΗΗ: Εεηήκαηα 

αξραηνειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη θξηηηθήο ησλ πεγψλ 

Αλαζηαζηάδεο 

ΠΑ/-028  ΠΑ/ Καλφλεο θαη πξαθηηθέο ζηε κεηαβίβαζε αγαζψλ 

ζηνλ ειιελν-ζσκαληθφ Υψξν,18
νο

-19
νο

 αη.  

ηακαηνγηαλλνπνχινπ 

 

ΠΑ/-032 ΠΑ/ Αλζξσπνινγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ Γηαλλαθφπνπινο 

ΠΑ/-039 Δζλνγξαθία ηεο  Μεζνγείνπ Πιεμνπζάθε 

ΠΑ/-041 ΠΑ/  Έγθιεκα θαη ηηκσξία ζηε Μεζαησληθή θαη 

Πξψηκε Νεφηεξε Δπξψπε  

Πιαθσηφο 

ΠΑ/-043 ΠΑ/ «Φηινμελία» θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε Παπαηαμηάξρεο 

ΠΑ/-046 ΠΑ/ Ζ δνκή ηεο ζεξβνθξναηηθήο: 

Κνηλσληνγισζζνινγηθή πξνζέγγηζε Καλάθεο 

ΠΑ/-047 Εεηήκαηα ηνπξηζηηθήο έξεπλαο Μνπηάθε 

ΠΑ/-049 ΠΑ/ Οη ιηκνί ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν θαηά ηνλ 20φ 

αηψλα 

Μπέιιαο 

 

 

5. Θεξηλή Πξαθηηθή Άζθεζε.  

Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε: Έθε Πιεμνπζάθε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή: Γηάλλεο Γηαλληηζηώηεο, Υαξίιανο Δμεξηδόγινπ, Μαξία 

ηακαηνγηαλλνπνύινπ 

 

Ζ Θεξηλή Πξαθηηθή Άζθεζε εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ ππ' αξηζκφλ 

8/21.05.2003 απφθαζε ηεο Γ.. θαη απεπζχλεηαη ζε πξνπηπρηαθνχο ηεηαξηνεηείο θαη ηξηηνεηείο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο. Αληηζηνηρεί ζε 10 δηδαθηηθέο κνλάδεο, δελ βαζκνινγείηαη θαη ινγίδεηαη σο έλα 

επηπιένλ κάζεκα ζε ζρέζε κε εθείλα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

Ζ Θεξηλή Πξαθηηθή Άζθεζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην «Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (ΔΠΔΑΔΚ) ΗΗ (κέηξν 2.4, 

ελέξγεηα 2.4.2.) ηνπ Γ‘ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο γηα ην δηάζηεκα απφ 2002 έσο 2005 θαη ζηε Β‘ 

Φάζε ηνπ ίδηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ην 2006-2009. Ζ ηειεπηαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο πξνέξρεηαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΑ 2007-2013). 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

Ζ Θεξηλή Πξαθηηθή Άζθεζε (Θ.Π.Α) ζηνρεχεη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο κε επηζηεκνληθέο 

κεζφδνπο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε αξρεηαθνχ πιηθνχ, ζηελ επηηφπηα ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, ζηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 

εξγαζηήξηα γηα παηδηά θαη ελήιηθεο) ζηελ ηαμηλφκεζε εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηελ 

απνδειηίσζε πιηθνχ, ζηε ζχληαμε επξεηεξίσλ, θ.ά. 

 Μέζσ ηεο Θ.Π.Α. επηδηψθεηαη: α) λα πξνζεγγίζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο απφ κία δηαθνξεηηθή, ζε 

ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε καζήκαηα, ζθνπηά γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο, β) λα γλσξίζνπλ επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (ηζηνξηθά αξρεία, 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηδξχκαηα, κνπζεία, νξγαληζκνχο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ) φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηζηεκνληθά εξγαιεία θαη νη κέζνδνη ηηο νπνίεο έρνπλ δηδαρζεί, θαη γ) λα γίλεη 

γλσζηή ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επηζηεκνληθνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ε θπζηνγλσκία ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. 

ην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο νη θνηηεηέο/ηξηεο: α) εμνηθεηψλνληαη κε κεζφδνπο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ δηαρείξηζε θαη ηαμηλφκεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ, ζηε ζπιινγή εξεπλεηηθνχ πιηθνχ κέζσ αξρεηαθήο 

ή επηηφπηαο έξεπλαο, ζηε ρξήζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. εξγαζηήξηα γηα παηδηά θαη ελήιηθεο), ζηελ ηαμηλφκεζε  εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηελ απνδειηίσζε πιηθνχ, ζηε ζχληαμε επξεηεξίσλ θ.ά. 

Σν ΠΠΑ απεπζχλεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζε ηεηαξηνεηείο θαη ηξηηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, νη 

νπνίνη θάζε αθαδεκατθφ έηνο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ, ακεηβφκελνη απφ ην ΠΠΑ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ κελψλ Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ (ε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ 
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1 κήλα) ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, φπσο νη παξαπάλσ. Δπηδίσμε ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ λα ζπκκεηάζρεη κία ηνπιάρηζηνλ θνξά ζηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε ζεξηλή, φπσο απνθαιείηαη, άζθεζε. 

Δπηπιένλ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εμακήλσλ ζπνπδψλ,  ζηνπο θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζηε Μπηηιήλε. Ζ άζθεζε 

πεξηιακβάλεη δχν πεξηφδνπο, γηα δχν μερσξηζηέο νκάδεο θνηηεηψλ: (Ννέκβξην-Φεβξνπάξην) θαη 

(Μάξηην-Μάην). 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ 

Σέινο, ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο νξγαλψλεη θάζε ρξφλν εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο (δηάξθεηαο 

4-6 εκεξψλ) πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θνηηεηψλ. Ζ πξψηε απεπζχλεηαη ζηνπο 

ηξηηνεηείο θαη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθηνχλ θαη λα 

γλσξίζνπλ απφ θνληά ηζηνξηθά αξρεία, κνπζεία, εξεπλεηηθά θέληξα ζηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα 

αζθεζνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξνληά.  

Σν δεχηεξν είδνο εθδξνκψλ απεπζχλεηαη ζηνπο πξσηνεηείο θαη δεπηεξνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

θαη ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κέζα 

απφ εξγαζίεο πνπ ζα εθπνλήζνπλ επί ηέζζεξηο εκέξεο ζην πιαίζην ελφο αξρείνπ, ελφο κνπζείνπ ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο νξγαλσκέλεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη εθδξνκέο απηέο εληάζζνληαη ζε 

δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο, αλάινγα κε ην αλζξσπνινγηθφ ή ην ηζηνξηθφ πεξηερφκελφ ηνπο, κε ηίηιν: «Ζ 

αλζξσπνινγία έμσ από ην Παλεπηζηήκην» θαη «Μηα βδνκάδα ζην αξρείν» θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

είηε ην ρεηκεξηλφ, είηε ην εαξηλφ εμάκελν.  
 

ΟΡΓΑΝΧΖ 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπλεξγάδνληαη:  

ε Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή απφ ηελ ίδηα θαη ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε ππεχζπλε ηελ θ. Αλζή Βαΐνπ Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Κηίξην Γηνίθεζεο, 

Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Σ.Κ. 81 100, Μπηηιήλε, Σειέθσλν: 22510-36188 Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε:  

ava@lesvos.aegean.gr. 

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε γίλεηαη απφ ηε ζπληνληζηηθή 

επηηξνπή κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ ίδηα θαη εγθξηζεί απφ ηε Γ.. ηνπ 

Σκήκαηνο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη ηξηηνεηείο θαη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ έρνπλ 

εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ 14 καζήκαηα. 

ηηο αξρέο ηνπ θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηεο ππεχζπλεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηδαζθφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Θ.Π.Α. κε ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο κε 

αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεξηλήο άζθεζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ζέζεηο άζθεζεο. ηε 

ζπλέρεηα νη θνηηεηέο/-ηξηεο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο επηιέγνληαο θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ηξεηο θνξείο ζηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα αζθεζνχλ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ γίλνληαη δεθηνί/-έο αθνξά κφλν ηηο πξνζθεξφκελεο θαη' έηνο ζέζεηο 

άζθεζεο ζηνπο θνξείο ππνδνρήο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ην Πξφγξακκα. 

Γηα θάζε αζθνχκελν/ε νξίδεηαη επηβιέπσλ/-νπζα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζρεηηθνχ κε ην ζέκα ηεο 

Θ.Π.Α νη νπνίνη/-εο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ππεχζπλνπο/-εο επηβιέπνληεο/-νπζεο ζηνπο θνξείο 

ππνδνρήο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο γηα ηνπο αζθνχκελνπο/-εο. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΑΚΟΤΜΔΝΧΝ 

 Ο θνηηεηήο/-ηξηα θαηαζέηεη ζηνλ επηβιέπνληα/-νπζα έθζεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη: 1) ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ/ηεο αλαηέζεθε, 2) αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο εξγάζηεθε, θαη 

3) πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθφκηζε. Ζ έθζεζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πξσηφθνιιν αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ αζθνχκελνπ/-εο απφ ηνλ επηβιέπνληα/-νπζα ζην 

ζπλεξγαδφκελν θνξέα. 

 

ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Ζ ηκεκαηηθή ππεχζπλε ηεο Θ.Π.Α ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαη ηνπο δηδάζθνληεο/-

νπζεο πνπ ζπκκεηείραλ δηνξγαλψλνπλ, ηνλ κήλα Ννέκβξην, εκεξίδα κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Θ.Π.Α. πγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο/-ηξηεο 

παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη νη ζπλεξγάηεο/-ηδεο ζηνπο θνξείο παξνπζηάδνπλ αθελφο ηε 

θπζηνγλσκία ηνπ θνξέα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, αθεηέξνπ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ελέπιεμαλ ηνπο αζθνχκελνπο/-εο. Δπξχηεξνο ζηφρνο ηεο εκεξίδαο, εθηφο απφ ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο, είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο λα 
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δηακνξθψζνπλ ζαθή εηθφλα ηφζν ησλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα εμεηδηθεπζνχλ φζν 

θαη ησλ πξννπηηθψλ (επαγγεικαηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ) πνπ αλνίγνληαη κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

Γηα πεξηζζφηεξε Θ.Π.Α: 

http://www.aegean.gr/socialanthropology/iridion/html/akadhmaika_pro_therinh.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Κνηλσληθή θαη Ηζηνξηθή Αλζξσπνινγία  

 

1. Οξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

ΣΟ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί δηεηέο Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Κνηλσληθή θαη Ηζηνξηθή Αλζξσπνινγία», ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2083/92. Σν Πξφγξακκα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002 θαη 

έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ θαη ηζηνξηθψλ θνηλσληψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο αλζξσπνινγίαο. Σν 

Πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηε κεηεθπαίδεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ θαη απνλέκεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα 

εηδίθεπζεο ζε δχν θαηεπζχλζεηο, ηελ αλζξσπνινγηθή θαη ηελ ηζηνξηθή θαηεχζπλζε. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζέξνπο κεηά ην δεχηεξν εμάκελν ζπνπδψλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ππνρξενχληαη λα δηεμαγάγνπλ ζεξηλή 

άζθεζε. ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/-ηξηεο επηιέγνπλ κηα απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο 

πνπ πξνζθέξνληαη ζην Πξφγξακκα. 

    Ο δηεηήο θχθινο καζεκάησλ ζπληζηά θπξίσο έλα πεδίν εληαηηθήο πξνεηνηκαζίαο ζηνπο βαζηθνχο 

ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο αλζξσπνινγίαο, ελψ παξάιιεια εμεηδηθεχεηαη ζηελ 

εζλνγξαθία θαη θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ επξχηεξνπ ειιεληθνχ, βαιθαληθνχ θαη κεζνγεηαθνχ ρψξνπ. Γηα 

ηελ επηηπρή απνθνίηεζε απαηηείηαη εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ε νπνία επηιέγεηαη θαη 

νξγαλψλεηαη θαηά ην ηέηαξην εμάκελν θαη νινθιεξψλεηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο 

εμακήλνπ, πέξαλ ηνπ ηεηάξηνπ. 

    ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ηφζν ζηηο Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο φζν θαη ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ δελ πξνυπνζέηεη εηδηθέο γλψζεηο ζηελ θνηλσληθή 

αλζξσπνινγία ή ηελ ηζηνξία. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, θαη 

φπσο απηή νξίδεη, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ζην Σκήκα αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο 

θαη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Οη ππνςήθηνη δηαγσλίδνληαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δχν μέλεο γιψζζεο 

ζηηο νπνίεο είλαη γξακκέλν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο βηβιηνγξαθίαο ζην 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα (αγγιηθά θαη γαιιηθά). Δπίζεο δηαγσλίδνληαη γξαπηψο ζε ζέκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηα θαζνξηζκέλε βηβιηνγξαθία ηελ νπνία πξνκεζεχνληαη εγθαίξσο απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Σέινο, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ θαη ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. 

    Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο θαη ηα ζεκηλάξηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

καζεκάησλ φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην πξφγξακκα. Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζπλήζσο 

ζπλδπάδνπλ ηε δηάιεμε κε ηε ζεκηλαξηαθήο κνξθήο αλάπηπμε θάπνησλ ζεκάησλ. ηε δηάιεμε, ν 

δηδάζθσλ/-νπζα αλαπηχζζεη ην ζέκα θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. ην ζεκηλάξην, έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

θνηηεηέο έρνπλ ηελ επζχλε λα παξνπζηάζνπλ έλα δήηεκα πνπ εμεηδηθεχεη νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο 

δηάιεμεο θαη λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα ζπζηεκαηηθή, εηο βάζνο ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Ο αθξηβήο θχθινο ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ καδί κε ηελ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία 

http://www.aegean.gr/socialanthropology/iridion/html/akadhmaika_pro_therinh.php
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αλαγξάθνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ καζήκαηνο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/-ηξηεο αμηνινγνχληαη ζηε βάζε 

ηεο πξνθνξηθήο ζπκκεηνρήο, ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ 

εθπνλνχλ θαηά κάζεκα.  

    Οη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ εξεπλεηηθή πξφηαζε γηα 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Σκήκα, ε νπνία, αλ εγθξηζεί, επηηξέπεη ζηνλ ππνςήθην/-α 

δηδάθηνξα λα εξγαζηεί γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο 

έξεπλαο ππάξρεη ηαθηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή/-ηξηα θνηηεηή/-ηξηα θαη ζηνλ επφπηε/-

ηξηα θαζεγεηή/-ηξηα. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη απφ επηακειή 

εμεηαζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ/-νπζα θαζεγεηήο/-ηξηα, ηα άιια κέιε ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη δχν άιια κέιε ΓΔΠ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΗ θαη ηεο ίδηαο ή ζπγγελνχο 

επηζηεκνληθήο εηδηθφηεηαο. 

   Ζ αλζξσπνινγηθή θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιηηηθνχ,  ε ηζηνξία ησλ πφιεσλ, νη ρσξηθέο 

πξνζεγγίζεηο  ηνπ θχινπ, ηεο ηαπηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηνπ πνιηηηζκνχ, ην θχιν, ε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ε πγεία, ην ζψκα θαη ε βηνπνιηηηθή, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

ζπγθξφηεζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ε ζπγγέλεηα, νη ηερλνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη  νη λέεο κνξθέο  

ζπζρεηηθφηεηαο, ε εζλνγξαθία ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ αζθεηηζκνχ,  ε ζξεζθεία θαη ε 

κεηαλάζηεπζε, ε παηδηθή θαη λεαληθή ειηθία,  ην θχιν θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα ζηε ινγνηερλία, ε 

γεινηνγξαθία θαη ε πνιηηηθή θξηηηθή,  νη πξαθηηθέο ηεο αλάγλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

πνιηηηθή  απνηεινχλ παξαδείγκαηα ησλ ηνκέσλ ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην Σκήκα 

καο. Σελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εγγπάηαη ε καθξά εκπεηξία 

ηνπ Σκήκαηνο ζηε πξνζθνξά κεηαπηπρηαθψλ θχθισλ καζεκάησλ. 

 

2. Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ «Κνηλσληθή θαη Ηζηνξηθή Αλζξσπνινγία» 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν Πξφγξακκα δηνηθείηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Ζ 

Γ..Δ.. απνηειεί ην αξκφδην φξγαλν γηα ζέκαηα επνπηείαο, ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ελ γέλεη θαη θαηά ζπλέπεηα εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε 

ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. Σελ Γ..Δ.. απαξηίδνπλ ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, ηα κέιε ΓΔΠ θαη 

δχν εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. 

    Με απφθαζε ηεο Γ..Δ. νξίδεηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ .Δ. απαξηίδεηαη απφ ηξία 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ. Ζ .Δ. είλαη επίζεο αξκφδηα 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ην Πξφγξακκα. 

    Με απφθαζε ηεο Γ..Δ.. επίζεο νξίδεηαη κέινο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή σο Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε έξγν ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ Π.Μ.. ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ κπνξεί λα επηηξαπεί κεξηθή απαιιαγή απφ ηα 

δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ πξνεδξεχεη ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, 

ζπληνλίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, επνπηεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη εθαξκφδεη ηηο 

απνθάζεηο θαη ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Με απφθαζε ηεο 

Γ..Δ.. επίζεο νξίδεηαη σο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κέινο ΓΔΠ ζηε 

βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο αληηθαζηζηά ζηα 

θαζήθνληά ηνπ ηνλ Γηεπζπληή φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη 

    Σα ξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ επίζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη 

ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ είλαη ηα εμήο: 

    –Ζ ΤΓΚΛΖΣΟ ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΘΔΖ είλαη αξκφδηα γηα θάζε ζέκα δηνηθεηηθνχ ή νξγαλσηηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

    –Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ, αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ φισλ ησλ Σκεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ Κνηλσληθή θαη Ηζηνξηθή Αλζξσπνινγία πινπνηείηαη απφ 

ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Σν Πξφγξακκα 

ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ λ. 

2083/92. 
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ΑΡΘΡΟ 3. Αληηθείκελν-θνπφο 

 

θνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμεηδίθεπζε ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 

θαη ηζηνξηθήο αλζξσπνινγίαο, ε εκβάζπλζε ζηηο κεζνγεηαθέο, βαιθαληθέο θαη επξσπατθέο 

αλζξσπνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπνπδέο, ε πξναγσγή ηεο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο ζηε λενειιεληθή 

θνηλσλία θαη ηζηνξία (απφ ην 19ν αηψλα κέρξη ζήκεξα) κε ζπγθξηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ επξχηεξν 

ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη θνηλσλίεο ηεο ειιαδηθήο ρεξζνλήζνπ, θαη 

ηέινο, ε θαηάξηηζε ζηειερψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ αλζξσπνινγηθή θαη ηζηνξηθή έξεπλα. 

 

Δηδηθφηεξα ην Πξφγξακκα ζθνπεχεη: 

    –Να πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηέο ηνπ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα 

ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα επηδηψμνπλ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζε ηνκείο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία θαη ηελ ηζηνξία. 

    –Να πξνάγεη ηηο Δπηζηήκεο ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζεσξίαο φζν θαη ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ εθαξκνγψλ ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Απνλεκφκελνη Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη 

 

α.Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) 

Σν ΠΜ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 

Δηδίθεπζεο (Master's) κε δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

α. Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία 

β. Ηζηνξία 

β.Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

Σν ΠΜ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ 

Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία θαη ηελ Ηζηνξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο δηεηνχο δηάξθεηαο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002. 

 

5.1 ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

 

Ο αλψηαηνο αξηζκφο εηζαθηέσλ γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. Ο 

αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ ζπλαξηάηαη κε ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο θαη κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο. 

 

5.2.Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ 

 

Μεηαπηπρηαθψλ 

Ζ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζην ΠΜ. δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ 

δχν κήλεο πξηλ ην ηέινο Ηνπλίνπ θαη πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο. Ζ 

πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ νξίδεηαη απφ ηελ Γ..Δ.. Οη αηηήζεηο είλαη έγθπξεο αλ ππνβιεζνχλ 

απεπζείαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή ηαρπδξνκεζνχλ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. 

 

5.3.Γηαδηθαζία Δπηινγήο ππνςεθίσλ γηα ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη: 

    –Αίηεζε 

    –Πηπρίν Αλψηαηεο ρνιήο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ) 

    –Αλαιπηηθή βαζκνινγία (ηζρχεη θαη γηα φζνπο απνθηήζνπλ πηπρίν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο) 

    –Τπφκλεκα πνπ λα αλαθέξνληαη ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (1000-2000 

ιέμεηο). 
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    –Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

    –Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

    –Γηπιψκαηα μέλσλ γισζζψλ (αλ ππάξρνπλ) 

    –Δξγαζία πνπ έρεη θαηαηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

ην ΠΜ γηα απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη νη νπνίνη 

ζα πξέπεη: 

    –λα είλαη πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη 

πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Σ.Δ.Η., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 12γ ηνπ Ν.2916/2001 

(ΦΔΚ 114 η. Α). 

    –λα επηηχρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ ηε γλσζηηθή επάξθεηα ζηελ αγγιηθή ή ζηε 

γαιιηθή γιψζζα. 

    –λα επηηχρνπλ ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο έρνπλ πξνζθνκίζεη φια 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

    1.Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε κεηάβαζεο ζηελ επφκελε θάζε είλαη ε θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

    2.ηελ δεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρνπλ φζνη θξίζεθαλ επηηπρφληεο ηεο α΄ θάζεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζηελ μέλε γιψζζα. 

    3.Ζ ηξίηε θάζε αθνξά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ νπνία πξνζέξρνληαη φινη νη ππνςήθηνη πνπ 

επέηπραλ ζηε δεχηεξε θάζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο κεηά ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο επηηπρίαο ιακβάλνληαη ππφςε κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ θαζνξίδεη 

θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη ε Γ..Δ..: 

    – Ζ επίδνζε ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 

    – Ζ επίδνζε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο γιψζζαο 

    – Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ 

    – Ο βαζκφο ζε καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα 

    – Ζ γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ππφκλεκα, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

θαη ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

 

5.4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Ζ Γ..Δ.. νξίδεη Δπηηξνπή Δηζαγσγήο απνηεινχκελε απφ 3 (ηξία) ηαθηηθά θαη 2 (δχν) 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ΓΔΠ ε νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ, ζπλππνινγίδνληαο ηηο 

επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα επηινγήο, θαηαξηίδεη θαηάινγν επηινγήο ησλ 

επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ θαη παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. 

    Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ηαρπδξνκηθψο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη 

ηειεπηαίνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ επίζεο γξαπηά εληφο 7 εκεξψλ αλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ έληαμε 

ηνπο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. 

    Ζ κε απάληεζε κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία απφ ππνςήθην πνπ έρεη επηιεγεί, ηζνδπλακεί κε 

παξαίηεζε απφ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ. Δθφζνλ ππάξμνπλ παξαηηήζεηο ε Γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηνπο 

ακέζσο επφκελνπο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν επηιαρφλησλ. 

 

5.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα 

καζήκαηα. Δπηπιένλ ζπλππνινγίδεηαη ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο, ζπγγξαθήο 

θαη ππνζηήξημεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.6.1. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

Γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ δηδαθηηθψλ εμακήλσλ θαη αθνινχζσο ε εθπφλεζε 

Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο (δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) ε νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε 

δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ηνπ ελφο εμακήλνπ θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ δχν εμακήλσλ. 

 

5.6.2. ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 
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Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ/-ή θνηηεηή/-ηξηα  ε Γ..Δ.. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

νξίδεη ζχκβνπιν-θαζεγεηή απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ζην πξφγξακκα. Ο ζχκβνπινο θαζεγεηήο 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ θνηηεηή/-ηξηαο, ηνλ ζπκβνπιεχεη ζε αθαδεκατθά, νξγαλσηηθά ή 

δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη εηζεγείηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν/-ε θνηηεηή/-ηξηα. Ο 

νξηζκφο ηνπ ζπκβνχινπ – θαζεγεηή γίλεηαη ακέζσο κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΠΜ θαη απνβιέπεη ζηελ 

άκεζε πξνζθνξά ππεξεζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ 

επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ. 

 

5.6.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

Γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηνχληαη 36 δηδαθηηθέο κνλάδεο απφ 

καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην Π.Μ. θαη ηελ εθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Δηδίθεπζεο. 

    Οη δηδαθηηθέο κνλάδεο ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη ηξεηο (3) θαη αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο ψξεο 

δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. Ζ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο αληηζηνηρεί ζε ελλέα 

δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

    Σα καζήκαηα ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ είλαη ππνρξεσηηθά θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζή ηνπο είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ. Καηά ην ηξίην εμάκελν νη 

θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα α) ζηελ Αλζξσπνινγηθή ή β) ηελ Ηζηνξηθή θαηεχζπλζε. Οη 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηεο θαηεχζπλζεο πνπ επέιεμαλ είλαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηεο θαηεχζπλζεο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

απηήλ. Σν ηξίην κάζεκα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε απφ ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ δελ 

επέιεμαλ είηε απφ ηα ππφινηπα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζήο ηνπο. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο νη θνηηεηέο εθπνλνχλ ηε 

Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία ηνπο ε νινθιήξσζε ηεο νπνίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ απνλνκή ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

    Σν αθξηβέο πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

Γ..Δ.. 

 

 

5.6.4.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Οη θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνβάιινληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ζε αμηνιφγεζε ζε φια 

ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζην εμάκελν απηφ. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο αθελφο ππνγξάθνπλ ζην δειηίν 

παξνπζίαο θαη αμηνιφγεζεο, πηζηνπνηψληαο έηζη ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηα καζήκαηα θαη αθεηέξνπ 

αμηνινγνχληαη απφ ην δηδάζθνληα/-νπζα γηα ηελ πξνθνξηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα. Μέξνο ή 

ην ζχλνιν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη κε εξγαζίεο ζην 

αληίζηνηρν κάζεκα. Οη βαζκνινγίεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο/-νπζεο 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο φρη αξγφηεξα απφ ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ησλ 

αληίζηνηρσλ ρεηκεξηλψλ θαη εαξηλψλ εμακήλσλ. Ζ Γξακκαηεία κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

    Αλ έλαο θνηηεηήο /-ηξηα απνηχρεη ζε θάπνην κάζεκα ηνπ ρεηκεξηλνχ ή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ έρεη 

δηθαίσκα λα επαλεμεηαζηεί ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή. Ζ δεχηεξε εμεηαζηηθή ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ηξεηο 

βδνκάδεο κεηά ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. 

    Καλείο θνηηεηήο/-ηξηα δελ δηθαηνχηαη λα έρεη εθθξεκφηεηα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα αλά 

εμάκελν. 

    Ζ δεχηεξε εμεηαζηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ έρνπλ εθθξεκφηεηα ζην 3ν εμάκελν είλαη ηξεηο 

εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. 

    Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ απνηειεί ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ θαζψο θαη 

ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο. Ζ ζηάζκηζε γίλεηαη αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο  πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην θάζε έλα απφ απηά. 

 

5.6.5. ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΉΡΗΞΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΊΑ 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία εηδίθεπζεο είλαη ζπλζεηηθή εξγαζία πνπ εθηείλεηαη, φρη πεξηνξηζηηθά, 

αλάκεζα ζε 12.000 θαη 15.000 ιέμεηο, ρσξίο ηηο ππνζεκεηψζεηο, ηε βηβιηνγξαθία θαη ηπρφλ 

Παξαξηήκαηα. Βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Μπνξεί επίζεο λα βαζίδεηαη θαη ζε αξρεηαθή ή 
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επηηφπηα αλζξσπνινγηθή έξεπλα. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα εκπίπηεη ζηα γλσζηηθά πεδία πνπ 

θαιχπηεη ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.  

    Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηππηθά 

εηζέξρνληαη ζηε θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πεξηγξάθνπλ ην ζέκα ηνπο ζηε ζηελ Γ..Δ.. θαηαζέηνληαο, ζηηο αξρέο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 

δεχηεξνπ έηνπο ζπνπδψλ, πξφηαζε πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 1000 ιέμεηο. Ζ ΓΔ, αθνχ 

πξνεγεζεί ζπλελλφεζε θάζε θνηηεηή/-ηξηα κε ηνλ δηδάζθνληα/-νπζα πνπ θξίλεηαη θαηαιιειφηεξνο/-ε 

γηα λα επηβιέςεη ηελ πξαγκάηεπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, επηθπξψλεη ηελ αλάζεζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ επηβιεπφλησλ/-νπζψλ ζηηο πξψηεο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηέηαξηνπ εμακήλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

    Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο φρη πξηλ απφ ηε 15ε Ηνπλίνπ ηνπ 

δεχηεξνπ έηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηε 15ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ  επφκελνπ έηνπο. Δάλ ε εξγαζία 

βαζκνινγεζεί θαηά κέζν φξν θάησ απφ πέληε (5) κνλάδεο, ν θνηηεηήο/-ηξηα δηθαηνχηαη λα θαηαζέζεη 

εθ λένπ βειηησκέλε ηελ εξγαζία ηνπ, φρη πξηλ απφ δψδεθα κήλεο θαη κέρξη δεθαηέζζεξηο κήλεο κεηά ηε 

ιήμε ηεο ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο (φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ). Ζ βαζκνινγία θάζε κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο εηδίθεπζεο θνηλνπνηείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο φρη αξγφηεξα απφ έλαλ κήλα κεηά 

ηελ θαηάζεζε ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. Κάζε παξάηαζε ηεο κέγηζηεο πξνζεζκίαο, φπσο απηή 

παξαπάλσ νξίδεηαη, απνθιείεηαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο απφ ηπρφλ ζεκαληηθφ θψιπκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

    Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κεξηκλά γηα ηε δηαλνκή ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ εηδίθεπζεο 

ζηνπο εμεηαζηέο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ Γ. . Δ. . Αληίγξαθν ησλ εξγαζηψλ πνπ εμεηάδνληαη κε επηηπρία θαηαηίζεληαη ζηε βηβιηνζήθε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δπίζεο, νη θνηηεηέο/-ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ ζηε 

γξακκαηεία πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή. Ζ πεξίιεςε απνηειεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κηα ζειίδα. 

 

 

5.6.6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 

Οη θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνη: 

    –λα παξαθνινπζνχλ θαλνληθά θαη αλειιηπψο ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο ηνπ Σκήκαηνο. 

    –λα ππνβάιινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο. 

    –λα πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο. 

    –λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία. 

Ζ κε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, ρσξίο ζνβαξή θαη ηεθκεξησκέλε δηθαηνινγία, απνηειεί βάζε 

απνξξηπηηθνχ βαζκνχ ή απνθιεηζκνχ απφ ην Πξφγξακκα. 

 

5.6.7. ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ – ΓΗΓΑΚΣΡΑ 

 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ππνηξνθίαο ζε κεηαπηπρηαθνχο/-έο 

θνηηεηέο/-ηξηεο βάζεη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο. 

Οη ππνηξνθίεο δίλνληαη κε βάζε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. 

    Τπνηξνθία δελ ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο: 

    α)Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ ήδε ππνηξνθία απφ άιιε πεγή 

    β)Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη 

    είηε πιεξψλνληαη απφ θάπνηα δεκφζηα πεγή 

    είηε βξίζθνληαη ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα κεηά απνδνρψλ 

    είηε είλαη απνζπαζκέλνη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο επαλεμεηάδεη αλά ηξίκελν ηελ πιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα θαηαβνιή ππνηξνθηψλ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο/-έο θνηηεηέο/-ηξηεο. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζηψλεηαη κε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηαβνιήο, ε ππνηξνθία δηαθφπηεηαη. 

 

5.6.8. ΑΠΟΝΟΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Μεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηα εμακεληαία καζήκαηα θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, 

απνλέκεηαη ζηνλ Μεηαπηπρηαθφ/-ή Φνηηεηή/-ηξηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ην δίπισκα 

αλαθέξνληαη: ην ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ, o αξηζκφο ηνπ 
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Γηπιψκαηνο θαη ε εκεξνκελία απνλνκήο, ην φλνκα, επψλπκν, φλνκα παηέξα, θαη ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ/-ήο θνηηεηή/-ηξηαο. Ο ηίηινο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ππνγξάθεηαη 

απφ θνηλνχ απφ ηνλ Πξχηαλε θαη ηνλ Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο ΑΔΗ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

    Ο ηχπνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο σο πξνο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο: νη 

δηαζηάζεηο, ην ρξψκα, ην ηκήκα, ην φλνκα, ην επψλπκν, ην φλνκα παηέξα θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ 

δηπισκαηνχρνπ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ηχπν ηνπ πηπρίνπ, φπσο απηφο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηεο 

απφθαζεο Β1/721/1989 (Β‘ 754). Δπηπιένλ ζην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα αλαθέξεηαη ε εηδίθεπζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ 

 

6.1 ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

ην ΠΜ γηα απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο γίλνληαη δεθηνί θάζε ρξφλν ππνςήθηνη νη νπνίνη ζα 

πξέπεη: 

    –λα είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, ηελ 

Ηζηνξία ή ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ειιεληθνχ ή ηζφηηκνπ μέλνπ ΑΔΗ. 

    –λα επηηχρνπλ ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. 

    –λα πηζηνπνηνχλ ηελ επαξθή γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςήθηνπο επηβάιιεηαη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ Διιεληθή 

γιψζζα. 

 

6.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ 

 

Τπνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη κε ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ 

πξνθήξπμε ηνπ Σκήκαηνο ή κε πξσηνβνπιία ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο ελδηαθεξνκέλνπ/εο. ηελ αίηεζε πξέπεη 

λα αηηηνινγείηαη επαξθψο ε ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο. Σελ αίηεζε ζπλνδεχνπλ: 

    –αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

    –ηίηινη ζπνπδψλ (επίζεκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα) 

    –ζρέδην πξφηαζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (αληηθείκελν έξεπλαο, πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο, 

επηκέξνπο ζηφρνη, αξρηθή βηβιηνγξαθία, πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα) 

    –δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

 

6.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε αίηεζε γίλεηαη κεηά απφ πξσηνβνπιία ησλ ππνςεθίσλ, αθνχ πξψηα γίλεη 

έιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Δηζαγσγήο απφ 

κέιε ΓΔΠ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο. Μεηά 

απφ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θαη κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο δηαζεζηκφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ε Δπηηξνπή 

εηζεγείηαη πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηελ απνδνρή ή φρη ηεο ππνςεθηφηεηαο. 

    ε πεξηπηψζεηο πνπ ε αίηεζε γίλεηαη ζην πιαίζην πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, νη 

νπνίνη κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο έρνπλ πξνζθνκίζεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θάζεηο: 

    1.Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε κεηάβαζεο ζηελ επφκελε θάζε είλαη αθελφο ε θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ζηελ μέλε γιψζζα. 

    2.Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο επηηπρίαο ιακβάλνληαη ππφςε κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ θαζνξίδεη 

θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη ε Γ..Δ.: 

    1.Ζ επίδνζε ζηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

    2.Ζ επίδνζε ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 

    3.Πξνεγνχκελε Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηφηεηα (αλ ππάξρεη) 

Ζ Γ..Δ.. νξίδεη Δπηηξνπή Δηζαγσγήο απνηεινχκελε απφ 3 (ηξία) ηαθηηθά θαη 2 (δχν) 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία: 

    1.Πξνβαίλεη ζε πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο 

πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηέρεη ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή ζε 

εκεξνκελία γηα ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο θαη έγθαηξα απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 
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    2.Με βάζε ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο, θαηαξηίδεη θαηάινγν 

επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ θαη παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηε Γ..Δ.. ηνπ ΠΜ. 

    3.Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο κεηά ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απφ ηε Γ..Δ.., αλαξηψληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο θαη θνηλνπνηνχληαη ηαρπδξνκηθψο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Οη ηειεπηαίνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ επίζεο γξαπηά εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ έληαμε ηνπο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 

Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

    4.Ζ κε απάληεζε κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία απφ ππνςήθην πνπ έρεη επηιεγεί, ηζνδπλακεί κε 

άξλεζε απνδνρήο. Δθφζνλ ππάξμνπλ αξλήζεηο ε Γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο ζηε 

ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα. 

Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ γίλνληαη δεθηνί, ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο νξίδεη ηξηκειή 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηνπ ππνςήθηνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδαθ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ζην εδαθ. Α ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2083/92. Πξφηαζε γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο 

κπνξεί λα ηεζεί απφ κέινο ΓΔΠ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. 

 

6.4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟ-ΠΟΘΔΔΗ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ 

 

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ ηαθηηθή παξνπζία ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Δπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν 

ηνπ Σκήκαηνο ζε ζέκαηα ζπλαθή ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο ελδηαθεξφλησλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

    Ζ Γ..Δ.. θαηά ηελ θξίζε ηεο, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ νπνηνλδήπνηε ππνςήθην 

δηδάθηνξα, θαηά ην πξψην έηνο ησλ ζπνπδψλ ή ζε νπνηνδήπνηε ελδηάκεζν ζηάδην, ηελ παξαθνινχζεζε 

αλάινγα πξνο ηηο αλάγθεο πνπ απαηηεί ε νκαιή εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη δηαηξηβήο ηνπ, καζεκάησλ απφ 

ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ή ηε κειέηε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ. 

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ππάξρεη ηαθηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ ππνςήθην 

δηδάθηνξα θαη ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Ο εξεπλεηήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη γξαπηέο εθζέζεηο 

πάλσ ζηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηνπ ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Οη ππνςήθηνη επίζεο 

παξνπζηάδνπλ ζε εηήζηα βάζε ηελ πξφνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ζεκηλαξίσλ. 

 

6.5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Σκήκα, θαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 2 εμακήλσλ απφ ηνλ νξηζκφ 

ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαηξηβήο, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαηαζέηνπλ ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή νινθιεξσκέλε εξεπλεηηθή πξφηαζε. 

    Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη θάπνηεο ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα δειψλνπλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηε 

ζθνπηά θαη ηε ζεσξεηηθή πξνβιεκαηηθή ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε έξεπλα. Πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάθεη 

δηεμνδηθά ην πξαγκαηνινγηθφ πεδίν ζηε βαζχηεξε γλψζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκβάιεη ε έξεπλα θαη ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Σέινο, ε πξφηαζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο έξεπλαο. 

 

6.6. ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ έμη (6) δηδαθηηθά 

εμάκελα, νχηε κεγαιχηεξε απφ δψδεθα (12). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δίδεηαη παξάηαζε 

ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ γηα δχν (2) αθφκε εμάκελα, χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο 

ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

    ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο είλαη δπλαηφλ λα κελ 

πξνζκεηξάηαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. 

 

6.7.ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ – ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΑΝΑΓΟΡΔΤΖ ΚΑΗ 

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΟΡΑ 
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Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο 

έθζεζε θαη δεηά ηε ζχγθιηζε ηεο επηακεινχο επηηξνπήο, ε νπνία θαη ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. ηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ o επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο, ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηέζζεξα άιια κέιε ΓΔΠ 

ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η., ηεο ίδηαο ή ζπγγελνχο επηζηεκνληθήο εηδηθφηεηαο. Σα ηξία ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο αλήθνπλ ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή.  

    Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ν ππνςήθηνο δηδάθησξ ππνβάιιεη 

πξνο εμέηαζε ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε πξσηνθνιιεκέλε αίηεζε πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα ηνπο κε έρνληεο ηελ ειιεληθή 

σο κεηξηθή γιψζζα είλαη δπλαηή, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ.., ε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο ζηελ αγγιηθή ή 

γαιιηθή γιψζζα κε εθηελή πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή (1500-3000 ιέμεηο).  

    Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππνβάιιεηαη ζε 8 αληίηππα ζρήκαηνο Α4, ζηαζεξά ζπξξακκέλα, κε ελάκηζε 

δηαζηήκαηα θαη γξάκκαηα κεγέζνπο 12 ζηηγκψλ. ην εμψθπιιν αλαθέξνληαη νη ελδείμεηο: α) 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ – ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ EΠΗΣΖΜΧΝ – ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ, β) ην φλνκα θαη επψλπκν ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, γ) ν ηίηινο 

ηεο Γηαηξηβήο, δ) ε έλδεημε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ε) ε έδξα ηνπ Σκήκαηνο θαη δ) ην έηνο. ην 

εζψθπιιν αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη ησλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο 

Δπηηξνπήο θαζψο θαη ε θξάζε: «ε έγθξηζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δελ 

δειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα». ηελ αξρή ηεο Γηαηξηβήο δίδεηαη πεξίιεςε (φρη 

κεγαιχηεξε απφ 1000 ιέμεηο) θαη αθνινπζνχλ ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, ην θπξίσο θείκελν, ε 

βηβιηνγξαθία θαη ηα ηπρφλ Παξαξηήκαηα. Σν θείκελν ηεο δηαηξηβήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 

70.000 ιέμεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ. 

    Σα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο κειεηνχλ ηε Γηαηξηβή πνπ ηνπο δηαβίβαζε ε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο θαη απνθαίλνληαη αλ ε Γηαηξηβή γίλεηαη δεθηή σο έρεη, αλ πξέπεη λα παξαπεκθζεί ζηνλ 

ππνςήθην δηδάθηνξα γηα ζπκπιεξψζεηο ή/θαη δηνξζψζεηο ή αλ απνξξίπηεηαη. Ζ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηφξζσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 2 κήλεο. Ζ απφθαζε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 

δηαηππψλεηαη ζε πξαθηηθφ, πνπ ζπληάζζεηαη κε ηε κέξηκλα ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη 

ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. Σν πξαθηηθφ δηαβηβάδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα. Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κε επζχλε ηνπ Δπηβιέπνληα 

Καζεγεηή, πξνηείλεη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο εκέξα θαη ψξα ηεο δεκφζηαο δνθηκαζίαο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εηζήγεζήο ηνπο, εθφζνλ ε δηαηξηβή έγηλε δεθηή 

σο θαηαηέζεθε, ή ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ νξηζηηθνχ θεηκέλνπ, κεηά ηελ ηπρφλ αλαπνκπή ηεο 

ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα γηα ζπκπιεξψζεηο ή /θαη δηνξζψζεηο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηφξζσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 2 κήλεο. Γεχηεξε αλαπνκπή δελ επηηξέπεηαη. ε πεξίπησζε 

απφξξηςεο ηεο Γηαηξηβήο ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα εηζεγεζεί ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο, εάλ θξίλεη φηη ε έξεπλα είλαη ηθαλνπνηεηηθή έζησ θαη αλ δελ κπνξεί λα γίλεη 

δεθηή σο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

    Ζ πξνθνξηθή δνθηκαζία ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα γίλεηαη δεκφζηα ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη 

δέθα ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, ζηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ζηα κέιε ΓΔΠ θαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνηρνθνιιείηαη ζηηο πηλαθίδεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ηξία 

ηνπιάρηζηνλ πεξίβιεπηα ζεκεία ησλ θηηξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

    ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο δνθηκαζίαο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Ο 

ιφγνο δίλεηαη πξψηα ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κε ηε βνήζεηα ζχληνκσλ 

ζεκεηψζεσλ θαη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 30 ιεπηά, ην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο ηνπ, ηνλ ηξφπν 

έξεπλαο θαη εξγαζίαο ηνπ, ηα πνξίζκαηά ηνπ, θαη παξνπζηάδεη ηα ζεκεία πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ 

ζπληζηνχλ ην πξσηφηππν ηεο δηαηξηβήο, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο. ηε 

ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δίλεη ην ιφγν ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Σα κέιε ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο 

ηνπ, ην αληηθείκελν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ. Ζ ζπλνιηθή πξνθνξηθή δνθηκαζία δελ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο ψξεο. 

    Μεηά ην ηέινο ηεο δνθηκαζίαο ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή απνζχξεηαη ζε ζχζθεςε θαη αμηνινγεί ηε 

δηαηξηβή, ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ηε ζπλνιηθή πξνθνξηθή δνθηκαζία ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, 

θαη ηνλ βαζκνινγεί ζηελ θιίκαθα: «άξηζηα», «πνιχ θαιά», «θαιά», «αλεπαξθήο». Θεσξείηαη 

εγθεθξηκέλε σο δηαηξηβή θαη επηηπρψλ ν ππνςήθηνο δηδάθησξ πνπ ζπγθέληξσζε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, θαη βαζκφ θαηά πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ «θαιά». Ζ απφθαζε 

ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αλαγγέιιεηαη ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ελψπηνλ ηνπ αθξναηεξίνπ ηεο 

πξνθνξηθήο δνθηκαζίαο. Σν πξαθηηθφ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο 
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δηαβηβάδεηαη ζηε Γ..Δ.. απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 1 εμάκελν. 

    ε πεξίπησζε πνπ ε επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δεηήζεη αιιαγέο ή/θαη δηνξζψζεηο ζην θείκελν 

ηεο δηαηξηβήο, ηφηε αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: α) νη δηνξζψζεηο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν 

δειηίν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ δίδεηαη ζηνλ ππνςήθην β) νη αιιαγέο ή/θαη δηνξζψζεηο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δηάζηεκα δχν κελψλ θαη ειέγρνληαη απφ κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ην 

νπνίν θαη ππνγξάθεη ην δειηίν γ) ην δειηίν θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νξθσκνζία ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΜ 

 

Ζ Γ..Δ.. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο εγθξίλνληαη απφ ηε χγθιεην Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

 

 

 

3. Πποσυεπόμενα μαθήματα 

 

 

Α΄ Δμάκελν 

1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ (Τπνρξεσηηθφ) 

2. Θεσξία θαη ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο αλζξσπνινγηθήο ζθέςεο (Τπνρξεσηηθφ) 

3. Οηθνγέλεηα ζηελ επξσπατθή ηζηνξηνγξαθία  (Τπνρξεσηηθφ) 

 

Β΄ Δμάκελν 

4. Εεηήκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο Αλζξσπνινγίαο (Τπνρξεσηηθφ) 

5. Αλζξσπνινγία ηεο ζξεζθείαο, ηειεηνπξγίαο θαη ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ (Τπνρξεσηηθφ) 

6. Ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ εζληθνχ θαηλνκέλνπ (Τπνρξεσηηθφ) 

 

Γ΄ Δμάκελν: Αλζξσπνινγηθή θαηεύζπλζε 

7. Δζλνγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Νφηηαο Δπξψπεο (Τπνρξεσηηθφ Καηεχζπλζεο) 

8.  Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηνπ θχινπ (Δπηινγήο) 

9. Δηδηθά ζέκαηα Αλζξσπνινγίαο: Αλζξσπνινγία ηεο εθπαίδεπζεο (Δπηινγήο) 

 

Γ΄ Δμάκελν: Ηζηνξηθή θαηεύζπλζε 

10. Εεηήκαηα Ηζηνξηθήο Αλζξσπνινγίαο: Ζ βία ζηνπο πξψηκνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο  (Τπνρξεσηηθφ 

Καηεχζπλζεο) 

11. Δηδηθά ζέκαηα ηζηνξηνγξαθίαο. Σν ηεθκήξην: Αξραία ειιεληθή θαη ξσκατθή ηζηνξηνγξαθία 

(Δπηινγήο) 

12. Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία ηεο Νεφηεξεο Διιάδαο (Δπηινγήο) 

 

Γ΄ Δμάκελν                    

Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο       

 

                  

4. Πεξηιήςεηο καζεκάησλ  

 

ΚΗΑ-1  Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κόζκνπ. Πνιηηηθή θαη θνηλσλία ζηελ 

ειιεληθή πόιε-θξάηνο: δεηήκαηα ελόηεηαο θαη δηραζκνύ   

ΓΗΓΑΚΧΝ: Βαζίιεο Αλαζηαζηάδεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: H αξραηνειιεληθή πφιε-θξάηνο παξνπζηάδεηαη απφ πνιινχο 

κειεηεηέο σο εμέρνλ παξάδεηγκα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ελφηεηαο, ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή πνπ κηα 

αληίπαιε κεξίδα ηνπο επηθαιείηαη ηελ ίδηα ηελ θιαζηθή ηζηνξηνγξαθία γηα λα αλαδείμεη ηελ πφιε ζε 

εζηία θαηξηαζκνχ θαη ππξήλα θάζε ινγήο εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο. ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

αλαδεηθλχνληαη νη ζπλεθηηθέο αιιά θαη νη θπγφθεληξεο δπλάκεηο νη νπνίεο εθιχνληαη κέζα ζηελ πφιε, 

ε ζηάζε ησλ δηαλννπκέλσλ απέλαληη ζε απηέο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ θαηεμνρήλ 

ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο βίαο. H ζξεζθεία, ε λννηξνπία, θαζψο θαη ν 
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ηδηνζπγθξαζηαθφο ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθψλ αληαγσληζηηθψλ αμηψλ θαη ηνπ αηνκηζκνχ, ζπληζηνχλ 

θχξηνπο άμνλεο ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

ΚΗΑ-2 Θεσξία θαη ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο αλζξσπνινγηθήο ζθέςεο  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Δπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηε κέζνδν θαη ην αληηθείκελν ηεο 

θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ παξαδφζεσλ ηνπ 20νπ αηψλα 

θαη ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ αλζξσπνινγηθνχ εγρεηξήκαηνο. Οη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο 

εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ δηακφξθσζήο ηνπο ηφζν απηνηειψο φζν θαη κέζα 

απφ εζλνγξαθηθέο «εθαξκνγέο» ηνπο. ην πξψην κέξνο ζρνιηάδνληαη νη ηζηνξηθέο ηάζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο αλζξσπνινγίαο θαη νη "εζληθέο" ζρνιέο (Aγγιηθή, Aκεξηθαληθή, Γαιιηθή), ε πξφηαζε ηνπ 

εμειηθηηζκνχ γηα κηα θπζηθή επηζηήκε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ν βηνινγηθφο νπληβεξζαιηζκφο, ε ηνκή κε 

ηνλ εμειηθηηζκφ θαη ηε Βηθησξηαλή αλζξσπνινγία θαη ε γέλεζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξσπνινγηθνχ 

παξαδείγκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ηελ εζλνγξαθία θαζψο θαη ε ζεσξία 

ηεο θνηλσληθήο δνκήο.  ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη ε επίδξαζε ηεο δνκηθήο γισζζνινγίαο 

ζηελ αλζξσπνινγία θαη ν αλζξσπνινγηθφο δνκηζκφο ηνπ Levi-Strauss ε επίδξαζε ηνπ δνκηζκνχ ζην 

καξμηζκφ θαη νη θξηηηθέο ζηνλ δνκηζκφ φπσο ε ζεσξία ηεο πξαθηηθήο ηνπ Bourdieu θαη ε ζεσξία ηεο 

δνκνπνίεζεο. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη ε εξκελεπηηθή αλζξσπνινγία θαη νη ζχγρξνλεο 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλζξσπνινγηθή έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, ε ζεσξία ηεο θαηαζθεπήο ζηελ 

αλζξσπνινγία θαη νη θαηαβνιέο ηεο ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο, ε θξηηηθή ηνπ 

εζλνγξαθηθνχ ξεαιηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο θεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ρσξηθήο απνδφκεζεο θαη νη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο εζλνγξαθίαο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαηνπηθφηεηα, ηε δηαινγηθφηεηα θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ, νη κεηα-θνπιηνπξαιηζηηθέο θαη κεηα-απνηθηαθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπο ζηε κειέηε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο (ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηε θπιή, ην έζλνο θαη 

ηελ ηάμε) θαη ηέινο νη ζχγρξνλεο αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο». 

 ΣΟΥΟΗ: Παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ ζηα πεδία ηεο αλζξσπνινγηθήο ζεσξίαο θαη ηεο εζλνγξαθηθήο 

παξαγσγήο ηεο αλζξσπνινγηθήο γλψζεο θαζψο θαη εμεηδίθεπζε ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπο πνπ ζα 

επηιέμεη ν θνηηεηήο.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Με βάζε γξαπηέο εξγαζίεο θαη πξνθνξηθή επίδνζε ζην ζεκηλαξηαθφ κάζεκα    

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

 

ΚΗΑ-3 Αλζξσπνινγία ηεο ζξεζθείαο, ηειεηνπξγίαο θαη ζπκβνιηθώλ ζπζηεκάησλ   

ΓΗΓΑΚΧΝ: Θεφδσξνο Παξαδέιιεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ πξνζεγγίδνληαη, 

αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηα ζξεζθεπηηθά θαη θνζκηθά 

ηειεηνπξγηθά θαη ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα. πδεηνχληαη ζε βάζνο νη αλζξσπνινγηθέο ζεσξίεο θαη 

πξνζεγγίζεηο ηεο ζξεζθείαο. Αλαιχνληαη ηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο θαη δφκεζεο ηεο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο, ε ινγηθή ηεο καγηθήο ζθέςεο θαη πξαθηηθήο, ε ηειεηνπξγηθή πξαθηηθή θαη νη 

αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζπκβνιηζκφ. Δμεηάδνληαη επίζεο ζέκαηα γλσζηηθήο αλζξσπνινγίαο, 

θαζψο θαη αλζξσπνινγίαο ηνπ πξνζψπνπ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ ζψκαηνο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

 

ΚΗΑ-4 Εεηήκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο Αλζξσπνινγίαο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Βαζηιηθή Γαιαλή-Μνπηάθε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηξεηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ «νηθνλνκηθνχ», εμεηάδνληαη ε εκπνξεπκαηηθή 

αληαιιαγή, ην δψξν θαη ν αληηπξαγκαηηζκφο, ελψ επηπιένλ ζρνιηάδνληαη παξαδείγκαηα 

αλζξσπνινγηθψλ ζεσξήζεσλ γηα ηα πιηθά αληηθείκελα. Σα ηειεπηαία αλαιχνληαη σο εκπνξεπκαηηθά 

αγαζά απφ κηα πνιηηηθν-νηθνλνκηθή νπηηθή ή σο θνξείο ζπκβνιηθψλ λνεκάησλ. Δμεηάδνληαη αθφκα 

δηάθνξεο αληηιήςεηο γηα ηελ εζηθή θαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπ ρξήκαηνο θαζψο θαη αλαιπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο θαηαλάισζεο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα θαιχπηεη βαζηθά δεηήκαηα ηεο αλζξσπνινγίαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη παξνπζηάδεη, απφ κηα θξηηηθή ζθνπηά, παιαηφηεξνπο θαη λεφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο 
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πάλσ ζε δεηήκαηα ζπλαθή κε ηνλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ – φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ 

πεγή πξνέιεπζεο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ δνκήο θαη δξάζεο. ηελ ηξίηε ελφηεηα 

ηνπ καζήκαηνο αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο πνιηηηθήο αλζξσπνινγίαο κε ηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα απφ κε δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ θαζηέξσζαλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

πνιηηηθήο αλζξσπνινγίαο. Σέινο, εμεηάδνληαη νη θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ 

εζλνηηθνχ (ethnic) θαηλνκέλνπ θαη ζρνιηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη αλαιπηηθψλ 

θαηεγνξηψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ εζληθηζκφ σο πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

  

ΚΗΑ-5 Οηθνγέλεηα ζηελ επξσπατθή ηζηνξηνγξαθία 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Μαξία ηακαηνγηαλλνπνχινπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ φςεσλ ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξαθνινπζεί ηε ζπδήηεζε ηνπ πεδίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο 

ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη νη 

ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθέο ηάζεηο ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Σν 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη βαζηθά ζηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο εγθαηάζηαζεο θαη νηθηαθήο 

νξγάλσζεο, ηηο πξαθηηθέο κεηαβίβαζεο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο, ηηο ελδννηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, ηνλ επξσπατθφ νηθνγελεηαθφ θαη ζπδπγηθφ πνιηηηζκφ (15νο-19νο αηψλαο). 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ έξεπλα ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο 

ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην, γξαπηέο εξγαζίεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

 

ΚΗΑ-6 Ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ εζληθνύ θαηλνκέλνπ 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Υάξεο Δμεξηδφγινπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα εμεηάδεη ην εζληθφ θαηλφκελν σο έλα ζχγρξνλν 

θαηλφκελν, πξντφλ θαη ζπληειεζηή ηεο λενηεξηθφηεηαο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάδεημε ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ εζληθνχ θαηλνκέλνπ ζηε βάζε ηεο πινχζηαο ζεσξεηηθήο 

ζπδήηεζεο αιιά θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ. Κεληξηθά 

παξαδείγκαηα πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηνπ εζληθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ Δπξψπε (Γαιιία- 

Γεξκαλία- Βαιθαληθά θξάηε) αιιά θαη ζε κε-επξσπατθνχο ρψξνπο, ( Ηλδία, Μέζε Αλαηνιή, Αθξηθή) 

θπξίσο ηηο απνηθηαθέο θαη κεηα-απνηθηαθέο θάζεηο ηνπο. Ζ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  ζηεξίδεηαη ζηηο 

παξαθάησ ελφηεηεο. Α) Ζ γλψζε γηα ην έζλνο: Δζληθά αθεγήκαηα θαη εζληθέο θνπιηνχξεο, Β) Οη 

πνιηηηθέο ηεο εζληθήο ζπγθξφηεζεο, Γ) Δζληθηζκφο –Απνηθηνθξαηία- Μεηαπνηθηνθξαηία. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

 

ΚΗΑ-Α- 1 Δζλνγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Νόηηαο Δπξώπεο 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Παλαγηψηεο Παλφπνπινο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη εζλνγξαθηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία θαη ηηο άιιεο θνηλσλίεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο, κε άμνλα ηε δηαπνιηηηζκηθή 

ζχγθξηζε. Οη δχν πξψηεο ελφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, σο πξνο ηηο κεζνδνινγηθέο ηάζεηο θαη ηηο εμεηδηθεχζεηο ζε αληηθείκελα θαη πεδία 

ελδηαθέξνληνο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά ηα αληηθείκελα ζηα νπνία εζηηάζηεθε ε 

αλζξσπνινγηθή έξεπλα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λφηηαο Δπξψπεο, φπσο νη κνξθέο 

θαη νη πνιηηηζκηθέο ζεκαζίεο ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηεο νηθηαθήο νκάδαο, νη ηδενινγίεο ησλ θχισλ, ηα 

ζχκβνια θαη νη πνιηηηζκηθέο εθδνρέο ηε ζειπθφηεηαο θαη ηνπ αλδξηζκνχ, νη κνξθέο δξάζεο γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ, νη πνιηηηζκηθέο δπλακηθέο ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο λενειιεληθήο 

πνιηηηζκηθήο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

ΣΟΥΟΗ: ‘ απηφ ην ζεκηλαξηαθφ κάζεκα ζα εμεηάζνπκε πψο έρεη εθαξκνζηεί ζην παξειζφλ θαη πψο 

εθαξκφδεηαη ζήκεξα ε πξνβιεκαηηθή ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη ησλ άιισλ θνηλσληψλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο. Θα εζηηάζνπκε ηδηαίηεξα ζηελ πξφζθαηε 

κεζνδνινγηθή θαη ζεκαηνινγηθή αλαλέσζε ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο εζλνγξαθίαο, πνπ ήξζε σο 

απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο, ζηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ λεφηεξσλ ζεσξεηηθψλ 
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αλαδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο αλζξσπνινγηθέο ζπνπδέο θαηά ηηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Θα ζπγθξίλνπκε, ηέινο, ηηο εζλνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο Διιάδαο, Μεζνγείνπ θαη 

λφηηαο Δπξψπεο σο πξνο ηελ έθηαζε, ηε ζεκαηνινγία, ηε κεζνδνινγία, θαζψο θαη σο πξνο ηηο πνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο αλάδεημεο ελφο γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ζε εξεπλεηηθφ αληηθείκελν. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο/ θνηηήηξηεο. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, κηθξέο γξαπηέο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, 

κεγάιε γξαπηή εξγαζία ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

ΚIA-Α-2 Αλζξσπνινγία ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηνπ θύινπ  

ΓIΓΑΚΟΤΑ: Βελεηία Καληζά 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε θχζεο θαη πνιηηηζκνχ είλαη ην 

θαηεμνρήλ εξψηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη, θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηελ αλζξσπνινγία. Αξρηθά 

κέζα απφ κηα ζπδήηεζε γηα ηε θπιή, αξγφηεξα γηα ηε ζπγγέλεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην θχιν θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε «θχζε θαη πνιηηηζκφο», «βηνινγία θαη 

ζπγγέλεηα/θχιν/ζεμνπαιηθφηεηα», ζπλερίδεη λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ, αθνχ θαίλεηαη λα αθνξά, ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε, δεηήκαηα ηαμηλφκεζεο, έληαμεο, θαη απνθιεηζκνχ. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ αλζξσπνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε ηεο ζπγγέλεηαο, ηνπ θχινπ, θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

Δμεηάδνληαη νη αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζπγγέλεηαο απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη. κέρξη ζήκεξα, 

αλαιχεηαη ην δήηεκα ηεο έκθπιεο δηαθνξνπνίεζεο, παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο, θαη πξνζεγγίδεηαη θξηηηθά ε άπνςε φηη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο θνηλσληθέο καο 

ζρέζεηο, ζπγγεληθέο,  έκθπιεο ή ζεμνπαιηθέο βαζίδνληαη ζηε «βηνινγία» ή ηε «θχζε».  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα καο απαζρνιήζνπλ ε ζεκαζία ηεο κειέηεο ηεο ζπγγέλεηαο ζηελ αλζξσπνινγία 

θαη ε ζχλδεζή ηεο σο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ κε ηα ζεσξεηηθά ξεχκαηα ηνπ εμειηθηηθηζκνχ, ηνπ 

δνκνιεηηνπξγηζκνχ θαη ηνπ δνκηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα 19
νπ 

θαη 20
νπ

 αη., ε αλζξσπνινγηθή 

ελαζρφιεζε κε ηηο γπλαίθεο σο ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ε κεηαηφπηζε ηνπ αλζξσπνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο ζρεκαηηζκνχ ησλ έκθπισλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ, ε επίδξαζε ηεο ζεσξίαο ηεο  παξαζηαζηαθήο επηηέιεζεο θαη 

ηεο queer ζεσξίαο ζηελ αλάιπζε ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ε εθ λένπ αλζξσπνινγηθή 

ζηξνθή, ζην ηέινο ηνπ 20
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αη., ζηε κειέηε ηεο ζπγγέλεηαο, θαη ε εκθάληζε ησλ 

επνλνκαδφκελσλ «λέεο κειέηεο ηεο ζπγγέλεηαο»—νη νπνίεο κειεηνχλ ηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ 

αλαπαξαγσγήο, ηελ εκθάληζε λέσλ ηξφπσλ ζπκβίσζεο θαη θαηλνχξγησλ κνξθψλ γακήιησλ ζρέζεσλ, 

ηε ζχλδεζε ζπγγέλεηαο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηελ  δεκηνπξγία νηθνγελεηψλ απφ άηνκα κε νκφθπιεο 

εξσηηθέο πξαθηηθέο. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ κέζα 

ζηα νπνία αλαδχνληαη θάζε θνξά ηα ζπζηήκαηα ηεο ζπγγέλεηαο, νη ελλνηνινγήζεηο ηνπ θχινπ, θαη νη 

αληηιήςεηο πεξί ζεμνπαιηθφηεηαο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν,  πξνβιεκαηνπνηείηαη ε ίδηα ε ελλνηνιφγεζε ηνπ 

θχινπ θαη ηεο ζπγγέλεηαο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαιχνπλ ην 

θχιν θαη ηε ζπγγέλεηα σο επηηειεζηηθέο πξαθηηθέο. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο θεηκέλσλ, πξνβνιή 

εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηέο εξγαζίεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

ΚΗΑ-Α-3 Δηδηθά ζέκαηα Αλζξσπνινγίαο. Αλζξσπνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έθε Πιεμνπζάθε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ζεσξεηηθέο κειέηεο γηα ηε ζρέζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη εζλνγξαθηθέο έξεπλεο κε αληηθείκελν 

ην ζρνιείν ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε 

ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε θνηλσληψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ππφ ην πξίζκα ησλ πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ αμηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρνιείν θαη ηε κφξθσζε.  

ηηο αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο εξεπλεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο.  Ο πξψηνο ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζέζε θαη ην ξφιν πνπ έρεη ην ζρνιείν ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσλίεο θαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ, απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο «πνιηηηζκηθήο 
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κεηαβίβαζεο», φπσο ηελ επεμεξγάζηεθε, θαηά θχξην ιφγν, ε ακεξηθαληθή αλζξσπνινγία. Απφ απηή ηελ 

νπηηθή ην «δπηηθφ» ζρνιείν σο επίζεκε κνξθή εθπαίδεπζεο ζην ζχγρξνλν θφζκν είλαη κία απφ ηηο 

κνξθέο πνιηηηζκηθήο κεηαβίβαζεο θαη ε δηαπνιηηηζκηθή ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ αλαηξνθήο 

θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζπληζηά  ηνλ ππξήλα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. ηε δηεχξπλζε απηήο 

ηεο πξνβιεκαηηθήο, ην ζρνιείν λνείηαη σο ρψξνο πνπ δηέπεηαη απφ ηδηαίηεξνπο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο 

πνπ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο «Γχζεο» θαη κάιηζηα ησλ κεζαίσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ηηο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο αληαιιαγέο ζην ζρνιείν σο κνξθέο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο εγγξάθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο ηεξαξρίαο. 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε,  ε αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο δελ απνηειεί έλα γλσζηηθφ 

θιάδν πνπ ζπγθξνηείηαη κε βάζε έλα αληηθείκελν (ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο «άιινπο» πνιηηηζκνχο) αιιά 

κηα αλαιπηηθή ζθνπηά ε νπνία εζηηάδεη ζην ζρνιείν σο έλα επηκέξνπο θνηλσληθφ πιαίζην, πεδίν δξάζεο 

ησλ αηφκσλ πνπ λνεκαηνδνηείηαη απφ ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδνπλ ζηηο έλλνηεο «καζεηήο», 

«δάζθαινο» θιπ. Οη κεηαζρεκαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη νη ηνπηθέο θνηλσληθέο δνκέο, αμίεο θαη 

πξαθηηθέο φπσο απνηππψλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πξνζέγγηζε 

απηή.  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: - Ζ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ εξεπλήζεθε ην ζρνιείν απφ ηελ αλζξσπνινγία.  

- Ζ εμνηθείσζε κε ηελ εζλνγξαθία ηνπ ζρνιείνπ ππφ ην πξίζκα ηεο αλζξσπνινγίαο. 

- Ζ επεμεξγαζία ησλ κεζνδνινγηθψλ θαη δενληνινγηθψλ  δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζηελ έξεπλα γηα ην 

ζρνιείν 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηέο αζθήζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ηειηθή γξαπηή εξγαζία 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

ΚΗΑ-Η-1 Εεηήκαηα Ηζηνξηθήο Αλζξσπνινγίαο: Ζ βία ζηνπο πξώηκνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Γθαξά 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηέο εξγαζίεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

ΚΗΑ-Η-2 Δηδηθά ζέκαηα ηζηνξηνγξαθίαο. Σν ηεθκήξην: Αξραία ειιεληθή θαη ξσκατθή 

ηζηνξηνγξαθία 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Παλαγηψηεο Γνπθέιιεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Αξρηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

ησλ θνηηεηψλ ζηηο κεζφδνπο θαη ζηηο ηερληθέο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο αζθνχληαη ζηελ ζπγθξηηηθή αλάγλσζε θαη κειέηε ησλ θεηκέλσλ εθείλσλ πνπ 

εθθέξνπλ ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο θαη νηνλεί ηζηνξηνγξαθηθέο ζέζεηο αξραίσλ ειιήλσλ θαη ιαηίλσλ 

ζπγγξαθέσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ ζρεηηθή ινγνηερληθή παξαγσγή ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο θαη θζάλνληαο ζε ζπγγξαθείο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο. Αο δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλζήθεο 

επηβάιινπλ ηελ κειέηε ησλ θεηκέλσλ απηψλ κέζα απφ λενειιεληθέο κεηαθξάζεηο. Σν αληηθείκελν ηνπ 

θπξίνπ κέξνπο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη 

ξσκατθήο ηζηνξηνγξαθίαο, φπσο ε ζέζε ηεο ηζηνξίαο ζηνλ αξραίν θφζκν, κχζνο θαη ηζηνξηνγξαθία, νη 

απαξρέο ηεο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο ηζηνξηνγξαθίαο, βηνγξαθίεο θαη απηνβηνγξαθίεο, νη επηηνκέο, 

απηνθξάηνξεο θαη ηζηνξηθνί θιπ. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Με γξαπηέο αλά δεθαπελζήκεξν πεξίπνπ εξγαζίεο.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

ΚΗΑ-Η-3 Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία ηεο Νεόηεξεο Eιιάδαο 

 (από ην Αλαηνιηθό ζην Μαθεδνληθό Εήηεκα) 

ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο Καξάβαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε-θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη δηακφξθσζεο ηεο θπξίαξρεο ειιεληθήο ηδενινγίαο κέζα απφ ηηο ζπλέπεηέο 

ηεο ζηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο. Ζ δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξήκαηνο πεξί «εζληθψλ 

δηθαίσλ», ην αζχκπησην ησλ εδαθηθψλ «βιέςεσλ» κε ηηο πνιηηηθέο θαη εζλνινγηθέο παξακέηξνπο, ε 

πνιηηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ «αιπηξψησλ», ε θαηαζηνιή ηεο επαλάζηαζεο ζηε Μαθεδνλία, φπσο θαη νη 

ηζηνξηνγξαθηθέο ζηξεβιψζεηο ηνπ καθεδνληθνχ δεηήκαηνο είλαη νξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ. 
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ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ ηζηνξηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ θαη ε αλάδεημε ησλ αληηλνκηψλ 

κεηαμχ ησλ πεγψλ θαη ηεο ρξεζηκνζεξηθήο ηζηνξίαο.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γέθα κηθξέο εξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζρνιηαζκφ θεηκέλσλ (πεγψλ) θαη εθπνλνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Γπλαίθεο θαη Φύια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο Πξνζεγγίζεηο 

 

 

1.Οξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

TΟ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) κε ηίηιν «Γπλαίθεο θαη Φχια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο 

Πξνζεγγίζεηο» απφ ην  αθαδεκατθφ έηνο 2002-03 ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α 35101/Β7 (ΦΔΚ 903/4.7.2003 

η.Β‘). 

     Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα θπξηφηεξα ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη 

ζπνπδέο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ην θχιν ζηελ αλζξσπνινγία θαη ηελ ηζηνξία, θαη αζρνιείηαη κε ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ θχινπ σο αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε δεηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε γιψζζα, ηελ ηέρλε. ηφρνο 

ηνπ είλαη ε πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζηηο γπλαηθείεο 

ζπνπδέο θαη ηηο ζπνπδέο γηα ην θχιν, νη νπνίεο/-νη ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ ζεκεξηλψλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

ζηε βάζε ηεο εηεξφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Πξφθεηηαη γηα έλα δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

ζπλζέηεη ηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία κε ηελ Ηζηνξία, θαη εμεηάδεη ηε δηαπινθή ηνπο κε ζπλαθείο 

επηζηήκεο, φπσο ε Οηθνλνκία, ε Πνιηηηθή Φηινζνθία, ε Κνηλσληνγισζζνινγία, θαη ε Σέρλε.  

Έλα επηπιένλ θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληζηνχλ νη ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο γλψζεηο απφ κε δπηηθέο θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνχο ζε ζέκαηα θχινπ, 

κε ηνλ αλάινγν δηάινγν πνπ δηεμάγεηαη ζηε ρψξα καο γχξσ απφ ηα ίδηα ζέκαηα. πλεπψο, ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπλζέηνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ ΠΜ είλαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηελ νπνία εθαξκφδεη ν εμ 

νξηζκνχ δηαπνιηηηζκηθφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο, θαζψο θαη ε έκθαζε ζηηο πνηνηηθέο θπξίσο κεζφδνπο 

έξεπλαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε. 

     Δηδηθφηεξα ην ΠΜ ζηνρεχεη ζην: 

-Να εηζάγεη ηηο/νπο θνηηήηξηεο/έο ζηνπο θπξηφηεξνπο ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην θχιν ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη πεδία. 

-Να ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ έκθπινπ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αληηιήςεσλ ζε 

ηνκείο φπσο ε πνιηηηθή, ε εθπαίδεπζε, ε νηθνλνκία, ε πγεία, ε γιψζζα θαη ε ηέρλε 

-Να παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθά επαίζζεηνπο ηνκείο φπνπ δηακνξθψλνληαη νη 

πνιηηηθέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ θχινπ. 

-Να ζπλδέζεη ηηο παξερφκελεο γλψζεηο κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηηο ζρεηηθέο επηζηήκεο, εξεπλεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη εηδηθφηεηεο. 
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      ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο 

θαζψο θαη νη θάηνρνη αλαγλσξηζκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, θαη φπσο απηή νξίδεη, νη 

ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ζην Σκήκα αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο θαη βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα. Οη ππνςήθηνη δηαγσλίδνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε. Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ θαη' έηνο νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο θαη δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20.  

    Γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 2 δηδαθηηθψλ εμακήλσλ θαη αθνινχζσο ε 

εθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο, ε νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα ελφο 

εμακήλνπ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ Δηδίθεπζεο απαηηνχληαη 90 πηζησηηθέο 

κνλάδεο. Κάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε 7,5 πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ζε ηξεηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ 

εβδνκάδα. Ζ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο αληηζηνηρεί ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο 

Απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ησλ δχν εμακήλσλ ηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ 

εμακήλνπ είλαη ππνρξεσηηθά θνξκνχ θαη ηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ είλαη 

ππνρξεσηηθά θαη‘ επηινγήλ. Οη βαζηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ ΠΜ είλαη α) νη δηαιέμεηο, 

εηζεγήζεηο θαη νκάδεο εξγαζίαο (workshops) απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, πξνζθεθιεκέλνπο 

θαζεγεηέο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο, β) πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο/-έο θνηηεηέο/-ηξηεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηελέξγεηαο, γ) εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο αμηνινγνχληαη ζηε βάζε ηεο 

πξνθνξηθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ ζε θάζε κάζεκα. Ζ επηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε, ζην ηξίην εμάκελν, ηεο 

Μεηαπηπρηαθήο Δξεπλεηηθήο ή πλζεηηθήο Γηαηξηβήο. Ζ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ). To ζέκα ηεο 

νξίδεηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο δηδάζθνληεο/-νπζεο ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ. Ζ 

δηπισκαηηθή εξγαζία θπκαίλεηαη απφ 12.000 σο 15.000 ιέμεηο θαη νινθιεξψλεηαη ζε δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ηνπ ελφο εμακήλνπ. 

 

 

2. Εσωτεπικόρ Κανονισμόρ Λειτοςπγίαρ τος ΠΜΣ «Γςναίκερ και Φύλα» 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν Πξφγξακκα δηνηθείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ.) ηνπ Σκήκαηνο. Ζ 

Γ..Δ.. απνηειεί ην αξκφδην φξγαλν γηα ζέκαηα επνπηείαο, ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ελ γέλεη θαη θαηά ζπλέπεηα εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε 

ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. Σελ Γ..Δ.. απαξηίδνπλ ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, ηα κέιε ΓΔΠ θαη 

δχν εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηξηψλ/-ψλ. 

    Με απφθαζε ηεο Γ..Δ. νξίδεηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ .Δ. απαξηίδεηαη απφ πέληε 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ. Ζ .Δ. είλαη επίζεο αξκφδηα 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηξηψλ/-ψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ην Πξφγξακκα. 

    Με απφθαζε ηεο Γ..Δ.. επίζεο, κέινο ΓΔΠ νξίδεηαη Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε έξγν ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΠΜ. Δπηπιένλ, απφ ηελ Γ..Δ.. νξίδεηαη Γηεπζπληήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κέινο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ν νπνίνο έρεη ηελ 

επνπηεία ηνπ αθαδεκατθνχ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

    Σελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ επνπηεχεη ε χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, αξκφδηα γηα θάζε ζέκα δηνηθεηηθνχ ή νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓEΝΗΚE ΓΗΑΣΑΞEΗ 

 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Γπλαίθεο θαη Φχια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο 

Πξνζεγγίζεηο» εγθξίζεθε ην 2002 ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ηνπ Μέηξνπ 4.2 «Πξνγξάκκαηα 

ππνζηήξημεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο γπλαίθεο» θαη ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεσλ 4.2.1.α. «Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζε ζέκαηα θχινπ θαη ηζφηεηαο». Σν ΠΜ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2003, είλαη 

κνλνεηέο θαη κνλνηκεκαηηθφ. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΗΚEΗΜEΝΟ-ΚΟΠΟ 

 

θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηηο 

Γπλαηθείεο πνπδέο θαη ζηηο κειέηεο γηα ην θχιν. Σν Πξφγξακκα είλαη δηεπηζηεκνληθφ θαη ζπλζέηεη 

ηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία κε ηελ Ηζηνξία θαη ηε δηαπινθή ηνπο κε ζπλαθείο επηζηήκεο – 

Οηθνλνκία, Πνιηηηθή, Δθπαίδεπζε, Κνηλσληνγισζζνινγία, Τγεία θαη Σέρλε. Έλα επηπιένλ θαηλνηφκν 

ζηνηρείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπληζηνχλ νη ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ 

ηηο γλψζεηο απφ κε δπηηθέο θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνχο ζε ζέκαηα θχινπ, κε ηνλ αλάινγν δηάινγν πνπ 

δηεμάγεηαη ζηε ρψξα καο γχξσ απφ ηα ίδηα ζέκαηα. Δπίζεο, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνηνηηθέο 

κεζφδνπο έξεπλαο θαζψο θαη ζηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε. 

Δηδηθφηεξα ην Πξφγξακκα ζθνπεχεη: 

    –Να εηζάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/-έο ζηνπο θπξηφηεξνπο ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην θχιν 

ζηνπο ρψξνπο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη πεδίσλ. 

    –Να ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ έκθπινπ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηδενινγηψλ 

ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε, ε θνηλσληθή πνιηηηθή, ε πγεία θαη ε ηέρλε. 

    –Να παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε ζηνπο θνηλσληθά επαίζζεηνπο ηνκείο φπνπ 

δηακνξθψλνληαη νη πνιηηηθέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ θχινπ. 

    –Να ζπλδέζεη ηηο παξερφκελεο γλψζεηο κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηηο ζρεηηθέο επηζηήκεο, εξεπλεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη εηδηθφηεηεο. 

Ζ δηαπινθή δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη πεδίσλ κε άμνλα ην θχιν πξνζδίδεη ζην ΠΜ 

«Γπλαίθεο θαη Φχια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο Πξνζεγγίζεηο» έλα κνλαδηθφ πιενλέθηεκα θαη ην 

θαζηζηά ειθπζηηθφ γηα θνξείο, νξγαληζκνχο αιιά θαη κεκνλσκέλα άηνκα (π.ρ. Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, 

ΚΔΘΗ) πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΟΝEΜΟΜEΝΟ ΜEΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ 

 

Σν ΠΜ «Γπλαίθεο θαη Φχια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο Πξνζεγγίζεηο» απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ 

Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Master's). 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο «Γπλαίθεο θαη Φχια: Αλζξσπνινγηθέο θαη Ηζηνξηθέο Πξνζεγγίζεηο» 

κνλνεηνχο δηάξθεηαο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004. 

 

5.1. ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ 

 

Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ θαη' έηνο γηα ην ΠΜ νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη δελ ππεξβαίλεη 

ηνπο 20. 

 

5.2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 

Ζ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζην ΠΜ δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην 

ηχπν ηνλ Μάην θαη πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο. Ζ πξνζεζκία 

ππνβνιήο αηηήζεσλ νξίδεηαη απφ ηελ Γ..Δ.. Οη αηηήζεηο είλαη έγθπξεο αλ ππνβιεζνχλ ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ηαρπδξνκεζνχλ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Ζ δηαδηθαζία 

επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ νινθιεξψλεηαη ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ. 

 

5.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη: 

    –Αίηεζε 

    –Πηπρίν Αλψηαηεο ρνιήο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ). 

    –Αλαιπηηθή βαζκνινγία 
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    –Τπφκλεκα πνπ λα αλαθέξνληαη ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη νη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (1000-2000 ιέμεηο). 

    –Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

    –Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

    –Γηπιψκαηα μέλσλ γισζζψλ (αλ ππάξρνπλ) 

ην ΠΜ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη νη 

νπνίνη ζα πξέπεη: 

    –λα είλαη πηπρηνχρνη φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαζψο θαη νη θάηνρνη 

αλαγλσξηζκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο.  

    –λα επηηχρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ ηε γλσζηηθή επάξθεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

    –λα επηηχρνπλ ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο έρνπλ πξνζθνκίζεη φια 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 

1. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε κεηάβαζεο ζηελ επφκελε θάζε είλαη ε θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

2. ηε δεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρνπλ φζνη θξίζεθαλ επηηπρφληεο ηεο πξψηεο θάζεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζηελ μέλε γιψζζα. 

3. Ζ ηξίηε θάζε αθνξά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ νπνία πξνζέξρνληαη φινη νη ππνςήθηνη πνπ 

επέηπραλ ζηε δεχηεξε θάζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο κεηά ηελ γξαπηή εμέηαζε ζηελ μέλε γιψζζα. 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο επηηπρίαο ιακβάλνληαη ππφςε κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ θαζνξίδεη 

θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη ε Γ..Δ..: 

    –Ζ επίδνζε ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 

    –Ζ επίδνζε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο γιψζζαο 

    –Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ 

    –Ο βαζκφο ζε καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα 

    –Ζ γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ππφκλεκα, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη 

ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

 

5.4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Ζ Γ..Δ.. νξίδεη Δπηηξνπή Δηζαγσγήο απνηεινχκελε απφ πέληε (ηαθηηθά) κέιε ΓΔΠ θαη έλα (1) 

αλαπιεξσκαηηθφ ε νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ, ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηδφζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ ζηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα επηινγήο, θαηαξηίδεη θαηάινγν επηινγήο ησλ επηηπρφλησλ 

θαη επηιαρφλησλ θαη παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. 

    Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ηαρπδξνκηθψο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη 

ηειεπηαίνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ επίζεο γξαπηά εληφο 7 εκεξψλ αλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ έληαμή 

ηνπο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. 

    Ζ κε απάληεζε κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία απφ ππνςήθην πνπ έρεη επηιεγεί, ηζνδπλακεί κε 

παξαίηεζε απφ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ. Δθφζνλ ππάξμνπλ παξαηηήζεηο, ε Γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηνπο 

ακέζσο επφκελνπο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν επηιαρφλησλ. 

 

5.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα 

καζήκαηα. Δπηπιένλ ζπλππνινγίδεηαη ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο, ζπγγξαθήο 

θαη ππνζηήξημεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/-

ή ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.6.1. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα νξίδεηαη γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζε ηξία δηδαθηηθά εμάκελα 

πιήξνπο θνίηεζεο κε ην ηειεπηαίν εμάκελν λα δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο 

Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο (δηπισκαηηθήο εξγαζίαο). 

 

5.6.2. ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 
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Απφ ηε ζηηγκή έληαμήο ηνπο ζην ΠΜ, νη θνηηήηξηεο/-έο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο, γηα ηελ επνπηεία ησλ 

νπνίσλ ππάξρεη ππεχζπλνο ζχκβνπινο ζπνπδψλ. Ο ζχκβνπινο-θαζεγεηήο αλήθεη ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο θνηηήηξηαο/-ή, ηελ/ηνλ ζπκβνπιεχεη ζε 

αθαδεκατθά, νξγαλσηηθά ή δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη εηζεγείηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ/ηνλ 

ζπγθεθξηκέλε/-ν θνηηήηξηα/-ή. Οη ζχκβνπινη ζπνπδψλ νξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο 

απφ ηε Γ..Δ.., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

5.6.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

Γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) απαηηνχληαη ελελήληα (90) 

πηζησηηθέο κνλάδεο. Κάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε επηάκηζπ (7,5) πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ζε 3 ψξεο 

δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. Ζ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο αληηζηνηρεί ζε 

ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο. 

    Απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ησλ δχν εμάκελσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη ππνρξεσηηθά θνξκνχ θαη 

ηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα εαξηλνχ εμακήλνπ είλαη ππνρξεσηηθά θαη' επηινγήλ.  

    Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε, ζην 

ηξίην εμάκελν, ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ). 

 

5.6.4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΠΜ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηξηψλ/-ψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνθνξηθή ηνπο ζπκκεηνρή, ηα ζεκηλάξηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ, ηηο γξαπηέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ θαηά κάζεκα θαη ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία. 

    Οη θνηηήηξηεο/-έο αθ' ελφο ππνγξάθνπλ ζην δειηίν παξνπζίαο θαη αμηνιφγεζεο πηζηνπνηψληαο έηζη 

ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηα καζήκαηα θαη αθ' εηέξνπ αμηνινγνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηδάζθνληα/-

νπζα γηα ηελ πξνθνξηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Ζ κε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζπληζηά ιφγν δηαγξαθήο απφ ην πξφγξακκα. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε Γ..Δ.. 

    Ζ/ν θνηηήηξηα/-ήο δελ δηθαηνχηαη λα έρεη εθθξεκφηεηεο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα αλά 

εμάκελν. Αλ απνηχρεη ζε θάπνην κάζεκα ηνπ 1νπ ή ηνπ 2νπ εμακήλνπ, έρεη δηθαίσκα λα επαλεμεηαζηεί 

ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή ε νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ηξεηο εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο 

ηνπ θάζε εμακήλνπ. 

 

5.6.5. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Με ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ Ηνπλίνπ νη κεηαπηπρηαθέο/-νί θνηηήηξηεο/-έο επηιέγνπλ ην ζέκα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο ζε ζπλελλφεζε κε έλαλ επηβιέπνληα θαζεγεηή (κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

ή άιινπ παλεπηζηεκίνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ ΠΜ). Ζ Γ..Δ.. επηθπξψλεη ηελ 

αλάζεζε ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ θαη ζπγθξνηεί 

ηξηκειή επηηξνπή, έλα κέινο ηεο νπνίαο είλαη ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή βαζκνινγεί ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία. 

    Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ζπλζεηηθή εξγαζία, ην ελδεηθηηθφ κέγεζνο ηεο νπνίαο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 12 θαη 15 ρηιηάδσλ ιέμεσλ (ρσξίο ηηο ππνζεκεηψζεηο, ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηα παξαξηήκαηα). 

Βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθή, αξρεηαθή ή επηηφπηα αλζξσπνινγηθή έξεπλα θαη ην ζέκα ηεο πξέπεη λα 

εκπίπηεη ζηα γλσζηηθά πεδία πνπ θαιχπηεη ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θξηζεί αιιά θαη λα θαηεπζπλζεί ε εξεπλεηηθή/αλαιπηηθή ηθαλφηεηα ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/-

ή, αληηπξνζσπεχεη πςειφ επίπεδν εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε. 

    Οη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο παξαδίδνληαη ζηε Γξακκαηεία, φρη λσξίηεξα απφ ηηο 15 Ννεκβξίνπ θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηηο 15 Μαΐνπ (ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ελφο εμακήλνπ), ε νπνία κεξηκλά γηα ηε δηαλνκή 

ηνπο ζηνπο εμεηαζηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε/ν θνηηήηξηα/-ήο αδπλαηεί λα θαηαζέζεη εκπξφζεζκα ηελ 

δηπισκαηηθή ηεο/ηνπ εξγαζία κπνξεί ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα θαη αθνχ ελεκεξσζεί ζρεηηθά 

ηε Γξακκαηεία λα πάξεη παξάηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα εμάκελν (βι. παξαπάλσ). 

Αλ δελ θαηαζέζεη ηελ δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία ζηε Γξακκαηεία πξηλ ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο, ε/ν 

κεηαπηπρηαθή/-φο θνηηήηξηα/-ήο δηαγξάθεηαη. Αληίγξαθα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εμεηάδνληαη 

κε επηηπρία θαηαηίζεληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

    Δπίζεο, νη θνηηήηξηεο/-έο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία κηα πεξίιεςε ηεο 

δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ 



 

61 

πεξίιεςε απνηειεί κηα ζαθή θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο) θαζψο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε κηα ην πνιχ ζειίδα. 

 

5.6.6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 

Οη θνηηήηξηεο/-έο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΠΜ είλαη ππνρξεσκέλνη: 

    –λα παξαθνινπζνχλ θαλνληθά θαη αλειιηπψο ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

    –λα ππνβάινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο 

    –λα πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο 

    –λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

    –λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηελ 

    –αθαδεκατθή δενληνινγία. 

 

5.6.7.  ΓΗΓΑΚΣΡΑ 

 

Γηα ην έηνο 2010-11 νξίδεηαη φηη ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ αλαινγεί ζε ρίιηα (1000) επξψ. 

 

5.6.8. ΑΠΟΝΟΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Μεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηα εμακεληαία καζήκαηα θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, 

απνλέκεηαη ζηε/ζην κεηαπηπρηαθή/-φ θνηηήηξηα/-ή ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ην 

δίπισκα αλαθέξνληαη: ην ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ, ν αξηζκφο 

ηνπ Γηπιψκαηνο θαη ε εκεξνκελία απνλνκήο, ην φλνκα, επψλπκν, φλνκα παηέξα, θαη ηφπνο θαηαγσγήο 

ηεο/ηνπ κεηαπηπρηαθήο/-νχ θνηηήηξηαο/-ή. Ο ηίηινο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο 

ππνγξάθεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ Πξχηαλε θαη ηνλ Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο Α.Δ.Η. ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

 

3. Πποσυεπόμενα Μαθήματα 

 

Α΄ Εξάμηνο 

1. Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θχισλ  

2. Ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θχισλ 

3. Φχιν, θεκηληζηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή 

4. Θεσξίεο ηνπ θχινπ θαη ςπραλάιπζε 

 

 

Β΄ Εξάμηνο 

5. Φχιν θαη πγεία 

6. Φχιν θαη πιηθφο πνιηηηζκφο 

7. Φχιν θαη κεηαλάζηεπζε  

8. Γιψζζα, θχιν θαη ζεμνπαιηθφηεηα   

 

 

4. Πεπιλήψειρ Μαθημάτων 

 

1. ΓΦ-1  Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θύισλ 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Eπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε 3 επηκέξνπο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα 

παξνπζηάδεη ηελ ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζχγρξνλε θεκηληζηηθή 

ζθέςε θαζψο θαη ην ηζηνξηθφ θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν αλαδείρζεθε ε ζχγρξνλε 

αλζξσπνινγηθή πξνβιεκαηηθή γηα ην θχιν. Δηδηθφηεξα κέζα απφ θάπνηα παξαδείγκαηα ε ελφηεηα απηή 

αληρλεχεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε αλζξσπνινγία έρεη θαηά θαηξνχο αληιήζεη απφ ηε 

θεκηληζηηθή θξηηηθή θαζψο θαη εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε, ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ή ζηελ απνδπλάκσζε δηεθδηθήζεσλ ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. ηε δεχηεξε ελφηεηα 

εμεηάδεηαη ε ζχγρξνλε αλζξσπνινγηθή πξνβιεκαηηθή γηα ην θνηλσληθφ θχιν σο ελλνηνινγηθφ 

εξγαιείν ηεο αλζξσπνινγηθήο αλάιπζεο θαη ζε ζρέζε κε ηα ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ αληη-νπζηνθξαηηθή ζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Δπίζεο ζρνιηάδνληαη νη 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο ζπδήηεζεο γηα ην θχιν: ε ζρέζε βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θχινπ, ην θχιν 
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σο ζπκβνιηθή θαηαζθεπή θαη επηηειεζηηθή πξαθηηθή θαη ηέινο ην θχιν σο πξίζκα γηα ηελ κειέηε ησλ 

πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ ηεο ηαπηφηεηαο. Σέινο ε ηξίηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζε παξαδείγκαηα πνπ 

εηθνλνγξαθνχλ ηελ ρξήζε ηεο αλζξσπνινγηθήο πξνβιεκαηηθήο γηα ην θχιν ζηε κειέηε ηεο 

ζειπθφηεηαο θαη ηνπ αλδξηζκνχ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεο γπλαηθείαο ζέζεο, ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηεο 

ζξεζθείαο θαη ηεο πνιηηηθήο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο.  

 ΣΟΥΟΗ: Παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ ζηελ αλζξσπνινγία ηνπ θχινπ θαη εμεηδίθεπζεο ζην 

εζλνγξαθηθφ πεδίν ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Με βάζε γξαπηέο εξγαζίεο θαη πξνθνξηθή επίδνζε ζην ζεκηλαξηαθφ κάζεκα.    

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

 

ΓΦ-2 Ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θύισλ: Αλδξηθέο ηαπηόηεηεο ζηελ Δπξώπε (19νο – 20όο αη.)  

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γηάλλεο Γηαλληηζηψηεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Οη δηαιέμεηο έρνπλ ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα 

ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ηεο αλδξηθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ παξαδείγκαηα ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο.  

Πξφθεηηαη κε άιια ιφγηα λα καο απαζρνιήζνπλ νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ 

αλδξηζκνχ θαη νη πξαθηηθέο επηηέιεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα κεηαβαιιφκελα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, 

πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηνπο. Σν ρξνληθφ εχξνο ηεο ζπδήηεζεο εθηείλεηαη απφ ηα ηέιε 

ηνπ 18νπ αηψλα κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Θεσξεηηθή καο αθεηεξία απνηειεί ε 

ηζηνξηνγξαθηθή ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο «ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ», «ηεο ηζηνξίαο ηνπ θχινπ» ηεο 

«λέαο εξγαηηθήο ηζηνξίαο» θαη ηεο «ηζηνξίαο ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ» θαη κεζνδνινγηθή καο επηινγή ε 

ππνγξάκκηζε ηεο αιιειφδξαζεο κεηαμχ ησλ αλαιπηηθψλ θαηεγνξηψλ θχιν, ηάμε, ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

ειηθία. Χο πεδία δηεξεχλεζεο έρνπκε επηιέμεη ηελ εξγαζία, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ νηθία, ην έζλνο θαη ηνλ 

εζληθηζκφ, ηνλ αζηηθφ ρψξν, ηνπο ηαηξηθνχο ιφγνπο γχξσ απφ ην ζψκα, ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο θαη ηε βία.  

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/θνηηεηψλ κε ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα 

ζπγθξφηεζεο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Ζ ηειηθή βαζκνινγία δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

α. πκκεηνρή ζην κάζεκα (παξνπζηάζεηο θαη γεληθφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε) (30%) 

β. Μηθξή εξγαζία (20%) 

γ. Μεγάιε εξγαζία (50%) 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

 

ΓΦ-3 Φύιν, θεκηληζηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Βελεηία Καληζά  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα ζέηεη ζην επίθεληξν ηηο έλλνηεο «γπλαίθεο», «θχιν», 

«πνιηηηθή», «θεκηληζκφο/νί» θαη πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Πξαγκαηεχεηαη 

δεηήκαηα πνπ δηαηξέρνπλ ηε λεσηεξηθφηεηα θαη επηρεηξεί κηα «αξραηνινγία» ησλ ελλνηψλ, εμεηάδνληαο 

ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηακφξθσζε, θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζεκαζίεο ηνπο. Παξάιιεια, ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζρέζε ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο θαη απνζθνπεί ζηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο δηάζηαζεο ησλ ζχγρξνλσλ θεκηληζηηθψλ ζεσξηψλ ζε επηζηεκνινγηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ επίπεδν. 

Ζ έκθαζε ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ησλ κέρξη ηφηε 

ζεσξνχκελσλ σο «πξνζσπηθέο» ζπλζήθεο, ε νπνία ζπλνςίζηεθε ζηε θξάζε «ην πξνζσπηθφ είλαη 

πνιηηηθφ», άλνημε ην δξφκν γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ζέκαηα φπσο ην ζψκα, ε αλαπαξαγσγή θαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Μεηέπεηηα ζεσξήζεηο ηφληζαλ φηη νη δηεθδηθήζεηο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, 

ηνπιάρηζηνλ ζηε Γχζε, δελ είλαη πνηέ νπδέηεξεο, αιιά, ζπλδένληαη κε ην θχιν, ηε θπιή θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο νη επηκέξνπο άμνλεο ζπδήηεζεο αλαθέξνληαη, θπξίσο, ζε 

«πνιηηηθέο ηεο αλαπαξαγσγήο» (κεηξφηεηα, λέεο ηερλνινγίεο αλαπαξαγσγήο, «ην δεκνγξαθηθφ») θαη 

«πνιηηηθέο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο» (γάκνο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ζεμνπαιηθφηεηα θαη «δεκφζηνο» 

ρψξνο). 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ αλαγλψξηζε ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο δηάζηαζεο ηεο έκθπιεο δηάθξηζεο. Ζ εμνηθείσζε κε ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο θεκηληζηηθήο 

ζθέςεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κε αλαθνξά ζηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε ππνγξάκκηζε ηνπ πνιηηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο θεηκέλσλ, πξνβνιή 

εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 
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ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Καλέλα. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηέο εξγαζίεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

 

ΓΦ-4 Θεσξίεο ηνπ θύινπ θαη ςπραλάιπζε 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν ζεκηλάξην επηθεληξψλεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ θνηλσληθνχ/πνιηηηζκηθνχ θαη ςπρηθνχ ζηηο κειέηεο γηα ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

Δπηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο απηήο ζην βαζκφ πνπ   ν ηξφπνο πνπ βηψλνπκε ηηο 

πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο γηα ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα δελ είλαη ηφζν λνεηηθφο θαη ζπλεηδεηφο 

φζν ςπρηθφο  θαη αζπλείδεηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε 

εζηηάδεη ζηελ εμέηαζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ αλζξσπνινγίαο θαη ςπραλάιπζεο θαη θπξίσο κεηαμχ 

ςπραλαιπηηθήο έκπλεπζεο αλζξσπνινγηθψλ κειεηψλ θαη αλζξσπνινγηθήο/εζλνγξαθηθήο θαηεχζπλζεο 

ςπραλαιπηηθψλ έξγσλ. Ο δηάινγνο απηφο πνπ έρεη αξρίζεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

επηθεληξψλεηαη ζην θχιν, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ ζπγγέλεηα αθνχ νη ζεκαηηθέο απηέο βξίζθνληαη 

ζην επίθεληξν ησλ ςπραλαιπηηθψλ κειεηψλ. ηηο ςπραλαιπηηθήο έκπλεπζεο αλζξσπνινγηθέο κειέηεο 

ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη εθείλεο πνπ δελ ζεσξνχληαη φηη πξνέξρνληαη απφ κία απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε 

«ςπραλαιπηηθή αλζξσπνινγία» αιιά θαη απφ ηελ αλζξσπνινγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ (affects) θαη ηεο 

ελζσκάησζεο.  Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ηνλ δηάινγν κε ηελ ςπραλάιπζε πνπ έρνπλ επηρεηξήζεη ήδε 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘70 νη ζπνπδέο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. ην πιαίζην ηεο ελφηεηαο 

απηήο ζα εμεηαζηεί θαη ε  ρξήζε ηεο ςπραλάιπζεο αιιά θαη ηεο αλζξσπνινγίαο ζε ηξέρνληα  πνιηηηθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγγέλεηα θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα.  

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ζεκαζία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ ζπλερηδφκελνπ έληνλνπ δηαιφγνπ κεηαμχ αθελφο 

ηεο ςπραλάιπζεο θαη αθεηέξνπ ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ησλ θεκηληζηηθψλ/queer ζπνπδψλ, δελ έγθεηηαη 

ηφζν ζηελ αλαδήηεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο -θνηλσλην-ινγηθήο θαη ςπραλαιπηηθήο- πξνζέγγηζεο φζν 

ζην φηη ν δηάινγνο, ε ζπλάληεζε απηή πξνυπνζέηνπλ ηελ επαλεμέηαζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ ζεκειίσλ 

ησλ ζπλνκηιεηξηψλ επηζηεκψλ.  

ΣΟΥΟΗ: Να εμνηθεηψζεη ηηο θνηηήηξηεο/-έο κε ηνλ δηάινγν ηεο ςπραλάιπζεο κε ηηο ζεσξίεο ηνπ θχινπ 

θαη ηελ αλζξσπνινγία. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: πκκεηνρή ζην ζεκηλάξην, γξαπηέο εξγαζίεο, ηειηθή γξαπηή εξγαζία.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

 

ΓΦ-5 Φύιν θαη πγεία 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Νηηάλλα Σξάθα 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Ζ «πγεία» σο έλλνηα, ηδίσκα, θαη θνηλσληθή αμία δηακνξθψλεηαη 

απφ ηηο επηξξνέο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ ππνθεηκεληθφηεηα, ε 

ξεπζηφηεηα θαη ε πνιηηηζκηθή ζρεηηθφηεηα πνπ ηελ δηαθξίλνπλ θαζηζηνχλ δχζθνιν ηνλ 

«αληηθεηκεληθφ» ηεο πξνζδηνξηζκφ  – παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ δηεζλψλ 

ηαηξηθψλ νξγαλψζεσλ λα θαηαιήμνπλ ζε έλαλ παγθφζκηα απνδεθηφ νξηζκφ ηεο πγείαο.  Χο 

θαληαζηαθφο ζηφρνο, ε αλαδήηεζε ηεο πγείαο απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ δηαηήξεζε ή κε 

ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, ην νπνίν θηάλεη ηειηθά λα ζπγθξνηεί έλα δήηεκα πνιηηηθφ θαη ζπλάκα εζηθφ. 

Οη θαηεγνξίεο «αξζεληθφ-ζειπθφ» ή «άλδξαο-γπλαίθα» εθπξνζσπνχλ βαζηθέο έλλνηεο, ηφζν ζηηο 

ζπδεηήζεηο πεξί πγείαο πνπ θηινμελνχλ ηα ΜΜΔ  – νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηηο λφζνπο  – φζν θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πιεζπζκηαθνχ πξνθίι ηεο θαηαλνκήο 

κηαο λφζνπ, θαζψο ζπγθξνηνχλ κεηαβιεηέο ζε θνηλσληθν-επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο κε ζέκα ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ λνζεκάησλ, σο έλδεημε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζε έλαλ ππφ έξεπλα πιεζπζκφ.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο- κεηαβιεηέο είλαη επηθαλεηαθέο θαη πξνζεγγίδνπλ ζην ειάρηζην ην βάζνο 

ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, φπσο απηφ λνεκαηνδνηείηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο 

θεκηληζηηθέο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο θαη αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

ΣΟΥΟΗ: Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηνπνζεηεί ηελ αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ ζην 

επξχηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα : α) ζην πιαίζην ηεο 

ηαηξηθήο δηάγλσζεο (λφζνο), β) ζην πιαίζην ηεο ππνθεηκεληθήο αίζζεζεο ηεο δπζθνξίαο (αζζέλεηα), θαη 

ηέινο γ) ζην ζπκθξαδφκελν ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο θαη επηηέιεζεο ηεο «πάζεζεο» (αξξψζηηα).  Ζ 

δπλακηθή ζρέζε / αιιειεπίδξαζε κεηαμχ  «πγείαο» θαη θνηλσληθνχ θχινπ εμεηάδεηαη κέζα απφ 

θεκηληζηηθέο, καξμηζηηθέο, θνπθσηθέο, θ.α. ζεσξεηηθέο θαη αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο νπνίεο 
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ρξεζηκνπνηνχλ ζπγγξαθείο-εξεπλεηέο ηεο θξηηηθήο ηαηξηθήο αλζξσπνινγίαο,  φπσο νη : Nancy Scheper-

Hughes & Margaret Lock, Arthur Kleinman, Emily Martin, Rayna Rapp, Paul Farmer.  Σν ελδηαθέξνλ 

ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεη ζηε ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηδενινγίαο, ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

θαη ζηελ ηερλνινγία ηεο «ηαηξηθήο» («παξαδνζηαθήο», «ελαιιαθηηθήο», «θιαζηθήο δπηηθήο ηαηξηθήο»), 

θαη ηέινο ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ κε ηελ δηακφξθσζε ηεο «επηζηήκεο» θαη ηηο 

«εζηθέο» ηεο (π.ρ. βην-εζηθή, βην-εμνπζία, βην-πνιηηηθή). 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαδείγκαηα απφ ηελ εζλνγξαθία θαη ηελ ηζηνξηνγξαθία (απφ ηελ αξραηνινγία, 

ηελ ηέρλε & ηελ ινγνηερλία), πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα φπσο : 

 Δπηζηήκε θαη «ζεμνπαιηθφο δηκνξθηζκφο», επεκβάζεηο ζηα γελλεηηθά φξγαλα 

 Αληηιήςεηο πεξί ζχιιεςεο  ζηελ αξραηφηεηα  

 εμνπαιηθφηεηα, γέλλα θαη αλαπαξαγσγή – δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Έξεπλεο φζνλ αθνξά ηηο «λφζνπο ηνπ «αζζελνχο θχινπ», π.ρ. πζηεξία, λπκθνκαλία, «ζηεηξφηεηα», 

«ςπρξφηεηα-ζεμνπαιηθή απνρή» 

 Κνηλσληθφ θχιν θαη ζεξαπεπηέο, π.ρ. ζακάλνη, curanderos, «κακέο», καηεπηήξεο θαη καίεο  

 Φχιν θαη «πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλα ζχλδξνκα» (culture bound syndromes), π.ρ. θαθφ κάηη, λεχξα, 

susto, chacore, amok 

 Μεηακνληέξλα ζχλδξνκα θαη θνηλσληθφ θχιν, π.ρ. λεπξηθή αλνξεμία, ηλνκπαιγία, επηινρία 

θαηάζιηςε 

 Αληηιήςεηο πεξί παξέθθιηζεο, αλσκαιίαο θαη «ηαηξηθψλ ιχζεσλ» κέζα ζην ρξφλν  

 Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή ζηηο κεηα-βηνκεραληθέο θνηλσλίεο   

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο θαη ζρνιηαζκφο θεηκέλσλ, πξνβνιή 

εζλνγξαθηθψλ ηαηληψλ, κηθξέο πξαθηηθέο αζθήζεηο πξνο ζπδήηεζε.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηέο εξγαζίεο, ηειηθή εμέηαζε.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

 

ΓΦ-6 Φύιν θαη πιηθόο πνιηηηζκόο 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Έιηα Πεηξίδνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

 

ΓΦ-7 Φύιν θαη κεηαλάζηεπζε 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πελειφπε Σνπάιε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο, 

«θπιήο» θαη εζλφηεηαο, έρνληαο σο βαζηθφ πξίζκα δηεξεχλεζήο ηνπο ην θχιν. Θέηεη σο άμνλα 

ζπδήηεζεο ηελ κε πνιηηηζκηθνχο, «θπιεηηθνχο» θαη έκθπινπο φξνπο ζπγθξφηεζε ηνπ «κεηαλάζηε» θαη 

ηνπ «πξφζθπγα» ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη εμεηάδεη ηελ αιιεινδηαπινθή ηνπο κε θαηλφκελα 

εζληθηζκνχ, μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ. Δπηπιένλ, κέζα απφ κία αλζξσπνινγηθή πξνβιεκαηηθή 

πξνζεγγίδεη κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαλαζηεπηηθέο θαη πξνζθπγηθέο νκάδεο ζηελ ειιεληθή θαη 

ζε άιιεο θνηλσλίεο, θαη δηεξεπλά ηα πεδία ηεο εξγαζίαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο ζπγγέλεηαο σο 

πξνλνκηαθά πιαίζηα αλάδεημεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

 

ΓΦ-8 Γιώζζα, θύιν θαη ζεμνπαιηθόηεηα 

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Καλάθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν κάζεκα εζηηάδεη ζε δχν δεηήκαηα: α) ηελ εμνηθείσζε κε ηελ θνηλσληνγισζζνινγηθή 

έξεπλα πνπ έρεη σο αληηθείκελν ην θχιν θαη β) κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο ελδεηθηηθήο ζρέζεο 

γιψζζαο-θχινπ-ζεμνπαιηθφηεηαο. Δζηηάδνληαο ζην θχιν σο αλαιπηηθή θαηεγνξία ζηε κειέηε ηεο 

γιψζζαο, ζα εμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηπρφλ δηαθνξνπνηείηαη ε γισζζηθή παξαγσγή 

ησλ ππνθεηκέλσλ βάζεη ην θχινπ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη δεηήκαηα γισζζηθήο αληζφηεηαο θαη 

ζεμηζκνχ ζε φια ηα επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο. Παξάιιεια, ζα γίλεη ζαθήο ε αιιειεμάξηεζε 

γισζζηθψλ κνηίβσλ θαη έκθπισλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ησλ γισζζηθψλ ζηάζεσλ ησλ έκθπισλ 

ππνθεηκέλσλ. Πξνθαλψο, ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα δηαθξίλνληαη, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Χζηφζν, 

εμεηάδνληαο ηνλ παξάγνληα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο ζηελήο δηαπινθήο ηνπ κε ηε γιψζζα, ζα 
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δηαπηζηψζνπκε φηη κηα ζπδήηεζε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ρσξίο αλαθνξά ζην θχιν είλαη αλεδαθηθή, 

ελψ, ηαπηφρξνλα θάζε ζπδήηεζε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα πνπ ιακβάλεη ππφςε ην θχιν επηζηξέθεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζην βαζκφ πνπ ε εηεξνθαλνληθφηεηα απνηειεί ζεζκφ, ε φπνηα ζρέζε κεηαμχ θχινπ-

γιψζζαο-ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη, ελ πνιινίο, πξνδηαγεγξακκέλε βάζεη ηζρπξφηαησλ ζηεξενηχπσλ. 

Παξφια απηά, ζην βαζκφ πνπ ε γιψζζα δελ δνκείηαη κφλν απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη αιιά θαη ην 

δνκεί κε ηε ζεηξά ηεο, ππάξρεη πάληα θάπνην πεξηζψξην δηαπξαγκάηεπζεο. Απηή ε δηαπξαγκάηεπζε—

θαη ην θνηλσληθφ ηεο θφζηνο--είλαη εκθαλήο ζην ιφγν ησλ αηφκσλ (θαη ησλ νκάδσλ) πνπ αξλνχληαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηα πξνηάγκαηα ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εηεξνθαλνληθφηεηαο, παίξλνληαο απνζηάζεηο 

απφ ηα έκθπια ζηεξεφηππα αιιά θαη ην ξίζθν πνπ ελέρεη ε κε-επζπγξακκηζκέλε γισζζηθή, έκθπιε 

ή/θαη ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. 

ΣΟΥΟΗ: Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ έξεπλα γιψζζαο θαη θχινπ θαη γιψζζαο θαη 

ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηε ζθνπηά ηεο γισζζνινγίαο. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Γξαπηή άζθεζε, δχν γξαπηέο εξγαζίεο, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

 

Γηεχζπλζε ηνπ ΠΜ Γπλαίθεο θαη Φύια 

Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο,  

Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, 81 100 Μπηηιήλε, Λέζβνο, ηει. 22510-36342 

gender@sa.aegean.gr   

 

 

ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 

Κέληξν επηθνηλσληψλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 22510-36000, fax 22510-36099 

Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο & Ηζηνξίαο: 

Γξακκαηεία Πξνπηπρηαθνχ   22510-36303 θαη 36323, fax 22510-36309  

Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθνχ 22510-36331, fax 22510-36349 

Δξγαζηήξην Τπνινγηζηψλ 22510-36315 θαη 36325  

Βηβιηνζήθε 22510-36030/1 

Γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 22510-36109 

Γηεχζπλζε πνπδψλ 22510-36161  

Γξαθείν πγγξακκάησλ 22510-36114 

Γξαθείν Γηαζχλδεζεο 22510-36117/8 

Πξφγξακκα ERASMUS 22510-36165 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 22510-36200 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο 22510-36400 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 22510-36350 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο 22510-36800 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο 22510-36500 
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