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ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ακαδημαώκϐ Ϊτοσ 2009/10 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΞΗ: 

Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ, αναπληρωτόσ καθηγητόσ 
Παναγιώτησ Δουκϋλλησ, αναπληρωτόσ καθηγητόσ 
Φϊρησ Εξερτζϐγλου, αναπληρωτόσ καθηγητόσ 
Βαςιλικό Γαλανό-Μουτϊφη, αναπληρώτρια καθηγότρια 
Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, καθηγητόσ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σο Σµόµα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου ολοκλόρωςε και 

καταθϋτει την πρώτη Ϊκθεςη Εςωτερικόσ Αξιολϐγηςησ. ε αυτόν παρουςιϊζεται ςυςτηματικϊ 

το διδακτικϐ, ερευνητικϐ και ϊλλο επιςτηµονικϐ ϋργο που επιτϋλεςαν τα µϋλη του Σμόματοσ 

κατϊ τη διϊρκεια τησ πενταετύασ 2005-2010, καθώσ και οι υπϊρχουςεσ υποδοµϋσ και οι 

παρεχϐµενεσ υπηρεςύεσ. Επύςησ αποτιμώνται κριτικϊ οι δραςτηριϐτητεσ του Σμόματοσ. 

Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ υπόρξε το πρώτο Πανεπιςτημιακϐ Σμόμα 

ςτην Ελλϊδα που ανϋπτυξε απϐ το τϋλοσ τησ δεκαετύασ του 80 ϋνα ολοκληρωμϋνο προπτυχιακϐ 

πρϐγραμμα ςπουδών ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα, μύα απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ κοινωνικϋσ 

επιςτόμεσ διεθνώσ, ϐςο και ςτην Ιςτορύα, καλλιεργώντασ το διϊλογο των δϑο επιςτημών. Επύςησ 

υπόρξε ϋνα απϐ τα πρώτα Σμόματα που ςυγκρϐτηςαν ϋναν ολοκληρωμϋνο διετό κϑκλο 

μεταπτυχιακών ςπουδών πολϑ πριν θεςμοθετηθοϑν οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ με τον νϐμο 

2916/2001. Οι πρωτοπϐρεσ αυτϋσ πρωτοβουλύεσ, παρϊ τισ ςυχνϊ αντύξοεσ ςυνθόκεσ, ϋγιναν με 

τρϐπο ςυςτηματικϐ, ςτη βϊςη επιςτημονικών και παιδαγωγικών αρχών, η αξύα των οπούων ςτη 

ςυνϋχεια επιβεβαιώθηκε απϐ τισ κατευθϑνςεισ που κατϐπιν θεςμοθετόθηκαν απϐ την Πολιτεύα. 

Γι’ αυτϐ και τα προγρϊμματα ςπουδών ϐςο και ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ πρωτοβουλύεσ του 

Σμόματοσ λειτοϑργηςαν ωσ πρϐτυπο για νεϐτερα Σμόματα που καλλιεργοϑν τα ύδια 

επιςτημονικϊ αντικεύμενα.  

Ειδικϐτερα, ςτο μεταπτυχιακϐ επύπεδο, το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

προςπϊθηςε να διατηρόςει ϋνα επύπεδο δϐκιμησ και ςτϋρεησ ακαδημαώκόσ λειτουργύασ, 

αποφεϑγοντασ τισ εκπτώςεισ τισ οπούεσ οι πληθωριςτικϋσ πιϋςεισ για ανϊπτυξη επϋβαλαν αλλοϑ. 

Γι’ αυτϐ και το Σμόμα μασ κατϊφερε να αποτελϋςει μια αξιϐπιςτη δεξαμενό ςτελϋχωςησ του 

νϋου αυτοϑ επιςτημονικοϑ χώρου, αλλϊ και να γύνει το πρώτο Σμόμα διεθνώσ ϐςον αφορϊ ςτην 

εθνογραφικό διερεϑνηςη τησ ςϑγχρονησ ελληνικόσ κοινωνύασ. Επύςησ, ϐπωσ δεύχνουν οι 

ακαδημαώκϋσ δημοςιεϑςεισ των διδαςκϐντων και οι επιςτημονικϋσ δραςτηριϐτητεσ του 

Σμόματοσ, το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ εύναι καλϊ ςυγχρονιςμϋνο με το 

διεθνϋσ επιςτημονικϐ γύγνεςθαι. Μϋςα ςτο χρϐνο τα μϋλη του Σμόματοσ κατϊφεραν να 

ανανεώςουν τισ επιςτημονικϋσ τουσ καταβολϋσ ςε γνωςτϊ ακαδημαώκϊ ιδρϑματα του 

εξωτερικοϑ (τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ, των ΗΠΑ και τησ Γαλλύασ) ςτο επύπεδο τησ ϋρευνασ, τησ 

ςυγγραφόσ και τησ διδαςκαλύασ, προςδύδοντασ ςτο Σμόμα ϋνα διεθνϋσ προφύλ. 

Η ϋμφαςη ςτη δημοκρατικό ςυγκρϐτηςη και λειτουργύα τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ, η 

προτεραιϐτητα ςτη δϐκιμη εκπαιδευτικό λειτουργύα, καθώσ και η μϋριμνα για την εν γϋνει 

καλλιϋργεια των επιςτημών τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και τησ Ιςτορύασ, με ςυνϋπεια, 

εξωςτρϋφεια και υψηλϊ επιςτημονικϊ κριτόρια παραμϋνουν ςταθερϊ γνωρύςματα τησ 

ταυτϐτητασ του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ. Σα παραπϊνω 

χαρακτηριςτικϊ, που αναπαρϊγονται μϋχρι ςόμερα, ςε ςυνδυαςμϐ με κϊποιεσ πρϐςφατεσ 

ςημαντικϋσ επιτυχύεσ, ϐπωσ η πανελλαδικό διϊκριςη ςτο Πρϐγραμμα τησ Θερινόσ Πρακτικόσ 

Ωςκηςησ αλλϊ και η υψηλό επύδοςη ςτα Προγρϊμματα Μεταδιδακτορικόσ Ϊρευνασ 
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«Πυθαγϐρασ» και Διδακτορικόσ Ϊρευνασ «Ηρϊκλειτοσ», δημιουργοϑν αιςιοδοξύα αλλϊ ϐχι 

εφηςυχαςμϐ. Η παροϑςα Ϊκθεςη καταγρϊφει ελλεύψεισ και ςηµεύα ςτα οπούα υπϊρχουν 

περιθώρια βελτύωςησ. Η αντιμετώπιςη των ϐποιων αδυναμιών θα ςυμβϊλει ςτην περαιτϋρω 

αναβϊθμιςη των εκπαιδευτικών, διοικητικών και επιςτημονικών λειτουργιών του Σμόματοσ. 

το ςημεύο αυτϐ πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι ςτο Σμόμα αναπτϑχθηκε ϋνασ ϋντονοσ 

προβληµατιςµϐσ ωσ προσ τον τρϐπο µε τον οπούο η ΑΔΙΠ ϋχει οργανώςει τα πρϐτυπα των 

εκθϋςεων αξιολϐγηςησ. Ιδιαύτερα απαςχϐληςε το γεγονϐσ ϐτι το επικρατοϑν πρϐτυπο δεν 

επιτρϋπει να αναδειχθοϑν τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ διδακτικόσ, ερευνητικόσ και εν γϋνει 

ακαδηµαώκόσ δραςτηριϐτητασ των µελών τησ κρινϐμενησ ακαδημαώκόσ μονϊδασ, καθώσ η 

ϋµφαςη δύνεται κυρύωσ ςτα ποςοτικϊ ςτοιχεύα. Επύςησ προβλημϊτιςε η ϋμφαςη που δύνεται ςτη 

χρηματοδοτοϑμενη ϋρευνα, κϊτι που παραβλϋπει το γεγονϐσ ϐτι ςε επιςτημονικοϑσ κλϊδουσ 

ϐπωσ η Ιςτορύα και η Κοινωνικό Ανθρωπολογύα η αναλογύα εφαρμοςμϋνησ και βαςικόσ ϋρευνασ 

ςαφώσ κλύνει υπϋρ τησ δεϑτερησ, ενώ οι ευκαιρύεσ χρηματοδϐτηςησ τησ βαςικόσ ϋρευνασ εύναι 

περιοριςμϋνεσ. 

Παρϊ τισ ϋντονεσ επιφυλϊξεισ που υπϊρχουν ωσ προσ τη χρόςη των αποτελεςμϊτων των 

αξιολογόςεων, τα µϋλη του Σµόµατοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ εκφρϊζουν την 

ελπύδα η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ να οδηγόςει ςε ϋνα γϐνιµο διϊλογο τϐςο ςτο εςωτερικϐ των 

ύδιων των Πανεπιςτηµύων ϐςο και µεταξϑ των Πανεπιςτηµύων και του ΤΠΕΠΘ και κυρύωσ ςε µια 

ορθό και ουςιαςτικό χρόςη των αποτελεςµϊτων απϐ την Πολιτεύα, µε ςτϐχο την ενύςχυςη και τη 

βελτύωςη τησ δηµϐςιασ Παιδεύασ. 

ήςον αφορϊ ςτην παροϑςα Ϊκθεςη, ο αναγνώςτησ θα πρϋπει να λϊβει υπϐψη του καταρχόν 

ϐτι η Ομϊδα ςϑνταξησ τησ Ϊκθεςησ Εςωτερικόσ Αξιολϐγηςησ ϋκρινε ςκϐπιμο να παρουςιϊςει τισ 

βαςικϋσ διαςτϊςεισ τησ λειτουργύασ του Σμόματοσ χωρύσ να εντϊξει ςτο κυρύωσ ςώμα τησ 

ϋκθεςησ μεγϊλο ϐγκο πληροφοριών που θα επιβϊρυνε την ανϊγνωςη. Ϊτςι ςημαντικϊ ςτοιχεύα 

για το επιςτημονικϐ ϋργο, τισ δραςτηριϐτητεσ, τη φυςιογνωμύα του Σμόματοσ καθώσ και των 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακων προγραμμϊτων βρύςκονται ςτα Παραρτόματα. Εκεύ ο 

αναγνώςτησ μπορεύ να βρει επιπρϐςθετεσ πληροφορύεσ για την αξιολϐγηςη των μεταπτυχιακών 

προγραμμϊτων του Σμόματοσ, τισ δημοςιεϑςεισ των διδαςκϐντων, τισ διδακτορικϋσ διατριβϋσ, 

τα προγρϊμματα ςπουδών, τουσ κανονιςμοϑσ λειτουργύασ και ϊλλα. Εξϊλλου, ςε ςυγκεκριμϋνα 

ςημεύα του κειμϋνου η ϋκθεςη παραπϋμπει ςτα αντύςτοιχα παραρτόματα. Επύςησ πρϋπει να 

διευκρινιςτεύ ϐτι η Ομϊδα ςϑνταξησ, ακολουθώντασ πιςτϊ τισ οδηγύεσ, δεν επιχεύρηςε να 

παρουςιϊςει το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ ςτο ςϑνολο τησ εικοςαετοϑσ 

ιςτορύασ του, αλλϊ περιορύςτηκε, με κϊποιεσ εξαιρϋςεισ (π.χ. Ϊκθεςη Απολογιςμοϑ για τισ 

μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα και την Ιςτορύα), ςε ςτοιχεύα που 

αφοροϑν το διϊςτημα 2005-2010. 

 

1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΣΚΑΙ 

Η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των ελληνικών ΑΕΙ προβλϋπεται με τον 3374/2005 (ΥΕΚ 189, τ. Α΄). 

ϑμφωνα με την νομοθεςύα η διαδικαςύα αυτό προβλϋπει δϑο ςτϊδια αξιολϐγηςησ: την 

εςωτερικό, που υλοποιοϑν τα ύδια τα Σμόματα με ετόςιεσ εκθϋςεισ, και την εξωτερικό, η οπούα 

ακολουθεύ μετϊ τη ςϑνταξη τησ ϋκθεςησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ και την αποςτολό τησ ςτην 

ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτημύου. Σα Σμόματα ϋχουν τη δυνατϐτητα να ακολουθόςουν το πρϐτυπο 

αξιολϐγηςησ που πρϐτεινε η ΑΔΙΠ ό να διαμορφώςουν ϋνα ερωτηματολϐγιο με βϊςη τισ δικϋσ 

τουσ ανϊγκεσ και ιδιαιτερϐτητεσ. Οι εκθϋςεισ αξιολϐγηςησ των Σμημϊτων αποτελοϑν τη βϊςη 

αξιολϐγηςησ του Πανεπιςτημύου. το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ ξεκύνηςε 

με τη δημιουργύα τησ ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτημύου μετϊ απϐ απϐφαςη τησ υγκλότου του 

Ιδρϑματοσ ςτη υνεδρύαςη τησ 22/29.01.09. Ακολοϑθωσ ζητόθηκε απϐ τα Σμόματα να 

οργανώςουν τισ Ομϊδεσ Εςωτερικόσ Αξιολϐγηςησ (ΟΜΕΑ) που θα όςαν υπεϑθυνεσ για τη 

διαδικαςύα των εςωτερικών αξιολογόςεων. Η ΜΟΔΙΠ δεςμεϑτηκε να ενημερώςει τα Σμόματα 

και να αποςτεύλει υλικϐ για τη διαδικαςύα τησ αξιολϐγηςησ ςτη βϊςη ςυγκεκριμϋνων 
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κατευθϑνςεων. Σο υλικϐ αυτϐ και οι κατευθϑνςεισ για τη ςϑνταξη των ετόςιων εκθϋςεων 

δϐθηκαν τελικϊ απϐ την ΜΟΔΙΠ τον Οκτώβριο του 2009 και κοινοποιόθηκαν ςε ϐλα τα μϋλη 

ΔΕΠ του Σμόματοσ ςτισ 3 Νοεμβρύου 2009.  

Με απϐφαςη τησ υπ’ αριθ. 5/4.03.09 Γενικόσ υνϋλευςησ (Γ) δημιουργόθηκε ςτο Σμόμα 

Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (ΣΚΑΙ) ΟΜΕΑ, ςτην οπούα αποφαςύςτηκε να 

ςυμμετϋχουν ϐλοι οι καθηγητϋσ πρώτησ και δεϑτερησ βαθμύδασ που υπηρετοϑν ςε αυτϐ. Σην 

Ομϊδα αυτό αποτελοϑν οι Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, Ντιϊνα Σρϊκα, Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ, 

Φϊρησ Εξερτζϐγλου, Παναγιώτησ Δουκϋλλησ, Βαςιλικό Μουτϊφη, Σύτοσ Παπαμαςτορϊκησ. Η 

Ομϊδα, μετϊ απϐ ανταλλαγό απϐψεων, αποφϊςιςε την ϊμεςη ςϑνταξη ερωτηματολογύου για 

ϐλουσ τουσ διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ, ςτη βϊςη του οπούου θα ςυνταςςϐταν η ετόςια ϋκθεςη 

αξιολϐγηςησ για το ϋτοσ 2008-2009. Εκτιμόθηκε ϐτι το Σμόμα ϐφειλε να κινηθεύ ϊμεςα, ςτο 

βαθμϐ που πολλϋσ απϐ τισ ερευνητικϋσ και διδακτικϋσ δραςτηριϐτητεσ του, κυρύωσ τα 

μεταπτυχιακϊ και ερευνητικϊ του προγρϊμματα, θα αντιμετώπιζαν πρϐβλημα χρηματοδϐτηςησ 

αν δεν υπόρχε ϋκθεςη εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ μϋχρι τον Αϑγουςτο 2010. Οι αρχικϋσ οδηγύεσ 

του Πανεπιςτημύου αφοροϑςαν τη ςϑνταξη δϑο ετόςιων εκθϋςεων, ςτη βϊςη των οπούων θα 

προϋκυπτε η ϋκθεςη που θα κατϋθετε το Σμόμα ςτη ΜΟΔΙΠ.  

Οι ερωτόςεισ ςτο υπϐδειγμα ερωτηματολογύου που αφοροϑςε το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 

2008/2009 ςυμφωνόθηκε να καλϑπτουν τουσ τομεύσ του διδακτικοϑ ϋργου ςε προπτυχιακϐ και 

μεταπτυχιακϐ επύπεδο, τισ διδακτικϋσ και ερευνητικϋσ υποδομϋσ του Σμόματοσ και τησ 

Βιβλιοθόκησ, καθώσ και τισ διοικητικϋσ υπηρεςύεσ. την ΟΜΕΑ εκφρϊςτηκαν αντιρρόςεισ για τη 

ςϑνταξη ερωτηματολογύων αξιολϐγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ απϐ τουσ φοιτητϋσ, 

λϐγω των γνωςτών προβλημϊτων που ϋχουν παρατηρηθεύ ςτη ςταθερό προςϋλευςη των 

φοιτητών. Παρϐτι το ζότημα αυτϐ αφορϊ το ςϑνολο των ελληνικών ΑΕΙ, αποφαςύςτηκε να μη 

ςυνταχθεύ αντύςτοιχο ερωτηματολϐγιο, ςε αναμονό και των κατευθϑνςεων τησ ΜΟΔΙΠ για το 

θϋμα. Αποφαςύςτηκε ϐμωσ η ςϑνταξη απογραφικοϑ δελτύου για ϐλουσ τουσ διδϊςκοντεσ του 

Σμόματοσ (ΔΕΠ και ςυμβαςιοϑχοι 407), που θα κατϋγραφε τη ςυγγραφικό τουσ δραςτηριϐτητα 

ςτο διϊςτημα 2004-200, η οπούα αποτυπώνει τισ ερευνητικϋσ τουσ κατευθϑνςεισ. Σα 

ερωτηματολϐγια και τα απογραφικϊ δελτύα αποτελοϑν τη βϊςη τησ ςϑνταξησ τησ εςωτερικόσ 

ϋκθεςησ του ΣΚΑΙ για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/2009.  

Η ςϑνταξη του ερωτηματολογύου αποφαςύςτηκε να γύνει ςτη βϊςη απαντόςεων που θα 

μποροϑςαν να ποςοτικοποιηθοϑν με ικανοποιητικϐ τρϐπο, και επομϋνωσ οι ερωτόςεισ ανοικτοϑ 

τϑπου όςαν περιοριςμϋνεσ. Σα ερωτηματολϐγια δεν ακολοϑθηςαν απολϑτωσ το πρϐτυπο τησ 

ΑΔΙΠ, παρϐτι κατϊ ϋνα μϋροσ επικαλϑπτονται με αυτϐ. Με δεδομϋνο ϐτι το Σμόμα δεν εύχε 

εμπειρύα ςτη διαδικαςύα αυτό, αναγνωρύςτηκε ϐτι ενδεχομϋνωσ θα απαιτοϑνταν εκ νϋου ο 

ςχεδιαςμϐσ του για την αξιολϐγηςη του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2009/10. Σο ερωτηματολϐγιο αυτϐ 

(Παρϊρτημα Η.1.) ςυντϊχθηκε ςε αρχικό μορφό απϐ μϋλη τησ Ομϊδασ και ςυναδϋλφουσ του 

Σμόματοσ, που εύχαν ανϊλογη εμπειρύα, πριν αποςταλεύ ςε ϐλουσ τουσ διδϊςκοντεσ τον Ιοϑνιο 

2009. Μαζύ με το ερωτηματολϐγιο απεςτϊλη ατομικϐ απογραφικϐ δελτύο για τισ επιςτημονικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ των διδαςκϐντων του Σμόματοσ. Η ςυμπλόρωςό του ερωτηματολογύου και του 

απογραφικοϑ δελτύου όταν προαιρετικό. υνολικϊ απϐ τουσ 24 διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ 

απϊντηςαν 21. 

Για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 το Σμόμα ακολοϑθηςε τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ που 

πρϐτεινε η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, ςτη λογικό μιασ ενιαύασ και ςυντονιςμϋνησ 

δρϊςησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ για ϐλα τα Σμόματα. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι το Σμόμα Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ εύχε όδη ςυντϊξει το δικϐ του ερωτηματολϐγιο, που κϊλυπτε ευρϑ 

πεδύο, η ΟΜΕΑ αποφϊςιςε να προτεύνει ςτο Σμόμα να κινηθεύ ςτη βϊςη τησ κεντρικϊ 

ςχεδιαςμϋνησ πρωτοβουλύασ. Ϊτςι μοιρϊςτηκαν ςτουσ διδϊςκοντεσ απογραφικϊ δελτύα 

εξαμηνιαύων μαθημϊτων, ερωτηματολϐγια που απευθϑνονταν ςτουσ φοιτητϋσ για την 

αξιολϐγηςη των μαθημϊτων, καθώσ και απογραφικϊ δελτύα ερευνητικοϑ ϋργου μελών ΔΕΠ για 

το τρϋχον ακαδημαώκϐ ϋτοσ (Παρϊρτημα Η.2.). Σο υλικϐ αυτϐ μοιρϊςτηκε και ςτουσ 

ςυναδϋλφουσ που εργϊζονται με ςϑμβαςη 407/80. Επιπλϋον, ζητόθηκε απϐ τουσ διδϊςκοντεσ 
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του Σμόματοσ να μοιρϊςουν τα ερωτηματολϐγια ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ εντϐσ του ΜαϏου 2010, 

προκειμϋνου οι απαντόςεισ των τελευταύων να ϋχουν ςυλλεγεύ μϋχρι την πρώτη εβδομϊδα του 

Ιουνύου. Οι απαντόςεισ αυτϋσ (Παρϊρτημα Η.3.) επιςτρϊφηκαν ςτη Γραμματεύα απϐ 

φοιτότριεσ/εσ που ορύςτηκαν υπεϑθυνοι για τη ςυλλογό των απαντόςεων και παραδϐθηκαν 

εγκαύρωσ ςτην ΟΜΕΑ, μϋλη τησ οπούασ ϊνοιξαν, ςϑμφωνα με την προβλεπϐμενη διαδικαςύα, τουσ 

φακϋλουσ και ςυμπλόρωςαν ςχετικϐ πύνακα που κοινοποιόθηκε ςτουσ διδϊςκοντεσ. Να 

ςημειωθεύ ϐτι ο φοιτητικϐσ ςϑλλογοσ, αρνοϑμενοσ να ςυμμετϊςχει ςτη διαδικαςύα 

αυτοαξιολϐγηςησ, προϋτρεψε τουσ φοιτητϋσ/τριεσ να μη ςυμπληρώςουν ερωτηματολϐγια. 

Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10, δεκαϋξι διδϊςκοντεσ 

ςυμπλόρωςαν τα ερωτηματολϐγια αυτοαξιολϐγηςησ των μαθημϊτων τουσ, καθώσ και τα 

απογραφικϊ δελτύα. Πρϋπει πϊντωσ να υπογραμμιςθεύ ϐτι, ϐςον αφορϊ την εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα και ανεξϊρτητα απϐ τισ διαφορετικϋσ μορφϋσ ερωτηματολογύων που 

χρηςιμοποιόθηκαν για τα δϑο ϋτη, ςτα οπούα ςτηρύζεται η ϋκθεςη αυτοαξιολϐγηςησ, δε 

μεςολϊβηςε ςτο διϊςτημα αυτϐ κϊτι που θα οδηγοϑςε ςε ςημαντικϋσ αποκλύςεισ ςτισ 

απαντόςεισ των διδαςκϐντων απϐ το ϋνα ϋτοσ ςτο επϐμενο. 

 

2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

2.1. Ιςτορικϐ τησ Εξϋλιξησ του Σμόματοσ 

Σο ΣΚΑΙ ιδρϑθηκε το 1984 με βϊςη το ΠΔ 83/1984 (ΥΕΚ 31, τ. Α΄) και λειτοϑργηςε τρύα χρϐνια 

αργϐτερα. Σο 1991 μετονομϊςθηκε ςε Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ. Ο αρχικϐσ τύτλοσ 

επανόλθε με το ΠΔ 3027/2002 (ΥΕΚ 152, τ. Α΄). Σο Σμόμα ανόκει ςτην χολό Κοινωνικών 

Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Αιγαύου μαζύ με τα Σμόματα Γεωγραφύασ, Κοινωνιολογύασ και 

Πολιτιςμικόσ Σεχνολογύασ και Επικοινωνύασ, που ϐλα ϋχουν ωσ ϋδρα τουσ την πϐλη τησ 

Μυτιλόνησ ςτο νηςύ τησ Λϋςβου. Σο Σμόμα με την ύδρυςη του οργϊνωςε τετραετϋσ πρϐγραμμα 

προπτυχιακών ςπουδών, καθώσ και πρϐγραμμα υποψηφύων διδακτϐρων διϊρκειασ δϑο ετών. 

Σο Σμόμα προςϋφερε τον διετό κϑκλο μεταπτυχιακών μαθημϊτων για ϐλο το διϊςτημα 1987-

2000. Ο μεταπτυχιακϐσ αυτϐσ κϑκλοσ υπόρξε ϋνασ απϐ τουσ πρώτουσ ςτην Ελλϊδα και ο μϐνοσ 

ςτον κλϊδο τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ. Σο ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2001-2002 ϊρχιςε να 

λειτουργεύ το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα», 

που οδηγεύ ςτην απονομό Μεταπτυχιακοϑ Σύτλου Ειδύκευςησ. Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2003-

2004 ϊρχιςε να λειτουργεύ δεϑτερο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών, το «Γυναύκεσ και 

Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ προςεγγύςεισ», ςτο πλαύςιο τησ χρηματοδϐτηςησ του 

ΕΠΕΑΕΚ. Σο Πρϐγραμμα αποτελεύ το πρώτο μεταπτυχιακϐ ειδύκευςησ ςτισ ςπουδϋσ φϑλου ςτην 

Ελλϊδα. Σαυτϐχρονα το Σμόμα διατόρηςε το πρϐγραμμα υποψηφύων διδακτϐρων, καταργώντασ 

ϐμωσ τον διετό κϑκλο προετοιμαςύασ υποψηφύων διδακτϐρων. 

Ακολουθοϑν πύνακεσ με ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τουσ διδϊςκοντεσ (ΔΕΠ και 

διδϊςκοντεσ με το διϊταγμα 407/80), τα μϋλη του διοικητικοϑ προςωπικοϑ και τουσ ΕΣΕΠ, 

καθώσ και τον αριθμϐ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφύων 

διδακτϐρων για την περύοδο 2003/04-2009/10. 

ΠΙΝΑΚΑ 1. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

 2003/04 2004/5 2005/06 2006/7 2007/08 2008/09 2009/10 

ΜΕΛΘ ΔΕΡ 17 18 21 21 21 21 19 

ΔΛΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 407/80 6 7 4 3 4 4 5 

ΜΕΛΘ ΕΤΕΡ  1 1 1 1 1 1 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΑ ΜΕΛΘ 4 4 4 4 3 3 4 
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ΠΙΝΑΚΑ 2. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ ΔΕΠ 

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

ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ     1 1 1 

ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ 4 4 4 4 4 6 4 

ΕΡΛΚΟΥΟΛ ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ 10 11 11 11 9  9 9 

ΛΕΚΤΟΕΣ 3 3 6 6 7 5 5 

ΠΙΝΑΚΑ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΕΝΕΓΟΛ ΦΟΛΤΘΤΕΣ 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

προπτυχιακοί φοιτθτζσ* 562 601 606 614 658 678 685 

μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 59 74 66 71 67 65 64 

υποψιφιοι διδάκτορεσ 18 17 19 20 24 25 24 

* ονομαςτικϐσ αριθμϐσ κατϊ τη ϋναρξη του ακαδημαώκοϑ εξαμόνου 

 

ΑΡΟΦΟΛΤΘΣΑΝΤΕΣ ΦΟΛΤΘΤΕΣ 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

προπτυχιακοί φοιτθτζσ 45 68 92 26 72 52 67 

μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 13 17 33 5 31 32 18 

διδάκτορεσ 3 2 1 - 2 4 3 

 

Ειδικϐτερα, για τα τρύα τελευταύα ακαδημαώκϊ ϋτη, η εξϋλιξη αριθμοϑ εγγεγραμμϋνων φοιτητών 

ςτο Προπτυχιακϐ Πρϐγραµµα πουδών του ΣΚΑΙ όταν η ακϐλουθη: 

ΠΙΝΑΚΑ 4. ΕΓΓΡΑΥΕΝΣΕ ΥΟΙΣΗΣΕ, 2007/08-2009/10 (ΑΝΑ ΕΣΟ ΠΟΤΔΨΝ) 

 1Ο ΕΤΟΣ 2Ο ΕΤΟΣ 3Ο ΕΤΟΣ 4Ο ΕΤΟΣ 5Ο ΕΤΟΣ > 4Ο Θ 5Ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2007/08 141 68 91 75  282 657 

2008/09 182 52 69 90  285 678 

2009/10 183 61 50 69  322 685 

 

Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 ενεγρϊφηςαν ςυνολικϊ 190 ϊτομα ςε ϐλα τα ϋτη (με βϊςη 

ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ, κατατακτόριεσ εξετϊςεισ και απϐ ϊλλεσ κατηγορύεσ) και ο ύδιοσ περύπου 

αριθμϐσ ενεγρϊφη και κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10. 

ΠΙΝΑΚΑ 5. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΨΝ ΣΟ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ, 2008/09-2009/10 

 2008/09 2009/10 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 184 184 

ΜΕΤΕΓΓΑΦΕΣ -92 -122 

ΡΤΥΧΛΟΥΧΟΛ ΑΕΛ/ΤΕΛ (ΚΑΤΑΤΑΞΕΛΣ) 2 5 

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ (ΑΜΕΑ) 5 6 

ΣΥΝΟΛΟ 99 73 
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ΠΙΝΑΚΑ 6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΑΠΟΥΟΙΣΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΨΝ ΚΑΙ 

ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΟΤ, 2008/09-2009-10 

 ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΕΤΘ) ΣΥΝΟΛΟ 

 Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΦΟΛΤΩΝ  

ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΟΦΟΛΤΩΝ, 

2008/09 

15 22 11 3 - - 1 52 100% 

ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΟΦΟΛΤΩΝ, 

2009/10 

18 20 19 5 3 - 1 66 100% 

Κ = κανονικό διϊρκεια ςπουδών ςε ϋτη (π.χ. αν η κανονικό διϊρκεια ςπουδών εύναι 4 ϋτη, τϐτε Κ=4, Κ+1=5, Κ+2=6 … 

Κ+6=10) 

2.2. Διδακτικϐ Προςωπικϐ 

Σο διδακτικϐ προςωπικϐ του Σμόματοσ Κοιωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ απαρτύζουν 

μϋλη ΔΕΠ και διδϊςκοντεσ με βϊςη το ΠΔ 407/80. 

ΠΙΝΑΚΑ 7. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΚΑΣΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΙ ΓΝΨΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ 

ΥΕΚ ΔΙΟΡΙΜΟΤ, 2008/09-2009/10* 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΒΑΚΜΛΔΑ ΓΝΩΣΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ 

Ευκφμιοσ Ραπαταξιάρχθσ Κακθγθτισ Κοινωνικι Ανκρωπολογία και  Εκνογραφία τθσ 

Ελλάδασ 

Βαςίλθσ Αναςταςιάδθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Λςτορία του Αρχαίου Κόςμου 

Ραναγιϊτθσ Δουκζλλθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ωμαϊκι Λςτορία 

Χάρθσ Εξερτηόγλου Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Κοινωνικι και Ρολιτιςμικι Λςτορία, 19οσ-20οσ αι. 

Τίτοσ Ραπαμαςτοράκθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Λςτορία τθσ Βυηαντινισ Τζχνθσ 

Ντιάνα Τράκα Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Λατρικι Ανκρωπολογία  

Σπφροσ Καράβασ Μόνιμοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Κοινωνικι Λςτορία 20οφ αι. με ζμφαςθ ςτθ μελζτθ των 

αςτικϊν πλθκυςμϊν 

Χρίςτοσ Μπζλλασ Μόνιμοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Οικονομικι Κεωρία τθσ Ανάπτυξθσ 

Βαςιλικι Μουτάφθ Μόνιμθ Επίκουρθ Κακθγιτρια  Ανκρωπολογία του Τουριςμοφ 

Κόδωροσ Ραραδζλλθσ Μόνιμοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Ανκρωπολογία τθσ Κρθςκείασ και τθσ Τελετουργίασ 

Ζφθ Ρλεξουςάκθ Μόνιμθ Επίκουρθ Κακθγιτρια Εκνογραφία του Μεςογειακοφ Χϊρου 

Μαρία Σταματογιαννοποφλου Μόνιμθ Επίκουρθ Κακθγιτρια Κοινωνικι Λςτορία 

Κϊςτασ Γιαννακόπουλοσ  Επίκουροσ Κακθγθτισ Ανκρωπολογία του Φφλου 

Βενετία Καντςά Επίκουρθ Κακθγιτρια Ανκρωπολογία τθσ Συγγζνειασ 

Ράνοσ Ρανόπουλοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Ανκρωπολογία τθσ Μουςικισ και του Χοροφ 

Γιάννθσ Γιαννιτςιϊτθσ Λζκτορασ Κοινωνικι Συγκρότθςθ του Αςτικοφ Χϊρου ςτθ 

Νεότερθ Ελλάδα, 19οσ αρχζσ 20οφ αι. 

Ελζνθ Γκαρά Λζκτορασ Λςτορία του Βαλκανικοφ Χϊρου, 15οσ-18οσ αι. με 

ζμφαςθ ςτουσ ςλαβικοφσ λαοφσ 

Κϊςτασ Κανάκθσ Λζκτορασ  Κοινωνιογλωςςολογία 

Ζλια Ρετρίδου Λζκτορασ Ανκρωπολογία του Υλικοφ Ρολιτιςμοφ 

Αιμίλιοσ Τςεκζνθσ Λζκτορασ Εκνογραφία Άλλων Κοινωνιϊν 

Ροκθτι Χαντηαροφλα Λζκτορασ Λςτορικι Ανκρωπολογία, 19οσ-20οσ αι. 

* Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 ϋνασ ςυνϊδελφοσ εξελϋγη και μετακινόθηκε ςε ϊλλο Πανεπιςτόμιο και μια ϊλλη 

ςυνϊδελφοσ ςυνταξιοδοτόθηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑ 8. ΤΜΒΑΙΟΤΦΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ (ΠΔ 407/80), 2008/09-2009/10 

ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΣΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ 

Ρθνελόπθ Τοπάλθ  Ανκρωπολογία τθσ Μετανάςτευςθσ 

Γιάννθσ Σμαρνάκθσ  Κοινωνικι και Ρολιτιςμικι Λςτορία του Βυηαντίου 

Ραναγιϊτθσ Τουηζνθσ  Ρλθροφορικι 

Γιϊργοσ Ρλακωτόσ Ρολιτιςμικι και Κοινωνικι Λςτορία τθσ Δφςθσ ςτον Μεςαίωνα και τθν Αναγζννθςθ 

Ζλενα Τηελζπθ * Φεμινιςτικι Κεωρία και Επιςτθμολογία 

* Η κ. Σζελϋπη δύδαξε με ςϑμβαςη 407/80 το χειμερινϐ εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2009/10. 

2.3. Διούκηςη του Σμόματοσ  

Σο Σμόμα διοικεύται ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα απϐ τον νϐμο. Ο Πρϐεδροσ αναλαμβϊνει το 

κϑριο μϋροσ του διοικητικοϑ ϋργου, επικουροϑμενοσ απϐ τισ επιτροπϋσ που ενεργοποιοϑνται ςτο 

Σμόμα και τουσ διδϊςκοντεσ που ϋχουν οριςτεύ αρμϐδιοι απϐ τη Γ για διϊφορουσ τομεύσ. Κατϊ 

το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 πρϐεδροσ όταν ο αναπληρωτόσ καθηγητόσ Φϊρησ Εξερτζϐγλου και 

αναπληρωτόσ πρϐεδροσ ο καθηγητόσ Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ. Για τα ακαδημαώκϊ ϋτη 2009/10 

και 2010/11 πρϐεδροσ εξελϋγη ο αναπληρωτόσ καθηγητόσ Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ.  

2.4. Αρμοδιϐτητεσ Διδαςκϐντων  

Πϋρα απϐ τα διδακτικϊ τουσ καθόκοντα οι διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ επωμύζονται και 

ςημαντικϐ διοικητικϐ ϋργο. Η Γ αναθϋτει ςε διδϊςκοντεσ αρμοδιϐτητεσ ςχετικϊ με το 

διοικητικϐ ϋργο και τισ υπηρεςύεσ που παρϋχει το Σμόμα. Οι αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ αφοροϑν τισ 

επιτροπϋσ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ςπουδών, τα εργαςτόρια και την Επιτροπό 

Ερευνών του Πανεπιςτημύου, τη Βιβλιοθόκη και το πρϐγραμμα Erasmus, τον Οδηγϐ πουδών 

και το πρϐγραμμα Vista, την ιςτοςελύδα και την Θερινό Πρακτικό Ωςκηςη, καθώσ και τισ 

επιτρoπϋσ προμηθειών και παραλαβών. Οι αρμοδιϐτητεσ των διδαςκϐντων κατϊ τα ακαδημαώκϊ 

ϋτη 2008/09 και 2009/10 αναγρϊφονται ςτον Οδηγϐ πουδών (Παρϊρτημα Ζ).  

2.5. Ερευνητικϊ και Εκπαιδευτικϊ Εργαςτόρια 

Με το ΠΔ 188/2000 (ΥΕΚ 177, τ. Α΄) ϋχουν θεςμοθετηθεύ και λειτουργοϑν ςτο Σμόμα τρύα 

εργαςτόρια: 

 Εργαςτόριο Εθνογραφύασ (διευθυντόσ Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, καθηγητόσ) 

 Εργαςτόριο Ιςτορύασ (διευθυντόσ Φϊρησ Εξερτζϐγλου, αναπληρωτόσ καθηγητόσ) 

 Εργαςτόριο Οικογϋνειασ και υγγϋνειασ (διευθϑντρια Ντιϊνα Σρϊκα, αναπληρώτρια 

καθηγότρια) 

Σα εργαςτόρια του Σμόματοσ ςυλλϋγουν ερευνητικϐ και διδακτικϐ υλικϐ ςτισ περιοχϋσ τησ 

ιςτορύασ και τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και ςτηρύζουν το διδακτικϐ και ερευνητικϐ ϋργο 

του Σμόματοσ. Σο υλικϐ αυτϐ αφορϊ ςυλλογϋσ διατριβών, ηλεκτρονικών ϊρθρων και βιβλύων, 

ςυλλογϋσ οπτικοϑ υλικοϑ, (βιντεοταινύεσ, μικροταινύεσ κλπ) κ.ϊ. 

2.6. Εςωτερικού Κανονιςμού 

το Σμόμα ϋχουν θεςμοθετηθεύ και ιςχϑουν δϑο εςωτερικού κανονιςμού: 

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ». Ο Κανονιςμϐσ ρυθμύζει με διατϊξεισ τον αριθμϐ και τη διαδικαςύα ειςαγωγόσ 

και επιλογόσ των υποψηφύων μεταπτυχιακών φοιτηών/τριών, το πρϐγραμμα ςπουδών και 

τη διϊρκειϊ του, τισ διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ των φοιτητών/τριών του προγρϊμματοσ, τη 
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διαδικαςύα εκπϐνηςησ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ, το πρϐγραμμα υποψηφύων διδακτϐρων, 

καθώσ και τισ υποχρεώςεισ των φοιτητών/τριών (Παρϊρτημα Σ.1.). 

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ «ΓΤΝΑΙΚΕ ΚΑΙ ΥΤΛΑ: ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΕ 

ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ». Ο Κανονιςμϐσ ρυθμύζει αντύςτοιχα ζητόματα με τον προηγοϑμενο, 

με εξαύρεςη το πρϐγραμμα υποψηφύων διδακτϐρων (Παρϊρτημα Σ.2.). 

Οι εςωτερικού κανονιςμού μεταπτυχιακών ςπουδών εύναι απολϑτωσ εναρμονιςμϋνοι με τον 

εςωτερικϐ κανονιςμϐ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου που εγκρύθηκε απϐ το Τπουργεύο Παιδεύασ το 

2009.  

 

3. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ (ΠΠ) 

3.1. τϐχοι του Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών πουδών 

Σο ΠΠ ϋχει ωσ ςτϐχο να προςφϋρει ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ ολοκληρωμϋνεσ ςπουδϋσ ςτα 

γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και τησ ιςτορύασ, που να παρακολουθοϑν 

και να ςυμβϊλλουν ςτισ διεθνεύσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ. Ειδικϐτερα, το ΠΠ ςτοχεϑει ςτην 

προςφορϊ γνώςεων ςτην ελληνικό εθνογραφύα και ιςτορύα, χωρύσ ϐμωσ να επικεντρώνεται 

αποκλειςτικϊ ςε αυτϋσ, καθώσ ςυμπεριλαμβϊνει και τη μελϋτη και διδαςκαλύα ϊλλων περιοχών 

(Ευρώπη, Νοτιοανατολικό Μεςϐγειο, Βαλκϊνια, Αφρικό κ.ϊ.). Επιπλϋον, το ΠΠ επιχειρεύ να 

φϋρει ςε επαφό τουσ φοιτητϋσ/τριεσ με δϑο κλϊδουσ των κοινωνικών και ανθρωπιςτικών 

ςπουδών, την κοινωνικό ανθρωπολογύα και την ιςτορύα, που κατϊ τα τελευταύα εύκοςι χρϐνια 

βρύςκονται ςε ϊνθιςη και ςυνομιλύα. Αυτό η προγραμματικό δϋςμευςη του Σμόματοσ ςε επύπεδο 

ΠΠ αποτελεύ απϐδειξη τησ διεπιςτημονικϐτητασ του Σμόματοσ, η οπούα εξϊλλου θεραπεϑεται 

και με ϊλλουσ τρϐπουσ, κυρύωσ τη διδαςκαλύα μαθημϊτων ϊλλων κοινωνικών επιςτημών 

(οικονομικό θεωρύα, πολιτικό φιλοςοφύα, γλωςςολογύα), που εντϊςςονται αρμονικϊ ςτο ΠΠ.  

3.2. Άρθρωςη του Προπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών. 

Σο ΠΠ διαιρεύται ςε δϑο κϑκλουσ ςπουδών, ςτουσ οπούουσ κατανϋμονται υποχρεωτικϊ 

μαθόματα, μαθόματα επιλογόσ και πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια. Για ϐλα τα μαθόματα 

υπϊρχουν αντύςτοιχοι κωδικού ανϊλογα με τισ γνωςτικϋσ περιοχϋσ ςτισ οπούεσ εντϊςςεται το 

κϊθε μϊθημα. ϑμφωνα με απϐφαςη τησ Γ, ϐλα τα μαθόματα αντιςτοιχοϑν ςε πεντϋμιςι (5,5) 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. υνολικϊ το πτυχύο του Σμόματοσ αντιςτοιχεύ ςε 240 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. 

Να ςημειωθεύ ϐτι οι φοιτητϋσ που ειςόχθηςαν απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/08 και μετϊ 

υποχρεοϑνται να επιτϑχουν ςε ςαρϊντα τϋςςερα (44) εξαμηνιαύα μαθόματα (εύκοςι ϋξι [26] 

υποχρεωτικϊ, τρεισ [3] πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια, δεκαπϋντε [15]μαθόματα επιλογόσ). Οι 

φοιτητϋσ προηγοϑμενων ετών οφεύλουν να επιτϑχουν ςε ςαρϊντα ϋξι (46) μαθόματα ( εύκοςι ϋξι 

[26] υποχρεωτικϊ, δεκαεννϋα [19] μαθόματα επιλογόσ, ϋνα [1] ςεμινϊριο/πρακτικό ϊςκηςη).  

3.2.2. ΠΡΨΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΨΝ: ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Ο πρώτοσ κϑκλοσ ςπουδών αποτελεύται απϐ 25 μαθόματα (21 ςϑν 4 μαθόματα ξϋνησ γλώςςασ) 

κατανεμημϋνα ςε τϋςςερα εξϊμηνα. Σα μαθόματα αυτϊ καλϑπτουν βαςικϊ αντικεύμενα ςτα 

πεδύα τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και τησ ιςτορύασ, καθώσ και ϊλλα αντικεύμενα που 

θεωροϑνται ςημαντικϊ ςτη διαμϐρφωςη αποφούτων κοινωνικών ανθρωπολϐγων και ιςτορικών, 

ϐπωσ η γλωςςολογύα, η ιςτορύα τησ τϋχνησ και η πολιτικό οικονομύα τησ ανϊπτυξησ. Σα 

μαθόματα του κϑκλου αυτοϑ εύναι υποχρεωτικϊ για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ προκειμϋνου να 

αποφοιτόςουν απϐ το Σμόμα. Σα περιςςϐτερα απϐ αυτϊ διδϊςκονται ςταθερϊ κϊθε χρϐνο και ο 

κορμϐσ αυτϐσ μπορεύ να μεταβληθεύ οριακϊ μϐνο μετϊ απϐ εμπεριςτατωμϋνη ςυζότηςη και 

απϐφαςη τησ Γ. τον ετόςιο Οδηγϐ πουδών που εκδύδει το Σμόμα περιγρϊφονται αναλυτικϊ 

τϐςο ο ςκοπϐσ των μαθημϊτων, ϐςο και οι μϋθοδοι διδαςκαλύασ, αξιολϐγηςησ καθώσ και τα 

προαπαιτοϑμενα για ϐλα τα μαθόματα (Παρϊρτημα Ζ). 
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τον πύνακα 9 παρουςιϊζονται τα ποςοςτϊ επιτυχύασ ςτα μαθόματα του πρώτου κϑκλου 

ςπουδών κατϊ το διϊςτημα 2004/05-2009/10. Σα ποςοςτϊ προϋκυψαν ςτη βϊςη τησ αναλογύασ 

των φοιτητών/τριών που δόλωςαν το μϊθημα και αυτών που πϋτυχαν ςτισ εξεταςτικϋσ. 

ΠΙΝΑΚΑ 9. ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ, 2003/04-2009/10 

ΜΑΚΘΜΑ 

ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΡΕΤΥΧΑΝ/ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΔΘΛΩΣΑΝ (ΡΟΣΟΣΤΟ) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι 

Ανκρωπολογία Λ 

55/176 

31% 

58/211 

27% 

ακυρϊκθκε 85/264 

32,19% 

67/145 

46,2% 

33/159 

21% 

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι 

Ανκρωπολογία ΛΛ 

41/144 

28% 

32/159 

20% 

49/ 150 

 32% 

58/157 

36,9% 

46/123 

37,3% 

 

Εκνογραφία μθ Δυτικϊν Κοινωνιϊν  53/196 

27% 

64/209 

30% 

58/ 205 

28% 

29/217 

13,36% 

41/130 

31,5% 

 

Λςτορία Αρχαίου Κόςμου Λ 58/135 

43% 

49/177 

27% 

37/ 204 

18% 

58/225 

25,7% 

69/141 

48,9% 

21/145 

15% 

Κράτοσ και Κοινωνία ςτθν Νεϊτερθ 

Ελλάδα 

55/241 

23% 

45/214 

21% 

45/ 187 

24% 

63/196 

32,14% 

64/151 

42,3% 

29/160 

18% 

Αρχζσ Ρολιτικισ Οικονομίασ 61/214 

28% 

41/201 

20% 

35/ 207 

17% 

33/204 

16,17% 

50/139 

35,9% 

 

Γενικι Λςτορία τθσ Δυτικισ Τζχνθσ 50/197 

25% 

89/230 

38% 

46/ 220 

21% 

59/229 

25,7% 

53/122 

43,4% 

36/147 

24,5% 

Ευρϊπθ και Λςτορία «Λαϊν χωρίσ 

Λςτορία» 

83/180 

46% 

78/230 

34% 

89/ 237 

37% 

48/141 

34% 

41/132 

31% 

33/191 

17,2% 

Λςτορία Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ 45/198 

22% 

82/204 

40% 

64/ 153 

41% 

54/149 

36,2% 

59/140 

42,1% 

25/164 

15,2% 

Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία     100/287 

34,8% 

120/226 

53% 

 

Ανκρωπολογία τθσ Συγγζνειασ 56/142 

39% 

31/142 

22% 

43/ 171 

25% 

53/167 

31,7% 

71/159 

44,6% 

33/118 

27% 

Ανκρωπολογία τθσ μουςικισ 34/119 

28% 

65/138 

47% 

70/ 145 

48% 

68/138 

49,2% 

60/111 

54% 

21/82 

26% 

Λςτορία Αρχαίου Κόςμου ΛΛ 48/130 

37% 

57/138 

41% 

40/ 145 

27% 

50/149 

33,5% 

55/130 

42,3% 

21/103 

20,3% 

Οικονομικι Ανκρωπολογία 54/154 

35% 

66/153 

43% 

54/ 155 

35% 

79/154 

51,2% 

41/130 

31,5% 

32/111 

29% 

Ανκρωπολογικι Κεωρία 65/209 

31% 

79/180 

43% 

77/ 194 

39% 

74/159 

46,5% 

40/111 

36% 

 

Ανκρωπολογία τθσ Κρθςκείασ 82/118 

69% 

70/103 

68% 

66/ 101 

65% 

67/90 

74,4% 

37/64 

57,8% 

 

Λςτορία τθσ Οκωμανικισ 

Αυτοκρατορίασ 1300-1839  

45/151 

30% 

52/195 

26% 

52/ 209 

24% 

72/203 

35,46% 

53/151 

35% 

 

Ελλθνικι Εκνογραφία 41/160 

25% 

79/153 

51% 

53/ 154 

 34% 

39/127 

37% 

64/143 

44,7% 

 

Ειςαγωγι ςτθ Γλωςςολογία 63/153 

41% 

27/143 

18% 

60/ 166 

36% 

65/143 

45,45% 

32/110 

29% 

 

Ρροφορικι Λςτορία  

 

 41/87 

47,1% 

92/229 

40% 

116/190 

61% 

54/127 

42,5% 

33/107 

31% 
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ΜΑΚΘΜΑ 

ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΡΕΤΥΧΑΝ/ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΔΘΛΩΣΑΝ (ΡΟΣΟΣΤΟ) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι και 

Ρολιτιςμικι Λςτορία του Βυηαντίου 

91/221 

41,1% 

  34/125 

27,2% 

47/127 

37% 

 

Κοινωνία και Ρολιτιςμόσ ςτθ Δφςθ τθσ 

Αναγζννθςθσ 

 90/174 

51,7% 

95/193 

49.2% 

   

Ανκρωπογεωγραφία 57/191 

29,8% 

63/205 

30,7% 

    

Σφγχρονθ Ευρωπαϊκι Λςτορία      66/ 105  

ημ. Η ςτόλη για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 αφορϊ μϐνο τα αποτελϋςματα των μαθημϊτων του χειμερινοϑ εξαμόνου 

και δεν ςυμπεριλαμβϊνει την εξεταςτικό περύοδο του επτεμβρύου.  

3.2.2. ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΨΝ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Ο δεϑτεροσ κϑκλοσ ςπουδών αποτελεύται απϐ μαθόματα επιλογόσ και πρακτικϋσ αςκόςεισ ό 

ςεμινϊρια. Ο κϑκλοσ αυτϐσ δεν εύναι οργανωμϋνοσ με βϊςη κατευθϑνςεισ ό θεματικϋσ ενϐτητεσ, 

αλλϊ προςφϋρει ςτουσ φοιτητϋσ τη δυνατϐτητα να διαμορφώςουν το δικϐ τουσ καλϊθι επιλογόσ 

μαθημϊτων. Σα μαθόματα ελεϑθερησ επιλογόσ που προςφϋρονται ςτον κϑκλο αυτϐ θεραπεϑουν 

τα πεδύα: 

 τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ 

 τησ Ιςτορύασ 

 ϊλλων κοινωνικών επιςτημών 

Σα μαθόματα αυτϊ δεν προςφϋρονται υποχρεωτικϊ κϊθε ϋτοσ, αλλϊ ενδϋχεται να 

αντικαθύςτανται με ϊλλα νϋα, ςτο πλαύςιο τησ αναμϐρφωςησ του προγρϊμματοσ ςπουδών που 

κϊθε χρϐνο ςυζητϊ η Γ. Ο αριθμϐσ των μαθημϊτων ελεϑθερησ επιλογόσ προςδιορύζεται απϐ 

παρϊγοντεσ ϐπωσ οι εκπαιδευτικϋσ ϊδειεσ και οι επιλογϋσ των διδαςκϐντων. Οι φοιτητϋσ εύναι 

υποχρεωμϋνοι να επιτϑχουν ςε δεκαπϋντε (15) μαθόματα αυτόσ τησ κατηγορύασ. τα μαθόματα 

αυτϊ οι φοιτητϋσ/τριεσ μποροϑν να επιλϋξουν και να επιτϑχουν ςε ϐχι περιςςϐτερα απϐ τϋςςερα 

μαθόματα που προςφϋρονται ςτα ϊλλα Σμόματα τησ χολόσ Κοινωνικών Επιςτημών. Επιπλϋον, 

ςτο Σμόμα προςφϋρονται κϊθε εξϊμηνο μαθόματα πληροφορικόσ, ςτα οπούα διδϊςκονται 

προγρϊμματα που αντιςτοιχοϑν ςε επύπεδο ECDL. υνολικϊ κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 

προςφϋρθηκαν τριϊντα τρύα (33) και κατϊ το ακαδημαώκϐ. ϋτοσ 2009/10 εικοςιοκτώ (28) 

μαθόματα ελεϑθερησ επιλογόσ. 

ΠΙΝΑΚΑ 10. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ, 2003/04-2009/10 

ΜΑΚΘΜΑ 

ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΡΕΤΥΧΑΝ/ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΔΘΛΩΣΑΝ (ΡΟΣΟΣΤΟ) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Ανάγνωςθ τθσ Εικόνασ Λ 50/72 

69,4% 

28/44 

63,6% 

33/65 

50,7% 

48/91 

52,7%  

 

Ανάγνωςθ τθσ Εικόνασ ΛΛ 20/43 

46,5% 

     

Ανκρωπολογία τθσ Αναπαραγωγισ  21/44 

47,7 

 37/61 

60,6% 

  

Ανκρωπολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 49/66 

74,2% 

18/58 

31% 

55/80 

68,7% 

   

Ανκρωπολογία τθσ Επιςτιμθσ     16/57 

28% 

28/65 

43% 

 



15 

 

 

ΜΑΚΘΜΑ 

ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΡΕΤΥΧΑΝ/ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΔΘΛΩΣΑΝ (ΡΟΣΟΣΤΟ) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Ανκρωπολογία τθσ Τελετουργίασ και 

των Συμβόλων 

54/88 

61,3% 

 109/142 

76,7% 

69/90 

76,6% 

80/105 

76,1% 

29/55 

52,7% 

Ανκρωπολογία τθσ Κατανάλωςθσ  40/125 

32% 

39/106 

36,7% 

40/86 

46,5% 

  

Ανκρωπολογία τθσ Τροφισ 28/43 

65,1% 

41/84 

48,8% 

 65/141 

46% 

  

Ανκρωπολογία του Σϊματοσ 62/140 

44,2% 

65/110 

59% 

    

Ανκρωπολογία του Αςτικοφ Χϊρου    52/86 

60,4% 

  

Ανκρωπολογία του Ιχου   32/40 

80% 

40/67 

59% 

  

Ανκρωπολογία του Τουριςμοφ 14/46 

30,4% 

6/30 

20% 

 29/100 

29% 

19/61 

31,1% 

 

Ανκρωπολογία του Υλικοφ Ρολιτιςμοφ 35/59 

59,3% 

   36/87 

41,3% 

 

Ανοχι, Καταςτολι και Ετερότθτα ςτθ 

Μεςαιωνικι & Ρρϊιμθ Νεότερθ 

Ευρϊπθ 

   37/84 

44% 

42/118 

35,5% 

29/106 

27,3% 

Ανκρωπολογία των Φφλων 51/93 

54,8% 

57/83 

68,6% 

37/82 

45,1% 

55/100 

55% 

66/121 

54,5% 

43/99 

43,3% 

Βυzαντινι Οικογζνεια 54/72 

75% 

     

Βυzάντιο & Δφςθ  27/80 

33,7% 

21/66 

31,8% 

21/44 

47,7% 

20/72 

27,7% 

24/81 

29,6% 

Γνωςτικι Ανκρωπολογία   68/126 

53,9% 

64/77 

83% 

21/22 

95,4% 

 

Εκνογραφικζσ Ρροςεγγίςεισ του 

Μεςογειακοφ Χϊρου 

 5/38 

13,1% 

7/27 

25,9% 

 9/38 

23,6% 

 

Εκνογραφία ΝΑ Αςίασ   10/45 

22,2% 

4/14 

28,5% 

7/16 

43,7% 

 

Ζκνθ και Εκνικιςμοί ςτο Βαλκανικό 

Χϊρο 

40/70 

57,1% 

 7/43 

16,2% 

   

Ειςαγωγι ςτθν Λατρικι Ανκρωπολογία 64/93 

68,8% 

47/70 

67,1% 

42/77 

54,5% 

  33/103 

32% 

 

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι & 

Ρολιτιςμικι Λςτορία του Βυηαντίου 

 4/12 

30% 

2/14 

14,2% 

   

Εξουςία, Αυκεντία, Λεραρχία 

(Λνδονθςία & Αφρικι) 

22/58 

37,9% 

20/34 

58,8% 

7/34 

20,5% 

   

Επιτόπια Ζρευνα & Συμμετοχικι 

Ραρατιρθςθ 

15/36 

41,6% 

5/16 

31,1% 

11/43 

25,5% 

5/22 

22,7% 

11/21 

52,3% 

 

Ηθτιματα Αφρικανικισ Εκνογραφίασ Λ     6/14 

42,8% 

7/28 

25% 
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ΜΑΚΘΜΑ 

ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΡΕΤΥΧΑΝ/ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΔΘΛΩΣΑΝ (ΡΟΣΟΣΤΟ) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Ηθτιματα Αφρικανικισ Εκνογραφίασ ΛΛ     10/24 

41,6% 

 

Θ Συγκρότθςθ των Ρόλεων ςτθ 

Νεότερθ Ελλάδα 

19/35 

54,2% 

23/59 

38,9% 

11/31 

35,4% 

19/68 

27,9% 

  

Κζματα Κεωρίασ Οικονομικισ 

Ανάπτυξθσ 

7/16 

43,7% 

7/23 

30,4% 

2/12 

16,6% 

6/31 

19,3% 

5/21 

23,8% 

4/37 

11% 

Κρθςκευτικζσ Διαμάχεσ ςτθν Ευρϊπθ: 

Μεταρρφκμιςθ και Αντιμεταρρφκμιςθ 

10/20 

50% 

18/43 

41,8% 

18/60 

30% 

   

Λςτορία Αρχαίου Κόςμου ΛΛI 60/78 

76,9% 

 73/111 

65,7% 

50/89 

56% 

  

Λςτορία Αρχαίου Κόςμου ΛV 32/42 

76,1% 

 43/95 

45,2% 

34/87 

39% 

40/66 

60% 

 

Λςτορία του Τοπίου 21/45 

46,6% 

26/72 

36,1% 

32/55 

58,1% 

28/75 

37,3% 

24/57 

42% 

 

Λςτορία Οικονομικισ Σκζψθσ 15/31 

48,3% 

18/40 

45% 

16/37 

43,2% 

  21/63 

33,3% 

 

Λςτοριογραφία του Βυηαντίου   10/70 

14,2% 

16/52 

30,7% 

  

Λςτορία των Ρόλεων, 19οσ-20όσ αι. 27/53 

50,9% 

21/55 

38,2% 

    

Λςλάμ και Χριςτιανιςμόσ ςτουσ 

Ρρϊϊμουσ Νεότερουσ Χρόνουσ 

   10/35 

28,5% 

15/40 

37,5% 

 

Λςτορικι Δθμογραφία  8/37 

21,6% 

    

Κακθμερινι Ηωι ςτα Βαλκάνια και τθν 

Ανατολικι Μεςόγειο, 15οσ-18οσ αι. 

  17/53 

32% 

  37/78 

47,4% 

Κοινωνικζσ και Ρολιτιςμικζσ 

Ρροςεγγίςεισ του Αςτικοφ Χϊρου, 

19οσ-20όσ αι. 

  17/50 

34% 

12/54 

22,2% 

25/61 

40,9% 

 

Κοινωνικι Κεωρία   34/66 

51,5% 

   

Κοινωνικι Δθμογραφία 10/20 

50% 

39/64 

60,9% 

    

Κοινωνικι Λςτορία του Οκωμανικοφ-

Σλαβικοφ Χϊρου 

14/46 

30,4% 

     

Κοινωνία και Ρολιτιςμόσ ςτθ Δφςθ τθσ 

Αναγζννθςθσ 

33/52 

63,4% 

  11/19 

57,8% 

  

Κοινωνιογλωςςολογία 2/21 

9,5% 

6/24 

25% 

14/21 

66,6% 

5/18 

27,7% 

16/28 

57% 

 

Μζκοδοσ και Ερμθνεία ςτθν Λςτορία 47/94 

50% 

19/62 

30,6% 

    

Μειονότθτεσ, Μετανάςτευςθ και 

ατςιςμόσ 

11/12 

91,6% 

9/44 

20,4% 

13/69 

18,8% 

 22/74 

29,7% 

20/99 

20,2% 
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ΜΑΚΘΜΑ 

ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΡΕΤΥΧΑΝ/ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΔΘΛΩΣΑΝ (ΡΟΣΟΣΤΟ) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Μνιμθ, Λςτορία, Αναπαράςταςθ ςτον 

Αϋ και Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο 

    58/110 

52,7% 

 

Οικονομία και Υλικόσ Ρολιτιςμόσ ςτον 

Μεςαίωνα και τθν Ρρϊιμθ Νεότερθ 

Ευρϊπθ 

    26/92 

28,2% 

 

Ρολιτικι Φιλοςοφία 41/62 

66,1% 

27/66 

40,9% 

27/57 

47,3% 

   

Ραιδικι Θλικία, Αρρϊςτια, Υγεία 44/76 

57,8% 

     

Ρολιτιςμικι Λςτορία Ευρϊπθσ – 

Λςτορία Νοοτροπιϊν 

 27/55 

49%  

    

Ρόλεμοσ και Κοινωνία ςτο Βυηάντιο   37/88 

42% 

6/17 

35,2% 

19/40 

47,5% 

 

Ρολιτιςμόσ και Κοινωνία ςτθ 

Σφγχρονθ Ελλάδα 

10/32 

31,2% 

6/29 

20,6% 

 27/53 

50,9% 

19/51 

37,2% 

 

Ρροφορικι Λςτορία  41/87 

47,1% 

    

Ρόλεισ ςτον Φςτερο Μεςαίωνα και τθν 

Ρρϊιμθ Νεότερθ Ευρϊπθ 

    49/104 

47% 

 

Σλαβικοί Λαοί ςτα Βαλκάνια (15οσ-18οσ 

αι.)  

7/32 

21,8% 

18/58 

31% 

11/27 

40,7% 

 18/47 

38% 

5/42 

12% 

Στοιχεία Ρραγματολογίασ: Θ Γλϊςςα 

εν Χριςει 

32/43 

74,4% 

6/16 

37,5% 

 17/28 

60,7% 

  

Σφγχρονθ Ελλθνικι Λςτορία 15/35 

42,8% 

22/70 

31,4% 

22/63 

34,9% 

 92/140 

65,7% 

 

Υλικόσ Ρολιτιςμόσ: Μνθμεία - 

Μουςεία 

 34/83 

40,9% 

26/87 

29,8% 

   

Φιλοςοφία Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 38/57 

63,1% 

21/48 

43,7% 

 33/105 

31,4% 

  

Φφλο και Εργαςία ςτθ Σφγχρονθ 

Ευρωπαϊκι Λςτορία 

   65/84 

77,3% 

55/91 

60,4% 

 

Συγγζνεια, Γάμοσ, Οικογζνεια τον 19ο 

αι. (Ελλάδα – Οκωμανικι 

Αυτοκρατορία) 

  38/69 

55% 

  28/88 

31,8% 

Τζχνθ και Κοινωνία ςτθ Φλωρεντία, 

15οσ-18οσ αι. 

  41/76 

53,9% 

17/25 

68% 

  

Τζχνθ και Κοινωνία ςτθν Λταλία τθσ 

Αναγζννθςθσ 

    27/92 

29,3% 

27/74 

36,5% 

Τζχνθ και Ρολιτικι: Φιλοςοφικζσ 

Ρροςεγγίςεισ 

     44/117 

37,6% 

* Η του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2009/10 αφορϊ μϐνο τα αποτελϋςματα των μαθημϊτων του χειμερινοϑ εξαμόνου και δεν 

ςυμπεριλαμβϊνει τα αποτελϋςματα τησ εξεταςτικόσ επτεμβρύου. 
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Για την αξιολϐγηςη των Πινϊκων 6 και 7 πρϋπει να ςημειωθοϑν τα εξόσ: 

 Οι αριθμού των φοιτητών που δόλωςαν το κϊθε μϊθημα δεν αντιςτοιχοϑν ςτο ςϑνολο 

αυτών που τελικϊ ςυμμετεύχαν ςτισ εξεταςτικϋσ περιϐδουσ και πϋτυχαν ό απϋτυχαν ςτην 

εξϋταςη. Με δεδομϋνη τη μορφό του ελληνικοϑ ςυςτόματοσ εξετϊςεων ςτην τριτοβϊθμια 

εκπαύδευςη (δϑο εξεταςτικϋσ ανϊ μϊθημα και επιπλϋον μια τρύτη εξεταςτικό που παρϋχεται 

ςτουσ επύ πτυχύω φοιτητϋσ), οι φοιτητϋσ μποροϑν να δηλώςουν ϋνα μϊθημα και να 

εξεταςτοϑν ςε μύα, δϑο εξεταςτικϋσ ό, αν επιλϋξουν, και καθϐλου.  

 Οι φοιτητϋσ που δόλωςαν τα μαθόματα κατϊ τα αντύςτοιχα ακαδημαώκϊ ϋτη δε φοιτοϑςαν 

απαραύτητα ςτο εξϊμηνο που αυτϊ διδϊχθηκαν· πολλού όςαν ςε μεγαλϑτερα εξϊμηνα. 

 Ο αριθμϐσ των δηλώςεων για τα μαθόματα του πρώτου εξαμόνου ςυμπεριλαμβϊνει 

ςυνόθωσ φοιτητϋσ που πϋτυχαν ςτο Σμόμα αλλϊ ςτη ςυνϋχεια πόραν μετεγγραφό για ϊλλο 

Σμόμα, παρϋμειναν ϐμωσ ςτον αρχικϐ κατϊλογο των μαθημϊτων που παρϋλαβαν οι 

διδϊςκοντεσ, καθώσ οι διαγραφϋσ φοιτητών λϐγω μετεγγραφόσ ολοκληρώνονται τον 

Ιανουϊριο του επομϋνου ϋτουσ. 

 ε οριςμϋνα ακαδημαώκϊ ϋτη η εκπαιδευτικό διαδικαςύα δεν κϑληςε ομαλϊ λϐγω των 

φοιτητικών κινητοποιόςεων ςτα ελληνικϊ πανεπιςτόμια.  

Με βϊςη αυτϋσ τισ παρατηρόςεισ φαύνεται πωσ τα ποςοςτϊ επιτυχύασ των μαθημϊτων ςτον 

δεϑτερο κϑκλο ςπουδών εύναι υψηλϐτερα αυτών του πρώτου κϑκλου. Η εικϐνα αυτό μπορεύ να 

οφεύλεται ςτη ςωρευτικό επύδραςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, ςτη μεγαλϑτερη ωριμϐτητα 

των φοιτητών του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών και ςτη βελτύωςη των γνωςτικών δεξιοτότων 

τουσ, Μπορεύ ϐμωσ και να ςυνδϋεται και με το γεγονϐσ ϐτι ςε αυτϐ τον κϑκλο ςπουδών ο αριθμϐσ 

των φοιτητών/τριών ϋχει ςταθεροποιηθεύ μετϊ τισ μετεγγραφϋσ που γύνονται ςτον πρώτο 

κϑκλο. 

3.2.3. ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΨΝ: ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Οι πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια που προςφϋρονται ςτον κϑκλο αυτϐ αποτελοϑν μια 

ξεχωριςτό κατηγορύα μαθημϊτων, προςανατολιςμϋνη ςτην ενεργό ςυμμετοχό των 

φοιτητών/τριών ςτη βϊςη εβδομαδιαύου φϐρτου εργαςύασ υπϐ την ϊμεςη επύβλεψη του 

διδϊςκοντα. Ο αριθμϐσ των φοιτητών/τριών ςτα μαθόματα αυτϊ εύναι περιοριςμϋνοσ (περύπου 

10 φοιτητϋσ ανϊ ϊςκηςη/ςεμινϊριο) και η παρουςύα υποχρεωτικό. Σα κριτόρια επιλογόσ ςτα 

μαθόματα αυτϊ ορύςτηκαν με απϐφαςη τησ υπ’ αριθ. 10/04.06.08 Γ ςε ςχϋςη με το εξϊμηνο 

εγγραφόσ και την επιτυχύα ςτο προαπαιτοϑμενο μϊθημα. Τπενθυμύζεται ϐτι οι φοιτητϋσ/τριεσ 

ειςαγωγόσ μϋχρι και το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2006/07 υποχρεοϑνταν να επιτϑχουν ςε ϋνα 

τουλϊχιςτον μϊθημα αυτόσ τησ κατηγορύασ για να αποφοιτόςουν. ϑμφωνα με απϐφαςη τησ Γ 

(αρ. 10/04.06.08) οι φοιτητϋσ που ειςόχθηςαν ςτο ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/08 και μετϊ 

υποχρεοϑνται να επιτϑχουν ςε τρεισ πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια.  

ΠΙΝΑΚΑ 11. ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΜΙΝΑΡΙΑ, 2004/05-2009/10 

ΜΑΚΘΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ/ΕΡΛΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΑΡΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Κζματα Οικονομικισ Ανάπτυξθσ 2/1/1      

Οικογενειακζσ Υποκζςεισ  8/7/1 9/9/0     

Ρολιτιςμόσ και Κοινωνία ςτθ Σφγχρονθ 

Ελλάδα  

9/5/4      

Εκνογραφία Άλλων Κοινωνιϊν 11/9/2 9/6/3     

Γλωςςικζσ Μυκολογίεσ  6/5/1   3/3/0   

Σεμινάριο Ρραγματολογίασ     6/5/1  

Ανάγνωςθ τθσ Εικόνασ  8/7/1  10/8/2 9/9/0   

Ανκρωπολογία τθσ Αναπαραγωγισ  6/6/0      
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ΜΑΚΘΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ/ΕΡΛΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΑΡΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Ρροφορικι Λςτορία  10/7/3      

Ρθγζσ για τθν Λςτορία των Οκωμανικϊν 

Βαλκανίων  

2/2 6/5/1 5/4/1  3/3  

Λςτορία Αρχαίου Κόςμου ΛΛΛ  13/12/1  8/8/0 12/12/0   

Μετανάςτευςθ και Μειονότθτεσ 10/10 10/7/3 2/1/1 4/3/1 8/7/1  

Φφλο και Βιοτεχνολογίεσ 11/10/1      

Οι Αναπτυξιακοί Σκοποί του OΘΕ  6/3/3     

Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθν Ανκρωπολογία 

τθσ Μουςικισ 

 5/5/0 11/8/3 9/4/5   

Ρθγζσ Νεϊτερθσ Ελλθνικισ Λςτορίασ  10/9/1     

Τεχνολογίεσ του Φφλου  8/7/1     

Ηθτιματα Κοινωνικισ Κεωρίασ  2/2/0 2/0    

Ραιδιά, Νζοι και Υγεία  8/7/1     

Ανκρωπολογία τθσ Εκπαίδευςθσ  5/3/2 3/3/0 7/6/1 12/12  

Ανκρωπολογία τθσ Κατανάλωςθσ     6/6  

Ανκρωπολογία του Αςτικοφ Χϊρου     10/10 10/8/2 

Γλϊςςα και Εκνικιςμόσ  2/1/1     

Θ Φιλανκρωπία ςτθ Λζςβο  5/2/3     

Λςτοριογραφία του Βυηαντίου     3/3 7/7 

Λερά Εξζταςθ ςτθν Ευρϊπθ και το Νζο 

Κόςμο, 15οσ-18οσ αι. 

    10/12/2  

Πψεισ τθσ Ζννοιασ του Ρροςϊπου   9/8/1 2/2/0 3/4/1 4/3/1 

Λςτορικι Δθμογραφία   6/3/3 7/7/0 6/12/6 11/10/1 

Κεωρία Οικονομικισ Σκζψθσ   3/3/0    

Συλλογικι Μνιμθ, Μνθμεία και Αςτικόσ 

Χϊροσ 

  7/7/0    

Μεταβίβαςθ και Αςτικόσ Χϊροσ   7/4/3    

Ανκρωπολογία τθσ Συγγζνειασ    3/3/0   

Ανκρωπολογία των Φφλων    10/7/3   

Ρολιτιςμόσ και Κοινωνία ςτθ Σφγχρονθ 

Ελλάδα  

   8/7/1   

Φάρμακα και Κοινωνία    11/11/0 4/4  

Δθμόςια Μνιμθ και Αςτικόσ Χϊροσ    8/6/2   

Οι Μεταμορφϊςεισ τθσ Ακινασ τον 20ό 

αι. 

    11/12/1  

Ανκρωπολογία τθσ Τροφισ      12/12 

Εξεγζρςεισ ςτον Μεςαίωνα και τθν 

Ρρϊιμθ Νεότερθ Ευρϊπθ 

     4/4 

3.2.4. ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΨΝ: ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

το Σμόμα ϋχει θεςμοθετηθεύ η πτυχιακό εργαςύα, χωρύσ να εύναι υποχρεωτικό. Η πτυχιακό 

αντιςτοιχεύ ςε πιςτωτικϋσ μονϊδεσ δϑο μαθημϊτων. Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2000 που 

θεςπύςτηκε η πτυχιακό εργαςύα μϋχρι ςόμερα ϋχουν υποςτηριχθεύ επιτυχώσ 48 πτυχιακϋσ 

εργαςύεσ (Παρϊρτημα Ε.4.) Η επιλογό πτυχιακόσ εργαςύασ απϐ φοιτητό/τρια γύνεται μετϊ απϐ 

ςυνεννϐηςη με διδϊςκοντα και ςτο γνωςτικϐ αντικεύμενο που αυτϐσ διδϊςκει και η εκπϐνηςό 

τησ διαρκεύ τουλϊχιςτον ϋνα ακαδημαώκϐ εξϊμηνο. Οι επιβλϋποντεσ διδϊςκοντεσ αναλαμβϊνουν 

να επιβλϋψουν την βιβλιογραφικό, αρχειακό ό επιτϐπια ϋρευνα εργαςύα των φοιτητών, καθώσ 

και τη ςυγγραφό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ. το διϊςτημα αυτϐ βρύςκονται ςε επικοινωνύα με 
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τουσ φοιτητϋσ. Η πτυχιακό εργαςύα εξετϊζεται μπροςτϊ ςε επιτροπό που αποτελοϑν ο 

επιβλϋπων και δϑo ϊλλοι διδϊςκοντεσ.  

3.2.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ 

Η αξιολϐγηςη των μαθημϊτων βαςύςτηκε ςε ερωτηματολϐγιο, το οπούο μοιρϊςτηκε ςτουσ 

φοιτητϋσ/τριεσ του Σμόματοσ για το ςκοπϐ αυτϐ (Παρϊρτημα Η.3.). ήπωσ αναφϋρθηκε 

παραπϊνω, ο Υοιτητικϐσ ϑλλογοσ του Σμόματοσ με απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, ςτο 

πλαύςιο τησ αντύθεςησ του προσ την εφαρμογό του ιςχϑοντοσ νϐμου, κϊλεςε με ηλεκτρονικϐ 

μόνυμϊ του τουσ φοιτητϋσ να απϐςχουν απϐ τη ςυμπλόρωςη του ςχετικοϑ ερωτηματολϐγιου 

ανϊ μϊθημα. Η ανταπϐκριςη των φοιτητών ςτο μόνυμα αυτϐ φαύνεται να υπόρξε εξαιρετικϊ 

μεγϊλη, μολονϐτι την αποχό πιθανϐν ενύςχυςε ςε κϊποιο μϋτρο η ϋλλειψη ςχετικόσ εμπειρύασ, η 

αδιαφορύα κ.ϊ. Πϊντωσ, ϐλοι οι διδϊςκοντεσ χωρύσ εξαύρεςη ακολοϑθηςαν τισ οδηγύεσ τησ 

Επιτροπόσ Αξιολϐγηςησ και εφόρμοςαν τη διαδικαςύα τησ διανομόσ του πρϐτυπου 

ερωτηματολϐγιου. υγκεκριμϋνα, τα ερωτηματολϐγια διανεμόθηκαν μϋςα ςε τακτό προθεςμύα, 

ςυμπληρώθηκαν απϐντοσ του διδϊςκοντοσ, ςυγκεντρώθηκαν απϐ εθελοντϋσ φοιτητϋσ ανϊ 

μϊθημα και παραδϐθηκαν ςτη Γραμματεύα ςε ςφραγιςμϋνο και υπογεγραμμϋνο φϊκελο. Η 

Επιτροπό επεξεργϊςθηκε τισ πληροφορύεσ των ςυμπληρωμϋνων ερωτηματολϐγιων και 

γνωςτοπούηςε τα δεδομϋνα ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ διδϊςκοντεσ. υνολικϊ, ςυμπληρώθηκαν 37 

ερωτηματολϐγια ςε 12 μαθόματα. Εύναι ευνϐητο ϐτι ο αριθμϐσ αυτϐσ εύναι αποκαρδιωτικϊ 

μικρϐσ για τη ςυναγωγό οποιουδόποτε αςφαλοϑσ ςυμπερϊςματοσ και το δεύγμα με κανϋνα 

τρϐπο δεν μπορεύ να θεωρηθεύ αντιπροςωπευτικϐ. Επιπλϋον, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι το υλικϐ 

προϋρχεται απϐ φοιτητϋσ οι οπούοι κατϊ τεκμόριο εύναι τακτικού ςτην παρακολοϑθηςη 

μαθημϊτων και, προφανώσ, προϋρχονται απϐ εκεύνο το ποςοςτϐ που εκδηλώνει εντονϐτερο 

ενδιαφϋρον για το επύπεδο των ςπουδών και τισ ακαδημαώκϋσ διαδικαςύεσ. Πϊντωσ, το εγχεύρημα 

ςυνιςτϊ μια πρωτϐγνωρη εμπειρύα και εϑλογα μποροϑμε να υποθϋςουμε ϐτι τα επϐμενα χρϐνια 

θα ακολουθόςει ανοδικό τροχιϊ τϐςο απϐ ποςοτικό ϐςο και ποιοτικό ϊποψη. Με δεδομϋνη την 

επιφϑλαξη που διατυπώθηκε παραπϊνω, οι παρατηρόςεισ που ακολουθοϑν μποροϑν να ϋχουν 

αποκλειςτικϊ και μϐνο ενδεικτικϐ χαρακτόρα.  

το μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ οι φοιτητϋσ που απϊντηςαν ςτα ερωτηματολϐγια δηλώνουν 

ικανοποιημϋνοι με τουσ ςτϐχουσ και την ϑλη των διδαςκϐμενων μαθημϊτων (ερωτόςεισ 1-10). 

Μολαταϑτα φαύνεται κϊπωσ ϋντονη η αντύθεςη τουσ ςτη ςκοπιμϐτητα των φροντιςτηρύων 

(ερωτόςεισ 11-12). Σα μαθόματα απϐ τα οπούα προϋρχονται τα ερωτηματολϐγια προφανώσ δεν 

υιοθετοϑν ςτο ςϑνολο τουσ τον κανϐνα εκπϐνηςησ γραπτών εργαςιών και, ςυνεπώσ, οι 

απαντόςεισ που αφοροϑν ςε αυτϋσ δεν μποροϑν να αξιολογηθοϑν (ερωτόςεισ 15-21). χετικϐ 

ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η αξιολϐγηςη των διδαςκϐντων απϐ τουσ φοιτητϋσ (ερωτόςεισ 22-27), 

η οπούα ςε γενικϋσ γραμμϋσ επιτρϋπει να διαμορφώςουμε μια ευνοώκό, ό ακϐμη και πολϑ θετικό, 

εικϐνα. Ψςτϐςο, η εικϐνα που αφορϊ ςτο κατϊ πϐςο κϊθε διδϊςκων εύναι προςιτϐσ ςτουσ 

φοιτητϋσ προξενεύ κϊποιον προβληματιςμϐ: μολονϐτι ςχετικϊ καλό ςτον μϋςο ϐρο τησ, εϊν 

κϊποιοσ λϊβει υπϐψη του το περιοριςμϋνο μϋγεθοσ του Σμόματοσ, πιθανϐν θα προςδοκοϑςε 

ακϐμη καλϑτερα αποτελϋςματα, ώςτε η οικειϐτητα και το πνεϑμα ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςε 

διδϊςκοντεσ και φοιτητϋσ να ςυνιςτοϑςε κϑριο ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα του. Σο ςημεύο αυτϐ 

απαιτεύ περαιτϋρω διερεϑνηςη, ςτο μϋτρο μϊλιςτα που, ϐπωσ όδη ειπώθηκε, το δεύγμα των φοιτητών 

που ανταποκρύθηκε ςτισ απαιτόςεισ του ερωτηματολϐγιου μποροϑμε να υποθϋςουμε ϐτι, λϐγω τησ 

τακτικόσ παρακολοϑθηςησ των μαθημϊτων, ϋχει περιςςϐτερεσ ευκαιρύεσ επικοινωνύασ με τουσ 

διδϊςκοντεσ. Οι απαντόςεισ που αφοροϑν ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων των φοιτητών, απϐ την 

πλευρϊ τησ μελϋτησ και τησ παρακολοϑθηςησ (ερωτόςεισ 33) δε φαύνεται να οδηγοϑν ςε αξιϐπιςτα 

ςυμπερϊςματα. Οι φοιτητϋσ υπερεκτιμοϑν την ϋνταςη και τον χρϐνο τησ μελϋτησ τουσ ςε κϊθε 

μϊθημα και οι απαντόςεισ τουσ με κανϋνα τρϐπο δεν αντιςτοιχοϑν ςτον τεκμηριωμϋνο μϋςο ϐρο 

επιτυχύασ ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ κϊθε εξαμόνου. 
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3.3. Θερινό Πρακτικό Άςκηςη  

(υπεϑθυνη Ϊφη Πλεξουςϊκη, μϐνιμη επύκουρη καθηγότρια) 

το Σμόμα ϋχει θεςμοθετηθεύ Πρϐγραμμα Θερινόσ Πρακτικόσ Ωςκηςησ (ΘΠΑ) απϐ το 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2003/04, το οπούο ϋχει διεξαχθεύ με επιτυχύα μϋχρι και το τρϋχον ακαδημαώκϐ 

ϋτοσ. Σο Πρϐγραμμα αυτϐ ϋχει χρηματοδοτηθεύ απϐ το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Εκπαύδευςη 

και Αρχικό Επαγγελματικό Κατϊρτιςη» (ΕΠΕΑΕΚ) ΙΙ (μϋτρο 2.4, ενϋργεια 2.4.2.) του Γ΄ 

Κοινοτικοϑ Πλαιςύου τόριξησ για τϋςςερα χρϐνια, αλλϊ το Σμόμα αποφϊςιςε να το διατηρόςει 

ακϐμη και μετϊ το πϋρασ τησ χρηματοδϐτηςησ αυτόσ. Κατϊ την πρϐςφατη αξιολϐγηςη του 

Προγρϊμματοσ αυτοϑ απϐ το Τπουργεύο Παιδεύασ, το Σμόμα ϋλαβε την υψηλϐτερη βαθμολογύα 

(9,1) ανϊμεςα ςε ϐλα τα Σμόματα ελληνικών ΑΕΙ και ο προϒπολογιςμϐσ του ςχεδϐν 

πενταπλαςιϊςτηκε, δημιουργώντασ περιςςϐτερεσ απαιτόςεισ αλλϊ και προςδοκύεσ για το 

πρϐγραμμα.  

το πλαύςιο τησ Θερινόσ Πρακτικόσ Ωςκηςησ το Σμόμα ςυνεργϊζεται με ερευνητικοϑσ και 

επαγγελματικοϑσ φορεύσ ςχετικοϑσ με τα αντικεύμενα ςπουδών ςτο Σμόμα: δημϐςια και 

ιδιωτικϊ αρχεύα, ερευνητικϊ κϋντρα, ΜΚΟ, μουςεύα και νομαρχιακϋσ υπηρεςύεσ πολιτιςμοϑ. Η 

ανϊπτυξη τϋτοιου τϑπου ςυνεργαςιών κρύνεται απαραύτητη απϐ τα μϋλη ΔΕΠ, καθώσ με αυτϐν 

τον τρϐπο καθύςταται γνωςτό ςτουσ ςυγκεκριμϋνουσ κοινωνικοϑσ, πολιτιςτικοϑσ και 

παραγωγικοϑσ χώρουσ η φυςιογνωμύα των αποφούτων του τμόματοσ, ενώ παρϊλληλα 

επιδιώκεται η ευρϑτερη γνωςτοπούηςη ςτο εργαςιακϐ περιβϊλλον, εκτϐσ του πανεπιςτημιακοϑ 

χώρου, η ακαδημαώκό ταυτϐτητα του Σμόματοσ.  

Η Θερινό Πρακτικό Ωςκηςη απευθϑνεται ςε προπτυχιακοϑσ τεταρτοετεύσ και τριτοετεύσ 

φοιτητϋσ και φοιτότριεσ αλλϊ δεν ϋχει υποχρεωτικϐ χαρακτόρα. Η ϊςκηςη αυτό διαρκεύ 

τϋςςερισ με πϋντε εβδομϊδεσ κατϊ τουσ μόνεσ Ιοϑλιο και Αϑγουςτο και ςτοχεϑει ςτην 

εξοικεύωςη των φοιτητών/τριων με επιςτημονικϋσ μεθϐδουσ που αφοροϑν ςτη διαχεύριςη και 

οργϊνωςη αρχειακοϑ υλικοϑ, ςτην επιτϐπια ςυλλογό πληροφοριών και τη χρόςη τουσ για την 

οργϊνωςη εκθϋςεων και ϊλλων δραςτηριοτότων (π.χ. εργαςτόρια για παιδιϊ και ενόλικεσ), ςτην 

ταξινϐμηςη ερευνητικοϑ υλικοϑ ςε βϊςεισ δεδομϋνων, ςτην αποδελτύωςη υλικοϑ, ςτη ςϑνταξη 

ευρετηρύων, κ.ϊ. 

Μϋςω τησ ΘΠΑ. επιδιώκεται:  

 να προςεγγύςουν οι φοιτητϋσ/τριεσ απϐ μύα διαφορετικό, ςε ςχϋςη με τη ςυμμετοχό τουσ 

ςε μαθόματα, ςκοπιϊ γνωςτικϋσ περιοχϋσ τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και τησ 

Ιςτορύασ,  

 να γνωρύςουν επαγγελματικοϑσ χώρουσ (ιςτορικϊ αρχεύα, ερευνητικϊ κϋντρα και 

ιδρϑματα, μουςεύα) ϐπου χρηςιμοποιοϑνται τα επιςτημονικϊ εργαλεύα και οι μϋθοδοι τισ 

οπούεσ ϋχουν διδαχθεύ, και  

 να γύνει γνωςτό ςτουσ ςυγκεκριμϋνουσ επιςτημονικοϑσ επαγγελματικοϑσ χώρουσ η 

φυςιογνωμύα των αποφούτων του Σμόματοσ.  

Σουσ φοιτητϋσ/τριεσ που ςυμμετϋχουν ςτην πρακτικό ϊςκηςη παρακολουθοϑν οι φορεύσ ςτουσ 

οπούουσ κατανϋμονται και οι οπούοι καταθϋτουν ςχετικό ϋκθεςη για κϊθε φοιτητό/τρια 

ξεχωριςτϊ. Επιπλϋον, τουσ φοιτητϋσ/τριεσ παρακολουθοϑν διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ που 

ϋχουν αναλϊβει την ενημϋρωςη και την εποπτεύα των φοιτητών/τριών ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ 

τουσ (ημερολϐγιο, ϋκθεςη). το πλαύςιο αυτόσ τησ δρϊςησ υπϊρχει και ςυνεργαςύα των 

διδαςκϐντων με τουσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα.  

Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/08 το Σμόμα ςυνεργϊςτηκε με 19 φορεύσ και αςκόθηκαν 37 

φοιτητϋσ/τριεσ, κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 ςυνεργϊςτηκε με 22 φορεύσ και αςκόθηκαν 

ςυνολικϊ 22 φοιτητϋσ ενώ, τϋλοσ, κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 το Σμόμα ςυνεργϊςτηκε με 

19 φορεύσ και ςυμμετεύχαν 19 φοιτητϋσ/τριεσ. 



22 

 

Σα αποτελϋςματα τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ εύναι εξαιρετικϊ ενθαρρυντικϊ, γεγονϐσ που 

πιςτοπoιεύται τϐςο απϐ τουσ ύδιουσ τουσ φοιτητϋσ/τριεσ, τουσ διδϊςκοντεσ, αλλϊ και τουσ 

φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα. Οι φοιτητϋσ/τριεσ ϋρχονται ςε μια πρώτη επαφό με 

επαγγελματικοϑσ χώρουσ και αξιολογοϑν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που αποκτοϑν ςτο 

Σμόμα, ενώ οι φορεύσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να γνωρύςουν και να αξιολογόςουν τουσ 

φοιτητϋσ/τριεσ του Σμόματοσ.  

ΥΟΡΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗΚΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 2003-2010 

1. Γενικϊ Αρχεύα του Κρϊτουσ (ΓΑΚ) νομοϑ Λϋςβου, Μυτιλόνη. υνεργϊτιδα: Κατερύνα 

Καραγιαννοποϑλου, Προώςταμϋνη. 

2. ΓΑΚ νομοϑ Κυκλϊδων, ϑροσ. υνεργϊτιδα: Αγγελικό Χιλοποϑλου, Προώςταμϋνη. 

3. ΓΑΚ νομοϑ ϊμου, ϊμοσ. υνεργϊτησ: Φρόςτοσ Λϊνδροσ, Προώςτϊμενοσ. 

4. ΓΑΚ νομοϑ Φύου, Φύοσ. υνεργϊτιδα: Ιουλύα Υαρϊκλα, Προώςταμϋνη. 

5. ΓΑΚ νομοϑ Δρϊμασ, Δρϊμα. 

6. Ιςτορικϐ Αρχεύο Μακεδονύασ, Θεςςαλονύκη. υνεργϊτησ: Νϋςτωρ Μπαμύδησ, Διευθυντόσ. 

7. Αρχεύα ϑγχρονησ Κοινωνικόσ Ιςτορύασ (ΑΚΙ), Αθόνα. υνεργϊτεσ: Βαγγϋλησ 

Καραμανωλϊκησ και Ιωϊννα Παπαθαναςύου, Ιςτορικού. 

8. άδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμοϑ (ΙΜΕ), Σμόμα Γενεαλογύασ, Αθόνα. υνεργϊτησ: Μιχϊλησ 

Βαρλϊσ, Τπεϑθυνοσ. 

9. άδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμοϑ (ΙΜΕ), Σομϋασ ϋρευνασ και διαχεύριςησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ, Αθόνα. υνεργϊτεσ: Κλεοπϊτρα Υϋρλα, Τπεϑθυνη, και Γιώργοσ Σζεδϐπουλοσ, 

Ιςτορικϐσ. 

10. Ιςτορικϐ Αρχεύο Αιγαύου «Εργϊνη», Μυτιλόνη. υνεργϊτησ: Κρύςτησ Κονναρόσ, Ιςτορικϐσ. 

11. Κϋντρο Μικραςιατικών πουδών (ΚΜ), Αθόνα. υνεργϊτησ: ταϑροσ Ανεςτύδησ, 

Διευθυντόσ. 

12. Ιςτορικϐ Αρχεύο Δόμου Πειραιϊ, Πειραιϊσ. υνεργϊτιδα: Λύτςα Μπαφοϑνη, Ιςτορικϐσ. 

13. Ιςτορικϐ Αρχεύο Προςφυγικοϑ Ελληνιςμοϑ Δόμου Καλαμαριϊσ, Θεςςαλονύκη: υνεργϊτιδεσ: 

Αμαλύα Παςαλύδου, Πρϐεδροσ Δ, και Ελϋνη Ιωαννύδου, Ιςτορικϐσ. 

14. Υιλανθρωπικϊ Καταςτόματα Μυτιλόνησ, Μυτιλόνη. υνεργϊτιδα: τϋλλα ημαντόρη, 

Προώςταμϋνη. 

15. Ιςτορικϐ Αρχεύο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αθόνα. υνεργϊτιδα: Ωντα Διϊλλα. 

16. Μουςεύο Μπενϊκη, Σμόμα Ιςτορικών Αρχεύων, Κηφιςιϊ υνεργϊτιδα: Βαλεντύνη Σςελύκα, 

Τπεϑθυνη. 

17. Μουςεύο Σεριϊντ, Βαρειϊ Μυτιλόνησ. υνεργϊτησ: Κώςτασ Μανιατϐπουλοσ, Διευθυντόσ. 

18. Ιςτορικϐ Μουςεύο Κρότησ, Σμόμα Εθνογραφικών υλλογών, Ηρϊκλειο. υνεργϊτεσ: 

Αγγελικό Μπαλτατζό, Επιμελότρια, και Αγηςύλαοσ Καλουτςϊκησ. 

19. Λαογραφικϐ Ιςτορικϐ Μουςεύο Λϊριςασ, Λϊριςα. υνεργϊτιδα: Κωνςταντύνα Κϐντςα, 

Αρχαιολϐγοσ-Ιςτορικϐσ. 

20. Ιςτορικϐ και Λαογραφικϐ Μουςεύο Ρεθϑμνου, Ρϋθυμνο. υνεργϊτιδα: Αναςταςύα 

Πλατυρρϊχου. 

21. Μουςεύο ολωμοϑ και Επιφανών Ζακυνθύων, Ζϊκυνθοσ. υνεργϊτιδα: κ. Δεμϋτη. 

22. Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο Αθόνασ, Γραφεύο Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων, 

Αθόνα. υνεργϊτησ: τϊθησ Γκϐτςησ, Ιςτορικϐσ. 

23. Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, Κϋντρο Μελϋτησ Νεϐτερησ Κεραμεικόσ, Αθόνα. υνεργϊτιδα: 

Βαςιλικό Πϋννα, Διευθϑντρια. 

24. Πολιτιςτικϐ άδρυμα Ομύλου Πειραιώσ, Τπηρεςύα Ϊρευνασ και Προβολόσ, Αθόνα. Ελϋνη 

Μπενϋκη, Προώςταμϋνη. 
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25. Ακαδημύα Αθηνών, Κϋντρο Ερεϑνησ τησ Ελληνικόσ Κοινωνύασ (ΚΕΕΚ), Αθόνα. υνεργϊτεσ: 

Λύλυ τυλιανοϑδη, Διευθϑνουςα, Ρωξϊνη Βαξεβϊνογλου, Νύκοσ Καμπϋρησ και Γιοϑτα Λϊουτ-

Μπϊκα, Ερευνητϋσ. 

26. Ακαδημύα Αθηνών, Κϋντρο Μελϋτησ Ελληνικόσ Λαογραφύασ, Αθόνα. υνεργϊτιδεσ: Καύτη 

Καμηλϊκη-Πολυμϋρη Διευθϑντρια, Βαςιλικό Φρυςανθοποϑλου, Ερευνότρια. 

27. Εθνικϐ Κϋντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Ινςτιτοϑτο Αςτικόσ και Αγροτικόσ 

Κοινωνιολογύασ, Αθόνα. υνεργϊτιδα: Μαρύνα Πετρονώτη, Κϑρια Ερευνότρια. 

28. Εθνικϐ άδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Κϋντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθόνα. υνεργϊτιδα: Μαρύα-

Φριςτύνα Φατζηώωϊννου, Ιςτορικϐσ. 

29. Κϋντρο Γυναικεύων Μελετών και Ερευνών (πρώην «Διοτύμα»), Αθόνα. υνεργϊτιδα: Μαρύα 

Σζαβϊρα, Διευθϑντρια. 

30. Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςϐτητασ (ΚΕΘΙ), Αθόνα. υνεργϊτιδεσ: Ειρόνη Μϊρη και Μαρύα 

Γκαςοϑκα , Διευθϑντριεσ. 

31. Γυναικεύο Αρχεύο «Δελφϑσ», Αθόνα. υνεργϊτιδεσ: Αλϋκα Μπουτζουβό και Ωννα 

Μιχοποϑλου, Ιςτορικού. 

32. Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ, Σομϋασ Προαγωγόσ τησ Τγεύασ ςτα χολεύα, Αθόνα. 

υνεργϊτιδα: Κατερύνα ώκου, Τπεϑθυνη. 

33. Δόμοσ Ρϐδου, Διεϑθυνςη Ερευνών, Ρϐδοσ. υνεργϊτιδεσ: Λιλό Κριςτοφϊκη-Σρϑπη, Δημοτικό 

ϑμβουλοσ και Ντιϊνα Σρϊκα, Κοινωνικό Ανθρωπολϐγοσ. 

34. Νομαρχιακό Αυτοδιούκηςη Λϋςβου, Διεϑθυνςη Πολιτιςμοϑ, Σουριςμοϑ, Παιδεύασ και 

Αποδόμων, Μυτιλόνη. υνεργϊτιδα: Αγγελικό Πολιτϊκη, Κοινωνικό Ανθρωπολϐγοσ. 

35. Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, Κϋντρο Επιχειρηματικόσ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ Β. Αιγαύου 

(ΚΕΣΑ), Μυτιλόνη. υνεργϊτιδα: κ. ταυρουλϊκη. 

36. Ελληνικϐ υμβοϑλιο για τουσ Πρϐςφυγεσ, Αθόνα. υνεργϊτεσ: Ναντύνα Φριςτοδοϑλου, 

Κοινωνικό Ανθρωπολϐγοσ, και πϑροσ Κουλοχϋρησ, Προώςτϊμενοσ Νομικόσ Τπηρεςύασ. 

37. Ελληνικϐ Υϐρουμ Μεταναςτών (Πανελλόνιο Δύκτυο Μεταναςτριών Γυναικών), Αθόνα. 

υνεργϊτιδα: Ναντύνα Φριςτοδοϑλου, Ερευνότρια-Κοινωνικό Ανθρωπολϐγοσ. 

38. Κϋντρο Προςωρινόσ Υιλοξενύασ Αςυνϐδευτων Ανηλύκων Αλλοδαπών Αγιϊςου Λϋςβου-Villa 

Azadi, άδρυμα «Θεομότωρ», Αγιϊςοσ. υνεργϊτεσ: Salinia Stroux και Δημότρησ Παπανδρϋου, 

Διευθυντϋσ. 

39. Κϋντρο Θεραπεύασ Εξαρτημϋνων Ατϐμων (ΚΕΘΕΑ) «Αριϊδνη», Παρϊρτημα Αγύου Νικολϊου, 

Ηρϊκλειο. υνεργϊτεσ: Κ. κουλϊσ, Διευθυντόσ, και Φριςτύνα Παπαγγϋλου, Γραμματϋασ. 

40. ΚΕΘΕΑ, Μονϊδα υμβουλευτικόσ και Επανϋνταξησ Ιωαννύνων, Ιωϊννινα. υνεργϊτησ: 

Γιϊννησ Παπαχρόςτου, Τπεϑθυνοσ. 

41. ΚΕΘΕΑ, υμβουλευτικϐ Κϋντρο και Ανοιχτό Θεραπευτικό Κοινϐτητα Καβϊλασ «Κιβωτϐσ», 

Καβϊλα. υνεργϊτιδα: Νικολϋττα Μαρμϊνη, Τπεϑθυνη. 

42. ΚΕΘΕΑ «Οξυγϐνο», Πϊτρα. υνεργϊτησ: Νύκοσ πηλιϐπουλοσ, Τπεϑθυνοσ. 

43. ΚΕΘΕΑ «τροφό», υμβουλευτικϐσ ταθμϐσ Λϋςβου, Μυτιλόνη. υνεργϊτιδα: Αγγελικό 

ανδόλου, Τπεϑθυνη. 

44. ΟΚΑΝΑ, Κϋντρο Πρϐληψησ «Ιπποκρϊτησ», Κωσ. 

3.4. Σο Πρϐγραμμα Erasmus 

Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ ϋχει δρομολογόςει ςυνεργαςύεσ με πολλϊ 

Σμόματα, που θεραπεϑουν ανϊλογα γνωςτικϊ αντικεύμενα, ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ 

εκπαιδευτικόσ ςυνεργαςύασ Erasmus και υποδϋχεται κϊθε χρϐνο φοιτητϋσ και φοιτότριεσ απϐ 

διαφορετικϊ Πανεπιςτόμια. Ϊχει επύςησ υποδεχθεύ μϋλη ΔΕΠ ϊλλων πανεπιςτημύων, ενώ μϋλη 

ΔΕΠ του Σμόματοσ ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα, επιςκεπτϐμενα ςυνεργαζϐμενουσ φορεύσ. Ασ 
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ςημειωθεύ, ϐμωσ, ϐτι το Σμόμα υποδϋχεται, αλλϊ και ςτϋλνει φοιτητϋσ Erasmus, και μϋςα απϐ τισ 

ςυμβϊςεισ που ϋχει υπογρϊψει κεντρικϊ το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου και με ϊλλα Πανεπιςτόμια, 

επομϋνωσ υπϊρχουν περιςςϐτερεσ επιλογϋσ. 

Σο Πρϐγραμμα πουδών ϋχει αναγνωριςιμϐτητα ςτο πλαύςιο των ανταλλαγών Erasmus. 

Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 το Σμόμα υποδϋχτηκε επτϊ (7)φοιτητϋσ Erasmus και το 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 δϋκα (10) φοιτητϋσ. το Σμόμα ιςχϑει το ςϑςτημα ECTS και κϊθε 

μϊθημα αντιςτοιχεύ με 5,5 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. Για τουσ αλλοδαποϑσ φοιτητϋσ του 

προγρϊμματοσ Erasmus το Σμόμα προςφϋρει κϑκλο δώδεκα τρύωρων διαλϋξεων ςτα αγγλικϊ 

απϐ μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ. 

Πϊντωσ, το Σμόμα θεωρεύ ϐτι η ςυμμετοχό των δικών του φοιτητών ςτισ ανταλλαγϋσ εύναι 

χαμηλϐτερη του αναμενομϋνου και οφεύλει να διερευνόςει τουσ λϐγουσ. Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ 

για το πρϐγραμμα Erasmus εύναι διαθϋςιμεσ ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. 

Σο Σμόμα ϋχει ςυνϊψει διμερεύσ ςυμβϊςεισ με τα τμόματα κοινωνικών επιςτημών των 

παρακϊτω πανεπιςτημύων. 

 

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΧΩΑ ΡΟΛΘ 

Univεrsity College London Βρετανία Λονδίνο 

Freie Universität Berlin Γερμανία Βερολίνο 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Γερμανία Φραγκφοφρτθ 

Universität Kassel Γερμανία Κάςελ 

Aarhus Universitet Δανία Άαρχουσ 

Universidad Miguel Hernandez Λςπανία Αλικάντε 

Universidad De Barcelona Λςπανία Βαρκελϊνθ 

Università Degli Studi Di Genova Λταλία Γζνοβα 

Università Di Bologna Λταλία Μπολόνια 

Universiteit Leiden Ολλανδία Λζιντεν 

University Of Amsterdam Ολλανδία Άμςτερνταμ 

University Of Wroclaw Ρολωνία Βρότςλαβ 

Universidade De Coimbra Ρορτογαλία Κοΐμπρα 

Boğaziçi Üniversitesi  Τουρκία Κωνςταντινοφπολθ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Τουρκία Κωνςταντινοφπολθ 

Charles University In Prague Τςεχία Ρράγα 

University Of West Bohemia Τςεχία Ρληεν 

University Of Tampere Φινλανδία Τάμπερε 

University Of Oulu Φινλανδία Οφλου 

3.5. Διεθνϋσ Ακαδημαώκϐ Δύκτυο BORDER CROSSINGS 

Απϐ το 2005 μϋχρι και ςόμερα το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ ςυμμετϋχει 

ενεργϊ ςτο διεθνϋσ ακαδημαώκϐ δύκτυο BORDER CROSSINGS, το οπούο ιδρϑθηκε απϐ διδϊςκοντεσ και 

φοιτητϋσ των πανεπιςτημύων Δυτικόσ Μακεδονύασ (Υλώρινα), Μακεδονύασ (Θεςςαλονύκη), 

Ιωαννύνων,  Παντεύου (Αθόνα) και Αιγαύου (Μυτιλόνη) απϐ την Ελλϊδα, καθώσ και των 

πανεπιςτημύων Κυρύλλου και Μεθοδύου (κϐπια, πΓΔΜ) και Λιουμπλιϊνασ (λοβενύα). Σο δύκτυο 

BORDER CROSSINGS ςτοχεϑει ςτην ανϊπτυξη τησ ςυνεργαςύασ ςτο πεδύο τησ μελϋτησ του 

βαλκανικοϑ χώρου (με ϋμφαςη ςτισ κοινωνικϋσ και ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ), μϋςω τησ 

διοργϊνωςησ φοιτητικών ςυνεδρύων, θερινών ςεμιναρύων, καθώσ και μϋςω εκδϐςεων και ϊλλων 

μορφών ακαδημαώκών ανταλλαγών. το δύκτυο ςυμμετϋχουν ςόμερα πανεπιςτημιακϊ τμόματα 

απϐ την Ελλϊδα, τη λοβενύα, τη ερβύα, την πΓΔΜ, την Κροατύα, τη Ρουμανύα και τη Βουλγαρύα. 
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Σο δύκτυο ϋχει διοργανώςει μϋχρι ςόμερα οκτώ (8) ςυνϋδρια για προπτυχιακοϑσ και 

μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ ςτα κϐπια (Νοϋμβριοσ 2003), τη Υλώρινα (Μϊιοσ 2004), τα Ιωϊννινα 

(Μϊιοσ 2005), την Οχρύδα τησ πΓΔΜ (Μϊιοσ 2006), το ϊλοβτςι τησ λοβενύασ (Απρύλιοσ 2007), 

την Κορυτςϊ τησ Αλβανύασ (Μϊιοσ 2008), το Πλϐβντιβ τησ Βουλγαρύασ (Απρύλιοσ 2009) και το 

Ζϊνταρ τησ Κροατύασ (Απρύλιοσ 2010). τα ςυνϋδρια αυτϊ ςυμμετεύχαν πϊνω απϐ 700 φοιτητϋσ 

και διδϊςκοντεσ απϐ διϊφορεσ βαλκανικϋσ χώρεσ και δεκϊδεσ απϐ το Σμόμα μασ. Σα ςυνϋδρια 

δημιουργοϑν πνεϑμα ςυνεργαςύασ μεταξϑ των πανεπιςτημιακών ιδρυμϊτων και καλλιεργοϑν 

προοπτικϋσ για μελλοντικϋσ κοινϋσ ερευνητικϋσ δρϊςεισ. 

Απϐ το 2006 και κϊθε χρϐνο το δύκτυο διοργανώνει θερινϊ ςεμινϊρια (summer school) ςτην 

πϐλη τησ Κϐνιτςασ με τύτλο «Ανθρωπολογύα, Εθνογραφύα και υγκριτικό Λαογραφύα του 

Βαλκανικοϑ Φώρου», ςτα οπούα ςυμμετεύχαν μϋχρι ςτιγμόσ πϊνω απϐ 500 φοιτητϋσ απϐ 

ολϐκληρο τον κϐςμο. Σο δύκτυο εκδύδει ςτην αγγλικό γλώςςα, και ςε ςυνεργαςύα με τον 

γερμανικϐ εκδοτικϐ ούκο LIT, ςυλλογικοϑσ τϐμουσ με δημοςιεϑςεισ που προϋρχονται απϐ 

πρωτογενό ϋρευνα ϐςων ςυμμετϋχουν ςτα θερινϊ ςεμινϊρια τησ Κϐνιτςασ 

(http://www.bordercrossings.eu/el/homepage/activities). 

3.6. Απαντόςεισ των Διδαςκϐντων ςτα Ερωτόματα ςχετικϊ με το ΠΠ  

Οι απαντόςεισ των διδαςκϐντων κατϊ την περύοδο τησ διετοϑσ αξιολϐγηςησ διαφοροποιοϑνται 

ςε ςχϋςη με τα διαφορετικϊ ερωτηματολϐγια ςτα οπούα κλόθηκαν να απαντόςουν. Σο 

ερωτηματολϐγιο για το ϋτοσ 2008/09 καλϑπτει περιςςϐτερεσ περιοχϋσ ςε ςχϋςη με τα 

απογραφικϊ δελτύα εξαμηνιαύων μαθημϊτων του ϋτουσ 2009/10, τα οπούα επιπλϋον δεν 

επιτρϋπουν ποςοτικοποιόςεισ. Παρϊ ταϑτα υπϊρχουν ςημεύα ςτα οπούα τα δϑο ερωτηματολϐγια 

επικαλϑπτονται και λειτουργοϑν ςυμπληρωματικϊ, επιτρϋπουν επομϋνωσ τη ςυςχϋτιςό τουσ.  

Ψσ προσ τα ερωτηματολϐγια του 2008/09 πρϋπει να ςημειωθεύ καταρχόν ϐτι δεν απϊντηςαν 

ςε ϐλεσ τισ ερωτόςεισ και οι 21 διδϊςκοντεσ που τα ςυμπλόρωςαν, εύτε επειδό δεν εύχαν 

διαμορφωμϋνη ϊποψη εύτε επειδό δε θεώρηςαν ςκϐπιμο να απαντόςουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ 

ερωτόςεισ του ερωτηματολογύου. την ανϊλυςη που ακολουθεύ, ϐμωσ, το δεύγμα αφορϊ το 

ςϑνολο των 24 διδαςκϐντων (Ν24=100%) ανεξϊρτητα του πϐςοι απϊντηςαν κϊθε φορϊ ςτην 

ςυγκεκριμϋνη ερώτηςη.  

το ερωτηματολϐγιο του 2008/09 οι περιςςϐτερεσ ερωτόςεισ 35 απϐ τισ 63) αφοροϑν το 

ΠΠ και μποροϑν να κατανεμηθοϑν ςε τρεισ κατηγορύεσ: 

 ςε αυτϋσ που αφοροϑν την οργϊνωςη του ΠΠ (3, 4, 5, 13, 17, 19, 20, 21, 22), 

 ςε αυτϋσ που αφοροϑν τισ υποςτηρικτικϋσ υποδομϋσ τησ διδαςκαλύασ (14, 16, 40α, 40γ, 41α, 

41γ),  

 ςε αυτϋσ που αφοροϑν την οργϊνωςη και εφαρμογό του διδακτικοϑ ϋργου και την 

ανταπϐκριςη φοιτητών ςε αυτϐ (6, 7 ,8 ,9, 10, 12, 15, 18, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44α, 44β, 

45, 46, 47). 

Απϐ την πρώτη κατηγορύα ερωτόςεων προκϑπτει ϐτι περιςςϐτερο απϐ το 50% των 

διδαςκϐντων βρύςκουν την οργϊνωςη ςπουδών ςε δϑο κϑκλουσ αρκετϊ (33,3%) ό πϊρα πολϑ 

ικανοποιητικό (20,8%), ςε αντύθεςη με το 12,5% που την θεωρεύ μϋτρια ικανοποιητικό. 

Αντιςτούχωσ, το 41,7% θεωρεύ ϐτι η αναλογύα υποχρεωτικών μαθημϊτων/μαθημϊτων επιλογόσ 

πρϋπει να παραμεύνει η ύδια, ςε αντύθεςη με το 8,3% που δηλώνει ϐτι πρϋπει να αυξηθεύ και το 

12,5% που δηλώνει ϐτι πρϋπει να μειωθεύ. Ειδικϐτερα για τον δεϑτερο κϑκλο ςπουδών, το 41,7% 

δηλώνει ϐτι πρϋπει να παραμεύνει ςτην ύδια μορφό, ςε αντύθεςη με το 4,2% (οργϊνωςη ανϊ 

κατεϑθυνςη) και το 12,5% (οργϊνωςη ανϊ θεματικό κατηγορύα). Η ικανοπούηςη των 

διδαςκϐντων για τουσ δϑο κϑκλουσ ςπουδών αντανακλϊ την πεπούθηςη τουσ για την 

αναγκαιϐτητα διδαςκαλύασ ενϐσ βαςικοϑ κορμοϑ γνωςτικών αντικειμϋνων ςτην κοινωνικό 

ανθρωπολογύα και την ιςτορύα που παρϋχεται ςε ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ/τριεσ. Με βϊςη αυτϋσ τισ 

γνώςεισ μποροϑν να αξιοποιόςουν καλϑτερα τισ γνώςεισ που παρϋχονται ςτον δεϑτερο κϑκλο 

ςπουδών, ςτον οπούο ϐλα τα μαθόματα εύναι ελεϑθερεσ επιλογϋσ.  
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Αρκετϊ και πολϑ ικανοποιημϋνο για τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια δόλωςε το 20,8% και 

το 16,7%, ςε αντύθεςη με το 12,5% και το 4,2%, που δόλωςε λύγο ό καθϐλου ικανοποιημϋνο. 

Γενικϊ η εμπειρύα απϐ τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια κρύνεται ικανοποιητικό ςτο βαθμϐ που 

επιτρϋπει μια περιςςϐτερο ςυςτηματικό εμπλοκό των φοιτητών/τριών με αντικεύμενα που 

θεραπεϑει το Σμόμα, ενιςχϑοντασ την ςταθερό επικοινωνύα διδαςκϐντων/διδαςκομϋνων και 

καλλιεργώντασ ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ περιςςϐτερεσ δεξιϐτητεσ.  

Μϋτρια, αρκετϊ ό πολϑ ικανοποιημϋνο δόλωςε το 4,2%, το 33,8% και το 16,7% αντύςτοιχα, 

ςε ςχϋςη με την διεξαγωγό τησ Θερινόσ Πρακτικόσ Ωςκηςησ. Σο 29,2% δόλωςε ϐτι θα 

χρηςιμοποιόςει την εμπειρύα τησ Θερινόσ Ωςκηςησ ςτην αναδιαμϐρφωςη του Προγρϊμματοσ 

ςπουδών, ςε ςχϋςη με το 8,3% που απϊντηςε αρνητικϊ. Ο θεςμϐσ αυτϐσ, που υπϊρχει απϐ το 

2004, δεν επϋτρεψε μϐνο ςε πολλοϑσ φοιτητϋσ να γνωρύςουν χώρουσ εργαςύασ και αντικεύμενα 

που τουσ ενδιαφϋρουν, αλλϊ ανϋπτυξε τισ ςχϋςεισ του Σμόματοσ με πολλοϑσ επαγγελματικοϑσ 

και ερευνητικοϑσ φορεύσ, που με τη ςειρϊ τουσ όςαν ςε θϋςη να αξιολογόςουν τουσ 

φοιτητϋσ/τριεσ του Σμόματοσ και κατ’ επϋκταςη την ποιϐτητα τησ δουλειϊσ που γύνεται ςε αυτϐ. 

Εύναι ςτο χϋρι του Σμόματοσ να αξιοποιόςει τισ ςχϋςεισ αυτϋσ ςτο μϋλλον. Να ςημειωθεύ ϐτι ςτισ 

ερωτόςεισ για την Θερινό Ωςκηςη και τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια απϊντηςαν μϐνο οι 

διδϊςκοντεσ που εύχαν ςυμμετοχό.  

ήςον αφορϊ τισ υποδομϋσ τησ διδαςκαλύασ, προκϑπτει μια μικτό εικϐνα. Αρκετϊ ό πολϑ 

ικανοποιημϋνο απϐ τη ςυλλογό τησ Βιβλιοθόκησ για την κϊλυψη των αναγκών των μαθημϊτων 

τουσ δόλωςε το 33,3% και το 16,7% αντύςτοιχα, ενώ το 20,8% δόλωςε μϋτρια ικανοποιημϋνο, το 

8,3% λύγο και το 4,2% καθϐλου ικανοποιημϋνο. Ο ςχετικϊ υψηλϐσ βαθμϐσ ικανοπούηςησ που 

υπϊρχει για την επϊρκεια τησ ςυλλογόσ τησ Βιβλιοθόκησ εύναι θετικϐ ςτοιχεύο, αλλϊ το Σμόμα θα 

πρϋπει να μεριμνόςει για να καλϑψει τισ ανϊγκεσ των διδαςκϐντων που δεν δόλωςαν 

ικανοποιημϋνοι. Αυτϐ εξϊλλου προκϑπτει απϐ τισ απαντόςεισ των απογραφικών δελτύων 

εξαμηνιαύων μαθημϊτων (2009/10), ϐπου οριςμϋνοι ςυνϊδελφοι επιςημαύνουν ελλεύψεισ ςτη 

ςυλλογό τησ βιβλιοθόκησ ςε ςχϋςη με την υποςτόριξη των μαθημϊτων τουσ, καθώσ και την 

ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ χρόςησ βϊςεων δεδομϋνων και ηλεκτρονικών περιοδικών, η οπούα δεν 

υπόρξε ςυνεχόσ κατϊ το ςυγκεκριμϋνο ακαδημαώκϐ ϋτοσ.  

Ψσ προσ τη διαδικαςύα διανομόσ των ςυγγραμμϊτων, το 20,8% δόλωςε καθϐλου 

ικανοποιημϋνο, το 12,5% λύγο και το 41,5% μϋτρια ικανοποιημϋνο, ενώ κανεύσ δεν δόλωςε 

αρκετϊ ό πολϑ ικανοποιημϋνοσ. Ασ ςημειωθεύ, πϊντωσ, ϐτι το ςϑςτημα διανομόσ ςυγγραμμϊτων 

δεν εύναι ευθϑνη του Σμόματοσ αλλϊ τησ πολιτεύασ. Ϊχει πολλϋσ φορϋσ επιςημανθεύ ςε 

ςυζητόςεισ ςτην Γ ϐτι το ςϑςτημα διανομόσ που θεςπύςτηκε με τον Νϐμο του 2007 δεν 

καταργεύ απαραύτητα το ϋνα και μοναδικϐ ςϑγγραμμα, παρϊ τισ δυνατϐτητεσ που δύνει ϋτςι 

ώςτε να υπϊρχει επιλογό απϐ δϑο ό και περιςςϐτερεσ ομϊδεσ εγχειριδύων που αθροιςτικϊ 

καλϑπτουν την ϑλη. Επιπλϋον τα εγχειρύδια διανϋμονται αρκετϋσ εβδομϊδεσ αφοϑ τα μαθόματα 

ϋχουν αρχύςει, γεγονϐσ που επιβαρϑνει ςημαντικϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Λύγο πριν τη 

ςϑνταξη τησ ϋκθεςησ αυτοαξιολϐγηςησ το Σμόμα ενημερώθηκε για την αλλαγό του ςυςτόματοσ 

διανομόσ ςυγγραμμϊτων που κοινοπούηςε το Τπουργεύο Παιδεύασ. 

Σϋλοσ, η υποδομό διδαςκαλύασ ωσ προσ την επϊρκεια των αιθουςών διδαςκαλύασ και τον 

εξοπλιςμϐ του Σμόματοσ δεύχνει τα ακϐλουθα: Σο 16,7% δόλωςε καθϐλου ικανοποιημϋνο, το 

25% λύγο και το το 25% μϋτρια ικανοποιημϋνο ςχετικϊ με την επϊρκεια των αιθουςών 

διδαςκαλύασ. Αντύθετα το 8,3 % δόλωςε αρκετϊ ικανοποιημϋνο και πολϑ ικανοποιημϋνο το 8,3%. 

Η επϊρκεια των αιθουςών για πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια θεωρεύται πολϑ ικανοποιητικό 

απϐ το 8,3% , αρκετϊ απϐ το 16,7%, μϋτρια απϐ το 12,5%, λύγο απϐ το 8,3% και καθϐλου απϐ το 

4,2%. Επιπλϋον, οι διδϊςκοντεσ θεωροϑν ϐτι οι χώροι του Σμόματοσ αλλϊ και του 

Πανεπιςτημύου εύναι δϑςκολα προςβϊςιμοι ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ (ΑΜΕΑ). Σο 45,8% δεν 

εύναι καθϐλου ικανοποιημϋνο απϐ την δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ΑΜΕΑ ςτουσ χώρουσ του 

Σμόματοσ, ενώ το 12,5% εύναι λύγο ό μϋτρια (12,5%) ικανοποιημϋνο. Απϐ τισ απαντόςεισ 

προκϑπτει ϐτι οι αύθουςεσ διδαςκαλύασ των πρακτικών αςκόςεων/ςεμιναρύων εύναι 

ικανοποιητικϋσ, γεγονϐσ που οφεύλεται ςτην ςχετικό επϊρκεια μικρών αιθουςών που μποροϑν 
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να καλϑψουν τισ ανϊγκεσ αυτοϑ του τϑπου μαθόματοσ. Αντύθετα οι αύθουςεσ των γενικών 

προπτυχιακών μαθημϊτων, υποχρεωτικών και μαθημϊτων επιλογόσ, δεν κρύνονται 

ικανοποιητικϋσ. Αυτϐ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι το κτύριο Παπαρύςβα, ϐπου ςτεγϊζονται οι 

περιςςϐτερεσ αύθουςεσ, δεν εύναι κατϊλληλο, ενώ εύναι απομονωμϋνο απϐ τα ϊλλα κτύρια του 

Σμόματοσ, τα εργαςτόρια, τη Γραμματεύα και τα γραφεύα των διδαςκϐντων. Αλλϊ και οι ύδιεσ οι 

αύθουςεσ εύναι προβληματικϋσ, αφοϑ ςυχνϊ δεν ϋχουν επαρκό φωτιςμϐ και ςε περύπτωςη 

προβολών δεν ϋχουν κατϊλληλο εξοπλιςμϐ ςυςκϐτιςησ. Σα ςυμπερϊςματα αυτϊ λογικϊ 

επιβεβαιώνονται και απϐ τισ απαντόςεισ ςτα απογραφικϊ δελτύα (2009/10), ϐπου οι 

διδϊςκοντεσ δηλώνουν ςχετικϊ ικανοποιημϋνοι απϐ την επϊρκεια αιθουςών διδαςκαλύασ για 

ςεμινϊρια/πρακτικϋσ αςκόςεισ, αλλϊ λιγϐτερο ικανοποιημϋνοι απϐ τισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ 

που χρηςιμοποιοϑνται για μεγαλϑτερα ακροατόρια. Η βελτύωςη ςτον τομϋα αυτϐ δεν εύναι 

ευθϑνη του Σμόματοσ αλλϊ του Πανεπιςτημύου, το οπούο θα πρϋπει να το αντιμετωπύςει με 

ςχεδιαςμϋνεσ και πειςτικϋσ κινόςεισ. Γενικϐτερα, ϐμωσ, τα προβλόματα υποδομόσ δεν εύναι 

ϊςχετα και με την υποχρηματοδϐτηςη τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και ειδικϐτερα των 

περιφερειακών Πανεπιςτημύων.  

την τρύτη κατηγορύα οι ερωτόςεισ αφοροϑςαν την ανταπϐκριςη των φοιτητριών/των ςτα 

μαθόματα, την επικοινωνύα διδαςκϐντων/διδαςκομϋνων, καθώσ και τισ μορφϋσ εξϋταςησ και 

διδαςκαλύασ και τα μϋςα που χρηςιμοποιόθηκαν ςτα μαθόματα. Ανϊλογεσ ερωτόςεισ υπϊρχουν 

και ςτα απογραφικϊ δελτύα εξαμηνιαύων μαθημϊτων (2009/10) και οι απαντόςεισ ςτα δϑο 

ερωτηματολϐγια δεν διαφοροποιοϑνται. Ειδικϐτερα, ϐμωσ, για το ερωτηματολϐγιο του 2008/09, 

για τα οπούο μποροϑν να υπϊρχουν ποςοτικϊ δεδομϋνα, προϋκυψε ϐτι η μεγϊλη πλειοψηφύα των 

διδαςκϐντων (83,3%) χρηςιμοπούηςε τον Οδηγϐ πουδών για να ενημερώςει τουσ 

φοιτητϋσ/τριεσ για τα μαθόματα και το περιεχϐμενο τουσ, ενώ επιπλϋον το 58,3% και το 41,7% 

ενημϋρωςαν με ανακούνωςη ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ ό κατϊ την πρώτη ςυνϊντηςη του 

μαθόματοσ. Οι επιλογϋσ των διδαςκϐντων ςε ςχϋςη με τισ πηγϋσ μελϋτησ των φοιτητών αλλϊ και 

τουσ τρϐπουσ αξιολϐγηςησ δεύχνουν μια ποικιλύα, καθώσ και αξιοςημεύωτη χρόςη νϋων 

τεχνολογιών. Σο 29,2% των διδαςκϐντων χρηςιμοποιεύ το πρϐγραμμα VISTA για τα μαθόματα 

του, ενώ το 20,8 % χρηςιμοποιεύ το διαδύκτυο και το 8,3% φορητϐ υπoλογιςτό με 

αποθηκευμϋνεσ πληροφορύεσ. Ασ ςημειωθεύ εδώ ϐτι κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 το Σμόμα 

όταν δεϑτερο ςτην κατϊταξη του Πανεπιςτημύου ςε ςχϋςη με τον αριθμϐ των μαθημϊτων που 

διαθϋτουν ςελύδα ςτο VISTA. Ποικιλύα εμφανύζεται και ςτισ απαντόςεισ ςχετικϊ με τισ μεθϐδουσ 

διδαςκαλύασ. Δύπλα ςτην διϊλεξη ωσ μϋθοδο διδαςκαλύασ (87,5%), οι διδϊςκοντεσ δόλωςαν ϐτι 

ςτα μαθόματϊ τουσ η διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην προφορικό παρουςύαςη φοιτητών (70,8%), 

την προβολό οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ (41,6%) ό ϊλλη μορφό διδαςκαλύασ (20,8%). Εύναι 

ςκϐπιμο να υπογραμμιςτεύ εδώ η διϊθεςη των διδαςκϐντων να χρηςιμοποιόςουν ϊλλεσ, πλην 

τησ διϊλεξησ, διδακτικϋσ μεθϐδουσ. Με δεδομϋνο ϐτι οι επιλογϋσ δεν προςδιορύζονται κεντρικϊ 

απϐ το Σμόμα, αντανακλοϑν την διϊθεςη των διδαςκϐντων να μην περιορύζουν την διδαςκαλύα 

ςτισ διαλϋξεισ, αλλϊ να τισ ςυνδυϊζουν και με ϊλλεσ μορφϋσ διδαςκαλύασ, που κινητοποιοϑν 

περιςςϐτερο το ενδιαφϋρον των φοιτητών/τριών. Σο Σμόμα θα ϋπρεπε να ςυζητόςει 

διεξοδικϐτερα το θϋμα αυτϐ, ςτο βαθμϐ που εναλλακτικϋσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ και 

αξιολϐγηςησ χρηςιμοποιεύ μεγϊλοσ αριθμϐσ διδαςκϐντων.  

ε ςχϋςη με τισ πηγϋσ μελϋτησ, οι διδϊςκοντεσ κατϊ 83,3% προτεύνουν τα ςυγγρϊμματα και 

το 87,3% τη βιβλιογραφύα. Σο 58,4% προτεύνει τισ ςημειώςεισ και το 35,4% το δύκτυο για τη 

μελϋτη τησ ϑλησ. Με βϊςη τα ποςοςτϊ αυτϊ προκϑπτει ϐτι οι διδϊςκοντεσ προτεύνουν ϋνα 

ςυνδυαςμϐ πηγών μελϋτησ για τουσ φοιτητϋσ/τριεσ, αλλϊ δεν εύναι βϋβαιο αν οι τελευταύοι 

ανταποκρύνονται ςε αυτϐ. Η εμπειρύα των περιςςοτϋρων διδαςκϐντων δεύχνει ϐτι η χρόςη των  

πηγών μελϋτησ εύναι περιοριςμϋνη, ςε αντύθεςη με τισ, κακϋσ κατϊ βϊςη, ςημειώςεισ που 

διακινοϑνται τισ τελευταύεσ ημϋρεσ πριν τισ εξετϊςεισ, ϐπωσ ςυμβαύνει ςε ϐλα τα ελληνικϊ 

πανεπιςτόμια.  

Οι διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ χρηςιμοποιοϑν περιςςϐτερεσ τησ μιασ μορφόσ αξιολϐγηςησ 

των φοιτητών ςτα υποχρεωτικϊ μαθόματα και τα μαθόματα επιλογόσ. ήλοι οι διδϊςκοντεσ που  

απϊντηςαν ςτο ερωτηματολϐγιο (83,3%) αξιολογοϑν με βϊςη την γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ 



28 

 

του εξαμόνου, αλλϊ το 63% αξιολογεύ επιπλϋον με βϊςη ατομικό γραπτό εργαςύα, το 37,5% με 

βϊςη εξϋταςη προϐδου, το 12,5% με ομαδικό γραπτό εργαςύα και το 12,5% με προφορικό 

εξϋταςη. Απϐ τα ποςοςτϊ αυτϊ εύναι φανερό η προςπϊθεια των διδαςκϐντων να 

χρηςιμοποιόςουν μορφϋσ αξιολϐγηςησ πϋραν τησ κλαςικόσ γραπτόσ εξϋταςησ ςτο τϋλοσ του 

εξαμόνου. Φρειϊζεται, ωςτϐςο, το Σμόμα να εξετϊςει περιςςϐτερο τισ εναλλακτικϋσ αυτϋσ 

μορφϋσ αξιολϐγηςησ.  

τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια οι μορφϋσ αξιολϐγηςησ διαφϋρουν ςε ςχϋςη με τα ϊλλα 

μαθόματα, με κϑριο γνώριςμα ϐτι οι φοιτητϋσ δεν εξετϊζονται ςτο τϋλοσ του εξαμόνου, αλλϊ 

αξιολογοϑνται κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου με τρϐπουσ που επιλϋγει ο διδϊςκων. Με αυτϐ το 

δεδομϋνο οι μορφϋσ αξιολϐγηςησ εύναι πϊντα περιςςϐτερεσ τησ μιασ, κϊτι που αντανακλϊται και 

ςτο ποςοςτϐ 14,3% που δηλώθηκε για ϐλουσ τουσ τρϐπουσ αξιολϐγηςησ (τελικό γραπτό 

εργαςύα, προφορικϋσ παρουςιϊςεισ, τελικό γραπτό εξϋταςη, ϊλλο).  

ϑμφωνα με τισ απαντόςεισ τουσ, οι διδϊςκοντεσ εκτιμοϑν ϐτι η προςϋλευςη ςτα μαθόματα 

κατϊ τα ακαδημαώκϊ ϋτη 2008/09 και 2009/10 εύναι ςχετικϊ περιοριςμϋνη. Ασ ςημειωθεύ ϐτι η 

ςχετικό ερώτηςη δεν ϋκανε διϊκριςη ανϊμεςα ςε υποχρεωτικϊ μαθόματα και μαθόματα 

επιλογόσ, επειδό ςχεδϐν ϐλοι οι διδϊςκοντεσ διδϊςκουν και τα δϑο. Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 

2008/09, ϋχοντασ γνώςη του αριθμοϑ των εγγεγραμμϋνων φοιτητών με βϊςη τουσ καταλϐγουσ 

δηλώςεων μαθημϊτων που ςυντϊςςει η Γραμματεύα, το 12,5% των διδαςκϐντων εκτιμϊ ϐτι ςτα 

μαθόματϊ του η προςϋλευςη των φοιτητών εύναι τησ τϊξησ του 40-60% του ςυνολικοϑ αριθμοϑ 

εγγεγραμμϋνων. Σο 54,2% εκτιμϊ ϐτι τα μαθόματα παρακολουθεύ το 20-40%, ενώ το 8,3% 

εκτιμϊ ϐτι η προςϋλευςη εύναι τησ τϊξησ του 0-20%.  

Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 και με βϊςη τισ απαντόςεισ ςτα απογραφικϊ δελτύα 

μαθημϊτων που ςυμπλόρωςαν οι διδϊςκοντεσ, που ςυμπεριλαμβϊνονται ξεχωριςτϊ τα 

προπτυχιακϊ μαθόματα, τα ςεμινϊρια/πρακτικϋσ αςκόςεισ και τα μεταπτυχιακϊ μαθόματα, 

προκϑπτει ϐτι ςτισ δϑο τελευταύεσ κατηγορύεσ μαθημϊτων, ϐπου η παρουςύα αποτελεύ 

προϒπϐθεςη επιτυχύασ, τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ εκτιμώνται ϐτι κυμαύνονται ςτο 80-100%. 

Αντύθετα ςτα προπτυχιακϊ μαθόματα η εκτύμηςη των διδαςκϐντων ςχετικϊ με τη ςυμμετοχό 

ςτο μϊθημα, με βϊςη το αριθμϐ των φοιτητών που το δόλωςαν, κυμαύνεται ανϊμεςα ςτο 20-

40%, ενώ κϊποιοι ςυνϊδελφοι την εκτύμηςαν ανϊμεςα ςτο 0-20% και οριςμϋνοι δόλωςαν ϐτι 

δεν γνώριζαν.  

Οι απαντόςεισ αυτϋσ πρϋπει να αξιολογηθοϑν ςε ςχϋςη με τρεισ παρϊγοντεσ. Ο πρώτοσ 

ςυνδϋεται με το ϐτι πολλού φοιτητϋσ/τριεσ δεν διαμϋνουν ςτην Μυτιλόνη και εμφανύζονται κατϊ 

κϑριο μϐνο ςτισ εξετϊςεισ. Ο δεϑτεροσ αφορϊ την επιλογό των φοιτητών να αξιοποιοϑν το 

ςϑνολο των δυνατοτότων εγγραφόσ που ιςχϑει ςτο Σμόμα (ϋωσ 9-10 μαθόματα ανϊ εξϊμηνο για 

τουσ φοιτητϋσ/τριεσ του τϋταρτου και μεγαλϑτερων ετών, ϋωσ 8-9 μαθόματα για τουσ φοιτητϋσ 

των τριών πρώτων ετών), χωρύσ να ϋχουν πρϐθεςη να τα παρακολουθόςουν ϐλα. Ο τρύτοσ 

παρϊγοντασ εύναι γενικϐτεροσ και ςυνδϋεται με το γεγονϐσ ϐτι η εμπειρύα δεύχνει ϐτι ανϊλογη 

εικϐνα ιςχϑει για τα περιςςϐτερα πανεπιςτημιακϊ τμόματα. Ο εξεταςτοκεντρικϐσ χαρακτόρασ 

του ελληνικοϑ πανεπιςτημύου ενθαρρϑνει τϋτοια φαινϐμενα και ϋχει διαχρονικό ιςχϑ. ε ςχϋςη 

με αυτοϑσ τουσ παρϊγοντεσ, η εικϐνα που προκϑπτει για το Σμόμα εύναι ανϊλογη ϊλλων 

τμημϊτων κοινωνικών και ανθρωπιςτικών επιςτημών.  

Πϊντωσ, η παρουςύα των φοιτητών/τριών ςτα μαθόματα, ανεξϊρτητα απϐ το εκτιμώμενο 

ποςοςτϐ προςϋλευςησ, παρουςιϊζει διακυμϊνςεισ μϋςα ςτο εξϊμηνο, οι οπούεσ ενδεχομϋνωσ 

κυμαύνονται μϋςα ςτα ϐρια του 20% που χρηςιμοπούηςε το ερωτηματολϐγιο αλλϊ εντοπύζονται 

και ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιϐδουσ. το ερωτηματολϐγιο του 2008/09, και ςτο βαθμϐ που οι 

διδϊςκοντεσ διαπύςτωςαν διακυμϊνςεισ ςτην παρουςύα των φοιτητών/τριών ςτα μαθόματα, 

εκτιμοϑν κατϊ 37,5% ϐτι αυτϐ ςυμβαύνει γϑρω απϐ περιϐδουσ διακοπόσ τησ διδαςκαλύασ 

(εορτϋσ Φριςτουγϋννων, Πϊςχα, ϊλλεσ επϋτειοι), το 8% προσ τα μϋςα του εξαμόνου και το 4,17% 

προσ το τϋλοσ του εξαμόνου. Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι οι διακυμϊνςεισ αυτϋσ εύναι και προσ τα 

κϊτω και προσ τα πϊνω. Πιθανϐτατα η διακϑμανςη γϑρω απϐ περιϐδουσ διακοπών εύναι προσ τα 

κϊτω και εξηγεύται απϐ την επιλογό των φοιτητών/τριών να επιμηκϑνουν την περύοδο 
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διακοπών, ενώ η διακϑμανςη προσ τα τϋλη του εξαμόνου εύναι προσ τα πϊνω, επειδό πολλού 

φοιτητϋσ/τριεσ επιθυμοϑν να παρακολουθόςουν τισ τελευταύεσ παραδϐςεισ πριν τισ εξετϊςεισ.  

Η εικϐνα ςχετικϊ με την προςϋλευςη των φοιτητών δεν εύναι ιδιαύτερα ικανοποιητικό και 

πρϋπει να απαςχολόςει το Σμόμα ςε ςχϋςη με τισ διδακτικϋσ ςτρατηγικϋσ που πρϋπει να 

ακολουθόςει. Προβλόματα αντιμετωπύζουν και οι πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια, αλλϊ ςε πολϑ 

μικρϐτερο βαθμϐ, λϐγω του υποχρεωτικοϑ χαρακτόρα τουσ (δεν δικαιολογοϑνται περιςςϐτερεσ 

απϐ τρεισ απουςύεσ), ϐπωσ επύςησ και τα μεταπτυχιακϊ μαθόματα, ϐπου οι απουςύεσ εύναι 

ελϊχιςτεσ.  

Οι διδϊςκοντεσ δόλωςαν κατϊ πλειοψηφύα ϐτι χρηςιμοπούηςαν Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ 

και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) ςτην επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ και την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

Σο 66,7% δόλωςε ϐτι χρηςιμοπούηςε ΣΠΕ (π.χ VISTA) ςτα μαθόματα, ςε αντύθεςη με το 16,7% 

που δεν το ϋκανε, ενώ αντύςτοιχο ποςοςτϐ χρηςιμοπούηςε ΣΠΕ ςτην επικοινωνύα του με τουσ 

φοιτητϋσ. Αντύςτοιχα υψηλϊ ποςοςτϊ καταγρϊφονται και ςτα απογραφικϊ δελτύα (2009/10), 

ϐπου το ςϑνολο των διδαςκϐντων δόλωςε ϐτι επικοινωνεύ με τουσ φοιτητϋσ/τριεσ με ΣΠΕ. Κατϊ 

το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 οι διδϊςκοντεσ ςε ςυντριπτικϐ ποςοςτϐ (83,3%) δόλωςαν ϐτι 

κοινοπούηςαν ςτην αρχό κϊθε εξαμόνου ώρεσ γραφεύου, αν και μϐνο το 53,3 % δόλωςε ϐτι οι 

φοιτότριεσ/τεσ τισ αξιοπούηςαν, ςε αντύθεςη με το 25% που δόλωςαν το αντύθετο. Ανϊλογα 

υψηλϊ ποςοςτϊ ιςχϑουν και με βϊςη τα απογραφικϊ δελτύα εξαμηνιαύων μαθημϊτων 

(2009/10). Οι διδϊςκοντεσ θεωροϑν ϐτι η χρόςη Η/Τ για τισ ανϊγκεσ των μαθημϊτων τουσ 

υπόρξε μϋτρια ικανοποιητικό ςε ποςοςτϐ 41,7% , αρκετϊ ικανοποιητικό ςε ποςοςτϐ 12,5% και 

πολϑ ικανοποιητικό ςε ποςοςτϐ 8,3%. Αντύθετα το 20,8% δόλωςε λύγο ικανοποιημϋνο. 

Γενικϐτερα ϐμωσ δόλωςαν ϐτι η χρόςη των εργαςτηρύων Η/Τ απϐ τουσ φοιτητϋσ όταν λύγο 

ικανοποιητικό (8,3%), μϋτρια (37,5%), αρκετϊ (29,2%) και πϊρα πολϑ (4,2%) ικανοποιητικό. Ψσ 

προσ τη χρόςη των εργαςτηρύων του Σμόματοσ και του υλικοϑ τουσ ςτην εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα, το 25% των διδαςκϐντων δόλωςε ϐτι η χρόςη τουσ δεν όταν καθϐλου ικανοποιητικό 

και το 8,3% ϐτι όταν λύγο ικανοποιητικό. το ύδιο δεύγμα πϊντωσ προϋκυψε ϐτι το 20,8% των 

διδαςκϐντων χρηςιμοπούηςε υλικϐ απϐ τα εργαςτόρια, ςε ςχϋςη με το 54,2% των διδαςκϐντων 

που δεν το ϋκανε. Αυτϐ εύναι ϋνα ζότημα που θα ϋπρεπε να απαςχολόςει το Σμόμα προκειμϋνου 

να ενθαρρυνθοϑν ϐλοι ο διδϊςκοντεσ να χρηςιμοποιοϑν ςτη διδαςκαλύα τουσ το πλοϑςιο 

εθνογραφικϐ και αρχειακϐ υλικϐ, καθώσ και τη βιβλιογραφύα που ϋχει ςυγκεντρωθεύ ςτα 

εργαςτόρια.  

χετικό ικανοπούηςη υπϊρχει για τον εξοπλιςμϐ του Σμόματοσ ςε μϋςα που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτην διδαςκαλύα (projectors, dvd, video, τηλεορϊςεισ, μαγνητϐφωνα). Ο 

εξοπλιςμϐσ που χρηςιμοποιεύται για τα μαθόματα και τα ςεμινϊρια αντύςτοιχα, θεωρεύται λύγο 

ικανοποιητικϐσ για το 16,7% και το 8,3%, μϋτρια ικανοποιητικϐσ για το 8,3% και το 8,3%, 

αρκετϊ ικανοποιητικϐσ για το 4,7% και 12,5%, και πολϑ ικανοποιητικϐσ για το 4,2% και 4,2% 

αντύςτοιχα. Πϊντωσ, ςτα απογραφικϊ δελτύα (2009/10) οριςμϋνοι ςυνϊδελφοι εξϋφραςαν την 

δυςαρϋςκειϊ τουσ ϐτι ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ δεν υπϊρχει μϐνιμα εγκατεςτημϋνοσ 

εξοπλιςμϐσ (video-projectors), με αποτϋλεςμα να δυςχεραύνονται ςτην παρουςύαςη οπτικοϑ 

υλικοϑ. ϑμφωνα με το ερωτηματολϐγιο του 2008/09, το 25% των διδαςκϐντων δόλωςε ϐτι 

εύναι πολϑ ικανοποιημϋνο για την δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςτον εξοπλιςμϐ του Σμόματοσ, ενώ το 

33,3% αρκετϊ και το 8,3% μϋτρια ικανοποιημϋνο. Σϋλοσ, το 20,8% των ερωτηθϋντων δόλωςε 

αρκετϊ ό πολϑ ικανοποιημϋνο (8,3%) απϐ τον εξοπλιςμϐ που παραχωρόθηκε ςτουσ φοιτητϋσ 

ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, ςε αντύθεςη με το 20,8% που δόλωςε μϋτρια ό λύγο (8,3%) 

ικανοποιημϋνο. Ψςτϐςο υπϊρχει το ζότημα τησ υποςτόριξησ του εξοπλιςμοϑ αυτοϑ, καθώσ και 

του αντύςτοιχου του εργαςτηρύου ηλεκτρονικών υπολογιςτών που χρηςιμοποιοϑν οι 

φοιτητϋσ/τριεσ. Η ςυντόρηςη και η υποςτόριξη του εξοπλιςμοϑ αυτοϑ θα όταν καλϑτερη αν ςτο 

Σμόμα υπηρετοϑςαν περιςςϐτεροι ΕΣΕΠ (ςόμερα υπηρετεύ μϐνο ϋνασ). Η ανϊγκη αυτό 

αποτυπώνεται και ςτισ απαντόςεισ των διδαςκϐντων, που θεωροϑν ςε ποςοςτϐ 4,2% καθϐλου 

ικανοποιητικϐ τον αριθμϐ αυτϐ, ςε ποςοςτϐ 16,7% λύγο ικανοποιητικϐ, ςε ποςοςτϐ 29,2% 

μϋτρια ικανοποιητικϐ και ςε ποςοςτϐ 12,5% αρκετϊ ικανοποιητικϐ.  
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Η οργϊνωςη του διδακτικοϑ ϋργου βρύςκει κατϊ βϊςη ικανοποιημϋνουσ τουσ διδϊςκοντεσ. Σο 

20,8% θεωρεύ πολϑ ορθολογικϐ το ωρολϐγιο πρϐγραμμα ςπουδών, το 50% αρκετϊ, το 4,2% 

μϋτρια και το 4,2% λύγο. Σο 29,2% δόλωςε ϐτι τόρηςε το ωρολϐγιο πρϐγραμμα αρκετϊ 

ικανοποιητικϊ, το 37,5 % πολϑ ικανοποιητικϊ, ενώ μηδενικϊ όςαν τα ποςοςτϊ για τισ ϊλλεσ 

τρεισ κατηγορύεσ. Σϋλοσ, πολϑ ικανοποιημϋνο απϐ το ςυνεχϋσ τρύωρο διδαςκαλύασ δόλωςε το 

16,7%, αρκετϊ ικανοποιημϋνο το 29,2%, μϋτρια ικανοποιημϋνο το 25%, λύγο ικανοποιημϋνο το 

4,2% και καθϐλου ικανοποιημϋνο το 8,3%. Σο Σμόμα θα ϋπρεπε να επαναξιολογόςει την 

πρακτικό αυτό ςε ςχϋςη με την ελαςτικϐτητα και την καλϑτερη οργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ, δοκιμϊζοντασ εναλλακτικϊ ωρϊρια διδαςκαλύασ. 

ϑμφωνα με το ερωτηματολϐγιο του 2008/09, αλλϊ και τα απογραφικϊ δελτύα του 2009/10, 

μια πρώτη ανϊλυςη των απαντόςεων ςχετικϊ με το ΠΠ δεύχνει ϐτι οι διδϊςκοντεσ δεν ϋχουν 

μεγϊλεσ αποκλύςεισ μεταξϑ τουσ και ςτη μεγϊλη πλειοψηφύα οι απαντόςεισ τουσ κινόθηκαν 

γϑρω απϐ τον μϋςο ϐρο. το βαθμϐ που μποροϑμε να ϋχουμε ποςοτικοποιημϋνεσ απαντόςεισ 

(ερωτηματολϐγιο 2008/09), χαμηλϐσ βαθμϐσ ικανοπούηςησ καταγρϊφηκε για τη χρόςη του 

υλικοϑ που υπϊρχει ςτα εργαςτόρια για διδακτικϋσ ανϊγκεσ (μ.ο. 1,8), τη δυνατϐτητα 

πρϐςβαςησ ςε ΑΜΕΑ ςτο Σμόμα (μ.ο. 1,5), την ςτελϋχωςη τησ Γραμματεύασ (μ.ο. 1,8), τισ 

κτιριακϋσ υποδομϋσ τησ Βιβλιοθόκησ (μ.ο. 2,1) και το ωρϊριο λειτουργύασ τησ (μ.ο. 2,3) Υαύνεται 

πωσ υπϊρχει ικανοπούηςη απϐ την οργϊνωςη προπτυχιακών ςπουδών ςε ςχϋςη με την δομό του 

προγρϊμματοσ, την αναλογύα υποχρεωτικών/μαθημϊτων επιλογόσ, την διαφϊνεια ςτην 

αξιολϐγηςη, τα ωρολϐγια προγρϊμματα, τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια και την θερινό 

ϊςκηςη. Απϐ αρκετϊ ωσ πολϑ ικανοποιητικό αξιολογόθηκε και η διαφϊνεια ςτισ διαδικαςύεσ 

αξιολϐγηςησ των φοιτητών. χετικϊ ικανοποιημϋνοι δόλωςαν κατϊ πλειοψηφύα οι διδϊςκοντεσ 

απϐ την ςυλλογό τησ Βιβλιοθόκησ για τισ ανϊγκεσ των προπτυχιακών μαθημϊτων (μ.ο. 3) και τισ 

ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ τησ (μ.ο. 3,6), καθώσ και για τον εξοπλιςμϐ του Σμόματοσ που 

χρηςιμοποιεύται ςτα μαθόματα (μ.ο. 3,4). Αντύθετα δόλωςαν κατϊ πλειοψηφύα ϐτι οι αύθουςεσ 

διδαςκαλύασ των υποχρεωτικών μαθημϊτων και των μαθημϊτων επιλογόσ (μ.ο. 2,6) δεν εύναι 

επαρκεύσ, ενώ επύςησ χαμηλό βαθμολογύα πόρε και το ςϑςτημα διανομόσ ςυγγραμμϊτων (μ.ο. 

2,2)  

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

υμπεραςματικϊ, το ΠΠ του ΣΚΑΙ ανταποκρύνεται ςτουσ ςτϐχουσ που ϋχει θϋςει το Σμόμα, 

διϐτι παρϋχει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ ςτα δϑο αντικεύμενα που θεραπεϑει, την κοινωνικό 

ανθρωπολογύα και την ιςτορύα. Σο ΠΠ διατηρεύ τον διεπιςτημονικϐ του χαρακτόρα και 

αναθεωρεύται κϊθε χρϐνο μετϊ απϐ ςυζότηςη ςτη Γ του Σμόματοσ με προςθόκεσ ό αφαιρϋςεισ 

μαθημϊτων επιλογόσ και ςεμιναρύων προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτισ ανϊγκεσ των 

φοιτητών/τριών. Σο ΠΠ δημοςιοποιεύται ηλεκτρονικϊ πριν την ϋναρξη κϊθε εξαμόνου και 

εμφανύζεται πϊντα ςτον Οδηγϐ πουδών που εκδύδει το Σμόμα απϐ το 1993.  

Η δομό του ΠΠ παραμϋνει ςϑνθετη, καθώσ ςυμπεριλαμβϊνει υποχρεωτικϊ μαθόματα, 

μαθόματα επιλογόσ και ςεμινϊρια/πρακτικϋσ αςκόςεισ. το Σμόμα δοκιμϊςτηκε και 

επιβεβαιώθηκε η ϊποψη ϐτι οι φοιτητϋσ/τριεσ πρϋπει να διδϊςκονται κοινϊ υποχρεωτικϊ 

μαθόματα, ςτο βαθμϐ που ο κορμϐσ των υποχρεωτικών μαθημϊτων προςφϋρει τισ αναγκαύεσ 

γνώςεισ για την μετϋπειτα οργϊνωςη των ςπουδών τουσ και την επιτυχύα ςε αυτϋσ. Πϊντωσ δεν 

εφαρμϐζεται ςϑςτημα προαπαιτουμϋνων μαθημϊτων, ςτο βαθμϐ που, ϐπωσ εκτιμόθηκε, δεν 

εξυπηρετεύ την οργϊνωςη των ςπουδών και τισ επιλογϋσ των φοιτητών. Η ετόςια αξιολϐγηςη 

του ΠΠ επιτρϋπει τον περιοριςμϐ των επικαλϑψεων ανϊμεςα ςε μαθόματα διαφορετικών 

διδαςκϐντων. Η αναλογύα υποχρεωτικών μαθημϊτων/μαθημϊτων επιλογόσ ςτο ςϑνολο των 

μαθημϊτων που απαιτοϑνται για τη λόψη πτυχύου εύναι περύπου 1/1, ενδεικτικό τησ ςημαςύασ 

που δύνει το Σμόμα ςτα υποχρεωτικϊ μαθόματα. Η αναλογύα αυτό ςτο ςυνολικϐ πρϐγραμμα 

ςπουδών εύναι 1/3. ε αυτϊ ςυμπεριλαμβϊνονται και η υποχρεωτικό διδαςκαλύα ξϋνων 

γλωςςών (αγγλικϊ, γαλλικϊ), που αντιςτοιχοϑν ςε τϋςςερα εξαμηνιαύα μαθόματα. Σο Σμόμα, 

αφοϑ αξιολϐγηςε την θετικό επύδραςη των ςεμιναρύων/πρακτικών αςκόςεων ςτουσ φοιτητϋσ, 
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προχώρηςε ςτην αϑξηςη τησ υποχρϋωςησ των φοιτητών, ζητώντασ να επιτυγχϊνουν ςε τρύα, 

αντύ του ενϐσ, ςεμινϊρια ό πρακτικϋσ αςκόςεισ.  

Ψσ προσ τα μαθόματα επιλογόσ, να ςημειωθεύ ϐτι αυτϊ μποροϑν να ανανεώνονται κϊθε χρϐνο 

ανϊλογα με τη προςφορϊ των διδαςκϐντων, ϋτςι ώςτε το Σμόμα να εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει 

μαθόματα που δεν εύχαν διδαχθεύ τισ προηγοϑμενεσ χρονιϋσ ςτο πρϐγραμμϊ του. Επιπλϋον, οι 

φοιτητϋσ του Σμόματοσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να δηλώνουν μϋχρι τϋςςερα μαθόματα ϊλλων 

μαθημϊτων τησ χολόσ Κοινωνικών Επιςτημών και τησ χολόσ Περιβϊλλοντοσ. Σο ωρολϐγιο 

πρϐγραμμα τηρεύται πολϑ ικανοποιητικϊ και οι διδϊςκοντεσ κϊνουν ϐλοι χρόςη ΣΠΕ ςτην 

επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ και την διδαςκαλύα. 

Σο ςϑςτημα εξϋταςησ των μαθημϊτων διαφοροποιεύται ανϊ μϊθημα ανϊλογα με τισ επιλογϋσ 

του διδϊςκοντα. Η τελικό γραπτό εξϋταςη ςτισ περιϐδουσ Ιανουαρύου, Ιουνύου και επτεμβρύου 

αφορϊ ϐλα τα υποχρεωτικϊ μαθόματα, καθώσ και τα μαθόματα επιλογόσ. ε πολλϊ μαθόματα 

αυτών των δϑο κατηγοριών υπϊρχει επιπλϋον εξϋταςη προϐδου, που γύνεται ςυνόθωσ ςτη μϋςη 

του εξαμόνου, καθώσ και ανϊθεςη εργαςιών. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ ο τελικϐσ βαθμϐσ 

προκϑπτει απϐ την ϊθροιςη τησ βαθμολογύασ των επιμϋρουσ εξετϊςεων. Οι εξεταςτικϋσ αυτϋσ 

μϋθοδοι ϋχουν κριθεύ ωσ οι πλϋον διαφανεύσ, ςτο βαθμϐ που υπϊρχει η ϊμεςη επιτόρηςη του 

διδϊςκοντα, αλλϊ και ϊλλων ςυναδϋλφων, κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ. Αντύθετα τα 

ςεμινϊρια/πρακτικϋσ αςκόςεισ δεν εξετϊζονται κατϊ την περύοδο των εξετϊςεων, καθώσ η 

αξιολϐγηςη των φοιτητών/τριών προκϑπτει κατϊ την διϊρκεια του εξαμόνου και ςτη βϊςη του 

εβδομαδιαύου φϐρτου εργαςύασ (μικρϋσ εργαςύεσ, παρουςιϊςεισ) αλλϊ και με την κατϊθεςη 

γραπτόσ εργαςύασ ςτο τϋλοσ του εξαμόνου. 

Σο Σμόμα οφεύλει να εξετϊζει περιοδικϊ την αποδοτικϐτητα του προγρϊμματοσ ςπουδών και 

των μεθϐδων διδαςκαλύασ και να ενθαρρϑνει την διδακτικό καινοτομύα και την αναζότηςη 

κοινών διδακτικών πρακτικών, ϐπωσ μϋχρι ςόμερα ϋπραξε, ςτο πλαύςιο πϊντα του ςεβαςμοϑ 

τησ ακαδημαώκόσ ελευθερύασ των διδαςκϐντων. Οι διεθνεύσ ςχϋςεισ του Σμόματοσ θα πρϋπει να 

καλλιεργηθοϑν περαιτϋρω μϋςα απϐ το προγρϊμμα Erasmus, αλλϊ και ϊλλεσ διεθνεύσ 

πρωτοβουλύεσ. Εξύςου ςημαντικό προτεραιϐτητα πρϋπει να παραμεύνει η Θερινό Πρακτικό 

Ωςκηςη η οπούα επιτρϋπει ςτουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ επαγγελματικό γνωριμύα με φορεύσ τησ 

επιςτημονικόσ τουσ εξειδύκευςησ και ςτο Σμόμα τη ανϊπτυξη ςτενών ςχϋςεων με κοινωνικοϑσ 

και επαγγελματικοϑσ φορεύσ τοπικόσ και εθνικόσ εμβϋλειασ. το πλαύςιο αυτϐ θα πρϋπει να 

ενιςχυθεύ περαιτϋρω το ενδιαφϋρον των φοιτητών για ςυμμετοχό ςτην Θερινό Πρακτικό 

ϊςκηςη.  

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, οι δυνατϐτητεσ βελτύωςησ του Σμόματοσ μοιραύα προςκροϑουν ςε 

ελλεύψεισ υποδομόσ ωσ προσ τισ υποδομϋσ ςε αύθουςεσ διδαςκαλύασ, φοιτητικϋσ εςτύεσ και το 

κτόριο, αλλϊ και το ωρϊριο λειτουργύασ τησ βιβλιοθόκησ που δεν ευνοοϑν την ακαδημαώκό 

εργαςύα διδαςκϐντων και φοιτητών. ήπωσ επιςημϊνθηκε και απϐ τουσ διδϊςκοντεσ, οι 

υποδομϋσ αυτϋσ κρύθηκαν μϊλλον ακατϊλληλεσ και δεν αντιςτοιχοϑν ςτισ ανϊγκεσ ενϐσ 

ακαδημαώκοϑ περιβϊλλοντοσ. Σο Σμόμα απϐ την πλευρϊ του δεν μπορεύ να κϊνει κϊτι για τα 

θϋματα αυτϊ, πλην την ϋντονησ προτροπόσ προσ τισ πρυτανικϋσ αρχϋσ του Πανεπύςτημύου 

Αιγαύου και προσ την Πολιτεύα κατϊ κϑριο λϐγο να μεριμνόςουν για την αντιμετώπιςη των 

προβλημϊτων αυτών. Η υψηλό ακαδημαώκό ποιϐτητα ςε μια παραμεθϐρια περιοχό, ϐπωσ η 

Μυτιλόνη, απαιτεύ δαπϊνεσ για υποδομϋσ, που ϐμωσ μποροϑν να αποςβεςθοϑν απϐ την ποιϐτητα 

τησ εργαςύασ και του αποτελϋςματοσ που θα εξαςφαλύςουν.  

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ (ΠΜ) 

4.1. Η Οργϊνωςη των Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών πουδών  

το Σμόμα λειτουργοϑν δϑο Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών, το ΠΜ «Κοινωνικό και 

Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» και το ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ 

Προςεγγύςεισ», τα οπούα παρϋχουν Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ. Σα προγρϊμματα 
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δϋχονται υποψηφιϐτητεσ απϐ αποφούτουσ ελληνικών και ξϋνων Πανεπιςτημύων ϐλων των 

ειδικοτότων. Οι υποψόφιοι επιλϋγονται με βϊςη κριτόρια τα οπούα ορύζει το ΠΔ ύδρυςησ των 

ΠΜ. Οι υποψόφιοι ϋχουν την δυνατϐτητα να ενημερωθοϑν για τα κριτόρια επιλογόσ απϐ την 

ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Για την επιλογό των υποψηφύων και την ςειρϊ κατϊταξό τουσ 

ςυνυπολογύζονται αντικειμενικϊ κριτόρια που ϋχουν οριςτεύ (επϊρκεια ξϋνησ γλώςςασ, βαθμϐσ 

πτυχύου, ερευνητικό δραςτηριϐτητα, κ.ϊ.), καθώσ και βαθμϐσ ςε προφορικό ςυνϋντευξη. 

4.2. ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» 

κοπϐσ του Προγρϊμματοσ εύναι η εξειδύκευςη των φοιτητών/τριών ςε τομεύσ τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ και τησ ιςτορύασ και η προαγωγό τησ ανθρωπολογικόσ και ιςτορικόσ ϋρευνασ 

ςτη νεοελληνικό κοινωνύα. το ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» ορύζεται ο 

αριθμϐσ ειςακτϋων κϊθε ϋτοσ με απϐφαςη τησ ΓΕ και αξιολογοϑνται οι υποψηφιϐτητεσ απϐ 

επιτροπό που καταρτύζεται κϊθε χρϐνο με απϐφαςη τησ Γ. Η επιτροπό προχωρεύ ςτην 

αξιολϐγηςη των υποψηφιοτότων βϊςη τα κριτόρια που ϋχουν θεςπιςτεύ (επϊρκεια ςτην ξϋνη 

γλώςςα μετϊ απϐ εξετϊςεισ, βαθμϐσ πτυχύου, ερευνητικό δραςτηριϐτητα- δημοςιεϑςεισ, 

ςχετικϐτητα πτυχύου)  

Οι αιτόςεισ ςτο Πρϐγραμμα αυτϐ κινόθηκαν ςτη διϊρκεια τησ επταετύασ 2001-9 ανϊμεςα ςε 

ϋνα μϋγιςτο 45 το 2004 και ϋνα ελϊχιςτο 22 το 2009 (βλ. Πύνακα 1). Μϐνο μια χρονιϊ ο αριθμϐσ 

των επιτυχϐντων πϋραςε το ϐριο του 50% του αριθμοϑ των αιτόςεων. Με ϊλλα λϐγια, ο 

αυξανϐμενοσ ανταγωνιςμϐσ που αντιμετωπύζουμε απϐ ςυναφό μεταπτυχιακϊ που λειτουργοϑν 

πλϋον ςε «αδελφϊ» Σμόματα ϊλλων Πανεπιςτημύων, καθώσ και ςε ςυγγενό Σμόματα του δικοϑ 

μασ Πανεπιςτημύου, δεν φαύνεται να επηρϋαςε, τουλϊχιςτον ςε μεγϊλο βαθμϐ, τη ζότηςη, η 

οπούα ωςτϐςο ϋχει ελαφρϊ πτωτικό τϊςη τα τελευταύα χρϐνια. Σο ςυγκεκριμϋνο μεταπτυχιακϐ 

ϋχει ϋνα ευδιϊκριτο προφύλ και εξακολουθεύ να διακρύνεται ωσ προσ τον ςυνδυαςμϐ κοινωνικόσ 

και ιςτορικόσ ανθρωπολογύασ. Η πολϑ καλό του φόμη και η απουςύα διδϊκτρων ςυμβϊλλουν 

εξύςου ςτο ςχετικϊ ικανοποιητικϐ επύπεδο ζότηςησ. 
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Αιτιςεισ Εγγραφισ: 2001-2009.
(αρικμόσ αιτιςεων)

Μθ επιτυχόντεσ Επιτυχόντεσ που δεν γράφτθκαν Επιτυχόντεσ που γράφτθκαν

 

ΠΗΓΗ: Παρϊρτημα Β: Ϊκθεςη Απολογιςμοϑ: Οι Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα και Ιςτορύα ςτο 

Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (1987-2010). 

 

Σο Πρϐγραμμα ϋχει διετό διϊρκεια και το διδακτικϐ ϋργο κατανϋμεται ςε τρύα εξϊμηνα, εκ των 

οπούων τα δϑο εύναι υποχρεωτικϊ για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ/τριεσ, ενώ ςτο τρύτο επιλϋγεται 

κατεϑθυνςη (ανθρωπολογικό ό ιςτορικό). ε κϊθε εξϊμηνο οι φοιτητϋσ/τριεσ οφεύλουν να 
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επιτϑχουν ςε τρύα μαθόματα, το κϊθε ϋνα εκ των οπούων αντιςτοιχεύ ςε δϋκα πιςτωτικϋσ 

μονϊδεσ (10 π.μ). υνολικϊ τα μαθόματα αντιςτοιχοϑν ςε ενενόντα (90) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. Η 

οργϊνωςη του προγρϊμματοσ ςτο τρύτο εξϊμηνο επιτρϋπει ςε φοιτητϋσ/τριεσ την επιλογό ενϐσ 

μαθόματοσ απϐ την κατεϑθυνςη που δεν επϋλεξαν. Επομϋνωσ, κϊθε φοιτητόσ/τρια υποχρεοϑται 

να επιτϑχει ςε ϋξι μαθόματα κορμοϑ και ςε τουλϊχιςτον δϑο μαθόματα κατεϑθυνςησ. Η 

παρακολοϑθηςη και επιτυχύα ςτα μαθόματα ςτηρύζεται ςε εβδομαδιαύο φϐρτο εργαςύασ, την 

ςυγγραφό μικρών εργαςιών κατϊ την διϊρκεια του εξαμόνου, καθώσ και μιασ τελικόσ εργαςύασ 

για κϊθε μϊθημα.  

Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη των μαθημϊτων, οι φοιτητϋσ/τριεσ καταθϋτουν θϋμα 

διπλωματικόσ εργαςύασ που εκπονοϑν ςε διϊςτημα ϐχι μεγαλϑτερο των δϑο εξαμόνων. Μετϊ το 

πϋρασ του τρύτου εξαμόνου ακολουθεύ η ϋρευνα και η ςυγγραφό διπλωματικόσ εργαςύασ, το 

θϋμα τησ οπούασ ϋχει όδη επιλεγεύ ςε ςυμφωνύα με τουσ επιβλϋποντεσ καθηγητϋσ και μετϊ απϐ 

την ϋγκριςη τησ ΓΕ. Με την επιτυχό εξϋταςη τησ διπλωματικόσ απϐ τριμελό επιτροπό 

διδαςκϐντων απονϋμεται Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (ΜΔΕ). Η διπλωματικό εργαςύα 

αντιςτοιχεύ ςε τριϊντα (30) διδακτικϋσ μονϊδεσ. Κατϊλογοσ των διπλωματικών εργαςιών 

ειδύκευςησ που παρουςιϊςτηκαν και εξετϊςτηκαν επιτυχώσ ςτο ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό 

Ανθρωπολογύα» υπϊρχει ςτο Παρϊρτημα Ε.2. 

Σο πρϐγραμμα ςπουδών του ΠΜ εύναι αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. τη 

ςελύδα αυτό περιγρϊφονται αναλυτικϊ τα μαθόματα, ϐπωσ καταγρϊφονται και ςτο ΠΔ ύδρυςησ 

του ΠΜ.  

Η ΓΕ παρακολουθεύ κϊθε χρϐνο τισ επιδϐςεισ των φοιτητών/τριών του ΠΜ και εξετϊζει 

ενδεχϐμενα προβλόματα που παρουςιϊζονται κατϊ την υλοπούηςη του. Ασ ςημειωθεύ, τϋλοσ, ϐτι 

οι φοιτητϋσ/τριεσ μποροϑν να ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα Erasmus, αλλϊ ςυνόθωσ δεν το 

αποφαςύζουν, λϐγω του υψηλοϑ φϐρτου εργαςύασ του ΠΜ. 

Για το διϊςτημα 1987-2010 και με ευθϑνη του καθηγητό Ευθϑμιου Παπαταξιϊρχη ϋχει 

ςυνταχθεύ ϋκθεςη απολογιςμοϑ με πλόρη ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, η οπούα επιςυνϊπτεται ςε 

ςχετικϐ παρϊρτημα (Παρϊρτημα Β). 

4.3. ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ» 

Σο ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ» περιλαμβϊνει τα 

κυριϐτερα θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ ζητόματα που θϋτουν οι μελϋτεσ για τισ γυναύκεσ και το 

φϑλο ςτην ανθρωπολογύα και την ιςτορύα, και αςχολεύται με τη διερεϑνηςη του φϑλου ωσ 

αναλυτικοϑ εργαλεύου για την πληρϋςτερη κατανϐηςη ζητημϊτων που ςχετύζονται με την 

πολιτικό, την εκπαύδευςη, την οικονομύα, την υγεύα, την γλώςςα και την τϋχνη. τϐχοσ του εύναι 

η υψηλοϑ επιπϋδου εκπαύδευςη επιςτημϐνων και ερευνητριών/ών ςτισ γυναικεύεσ ςπουδϋσ και 

τισ μελϋτεσ για το φϑλο, ϋτςι ώςτε να μπορϋςουν να ανταποκριθοϑν ςτισ ανϊγκεσ των 

ςημερινών πολυπολιτιςμικών κοινωνιών και να ςυμβϊλουν ςτην προώθηςη τησ αρχόσ τησ 

ιςϐτητασ ςτη βϊςη τησ ετερϐτητασ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ. Πρϐκειται για ϋνα διεπιςτημονικϐ 

πρϐγραμμα, το οπούο ςυνθϋτει την κοινωνικό ανθρωπολογύα με την ιςτορύα και εξετϊζει τη 

διαπλοκό τουσ με ϊλλεσ επιςτημονικϋσ περιοχϋσ και γνωςτικϊ αντικεύμενα. Ϊνα επιπλϋον 

καινοτϐμο ςτοιχεύο του προγρϊμματοσ ςυνιςτοϑν οι θεωρητικϋσ και μεθοδολογικϋσ 

προςεγγύςεισ, που ςυνδυϊζουν τισ γνώςεισ απϐ μη δυτικϋσ κοινωνύεσ και πολιτιςμοϑσ ςε θϋματα 

φϑλου, με τον αντύςτοιχο διϊλογο που διεξϊγεται ςτη χώρα μασ γϑρω απϐ τα ύδια θϋματα. 

υνεπώσ, τα ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν τη φυςιογνωμύα του ΠΜ εύναι η διεπιςτημονικό 

προςϋγγιςη την οπούα εφαρμϐζει, ο εξ οριςμοϑ διαπολιτιςμικϐσ του προςανατολιςμϐσ, καθώσ 

και η ϋμφαςη ςτισ ποιοτικϋσ κυρύωσ μεθϐδουσ ϋρευνασ και ιδιαύτερα ςτην εθνογραφικό 

προςϋγγιςη. Ψσ το μϐνο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα ςτην Ελλϊδα που επικεντρώνεται ςτισ 

ϋμφυλεσ διαςτϊςεισ τησ κοινωνικόσ και πολιτιςμικόσ οργϊνωςησ, το ΠΜ ϋχει όδη διαμορφώςει 

μια αναγνωρύςιμη φυςιογνωμύα μϋςα απϐ ημερύδεσ, ςεμινϊρια και δημοςιεϑςεισ. Η μελϋτη του 

φϑλου ςτην ελληνικό κοινωνύα ακολοϑθηςε μια αντύςτοιχη πορεύα, παρουςιϊζει ϐμωσ και 

εθνικϋσ ιδιομορφύεσ, οι οπούεσ ςχετύζονται με την ιδιαύτερη ςυγκρϐτηςη τησ κοινωνικόσ 
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ανθρωπολογύασ και τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ, καθώσ και των πολιτικών κινημϊτων του φϑλου 

και τησ ςεξουαλικϐτητασ ςτην Ελλϊδα. Η μελϋτη αυτό, διευρϑνοντασ την οπτικό τησ, επιχειρεύ να 

ενςωματώςει τη μελϋτη των γυναικών ςτη μελϋτη τησ ελληνικόσ κοινωνύασ, δύνοντασ ϋμφαςη 

ςτη μεταφορικό λειτουργύα του φϑλου πϊνω ςε ϊλλεσ κατηγορύεσ. τισ μελϋτεσ αυτϋσ αρχύζει 

ϋνασ διϊλογοσ, ο οπούοσ ςυνεχύζεται μϋχρι ςόμερα, ςχετικϊ με την ςυμπληρωματικϐτητα ό την 

ανιςϐτητα των φϑλων. Ο διϊλογοσ αυτϐσ θϋτει και διερευνϊ το ζότημα των ςχϋςεων εξουςύασ 

ςτην ελληνικό κοινωνύα. 

Παρϊλληλα, ϐπωσ και για το ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» , η ςημαςύα και 

αυτοϑ του προγρϊμματοσ πρϋπει να ςυνδεθεύ με το γεγονϐσ ϐτι απευθϑνεται εν μϋρει ςε ϊτομα 

που εργϊζονται ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, αλλϊ ςε ϊλλουσ δημϐςιουσ 

φορεύσ τησ Λϋςβου, οι οπούοι δε θα εύχαν τη δυνατϐτητα να παρακολουθόςουν ανϊλογεσ 

ςπουδϋσ, και επομϋνωσ εξυπηρετεύ ϊμεςα με τισ ανϊγκεσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ. 

Σο ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ προςεγγύςεισ» δϋχεται κϊθε 

χρϐνο μϋχρι δεκαπϋντε υποψηφύουσ. Για το Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ «Γυναύκεσ και 

Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ προςεγγύςεισ» απαιτεύται η επιτυχόσ ολοκλόρωςη των 

υποχρεώςεων των φοιτητριών/ών κατϊ τη διϊρκεια δϑο (2) διδακτικών εξαμόνων, ςτα οπούα οι 

φοιτότεσ/τριεσ οφεύλουν να επιτϑχουν ςε οκτώ μαθόματα, και ακολοϑθωσ η εκπϐνηςη 

Μεταπτυχιακόσ Εργαςύασ Ειδύκευςησ, η οπούα πρϋπει να ολοκληρωθεύ ςε διϊςτημα ενϐσ 

εξαμόνου. Κατϊλογοσ με τισ διπλωματικϋσ εργαςύεσ του ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: 

Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ» περιλαμβϊνεται ςτο Παρϊρτημα Ε.3.  

Για την απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) απαιτοϑνται τριϊντα (33) 

διδακτικϋσ μονϊδεσ απϐ μαθόματα που προςφϋρονται ςτο ΠΜ. Κϊθε μϊθημα αντιςτοιχεύ ςε 7,5 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και ςυνολικϊ παρϋχονται τριϊντα πιςτωτικϋσ μονϊδεσ ανϊ εξϊμηνο. 

υνολικϊ το Πρϐγραμμα αντιςτοιχεύ ςε ενενόντα (90) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. Οι βαςικϋσ μϋθοδοι 

διδαςκαλύασ του ΠΜ εύναι: διαλϋξεισ, προφορικϋσ παρουςιϊςεισ εργαςιών, που διεξϊγονται 

κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου απϐ τισ/ουσ μεταπτυχιακϋσ/οϑσ φοιτότριεσ/ϋσ με ςτϐχο την 

ανϊπτυξη τησ αυτενϋργειασ, και εκπϐνηςη ερευνητικών εργαςιών. Ενιςχυτικϊ ςτην διδαςκαλύα 

λειτουργοϑν τα εμινϊρια τησ Σετϊρτησ, που προςφϋρονται γενικϊ ςε ϐλουσ τουσ 

μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ. 

Η παρακολοϑθηςη και επιτυχύα ςτα μαθόματα ςτηρύζεται ςε εβδομαδιαύο φϐρτο εργαςύασ, 

την ςυγγραφό μικρών εργαςιών κατϊ την διϊρκεια του εξαμόνου, καθώσ και μιασ τελικόσ 

εργαςύασ για κϊθε μϊθημα. Οι φοιτότριεσ/ϋσ αξιολογοϑνται ςτη βϊςη τησ προφορικόσ 

ςυμμετοχόσ και των γραπτών εργαςιών που εκπονοϑν ςε κϊθε μϊθημα.  

Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη των δϑο εξαμόνων οι φοιτητϋσ/τριεσ δηλώνουν θϋμα 

διπλωματικόσ, που εκπονοϑν ςε διϊςτημα ϐχι μεγαλϑτερο των δϑο εξαμόνων, την οπούα 

βαθμολογεύ τριμελόσ επιτροπό διδαςκϐντων για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ 

Ειδύκευςησ. Η διπλωματικό εργαςύα αντιςτοιχεύ ςε τριϊντα (30) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ.  

Ασ ςημειωθεύ, τϋλοσ, ϐτι οι φοιτητϋσ/τριεσ ενθαρρϑνονται να ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα 

Erasmus, αλλϊ η ςυμμετοχό ςε αυτϐ εύναι περιοριςμϋνη. Η ΓΕ παρακολουθεύ κϊθε χρϐνο τισ 

επιδϐςεισ των φοιτητών/τριών του ΠΜ και εξετϊζει ενδεχϐμενα προβλόματα που 

παρουςιϊζονται κατϊ την υλοπούηςη του. Σο ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα» ϋχει όδη αξιολογηθεύ 

απϐ εξωτερικϐ κριτό, την καθηγότρια ανθρωπολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο του Μϊντςεςτερ Sarah 

Green, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του ΕΠΕΑΕΚ (Παρϊρτημα Α). 

4.4. Φρηματοδϐτηςη των ΠΜ.  

Σα ΠΜ του Σμόματοσ ϋχουν δικοϑσ τουσ πϐρουσ. Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 το ΠΜ 

«Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» χρηματοδοτόθηκε με ετόςια κρατικό επιχορόγηςη 

(23.000 ευρώ). Για το ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ» 

το 2008/09 όταν το τελευταύο ϋτοσ χρηματοδϐτηςησ απϐ το ΕΠΕΑΕΚ και κατϊ το επϐμενο 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ (2009/10) θεςπύςτηκαν δύδακτρα ϑψουσ 500 ευρώ ανϊ ϊτομο. Η ΓΕ 
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καταρτύζει ετηςύωσ ξεχωριςτϐ προϒπολογιςμϐ για το κϊθε ΠΜ, που αφορϊ την κϊλυψη των 

εκπαιδευτικών και ϊλλων αναγκών τουσ, με βϊςη τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ.  

4.5. Σο Πρϐγραμμα Τποψηφύων Διδακτϐρων 

Σο Πρϐγραμμα Τποψηφύων Διδακτϐρων ορύζεται απϐ τον Κανονιςμϐ του ΠΜ «Κοινωνικό και 

Ιςτορικό Ανθρωπολογύα». Δεκτού γύνονται κϊτοχοι ΜΔΕ τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ ςτην 

ιςτορύα, την κοινωνικό ανθρωπολογύα και ςε ςυναφεύσ επιςτόμεσ, αφοϑ επιτϑχουν ςε 

προφορικό ςυνϋντευξη και πιςτοποιηθεύ η καλό γνώςη μιασ τουλϊχιςτον ξϋνησ γλώςςασ. Κϊθε 

χρϐνο το Σμόμα δημοςιοποιεύ με ανακούνωςη ςτισ εφημερύδεσ και το διαδύκτυο κατϊλογο 

θεματικών περιοχών για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ, που ςυνδϋονται με τα πϊγια ό 

νεϐτερα ενδιαφϋροντα των μελών του Σμόματοσ, και καλεύ Ϊλληνεσ ό αλλοδαποϑσ υποψηφύουσ 

να καταθϋςουν τουσ φακϋλουσ τουσ. Ο κατϊλογοσ αυτϐσ αναθεωρεύται ετηςύωσ και τα θϋματα 

προσ εκπϐνηςη διατριβόσ προκϑπτουν μετϊ απϐ προτϊςεισ που καταθϋτουν διδϊςκοντεσ ςτην 

ΓΕ. Αύτηςη υποψηφιϐτητασ μποροϑν να κϊνουν υποψόφιοι εύτε με δικό τουσ πρωτοβουλύα 

εύτε μετϊ απϐ ανταπϐκριςη ςε πρϐςκληςη ενδιαφϋροντοσ που δημοςιοποιεύ το Σμόμα κϊθε 

χρϐνο ςε ςειρϊ γνωςτικών αντικειμϋνων του ενδιαφϋροντϐσ του. Για τον ϋλεγχο τησ διαφϊνειασ, 

τισ υποψηφιϐτητεσ αξιολογοϑν τριμελεύσ επιτροπϋσ που ςυγκροτεύ η ΓΕ. Οι επιτροπϋσ αυτϋσ 

ειςηγοϑνται ςχετικϊ προσ την Γ μετϊ απϐ αξιολϐγηςη των φακϋλων και ςυνϋντευξη με τουσ 

υποψόφιουσ Απϐ την ςτιγμό τησ επιλογόσ τουσ οι υποψόφιοι καλοϑνται να καταθϋςουν 

ολοκληρωμϋνη ερευνητικό πρϐταςη, μετϊ την ϋγκριςη τησ οπούασ οφεύλουν να παραδώςουν την 

διατριβό τουσ ςε διϊςτημα ϐχι μικρϐτερο των ϋξι εξαμόνων και ϐχι μεγαλϑτερο των δώδεκα. 

Παρϋχεται η δυνατϐτητα ςυγγραφόσ τησ διατριβόσ ςτην ελληνικό ό αγγλικό γλώςςα. Κατϊ τη 

διϊρκεια των ςπουδών τουσ οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ παρουςιϊζουν την πρϐοδο τησ εργαςύασ 

τουσ ςτισ ετόςιεσ ςυναντόςεισ υποψηφύων διδακτϐρων που οργανώνει το Σμόμα με ςυμμετοχό 

υποψηφύων διδακτϐρων και απϐ ϊλλα Σμόματα ελληνικών και ξϋνων ΑΕΙ. Η διδακτορικό 

διατριβό εποπτεϑεται ςυνεχώσ απϐ τον επιβλϋποντα και τα μϋλη τησ τριμελοϑσ και κατϊ τακτϊ 

χρονικϊ διαςτόματα υπϊρχει ενημϋρωςη τησ ΓΕ για την πορεύα των διατριβών. Μετϊ την 

ολοκλόρωςό τησ η διατριβό υποςτηρύζεται ϐπωσ κατϊ το νϐμο ορύζεται, δηλαδό ενώπιον 

επταμελοϑσ επιτροπόσ ςτην οπούα ςυμμετϋχουν πϊντα μϋλη ΔΕΠ ϊλλων τμημϊτων και ϊλλων 

πανεπιςτημύων. Μετϊ την επιτυχό υποςτόριξη τησ διατριβόσ απονϋμεται ο τύτλοσ του Διδϊκτορα 

του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 

υνολικϊ το Σμόμα μϋχρι και το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2010 ϋχει απονεύμει 25 τύτλουσ για 

διδακτορικϋσ διατριβϋσ, εκ των οπούων 21 ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα και 4 ςτην ιςτορύα 

(Παρϊρτημα Ε.1.). Αξύζει να ςημειωθεύ το ειδικϐ βϊροσ του Σμόματοσ ςε ςχϋςη με την 

διδακτορικό ϋρευνα που βαςύζεται ςτην εθνογραφικό διερεϑνηςη του ελληνικοϑ χώρου. ήπωσ 

προκϑπτει απϐ την ανϊλυςη μιασ βϊςησ δεδομϋνων για τισ διδακτορικϋσ διατριβϋσ που 

βαςύζονται ςε εθνογραφικό ϋρευνα ςτον ελληνικϐ χώρο, τισ τελευταύεσ δϑο δεκαετύεσ 

παρατηρεύται η «ελληνοπούηςη» τησ εθνογραφικόσ ϋρευνασ που εξειδικεϑεται ςτην Ελλϊδα, 

πρώτον, και κϑριο, ωσ προσ την ταυτϐτητα των ερευνητών (ενώ την περύοδο μϋχρι το 1990 οι 

Ϊλληνεσ εθνογρϊφοι αποτελοϑςαν περύπου το 26% του ςυνϐλου, απϐ το 1990 μϋχρι ςόμερα το 

αντύςτοιχο ποςοςτϐ ανόλθε ςτο 86%) και δεϑτερον, ςε αρκετϊ μικρϐτερο βαθμϐ, ωσ προσ την 

θεςμικό τησ αφετηρύα (αφοϑ την περύοδο 1990-2003 η αγγλοςαξονικό θεςμικό πρωτοκαθεδρύα 

ςταδιακϊ περιορύζεται ςε 57%, ενώ η ελληνικό θεςμικό ςυμμετοχό ανεβαύνει ςτο 22% του 

ςυνϐλου).1 ε αυτϐ το πλαύςιο και ςε επύπεδο τμημϊτων, το Σμόμα μασ εύναι πλϋον διεθνώσ ο 

μεγαλϑτεροσ παραγωγϐσ διδακτορικών διατριβών με εθνογραφικό επικϋντρωςη ςτην Ελλϊδα. 

Πρϐκειται για ϋνα διακριτικϐ γνώριςμα ςτο επύπεδο τησ ερευνητικόσ ταυτϐτητασ που, παρϊ τισ 

ϐποιεσ αδυναμύεσ και παρενϋργειεσ, ϋχει επιμελώσ υποςτηριχθεύ και απϐ ςυναφεύσ 

                                                                    

1 ήςον αφορϊ τισ χώρεσ παραγωγόσ εθνογραφικοϑ ϋργου για την Ελλϊδα ςε διδακτορικϐ επύπεδο, 
ξεχωρύζουν τϋςςερισ. Προηγεύται η Βρετανύα (23 διατριβϋσ την περύοδο 1990-2003) και ακολουθοϑν οι 
Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ (18), η Ελλϊδα (13) και η Γαλλύα (13). Σην τρϋχουςα δεκαετύα η τϊςη ελληνοπούηςησ 
φαύνεται να εύναι πολϑ ιςχυρϐτερη. 
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δραςτηριϐτητεσ (π.χ. επιςτημονικϋσ ςυναντόςεισ) και αξύζει να αξιοποιηθεύ προςεκτικϊ, αλλϊ 

και να ςυνδεθεύ πιο αποτελεςματικϊ με τουσ κϑκλουσ μεταπτυχιακών μαθημϊτων.  

το πλαύςιο τησ υποςτόριξησ των δϑο ΠΜ και του προγρϊμματοσ υποψηφύων διδακτϐρων, 

το Σμόμα οργανώνει κατϊ την τελευταύα δεκαετύα εβδομαδιαύεσ ςυναντόςεισ, τα «εμινϊρια τησ 

Σετϊρτησ», ςτισ οπούεσ ςυνϊδελφοι απϐ την Ελλϊδα και το εξωτερικϐ, αλλϊ και διδϊςκοντεσ ςτο 

Σμόμα, ϋχουν την δυνατϐτητα να παρουςιϊςουν την πρϐοδο τησ ϋρευνϊσ τουσ (Παρϊρτημα Δ.2.). 

Ο κατϊλογοσ των ομιλητών προκϑπτει απϐ προτϊςεισ μελών του Σμόματοσ προσ τον εκϊςτοτε 

υπεϑθυνο των ςεμιναρύων και επικυρώνεται με απϐφαςη τησ Γ. Οι ομιλύεσ χρηματοδοτοϑνται 

απϐ τον τακτικϐ προϒπολογιςμϐ του ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» και απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ του ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ». 

4.6. Απαντόςεισ των Διδαςκϐντων ςχετικϊ με τα ΠΜ 

το Σμόμα η διδαςκαλύα μεταπτυχιακών μαθημϊτων γύνεται απϐ το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ 

διδαςκϐντων. τα δϑο ΠΜ προςφϋρονται ετηςύωσ εύκοςι μαθόματα, τα οπούα κατϊ τα 

ακαδημαώκϊ ϋτη 2008/09 και 2009/10 καλϑφθηκαν αποκλειςτικϊ απϐ διδϊςκοντεσ του 

Σμόματοσ. Οι διδϊςκοντεσ δόλωςαν ικανοποιημϋνοι απϐ την διαδικαςύα επιλογόσ 

μεταπτυχιακών φοιτητών που βαςύζεται ςτον ςυνυπολογιςμϐ αντικειμενικών κριτηρύων 

(βαθμϐσ πτυχύου, ςυνϊφεια αντικειμϋνου του πτυχύου, εξϋταςη ξϋνησ γλώςςασ, βιογραφικϐ 

ςημεύωμα) και προςωπικόσ ςυνϋντευξησ ςε επιτροπό μελών ΔΕΠ του Σμόματοσ που ορύζεται 

κϊθε χρϐνο απϐ την Γ. ϑμφωνα με το ερωτηματολϐγιο του 2008/09, το 50% των 

διδαςκϐντων δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο απϐ την διαφϊνεια ςτη διαδικαςύα επιλογόσ και το 

16,7% αρκετϊ ικανοποιημϋνο. Επιπλϋον, το 12,5% δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο απϐ την 

επϊρκεια τησ διαδικαςύασ επιλογόσ μεταπτυχιακών φοιτητών, το 41,7% αρκετϊ ικανοποιημϋνο 

και το 12,5% μϋτρια ικανοποιημϋνο. Οι διαφορϋσ ςτην ερώτηςη που αφοροϑςε την επϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ επιλογόσ μεταπτυχιακών φοιτητών ςε ςχϋςη με την διαφϊνεια τησ διαδικαςύασ δεν 

εύναι μεγϊλεσ, αλλϊ θα ϋπρεπε να απαςχολόςουν το Σμόμα προκειμϋνου να ενιςχϑςει την 

επϊρκεια τησ διαδικαςύασ επιλογόσ.  

χετικό ικανοπούηςη προκϑπτει και απϐ την οργϊνωςη ςπουδών ςτα ΠΜ. υγκεκριμϋνα το 

25% των διδαςκϐντων την θεωρεύ αρκετϊ ικανοποιητικό και το 29% μϋτρια ικανοποιητικό. Ϊχει 

ςημαςύα να υπογραμμιςτεύ ϐτι, με βϊςη την κεκτημϋνη εμπειρύα απϐ μεταπτυχιακϊ 

προγρϊμματα, το Σμόμα φαύνεται ϋτοιμο να εξετϊςει βελτιώςεισ ςτην οργϊνωςη των ΠΜ. 

Πιθανϐν ο ςχετικϊ περιοριςμϋνοσ βαθμϐσ ικανοπούηςησ οφεύλεται ςτισ αδυναμύεσ που υπϊρχουν 

ςτην επικοινωνύα των δϑο προγραμμϊτων, αλλϊ και ςε ϊλλουσ παρϊγοντεσ που το Σμόμα 

οφεύλει να διερευνόςει.  

Ψσ προσ τισ υποδομϋσ που ςτόριξαν το διδακτικϐ ϋργο, προκϑπτει μια μικτό εικϐνα. ε 

οριςμϋνεσ ερωτόςεισ οι απαντόςεισ των διδαςκϐντων κινοϑνται ςτην ύδια κατεϑθυνςη, ενώ ςε 

ϊλλεσ εμφανύζουν διαςπορϊ. Ϊτςι, ςϑμφωνα με το ερωτηματολϐγιο του 2008/09, το 58,3% των 

διδαςκϐντων δόλωςε ϐτι χρηςιμοποιεύ ΣΠΕ ςτην επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ/τριεσ, ενώ 

κανεύσ δεν απϊντηςε αρνητικϊ. Επιπλϋον, το 37,5% δόλωςε ϐτι τόρηςε το ωρολϐγιο πρϐγραμμα 

μαθημϊτων ςτα ΠΜ πολϑ ικανοποιητικϊ και το 29,2% αρκετϊ ικανοποιητικϊ.  

ε ϊλλεσ ερωτόςεισ, ωςτϐςο, υπόρχε μεγαλϑτερη διακϑμανςη ςτισ απαντόςεισ. ε ςχϋςη με 

την ςυλλογό τησ Βιβλιοθόκησ και το πϐςο ικανοποιητικϊ κϊλυψε τισ ανϊγκεσ των μαθημϊτων, 

το 8,3% δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο, το 25% αρκετϊ ικανοποιημϋνο, το 20,8% μϋτρια 

ικανοποιημϋνο και το 4,2% καθϐλου ικανοποιημϋνο. Η διαφορϊ αυτό απϐ μια πλευρϊ δεύχνει ϐτι 

υπϊρχει ςχετικό επϊρκεια ςτη Βιβλιοθόκη, που ϐμωσ δεν καλϑπτει ϐλα τα μαθόματα που 

προςφϋρονται. Σο Σμόμα πρϋπει να ςταθεύ ςτισ ελλεύψεισ αυτϋσ και να δοθεύ προτεραιϐτητα ςε 

διδαςκϐμενα αντικεύμενα που δεν καλϑπτονται επαρκώσ. Αντύςτοιχη απϐκλιςη υπϊρχει και ςτο 

ζότημα τησ επϊρκειασ των αιθουςών διδαςκαλύασ μεταπτυχιακών μαθημϊτων και του 

εξοπλιςμοϑ που χρηςιμοποιεύται. Πϊντα ςϑμφωνα με το ερωτηματολϐγιο του 2008/09, το 25% 

δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο απϐ την καταλληλϐτητα και την επϊρκεια των αιθουςών 

διδαςκαλύασ, το 16,.7% αρκετϊ, το 12,5% μϋτρια και το 4,2% λύγο ικανοποιημϋνο. Αντύςτοιχα, το 
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8,3% δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο απϐ τον υπϊρχοντα εξοπλιςμϐ, το 20,8% αρκετϊ 

ικανοποιημϋνο, το 8,3% μϋτρια ικανοποιημϋνο και το 4,2% λύγο ικανοποιημϋνο. Παρϐτι απϐ τισ 

απαντόςεισ προκϑπτει ϐτι κατϊ βϊςη οι διδϊςκοντεσ δηλώνουν ικανοποιημϋνοι απϐ τισ 

υποδομϋσ παροχόσ μεταπτυχιακόσ διδαςκαλύασ, πρϋπει να προβληματύςει ο μικρϐσ βαθμϐσ 

ικανοπούηςησ που δηλώθηκε απϐ οριςμϋνουσ.  

τη διδαςκαλύα μεταπτυχιακών μαθημϊτων παρατηρόθηκε επύςησ χαμηλό αξιοπούηςη του 

υλικοϑ και του εξοπλιςμοϑ που υπϊρχει ςτα εργαςτόρια του Σμόματοσ. Μϐλισ το 8,3% δόλωςε 

ϐτι τα αξιοπούηςε αρκετϊ ικανοποιητικϊ, ενώ το 12,5% δόλωςε ϐτι η αξιοπούηςη του υλικοϑ και 

του εξοπλιςμοϑ των εργαςτηρύων όταν μϋτρια, το 20,8% ϐτι όταν μικρό ενώ το 4,2% ϐτι δεν 

ϋκανε καμύα χρόςη. το βαθμϐ που αντύςτοιχη εικϐνα προκϑπτει και για την διδαςκαλύα των 

προπτυχιακών μαθημϊτων, το Σμόμα πρϋπει να εξετϊςει τουσ λϐγουσ για την μη αξιοπούηςη του 

υλικοϑ και εξοπλιςμοϑ των εργαςτηρύων. Επιπλϋον, το 54,2% των διδαςκϐντων δόλωςε ϐτι δεν 

παρεύχε ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα του 

Σμόματοσ, ςε ςχϋςη με το 12,5% που δόλωςε ϐτι παρεύχε. Η μεγϊλη απϐκλιςη που υπϊρχει εδώ 

οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι ςτα μεταπτυχιακϊ υπϊρχει μεγϊλοσ φϐρτοσ εργαςύασ και αυςτηρϋσ 

προθεςμύεσ και πιθανϐν η παροχό δυνατϐτητασ ςυμμετοχόσ ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα 

θεωρόθηκε ϐτι θα λειτουργοϑςε αποπροςανατολιςτικϊ, εκτϐσ εϊν η ϋρευνα ςυνδυϊζεται με 

αντικεύμενο διδαςκαλύασ. Πϊντωσ οι διδϊςκοντεσ απϊντηςαν κατϊ πλειοψηφύα (54,4%) ϐτι το 

Σμόμα οφεύλει να παρακολουθεύ την ακαδημαώκό και επαγγελματικό πορεύα των αποφούτων 

των ΠΜ, ςε αντύθεςη με το 12,5% που δόλωςε το αντύθετο.  

Οι απαντόςεισ των διδαςκϐντων ςχετικϊ με τα ΠΜ κατϊ βϊςη δεύχνουν καλϐ βαθμϐ 

ικανοπούηςησ ςε ςχϋςη με την διαδικαςύα επιλογόσ μεταπτυχιακών (μ.ο. 4,6), τη ςυλλογό τησ 

Βιβλιοθόκησ (μ.ο. 3,6) , την οργϊνωςη του προγρϊμματοσ ςπουδών (μ.ο. 3,5) και τουσ χώρουσ 

διδαςκαλύασ (μ.ο. 4). Φαμηλό ικανοπούηςη δηλώθηκε ςτην χρόςη του υλικοϑ των εργαςτηρύων 

(μ.ο. 2,6). 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

υμπεραςματικϊ, τα ΠΜ του Σμόματοσ ανταποκρύνονται ςτουσ ςτϐχουσ του Σμόματοσ με βϊςη 

την αρχικό ςϑλληψό τουσ. Διατηροϑν διεπιςτημονικϐ χαρακτόρα και παρϋχουν ςϑγχρονεσ και 

ανανεωμϋνεσ γνώςεισ ςτα ςυγκεκριμϋνα γνωςτικϊ αντικεύμενα και επιτρϋπουν ςτουσ 

φοιτητϋσ/τριεσ που τα παρακολουθοϑν να ϋρθουν ςε επαφό με ϋνα ςϑγχρονο προβληματιςμϐ, 

γνώςεισ και μεθϐδουσ ϋρευνασ. Η ςημαςύα των προγραμμϊτων καθύςταται ακϐμη μεγαλϑτερη 

απϐ το γεγονϐσ ϐτι απευθϑνονται εν μϋρει ςε ϊτομα τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ ό ςε ϊλλουσ δημϐςιουσ φορεύσ τησ Λϋςβου, που δε θα εύχαν τη δυνατϐτητα να 

παρακολουθόςουν ανϊλογεσ ςπουδϋσ υψηλοϑ επιπϋδου. Σα ΠΜ ϋχουν διαφανεύσ διαδικαςύεσ 

επιλογόσ και αξιολϐγηςησ φοιτητών. Σα προγρϊμματα και οι προϒποθϋςεισ ϋνταξησ εύναι 

αναρτημϋνα ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ και ϐλεσ οι αποφϊςεισ που τα αφοροϑν εύναι 

αντικεύμενα τησ ΓΕ. το Σμόμα ϋχουν ςυζητηθεύ ϐλεσ ο πτυχϋσ των ΠΜ και ϋχουν αξιολογηθεύ 

τα προγρϊμματα.  

το Σμόμα υπϊρχει πλόρησ δυνατϐτητα χρόςησ ΣΠΕ ςε ϐλα τα μαθόματα, που 

χρηςιμοποιοϑν οι περιςςϐτεροι διδϊςκοντεσ. Οι υποδομϋσ διδαςκαλύασ εύναι ςχετικϊ επαρκεύσ 

και η ςυλλογό τησ βιβλιοθόκησ του Πανεπιςτημύου, αλλϊ και οι ηλεκτρονικϋσ ςυλλογϋσ, 

υποςτηρύζουν ικανοποιητικϊ τα μαθόματα που προςφϋρονται. Ψςτϐςο ϋχει καταγραφεύ 

δυςαρϋςκεια ςχετικϊ με το ωρϊριο τησ βιβλιοθόκησ, αλλϊ και τισ κτιριακϋσ υποδομϋσ τησ, που 

δεν επιτρϋπουν την καλϑτερη δυνατό αξιοπούηςη του υλικοϑ αυτοϑ.  

Σο Σμόμα οργανώνει και χρηματοδοτεύ τακτικϊ εβδομαδιαύα ςεμινϊρια που απευθϑνονται 

ςτουσ μεταπτυχιακοϑσ και τουσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ. Σϋλοσ, ςτο επύπεδο των ΠΜ οριςμϋνοι 

διδϊςκοντεσ παρεύχαν δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ των φοιτητών ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα.  
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5. Η ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ 

5.1. Ερευνητικϐ Έργο του ΣΚΑΙ 

Σο ερευνητικϐ ϋργο του Σμόματοσ εύναι ςημαντικϐ και τυγχϊνει ευρϑτερησ αναγνώριςησ ςτην 

Ελλϊδα και το εξωτερικϐ. Σο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου εξετϊζει μια πολιτικό ϋρευνασ ςε ιδρυματικϐ 

επύπεδο και το Σμόμα ςτη βϊςη αυτών των κατευθϑνςεων θα προςαρμϐςει και τη δικό του 

ςτρατηγικό. Η ερευνητικό διαδικαςύα υποςτηρύζεται απϐ τον Ειδικϐ Λογαριαςμϐ Ϊρευνασ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου, που παρϋχει υποςτόριξη ςτη ςϑνταξη και υποβολό προτϊςεων και 

παρακολουθεύ την εξϋλιξη των ϋργων. Μϋχρι ςόμερα το Σμόμα ϋχει ακολουθόςει κϊποιεσ 

κατευθϑνςεισ ϋρευνασ που ςυνοψύζονται ςτα παρακϊτω. 

Σο Σμόμα καλλιεργεύ τουσ ερευνητικοϑσ προςανατολιςμοϑσ των μελών του, το ςϑνολο των 

οπούων ϋχει ερευνητικό δραςτηριϐτητα. Οι ερευνητικού προςανατολιςμού του Σμόματοσ 

αποτυπώνονται ςτον παρακϊτω κατϊλογο των θεματικών διδακτορικόσ ϋρευνασ που 

εμπεριϋχεται ςτην ετόςια πρϐςκληςη ενδιαφϋροντοσ του μεταπτυχιακοϑ μασ προγρϊμματοσ. 

1. Μεταναςτευτικού πληθυςμού ςτην Ελλϊδα  

2. Πολιτιςμικϋσ ταυτϐτητεσ και διαχεύριςη τησ «παρϊδοςησ» 

3. Πολιτικϋσ τησ ταυτϐτητασ και πολιτιςμικό διαφοροπούηςη 

4. ϑνορα και πολιτιςμικό διαφοροπούηςη 

5. Θρηςκεύα, κοινωνύα και πολιτιςμϐσ ςτη ςϑγχρονη Ελλϊδα 

6. Πολιτικό και αγροτικϐσ ςχηματιςμϐσ ςτη ςϑγχρονη Ελλϊδα  

7. Σο καθεςτώσ ιδιοκτηςύασ ςτον αγροτικϐ χώρο  

8. Ανθρωπολογύα του αςτικοϑ χώρου 

9. Υϑλο, ιδιϐτητα του πολύτη και εθνικό ταυτϐτητα 

10. Ϊμφυλεσ πρακτικϋσ ςτο πεδύο τησ εργαςύασ 

11. Υϑλο, χώροσ και κατανϊλωςη 

12. Υϑλο και ςεξουαλικϐτητα 

13. Ανθρωπολογύα τησ εκπαύδευςησ  

14. Εκπαύδευςη και πολιτιςμικό διαφοροπούηςη 

15. Εκπαύδευςη και μειονοτικϋσ ομϊδεσ ςτην Ελλϊδα  

16. Θεςμού ςυλλογικών επιλογών  

17. υγγϋνεια και τεχνολογικού μεταςχηματιςμού 

18. Οικογϋνεια και νϋεσ μορφϋσ γονεώκϐτητασ 

19. Οικογϋνεια και ςυγγϋνεια ςτον ελλαδικϐ χώρο, 18οσ-19οσ αι.  

20. Κοινωνικό Ιςτορύα του Οθωμανικοϑ χώρου 

21. Ιςτορικό γεωγραφύα του Βαλκανικοϑ χώρου 

22. Ιατρικϊ ςυςτόματα και παγκοςμιοπούηςη 

23. Τγεύα, μετανϊςτεσ και βιοεξουςύα 

24. Ανθρώπινη αναπαραγωγό και γενετικοπούηςη 

25. Γλώςςα, φϑλο και ςεξουαλικϐτητα 

26. Zητόματα κοινωνιογλωςςολογύασ και ανθρωπογλωςςολογύασ 

27. Τλικϐσ πολιτιςμϐσ, παραγωγό και κατανϊλωςη 

28. Σουριςμϐσ, τϐποσ και πολιτιςμικό ταυτϐτητα 

29. Μουςικό, χορϐσ και φϑλο 

30. Εντοπιϐτητα, «παρϊδοςη» και πολιτικϋσ τησ επιτϋλεςησ 

31. Μουςικό, όχοσ και τϐποσ 

32. Ηχοτοπύα τησ πϐλησ και ακουςτικϋσ τεχνολογύεσ 

33. Πολιτικό και κοινωνύα ςτον Αρχαύο Κϐςμο 

34. Πολιτιςμικό και κοινωνικό ιςτορύα του Βυζϊντιου 

35. Ελληνικϐσ Διαφωτιςμϐσ 

36. Εθνικιςμϐσ ςτην Ελλϊδα, την Οθωμανικό Αυτοκρατορύα και τα Βαλκϊνια 19οσ-20ϐσ αι. 

37. Ελληνικό Επανϊςταςη 
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38. υγκρϐτηςη κοινωνικών τϊξεων, εργατικό διαμαρτυρύα, κοινωνικό πολιτικό ςτην Ελλϊδα 

του 20οϑ αιώνα 

39. Μνόμη, μαρτυρύα, αναπαρϊςταςη ςτον 20ϐ αι. 

40. Ιςτορικό δημογραφύα 

41. Σοπικό ιςτορύα 

42. Ιςτορύα των πϐλεων 

43. Πολιτικό ιςτορύα – Εκλογικό ςυμπεριφορϊ 

Σο Σμόμα υπηρετεύ ςυςτηματικϊ τισ ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ των μελών του, 

χρηματοδοτώντασ και διευκολϑνοντασ την οργϊνωςη επιςτημονικών ςυναντόςεων ςτη 

Μυτιλόνη, τη ςυμμετοχό τουσ ςε επιςτημονικϊ ςυνϋδρια και ερευνητικϊ προγρϊμματα, αλλϊ και 

διαμορφώνοντασ κϊποιεσ βαςικϋσ υποδομϋσ ϋρευνασ, τϐςο ςτον τομϋα τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ ϐςο και ςτον τομϋα τησ ιςτορύασ. υγκεκριμϋνα, ςτο Σμόμα υπϊρχουν τρύα 

θεςμοθετημϋνα ερευνητικϊ εργαςτόρια, το εργαςτόριο Εθνογραφύασ, το εργαςτόριο Ιςτορύασ 

και το εργαςτόριο υγγϋνειασ.  

Ο ςχετικϊ μικρϐσ αριθμϐσ εργαςτηρύων ςε ςχϋςη με τον αριθμϐ ΔΕΠ του Σμόματοσ αποτελεύ 

μϋροσ μιασ ερευνητικόσ ςτρατηγικόσ που ενδιαφϋρεται να αναπτϑξει ςτον μεγαλϑτερο δυνατϐ 

βαθμϐ τισ ςυνεργαςύεσ ανϊμεςα ςτα μελη ΔΕΠ, τουσ ςυμβαςιοϑχουσ διδϊςκοντεσ, τουσ 

υποψόφιουσ διδϊκτορεσ και τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ αντύ να περιχαρακώςει ςτενϋσ 

επιςτημονικϋσ εξειδικεϑςεισ. Ϊτςι τα εργαςτόρια καλλιεργοϑν την επιςτημονικό ςυζότηςη και 

την ϋρευνα ςτο Σμόμα, αλλϊ και επιτρϋπουν ςτουσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ, τουσ 

μεταπτυχιακοϑσ και προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ να εμπλακοϑν με τισ ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητϋσ 

τουσ. 

υγκεκριμϋνα, ςτο εργαςτόριο Εθνογραφύασ υπϊρχει μεγϊλη ςυλλογό ανθρωπολογικών 

τεκμηρύων (διδακτορικϋσ διατριβϋσ, ανθρωπολογικό ςυλλογό ςε ψηφιοποιημϋνη μορφό, 

εθνογραφικϋσ ταινύεσ κ.ϊ), ενώ ςτο εργαςτόριο Ιςτορύασ ϋχει ςυγκεντρωθεύ ϋνασ μεγϊλοσ 

αριθμϐσ εφημερύδων και περιοδικών του 19ου και 20οϑ αιώνα ςε μορφό μικροφύλμ, που εύναι 

διαθϋςιμα ςτην ϋρευνα. Ψςτϐςο πρϋπει να παρατηρηθεύ ϐτι οι χώροι των εργαςτηρύων δεν εύναι 

ιδιαύτερα κατϊλληλοι και απαιτεύται μια επϋκταςό τουσ, που προσ το παρϐν δεν εύναι εφικτό.  

Σο Σμόμα, ςτο πλαύςιο υποςτόριξησ τησ ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ των μελών του, 

οργανώνει ςυναντόςεισ με διεπιςτημονικϐ χαρακτόρα. Ιδιαύτερη ςημαντικό υπόρξε η οργϊνωςη 

του Διεθνοϑσ υνϋδριου για τα εύκοςι χρϐνια λειτουργύασ του ΣΚΑΙ (2007), το οπούο 

ςυγκϋντρωςε μεγϊλο αριθμϐ διεθνών ςυμμετοχών. υνολικϊ, πϊντωσ κατϊ την τελευταύα 

πενταετύα διοργανώθηκαν ςτο Σμόμα δεκαϋξι επιςτημονικϋσ ςυναντόςεισ που 

χρηματοδοτόθηκαν εν μϋρει ό ςυνολικϊ απϐ τουσ προϒπολογιςμοϑσ του Σμόματοσ. Οι 

επιςτημονικϋσ δραςτηριϐτητεσ του Σμόματοσ αντανακλοϑν τον διεθνό προςανατολιςμϐ του και 

τον καλϐ ςυγχρονιςμϐ του με το διεθνϋσ επιςτημονικϐ γύγνεςθαι (Παρϊρτημα Δ.1.). 

Επιπλϋον, ςτο Σμόμα λειτουργεύ τακτικϐ ερευνητικϐ ςεμινϊριο (ςυνόθωσ κϊθε εβδομϊδα), 

ςτο οπούο παρουςιϊζεται η ερευνητικό δραςτηριϐτητα ερευνητών, Ελλόνων και ξϋνων, απϐ τουσ 

χώρουσ τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ τησ ιςτορύασ, αλλϊ και ϊλλων περιοχών των κοινωνικών 

επιςτημών. το πλαύςιο του ιδύου ςεμιναρύου, ςυνϊδελφοι του Σμόματοσ ςυχνϊ παρουςιϊζουν 

την πορεύα τησ ϋρευνϊσ τουσ. Αντύςτοιχου ενδιαφϋροντοσ ςχετικϊ με την υποςτόριξη τησ 

ϋρευνασ αποτελοϑν οι ετόςιεσ ςυναντόςεισ υποψηφύων διδακτϐρων, του Σμόματοσ αλλϊ και 

ϊλλων τμημϊτων τησ ημεδαπόσ και τησ αλλοδαπόσ, ςτισ οπούεσ γύνεται η παρουςύαςη των 

ερευνητικόσ πορεύασ νϋων επιςτημϐνων που φιλοξενοϑνται απϐ το Σμόμα για το ςκοπϐ αυτϐ 

(Παρϊρτημα Δ.3.). Οι ςυναντόςεισ αυτϋσ ϋχουν ιδιαύτερη επιτυχύα και εξαιρετικό ανταπϐκριςη 

ανϊμεςα ςτουσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ πολλών πανεπιςτημύων.  

Σο Σμόμα κατϊ την τελευταύα πενταετύα ϋχει αναλϊβει ικανϐ αριθμϐ χρηματοδοτοϑμενων 

διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμϊτων. Επύςησ ϋρευνεσ μελών του Σμόματοσ 

ϋχουν χρηματοδοτηθεύ απϐ την Επιτροπό Ερευνών του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. Κατϊ τη 

τελευταύα πανελλαδικό αξιολϐγηςη διδακτορικών διατριβών για χρηματοδϐτηςη απϐ το 

πρϐγραμμα «Ηρϊκλειτοσ ΙΙ», το Σμόμα υπϋβαλε οκτώ προτϊςεισ, απϐ τισ οπούεσ εγκρύθηκαν οι 
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επτϊ (ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ 315.000 ευρώ). Ο αριθμϐσ αυτϐσ αντιπροςωπεϑει πϊνω απϐ 

το 25% των προτϊςεων που εγκρύθηκαν ςυνολικϊ για το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου, κϊτι που 

ςυνιςτϊ εξαιρετικό επιτυχύα για το Σμόμα. Σϋλοσ, ϋνασ αριθμϐσ μεταπτυχιακών και 

προπτυχιακών φοιτητών ςυμμετϋχει ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα του Σμόματοσ. Η αναφορϊ 

ςτισ διδακτορικϋσ διατριβϋσ και τισ μεταπτυχιακϋσ εργαςύεσ δεν γύνεται τυχαύα εδώ , καθώσ τϐςο 

οι μεν ϐςο και οι δε αποτελοϑν μϋροσ τησ ερευνητικόσ πολιτικόσ του Σμόματοσ.  

Αξύζει πϊντωσ ςτο ςημεύο αυτϐ να επιςημανθεύ ϐτι ςτο Σμόμα ϋχει ςυζητηθεύ επιμϐνωσ η 

ςταδιακό υποβϊθμιςη τησ βαςικόσ ϋρευνασ και η απαξύωςη τησ ποιοτικόσ ϋρευνασ ςτισ 

κοινωνικϋσ επιςτόμεσ, προσ ϐφελοσ μιασ πολιτικόσ ςτόριξησ τησ εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ που 

βρύςκει ευκολϐτερα χρηματοδϐτηςη. Αν η τϊςη αυτό εδραιωθεύ, το ερευνητικϐ ϋλλειμμα που θα 

προκϑψει θα εύναι ιδιαύτερα μεγϊλο και, κυρύωσ, δϑςκολο αν ϐχι αδϑνατο να αναπληρωθεύ. 

το Σμόμα δεν υπϊρχει ϋνασ ςυντεταγμϋνοσ τρϐποσ παρακολοϑθηςησ των ερευνητικών 

αποτελεςμϊτων των μελών του, παρϐτι για τισ ανϊγκεσ τησ αξιολϐγηςησ ϋχει ςυνταχθεύ 

κατϊλογοσ επιςτημονικών δημοςιεϑςεων (βιβλύα, μονογραφύεσ, εκδϐςεισ ςυλλογικών τϐμων 

ϊρθρα ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ, ςυλλογικοϑσ τϐμουσ και πρακτικϊ ςυνεδρύων) κατϊ την 

τελευταύα πενταετύα (2005-2010) (Παρϊρτημα Γ). Επειδό προκρύθηκε η ςυλλογό του 

δημοςιευμϋνου ϋργου, δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτον κατϊλογο αυτϐ ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια, 

ςυμμετοχό ςε οργανωτικϋσ επιτροπϋσ ςυνεδρύων, αλλϊ και δημοςιεϑςεισ που αφοροϑν 

βιβλιοκριςύεσ ό λόμματα ςε ϋντυπεσ ό ηλεκτρονικϋσ εκδϐςεισ. Οι δημοςιεϑςεισ αυτϋσ 

αποτυπώνουν το εϑροσ τησ ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ των μελών ςτο χώρο τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ και τησ ιςτορύασ, αλλϊ και ςτα γνωςτικϊ πεδύα των ϊλλων κοινωνικών 

επιςτημων που προςφϋρονται ςτο Σμόμα. 

υνολικϊ, πϊντωσ, τα ερευνητικϊ αποτελϋςματα του Σμόματοσ μποροϑν να χαρακτηριςτοϑν 

ικανοποιητικϊ, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι θα πρϋπει να ενιςχυθοϑν ακϐμη παραπϋρα οι διεθνεύσ 

ςυνεργαςύεσ του Σμόματοσ.  

5.2. Εργαςτόριο Εθνογραφύασ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, Καθηγητόσ 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ: Μϋλη του Εργαςτηρύου εύναι κοινωνικού ανθρωπολϐγοι, οι οπούοι ϋχουν 

εθνογραφικό εμπειρύα κυρύωσ, αλλϊ ϐχι αποκλειςτικϊ, ςτον ελληνικϐ χώρο και εύναι θεςμικϊ 

εντεταγμϋνοι τϐςο ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου ϐςο και ςε ϊλλα πανεπιςτημιακϊ και ερευνητικϊ 

ιδρϑματα τησ Ελλϊδασ και του εξωτερικοϑ.  

ΜΕΛΗ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, Καθηγητόσ, (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Ελϋνη Παπαγαρουφϊλη, 

Αναπληρώτρια καθηγότρια (Πϊντειο Πανεπιςτόμιο), Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ, Μϐνιμοσ 

Επύκουροσ καθηγητόσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Βαςιλικό Μουτϊφη, Αναπληρώτρια καθηγότρια 

(Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Ευφροςϑνη Πλεξουςϊκη, Επύκουρη καθηγότρια (Πανεπιςτόμιο 

Αιγαύου), Παναγιώτησ Πανϐπουλοσ, Επύκουροσ καθηγητόσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), 

Γιαννακϐπουλοσ Κώςτασ, Αναπληρωτόσ καθηγητόσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Αλεξϊνδρα 

Μπακαλϊκη, Επύκουρη καθηγότρια (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), Βενετύα 

Καντςϊ, Επύκουρη καθηγότρια (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Ευαγγελύα Πετρύδου, Λϋκτορασ 

(Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Αιμύλιοσ Σςεκϋνησ, Λϋκτορασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Δϋςποινα Νϊζου, 

Μεταδιδακτορικό ερευνότρια ςτο Πρϐγραμμα «Πυθαγϐρασ» (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Πηνελϐπη 

Σοπϊλη, Μεταδιδακτορικό ερευνότρια ςτο Πρϐγραμμα «Πυθαγϐρασ» (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), 

Αγγελικό Αθαναςοποϑλου, Ερευνότρια ςτο Πρϐγραμμα «Πυθαγϐρασ» (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), 

Νατϊςα Ιωαννύδου, Ερευνότρια ςτο Πρϐγραμμα «Πυθαγϐρασ» (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Λιϐπη 

Αμπατζό, Διδϊκτωρ ΣΚΑΙ, Αριςτεύδησ γαντζϐσ, Διδϊκτωρ ΣΚΑΙ. 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: το Εργαςτόριο Εθνογραφύασ, διεξϊγεται ϋρευνα τϐςο ςε μετα-

διδακτορικϐ ϐςο και ςε διδακτορικϐ επύπεδο. ε μετα-διδακτορικϐ επύπεδο, διεξϊγονται δϑο 

ϋρευνεσ που χρηματοδοτοϑνται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ 

«Πυθαγϐρασ»: 
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1. «Υϑλο, Οικιακό Εργαςύα και Εθνοτικό Σαυτϐτητα: Η Διαπολιτιςμικό υγκρϐτηςη του 

Οικιακοϑ Φώρου ςτην Ελλϊδα» 

Ερευνητικό ομϊδα: 

Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, Καθηγητόσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

(Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Ευφροςϑνη Πλεξουςϊκη, Μϐνιμη Επύκουρη Καθηγότρια, Σμόμα 

Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Βενετύα Καντςϊ, 

Επύκουρη Καθηγότρια, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο 

Αιγαύου), Λϐησ Λαμπριανύδησ, Καθηγητόσ, Σμόμα Οικονομικών Επιςτημών (Πανεπιςτόμιο 

Μακεδονύασ), Πηνελϐπη Σοπϊλη, Μεταδιδακτορικό Ερευνότρια, Σμόμα Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Αγγελικό Αθαναςοποϑλου, νϋα 

ερευνότρια, διδϊκτορασ του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

(Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Βαςιλικό Παπαγεωργύου, διδϊκτορασ του Σμόματοσ Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Αικατερύνη Ροζϊκου, διδϊκτορασ του 

Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου). 

υνεργαζϐμενεσ ερευνητικϋσ ομϊδεσ:  

 Εθνικϐ Κϋντρο Κοινωνικών Ερευνών. Σύτλοσ ερευνητικόσ ομϊδασ: Πολιτικό Κουλτοϑρα 

και Εθνικό Σαυτϐτητα (Τπεϑθυνοσ: Σϊκησ Καφετζόσ). 

 Σμόμα Ιςτορύασ, Αρχαιολογύασ και Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλύασ. Σύτλοσ ερευνητικόσ ομϊδασ: Μετανϊςτευςη, Πολιτιςμικό Σαυτϐτητα και 

Ιςτορικό Κουλτοϑρα (Τπεϑθυνη: Ρύκη Βαν Μπουςχϐτεν). 

2. «Η Γυναικεύα Εργαςύα ςτισ Ατομικϋσ, Οικογενειακϋσ και υνεταιριςτικϋσ Επιχειρόςεισ ςτον 

Σουριςμϐ: Οι Περιπτώςεισ τησ Μυκϐνου και τησ Λϋςβου» 

Επιςτημονικού υπεϑθυνοι:  

Βαςιλικό Μουτϊφη, επύκουρη καθηγότρια, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

(Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Πϊρησ Σςϊρτασ, αναπληρωτόσ καθηγητόσ, Σμόμα Διούκηςησ 

Επιχειρόςεων (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου). 

Ερευνότριεσ: 

Δϋςποινα Νϊζου, μεταδιδϊκτωρ ερευνότρια Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Νατϊςα 

Ιωαννύδου, ερευνότρια, διδϊκτωρ του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

(Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Αρετό Βατζϊκα, ερευνότρια, υποψόφια διδϊκτωρ του 

Διατμηματικοϑ Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών «χεδιαςμϐσ, Διούκηςη και 

Πολιτικό του Σουριςμοϑ» του Σμόματοσ Διούκηςησ Επιχειρόςεων (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), 

μαρϊγδα Ζαγκϐτςη, ερευνότρια, υποψόφια διδϊκτωρ του Διατμηματικοϑ Προγρϊμματοσ 

Μεταπτυχιακών πουδών «χεδιαςμϐσ, Διούκηςη και Πολιτικό του Σουριςμοϑ» του 

Σμόματοσ Διούκηςησ Επιχειρόςεων (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου). 

ΣΟ ΕΘΝΟΓΡΑΥΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ: το πλαύςιο των δραςτηριοτότων του Εργαςτηρύου Εθνογραφύασ 

εντϊςςεται και η ςυγκϋντρωςη, καταγραφό και ταξινϐμηςη των εθνογραφικών κειμϋνων 

(βιβλύων, ϊρθρων ςε περιοδικϊ και ςε ςυλλογικοϑσ τϐμουσ, διατριβών) που αναφϋρονται ςτον 

ελληνικϐ χώρο. Η προςπϊθεια αυτό βρύςκεται ςε εξϋλιξη και ϋνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ ςχετικών 

ςυγγραμμϊτων εύναι όδη διαθϋςιμοσ ςτο αρχεύο του εργαςτηρύου. Παρϊλληλα με την 

προςπϊθεια ςυλλογόσ των κειμϋνων, το Εργαςτόριο επεξεργϊζεται μια ςυγκεντρωτικό βϊςη 

δεδομϋνων για την εθνογραφύα τησ Ελλϊδασ. ϑντομα, αυτό η βϊςη δεδομϋνων, η οπούα 

περιλαμβϊνει προσ το παρϐν τα κεύμενα που υπϊρχουν όδη ςτη ςυλλογό του εργαςτηρύου και 

ςτην οπούα επύςησ καταχωροϑνται και ϐλεσ οι νϋεσ προςκτόςεισ του εργαςτηρύου, θα εύναι 

διαθϋςιμη ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ μϋςω του διαδικτϑου. 
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5.3. Εργαςτόριο Ιςτορύασ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ. 

ΜΕΛΗ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Βαςύλησ 

Αναςταςιϊδησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Παναγιώτησ Δουκϋλλησ, 

Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), πϑροσ Καρϊβασ, Μϐνιμοσ Επύκουροσ 

Καθηγητόσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Μαρύα ταματογιαννοποϑλου, Μϐνιμη Επύκουρη 

Καθηγότρια (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Ελϋνη Γκαρϊ, Επύκουρη Καθηγότρια (Πανεπιςτόμιο 

Αιγαύου), Γιϊννησ Γιαννιτςιώτησ, Λϋκτορασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Ποθητό Φαντζαροϑλα, 

Λϋκτορασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Γιϊννησ μαρνϊκησ, διδϊκτωρ Ιςτορύασ, Γιώργοσ Πλακωτϐσ, 

διδϊκτωρ Ιςτορύασ. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Σο Εργαςτόριο Ιςτορύασ του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

εξυπηρετεύ τισ εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ ανϊγκεσ του Σμόματοσ ςε γνωςτικοϑσ χώρουσ που 

ϊπτονται τησ κοινωνικόσ, πολιτιςμικόσ και πολιτικόσ ιςτορύασ. Οι εξελύξεισ ςτην ιςτορικό ςκϋψη 

και την ιςτοριογραφύα αφοροϑν την μετατϐπιςη προσ νϋα ερευνητικϊ πεδύα που 

χαρακτηρύζονται απϐ την ανϊγκη μεγαλϑτερησ διεπιςτημονικϐτητασ προκειμϋνου να εύναι ςε 

θϋςη να ανταποκριθοϑν ςτα ζητοϑμενα τησ ϋρευνασ. Με δεδομϋνεσ τισ ςϑγχρονεσ αυτϋσ 

απαιτόςεισ, το εργαςτόριο όρθε να καλϑψει ϋνα ςημαντικϐ κενϐ ςυγκεντρώνοντασ και 

προςφϋροντασ μια μεγϊλη ςυλλογό υλικοϑ. το Εργαςτόριο ϋχουν ελεϑθερη πρϐςβαςη ϐλοι οι 

διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ, καθώσ και εκεύνοι οι προπτυχιακού και μεταπτυχιακού φοιτητϋσ που 

χρειϊζονται τισ ςυλλογϋσ και τον εξοπλιςμϐ του για να εκπονόςουν τισ εργαςύεσ και τισ ϊλλεσ 

διδακτικϋσ υποχρεώςεισ. Σο Εργαςτόριο ϋχει ςτη κατοχό του μεγϊλη ςυλλογό μικροταινιών με 

εφημερύδεσ και περιοδικϊ του 19ου και του 20οϑ αιώνα, ο κατϊλογοσ των οπούων ϋχει αναρτηθεύ 

ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Διαθϋτει επύςησ πολλϊ λεξικϊ, εγκυκλοπαύδειεσ και ϊλλο 

ενημερωτικϐ υλικϐ για την εξυπηρϋτηςη των φοιτητών και διδαςκϐντων που εργϊζονται ςε 

αυτϐ. Οι χώροι του Εργαςτηρύου εύναι προςβϊςιμοι ςε καθημερινό βϊςη μετϊ απϐ ςυνεννϐηςη 

με τον υπεϑθυνο του Εργαςτηρύου. 

5.3. Εργαςτόριο Οικογϋνειασ και υγγϋνειασ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ: Ντιϊνα Σρϊκα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια. 

ΜΕΛΗ: Ντιϊνα Σρϊκα, αναπληρώτρια καθηγότρια, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και 

Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Βενετύα Καντςϊ, επύκουρη καθηγότρια, Σμόμα Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), Παναγιώτα-Σουλύνα Δϋμελη, διδϊκτωρ 

Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου). 

ΚΟΠΟ: ϑμφωνα με το καταςτατικϐ του, το Εργαςτόριο Mελετών τησ Οικογϋνειασ και τησ 

υγγϋνειασ (EMO) ξεκύνηςε με ςκοπϐ την κϊλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 

του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ ςε γενικϊ και ειδικϊ θϋματα τησ 

οικογϋνειασ και τησ ςυγγϋνειασ, τϐςο ςτο προπτυχιακϐ ϐςο και το μεταπτυχιακϐ επύπεδο, 

δύνοντασ προτεραιϐτητα ςτα ακϐλουθα πεδύα:  

 δομϋσ τησ ςυγγϋνειασ,  

  γενεαλογικό ϋρευνα,  

 οικογϋνεια, αναπαραγωγό και υγεύα,  

 οικογϋνεια, κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ και μετανϊςτευςη,  

 ανθρωπολογύα τησ παιδικόσ ηλικύασ,  

 ςυγκρϐτηςη Bϊςεων Δεδομϋνων.  

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Oι εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ αναπαραγωγικόσ τεχνολογύασ και οι 

μεταβολϋσ που ϋχουν ςυντελεςτεύ ςτο ευρϑτερο κοινωνικϐ και νομικϐ πλαύςιο, ϋχουν ςε μεγϊλο 

βαθμϐ αλλϊξει τισ μορφϋσ τησ οικογϋνειασ και τησ ςυγγϋνειασ, δημιουργώντασ «νϋεσ» μονϊδεσ 



43 

 

ανϊλυςησ ϐπωσ, για παρϊδειγμα, τισ μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, τουσ ομϐφυλουσ γονεύσ, τισ 

υποκατϊςτατεσ μητϋρεσ. ϑγχρονα ρεϑματα τησ ανθρωπολογύασ ανταποκρύνονται ςτην υπϐ 

διαμϐρφωςη νϋα αυτό πραγματικϐτητα, προςεγγύζοντασ την οικογϋνεια και τη ςυγγϋνεια ωσ 

κοινωνικοϑσ θεςμοϑσ, τουσ δε ρϐλουσ και δεςμοϑσ των μελών τουσ ωσ φαινϐμενα 

βιοπολιτιςμικόσ υφόσ. Mϋςα απϐ αυτϐ το πρύςμα, η οικογϋνεια και η ςυγγϋνεια, η γονεώκϐτητα, η 

παιδικό ηλικύα, ϐπωσ και πολλϋσ ϊλλεσ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ που ϊπτονται τησ ανθρώπινησ 

αναπαραγωγόσ, αναδεικνϑονται ςε ρευςτϊ δομικϊ μορφώματα, πολϑ διαφορετικϊ απϐ τα 

παραδοςιακϊ ςχόματα που ορύζονταν ωσ επύ το πλεύςτον με ϐρουσ αμιγώσ βιολογικοϑσ. Σην 

περύοδο αυτό το Εργαςτόριο υποςτηρύζει ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτα ακϐλουθα πεδύα:  

 οικογϋνεια, αναπαραγωγό και υγεύα,  

 οικογϋνεια, κοινωνικό ευπϊθεια και μετανϊςτευςη (πρϐςφυγεσ), και  

 ανθρωπολογύα τησ παιδικόσ ηλικύασ.  

Mεταξϑ των θεμϊτων που εύναι αντικεύμενα ϋρευνασ ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο (διπλωματικϋσ 

εργαςύεσ και διδακτορικϋσ διατριβϋσ) ςυγκαταλϋγονται:  

 μητρϐτητα ςτη φυλακό (Ελλϊδα),  

 η νϋα γενετικό και γνωςτικϋσ καταςκευϋσ που αφοροϑν την αρρώςτια και τη ςυγγϋνεια (η 

περύπτωςη τησ θαλαςςαιμύασ),  

 η παιδικό φιλύα και η ϋνταξη των παιδιών ςε ομϊδεσ  

 τοκετϐσ, τεχνολογύα και αποικιοπούηςη του γυναικεύου ςώματοσ,  

 τα παιδιϊ ωσ δρώντα κοινωνικϊ υποκεύμενα ςτα πρώτα χρϐνια τησ δημοτικόσ εκπαύδευςησ,  

 οικογϋνειεσ πολιτικών προςφϑγων, βύα και ιατρικό περύθαλψη. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

υμπεραςματικϊ, πιςτεϑουμε ϐτι το ερευνητικϐ ϋργο του Σμόματοσ μπορεύ να χαρακτηριςτεύ 

ϊρκετϊ ικανοποιητικϐ, ιδύωσ αν λϊβει κανεύσ υπϐψη ϐτι οι γνωςτικϋσ πειθαρχύεσ τησ Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ και τησ Ιςτορύασ δεν τυγχϊνουν ςημαντικών ευκαιριών χρηματοδϐτηςησ 

ςόμερα, καθώσ οι κυρύαρχεσ ερευνητικϋσ ςτρατηγικϋσ ςτρϋφονται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ςε ϐ,τι 

θεωρεύται εφαρμοςμϋνη ϋρευνα. Φωρύσ να υπϊρχει διϊθεςη μεμψιμοιρύασ, πρϋπει να 

υπογραμμιςθεύ και απϐ εδώ ϐτι η χρηςιμϐτητα τησ ϋρευνασ ςτισ κοινωνικϋσ και ανθρωπιςτικϋσ 

επιςτόμεσ παραγνωρύζεται ςυςτηματικϊ, γεγονϐσ που ςϑντομα θα οδηγόςει ςε αρνητικϋσ 

ςυνϋπειεσ. ήςον αφορϊ το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, η ϋρευνα θα 

εξακολουθόςει να βρύςκεται ςτο επύκεντρο των ενδιαφερϐντων του, ϋςτω και με χαμηλό 

χρηματοδϐτηςη. Φρόςιμο θα όταν να ενιςχυθοϑν οι διεθνεύσ ςχϋςεισ του Σμόματοσ μϋςα απϐ το 

πρϐγραμμα Erasmus αλλϊ και ϊλλεσ διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ. το πλαύςιο αυτϐ θα πρϋπει να βρεθεύ 

τρϐποσ μεγαλϑτερησ ςυμμετοχόσ των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψόφιων 

διδακτϐρων για ςυμμετοχό ςτα προγρϊμματα αυτϊ.  

 

6. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 

6.1. Η Γραμματεύα του Σμόματοσ  

Η γραμματειακό και διοικητικό υποςτόριξη αποτελοϑν απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για την 

λειτουργύα Πανεπιςτημιακών Σμημϊτων ςτο μϋτρο που υποςτηρύζουν διοικητικϊ το διδακτικϐ 

ϋργο των διδαςκϐντων και ενημερώνουν τουσ φοιτητϋσ για ζητόματα του ενδιαφϋροντϐσ τουσ. 

Επομϋνωσ, η αξιολϐγηςη τησ λειτουργύασ τησ Γραμματεύασ αποτελεύ βαςικϐ ςτοιχεύο τησ 

αξιολϐγηςησ του Σμόματοσ. Αντύςτοιχησ ςημαςύασ αποτελεύ η αξιολϐγηςη υποδομών του 

Σμόματοσ και του Πανεπιςτημύου που αφοροϑν τουσ χώρουσ εργαςύασ των διδαςκϐντων, τουσ 

χώρουσ και τον εξοπλιςμϐ των εργαςτηρύων, καθώσ και τησ Βιβλιοθόκησ. Για ϋνα περιφερειακϐ 

και ςχετικϊ νϋο ύδρυμα, ϐπωσ το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου, η Βιβλιοθόκη αποτελεύ υποδομό 
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κεντρικόσ ςημαςύασ για τισ διδακτικϋσ και ερευνητικϋσ ανϊγκεσ διδαςκϐντων και φοιτητών. Η 

υπϊρχουςα οργανωτικό δομό τησ Βιβλιοθόκησ, η πολυδιϊςπαςη τησ ςυλλογόσ ςτα νηςιϊ και οι 

ελλιπεύσ κτιριακϋσ υποδομϋσ, δημιουργοϑν εκ των πραγμϊτων περιοριςμοϑσ που δεν 

αντιςταθμύζουν οι ηλεκτρονικϋσ ςυλλογϋσ τησ. Σϋλοσ, ϋνα ειδικϐ πρϐβλημα τησ πανεπιςτημιακόσ 

μονϊδασ Μυτιλόνησ, ο κατακερματιςμϐσ των Σμημϊτων ςε δϑο χώρουσ, το campus ςτον Λϐφο 

Πανεπιςτημύου και τα κτύρια του Πανεπιςτημύου ςτην πϐλη τησ Μυτιλόνησ χρόζει επύςησ 

αξιολϐγηςησ, διϐτι επιδρϊ ςτη λειτουργύα των Σμημϊτων και θετικϊ και αρνητικϊ. Η ενϐτητα 

των ερωτόςεων αφορϊ τον βαθμϐ ικανοπούηςησ των διδαςκϐντων για την Γραμματεύα και την 

γραμματειακό υποςτόριξη του Σμόματοσ, καθώσ και τισ υποδομϋσ του Πανεπιςτημύου που 

χρηςιμοποιοϑν φοιτητϋσ και διδϊςκοντεσ, με βϊςη το ερωτηματολϐγιο του 2008/09. 

Για τισ υπηρεςύεσ τησ Γραμματεύασ υπϊρχει πολλό και αρκετό ικανοπούηςη απϐ το 4,2% και 

το 37,5% αντύςτοιχα, ενώ το 25% τισ βρύςκει μϋτρια ικανοποιητικϋσ και το 16,7% λύγο 

ικανοποιητικϋσ. Σο γεγονϐσ ϐτι πολλού διδϊςκοντεσ δεν εύναι ικανοποιημϋνοι απϐ τισ υπηρεςύεσ 

τησ Γραμματεύασ ενδεχομϋνωσ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι εύναι υποςτελεχωμϋνη. ε αντύθεςη με 

το γενικϐ κανϐνα που ιςχϑει ςτο Πανεπιςτόμιο, ςϑμφωνα με τον οπούο ςε κϊθε Σμόμα που ϋχει 

δυϐ ΠΜ πρϋπει να υπηρετοϑν τϋςςερισ υπϊλληλοι, ςτη Γραμματεύα του ΣΚΑΙ υπηρετοϑςαν 

μϋχρι και το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2008/09 τρεισ. Αυτϐ εξϊλλου αναγνωρύζεται και απϐ τουσ 

διδϊςκοντεσ, οι οπούοι ςε ποςοςτϐ 25% δηλώνουν ϐτι η Γραμματεύα εύναι καθϐλου 

ικανοποιητικϊ ςτελεχωμϋνη, ενώ το 41,7% θεωρεύ ϐτι εύναι λύγο ικανοποιητικό και το 12,5 

μϋτρια ικανοποιητικό. Κανεύσ δεν δόλωςε ϐτι η Γραμματεύα εύναι αρκετϊ ό πολϑ ικανοποιητικϊ 

ςτελεχωμϋνη. Αντύθετα ςχετικό ικανοπούηςη υπϊρχει για τουσ χώρουσ τησ Γραμματεύασ, με το 

8,3% να τουσ βρύςκει πολϑ ικανοποιητικοϑσ, το 33,3% αρκετϊ, το 20,8% μϋτρια και το 8,3% λύγο 

ικανοποιητικοϑσ.  

Ψσ προσ την επϊρκεια των χώρων γραφεύων και εξοπλιςμοϑ, καθώσ και την επϊρκεια ςε 

χώρουσ των εργαςτηρύων του Σμόματοσ, προκϑπτει μια ανϊμεικτη εικϐνα. Σο 50% των 

διδαςκϐντων δηλώνει πολϑ (20,8%) ό αρκετϊ (29,2%) ικανοποιημϋνο, ενώ το 25% μϋτρια και το 

4,2% λύγο ικανοποιημϋνο. Αυτϐ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι οι χώροι που διατύθενται για γραφεύα 

δεν εύναι ϐλοι εξύςου κατϊλληλοι. Μεγαλϑτερη δυςαρϋςκεια δηλώθηκε για την επϊρκεια των 

χώρων των εργαςτηρύων, που βρύςκονται ςε δϑο διαφορετικϊ κτύρια. Κανεύσ δεν δόλωςε πολϑ 

ικανοποιημϋνοσ, ενώ μϐνο το 12,5% δόλωςε αρκετϊ ικανοποιημϋνο. Σο 57,8 % δόλωςε λύγο 

(20,8%) ό μϋτρια (37,5%) ικανοποιημϋνο. Η δυςαρϋςκεια οφεύλεται ςτην ακαταλληλϐτητα των 

χώρων των εργαςτηρύων, που εύναι περιοριςμϋνοι και δεν μποροϑν να ςτηρύξουν κατϊλληλα την 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό διαδικαςύα, ενώ το γεγονϐσ ϐτι ςτο Σμόμα υπηρετεύ μϐνο ϋνασ 

ΕΣΕΠ περιορύζει ςημαντικϊ την λειτουργύα των εργαςτηρύων. Αντύςτοιχα αρνητικό εικϐνα ϋχουν 

οι διδϊςκοντεσ ςχετικϊ με την χρηματοδϐτηςη για την ςυντόρηςη και ανανϋωςη των 

ερευνητικών υποδομών των εργαςτηρύων. Μϐλισ το 4,2% δόλωςε αρκετϊ ικανοποιημϋνο, ενώ το 

29,2% δόλωςε μϋτρια, το 8,3% λύγο και το 12,5% καθϐλου ικανοποιημϋνο. Η εικϐνα αυτό δεν 

φαύνεται να ανταποκρύνεται μϐνο ςτην χρηματοδϐτηςη των εργαςτηρύων του Σμόματοσ, αλλϊ 

πιθανϐν να απορρϋει και απϐ την δυςαρϋςκεια για την γενικϐτερη υποχρηματοδϐτηςη τησ 

ϋρευνασ και τησ παιδεύασ ςτη χώρα μασ.  

6.2. Η Βιβλιοθόκη και οι Τποδομϋσ του Πανεπιςτημύου 

ε ςχϋςη με την Βιβλιοθόκη, τισ ςυλλογϋσ και την κτιριακό τησ υποδομό, υπϊρχει μια αντιφατικό 

εικϐνα. Οι διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ δόλωςαν αρκετϊ (20,8%) και μϋτρια (41,7%) 

ικανοποιημϋνοι για την ςυλλογό τησ Βιβλιοθόκησ ςχετικϊ με το αντικεύμενϐ τουσ και τισ 

ερευνητικϋσ και διδακτικϋσ ανϊγκεσ. Αντύςτοιχα το 16,7% δόλωςε μϋτρια ό καθϐλου (4,2%) 

ικανοποιημϋνο. Η εικϐνα αυτό δεύχνει ϐτι, παρϊ τισ ςημαντικϋσ προςθόκεσ ςε παραγγελύεσ 

βιβλύων που ϋγιναν μϋςα απϐ το Γ΄ Κοινοτικϐ Πρϐγραμμα τόριξησ, υπϊρχουν ακϐμη πολλϋσ 

ανϊγκεσ που πρϋπει να καλυφθοϑν. Οι ανϊγκεσ αυτϋσ αφοροϑν κυρύωσ περιοχϋσ τησ Ιςτορύασ, 

αλλϊ και τησ Ανθρωπολογύασ.  
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Μεγαλϑτερη ικανοπούηςη προκϑπτει κατϊ το ϋτοσ 2008/09 για τισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ 

τησ Βιβλιοθόκησ που αφοροϑν τϐςο τισ ηλεκτρονικϋσ ςυλλογϋσ ϐςο και τουσ καταλϐγουσ τησ 

ςυλλογόσ. Σο 8,3% δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο, το 45,8% αρκετϊ, το 20,8% μϋτρια και το 8,3% 

λύγο ικανοποιημϋνο. Η ικανοπούςη αυτό ενδϋχεται να αφορϊ την ςυμμετοχό τησ Βιβλιοθόκησ ςτο 

διιδρυματικϐ πρϐγραμμα Hellink που προςφϋρει ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςε πολλϋσ χιλιϊδεσ 

τύτλουσ περιοδικών. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η Βιβλιοθόκη ςτερεύται πϐρων για την απϐκτηςη 

βϊςεων δεδομϋνων και ϊλλων ηλεκτρονικών ςυλλογών που ζητοϑν Σμόματα του 

Πανεπιςτημύου, ϐπωσ τισ επιπλϋον ςυλλογϋσ τησ βϊςησ δεδομϋνων JSTOR αλλϊ και ϊλλεσ 

ςυλλογϋσ που πρϋπει να προςτεθοϑν ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ τησ. Εύναι απαραύτητο για το 

Πανεπιςτόμιο να χρηματοδοτόςει ενεργϐτερα και με ςυςτηματικϐ τρϐπο τισ ςυλλογϋσ τησ 

Βιβλιοθόκησ. Πϊντωσ, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 η ςυλλογό 

των ηλεκτρονικών περιοδικών Hellink ϋπαψε να εύναι προςβϊςιμη λϐγω μη πληρωμόσ των 

ςυνδρομών, γεγονϐσ που δημιοϑργηςε μεγϊλο πρϐβλημα ςτην ερευνητικό και διδακτικό 

διαδικαςύα, ϐχι μϐνο ςτο Σμόμα αλλϊ και ευρϑτερα ςτην πανεπιςτημιακό κοινϐτητα. Η 

κατϊςταςη αυτό ενδϋχεται να ςυνεχιςτεύ και κατϊ το επϐμενο ακαδημαώκϐ ϋτοσ. 

Αντύθετα, οι διδϊςκοντεσ δεν εύναι ικανοποιημϋνοι απϐ την κτιριακό υποδομό τησ 

Βιβλιοθόκησ. Σο 25% δόλωςε καθϐλου ικανοποιημϋνο, το 29,2% λύγο και το 29,2% μϋτρια 

ικανοποιημϋνο. Κανεύσ δεν δόλωςε αρκετϊ ό πολϑ ικανοποιημϋνοσ. Πιθανϐν η ϊςχημη γνώμη 

των διδαςκϐντων προκϑπτει απϐ την κακό κατϊςταςη του κτιρύου τησ Βιβλιοθόκησ. Παλαιϐ 

κτύριο, με περιοριςμϋνουσ χώρουσ απϐθεςησ βιβλύων και ακϐμη πιο περιοριςμϋνο αναγνωςτόριο. 

την πρϊξη εύναι αδϑνατο να εργαςτοϑν εκεύ περιςςϐτεροι απϐ 20-25 φοιτητϋσ την ςτιγμό που 

ο φοιτητικϐσ πληθυςμϐσ των Σμημϊτων τησ Μυτιλόνησ ϋχει ξεπερϊςει τισ 3000. Αντύςτοιχο 

πρϐβλημα υπϊρχει με μϋροσ τησ ςυλλογό των βιβλύων που λϐγω ϋλλειψησ χώρων παραμϋνει 

εκτϐσ δυνατϐτητασ πρϐςβαςησ. Η δημιουργύα μιασ νϋασ ςϑγχρονησ Βιβλιοθόκησ που να 

ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ τησ πανεπιςτημιακόσ μονϊδασ Μυτιλόνησ εύναι επιτακτικό.  

Επιπλϋον, οι διδϊςκοντεσ δηλώνουν μη ικανοποιημϋνοι με το ωρϊριο λειτουργύασ τησ 

Βιβλιοθόκησ. Σο 16,7% δηλώνει καθϐλου ικανοποιημϋνο, το 41,7% λύγο, το 12,5% μϋτρια και το 

12,5% αρκετϊ. Η δυςαρϋςκεια αυτό οφεύλεται ςτο περιοριςμϋνο ωρϊριο τησ Βιβλιοθόκησ, που 

λειτουργεύ απαγορευτικϊ για πολλοϑσ διδϊςκοντεσ και φοιτητϋσ/τριεσ να εργαςτοϑν ό να 

δανειςτοϑν βιβλύα μετϊ τισ 15.00 μ.μ., οπϐτε και κλεύνει η Βιβλιοθόκη. Η Τπηρεςύα τησ 

Βιβλιοθόκησ πρϋπει να λϊβει ςοβαρϊ υπϐψη τησ τη γνώμη των διδαςκϐντων. Ψςτϐςο πρϋπει να 

αναγνωριςτεύ ϐτι κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009/10 το ωρϊριο τησ βιβλιοθόκησ επεκτϊθηκε 

μϋχρι τισ 19.00 μ.μ. για οριςμϋνεσ ημϋρεσ τησ εβδομϊδασ. 

Σο ερωτηματολϐγιο του 2008/09 περιεύχε ερωτόςεισ ςχετικϊ με την αποτελεςματικϐτητα 

των υπηρεςιών του Πανεπιςτημύου και τον βαθμϐ ικανοπούηςησ για την πολυδιϊςπαςη τησ 

πανεπιςτημιακόσ μονϊδασ Μυτιλόνησ ςτην πϐλη (campus, διϊςπαρτα κτύρια ςτην πϐλη). Οι 

διδϊςκοντεσ δόλωςαν αρκετϊ (37,5%) και μϋτρια (29,3%) ικανοποιημϋνοι απϐ τισ διοικητικϋσ 

υπηρεςύεσ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. Σο 8,3% δόλωςε λύγο ικανοποιημϋνο ενώ καθϐλου και 

πολϑ ικανοποιημϋνοσ δεν δόλωςε κανεύσ. Με βϊςη αυτόν την εικϐνα προκϑπτει ϐτι οι 

διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ εύναι κατϊ βϊςη ικανοποιημϋνοι με τισ υπηρεςύεσ (διοικητικϋσ, 

ιατρικοφαρμακευτικϋσ, επιςιτιςτικϋσ), που προςφϋρει το Πανεπιςτόμιο, εκτιμώντασ τισ ωσ 

θετικϋσ για το εργαςιακϐ τουσ περιβϊλλον. Πρϋπει, ωςτϐςο, ςτο ςημεύο αυτϐ να επιςημανθεύ ϐτι 

το Πανεπιςτόμιο απϋχει πολϑ απϐ την παροχό ικανοποιητικών ςυνθηκών διαβύωςησ ςτον ϊλλο 

ετϋρο τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, τουσ φοιτητϋσ/τριεσ. Σο κυριϐτερο πρϐβλημα που 

εντοπύζεται ςε ςχϋςη με αυτϐ εύναι η απουςύα φοιτητικών εςτιών ςτο νηςύ τησ Λϋςβου. Παρϐτι η 

καταςκευό τουσ εύναι ςϑνθετο θϋμα, που αφορϊ τϐςο την χρηματοδϐτηςη ϐςο και την τεχνικό 

υποςτόριξη του ϋργου απϐ πλευρϊσ του Πανεπιςτημύου, ϋχει καταςτεύ ςαφϋσ απϐ καιρϐ ϐτι οι 

λϑςεισ που προςφϋρονται μϋχρι ςόμερα (χρόςη ενοικιαζϐμενων δωματύων) δεν επαρκοϑν και η 

διούκηςη του Πανεπιςτημύου οφεύλει να μεριμνόςει. 

το ερώτημα κατϊ πϐςον η πολυδιϊςπαςη τησ πανεπιςτημιακόσ μονϊδασ Μυτιλόνησ 

θεωρεύται ικανοποιητικό υπόρξε μεγϊλη διαςπορϊ απαντόςεων. Για το 12,5% η κατϊςταςη 
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αυτό δεν εύναι καθϐλου ικανοποιητικό, για το 12,5% λύγο ικανοποιητικό, για το 16,7% μϋτρια 

ικανοποιητικό, για το 8,3% αρκετϊ ικανοποιητικό και για το 16,7% πολϑ ικανοποιητικό. Με 

βϊςη τον μϋςο ϐρο πϊντωσ η πολυδιϊςπαςη του Πανεπιςτημύου κρύνεται μϊλλον ικανοποιητικό 

(μ.ο. 3,1) Η κατανομό των απαντόςεων δηλώνει καταρχόν την ικανοπούηςη ό μη των 

ςυναδϋλφων με την παροϑςα κατϊςταςη, αλλϊ και την ςτϊςη τουσ απϋναντι ςτο ιςχυρϐ 

ενδεχϐμενο τησ μεταφορϊσ του Σμόματοσ ςτο campus μαζύ με τα υπϐλοιπα. Προφανώσ οι 

διδϊςκοντεσ προςανατϐλιςαν τισ απαντόςεισ τουσ ζυγύζοντασ τα υπϋρ και τα κατϊ τησ 

ςημερινόσ κατϊςταςησ και του ενδεχομϋνου μεταβολόσ τησ. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

υμπεραςματικϊ, η αξιολϐγηςη των υποδομών τησ Γραμματεύασ και τησ Βιβλιοθόκησ ανϋδειξε 

μια ςειρϊ προβλημϊτων που χρόζουν αντιμετώπιςησ. Η Γραμματεύα του Σμόματοσ εύναι 

υποςτελεχωμϋνη και με δυςκολύα ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ των εργαςιών του Σμόματοσ. 

Η υποδομό και το ωρϊριο λειτουργύασ τησ Βιβλιοθόκησ δεν ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ τησ 

ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ. Τπϊρχει αντύληψη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ τησ ϊμεςησ 

μετεγκατϊςταςησ τησ Βιβλιοθόκησ ςε ϊλλο κτύριο, αλλϊ οι αρχϋσ του Πανεπιςτημύου θα 

μποροϑςαν να ςυνεννοηθοϑν με την υπηρεςύα τησ Βιβλιοθόκησ για επϋκταςη του ωραρύου, 

ενδεχομϋνωσ με τη βοόθεια μεταπτυχιακών φοιτητών. Ειδικϐ ζότημα αποτελεύ ο 

κατακερματιςμϐσ των δραςτηριοτότων του Πανεπιςτημύου ςε δϑο χώρουσ, την πϐλη τησ 

Μυτιλόνησ και το campus, που αποτελεύ αντικεύμενο προβληματιςμοϑ ςτο Σμόμα. ε κϊθε ϐμωσ 

περύπτωςη οι πρυτανικϋσ αρχϋσ οφεύλουν να μεριμνόςουν για την εξαςφϊλιςη των ςυνθηκών 

ϊρτιασ ακαδημαώκόσ οργϊνωςησ που ςυμπεριλαμβϊνει τϐςο τισ υποδομϋσ μϊθηςησ και ϋρευνασ 

αλλϊ και τη ςύτιςη και ςτϋγαςη των φοιτητών. 
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Programme being evaluated: 

“Women and Gender: Anthropological and Historical Approaches” 

A three-semester MA Degree Programme of the Department of Social Anthropology and History, 
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EVALUATION CRITERIA 

This report is submitted in accordance with the requirements of Work Package Section 8.4 of the 

Programme, “External evaluation by external assessors.” The evaluation aims to assess the 

effectiveness, efficiency, flexibility of, and demand for, the Programme. 

 

ASSESSOR’S BACKGROUND 

I studied for my higher education degrees at the University of Cambridge - BA (1985), MA (1988), 

PhD (1992) - and I specialised in Social Anthropology in all of these. My PhD focused on gender, 

sexuality and feminism in the UK; since that time, I have carried out a total of 6 research projects 

(including fieldwork) in various parts of Greece (Argolid Valley, Epirus and, most recently, 

Lesvos), specialising particularly on issues relating to a sense of location, borders and 

boundaries, place and environment. In addition, I have carried out two other research projects in 

the UK, looking at the introduction of new information and communications technologies (ICTs) 

to public and charitable organizations, particularly those involving women (e.g. the Manchester 

Women’s Electronic Village Hall). 

A selection of my publications include: Notes from the Balkans: Locating Marginality and 

Ambiguity on the Greek-Albanian Border (2005, Princeton University Press; winner of the 

Douglass award for best contribution to Europeanist Anthropology 2006, Society of Europeanist 

Anthropology (American Anthropological Association); Urban Amazons: the Gender, Sexuality and 

Identity Battles of London (1997, Macmillan); “From Hostile Backwater to Natural Wilderness: On 

the Relocation of ‘Nature’ in Epirus, Northwestern Greece.” (2005, Conservation and Society Vol. 

3, No. 2, pp. 436-460); “Scales of Place and Networks: an ethnography of the imperative to 

connect through information and communications technologies.” (with Penny Harvey and 

Hannah Knox, 2005 Current Anthropology Vol. 46, No. 5, pp. 805-826); “Seeing what you know: 

changing constructions and perceptions of landscape in Epirus, northwestern Greece, 1945 and 

1990” (2001, History and Anthropology Vol. 12, No. 3, pp.255-288); “Confronting the end of the 

‘California years’: Argolid citrus farming and a changing environment” (1998, Εθνογραφικϊ, Vol. 

11, special issue on the Peloponnese, pp. 189-192); “Marking Transgressions: the use of style in a 

women-only community in London”, (1991, Cambridge Anthropology Vol.15, No.2, pp. 71-87); 

“Digital Ditches: working in the virtual grassroots” in Christina Garsten and Helena Wulff (eds), 
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(2003) New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality. Oxford: Berg, pp. 45-68); 

“Cotton to Computers: From Industrial to Information Revolutions”. (2002, with Penny Harvey 

and Jon Agar, in Steve Woolgar (ed.) Virtual Society? Technology, Cyberbole, Reality. Oxford: 

Oxford University Press, pp. 264-285); “Culture in a Network: Manchester women, webs and 

dykes” (2002, in Nigel Rapport (ed.), British Subjects: An Anthropology of Britain. London: 

Routledge, pp. 181-202); “Post-communist neighbours: relocating gender in a Greek-Albanian 

border community” (1997, in S. Bridger and F. Pine (eds), Surviving Post-socialism: Local 

strategies and regional responses in eastern Europe and the former Soviet Union. London: 

Routledge, pp. 80-105); “Patriarchy” (1996, co-authored with Fenella Cannell, entry in Adam 

Kuper (ed.), The Social Science Encyclopedia, Routledge). 

My teaching experience: I have taught Social Anthropology courses across all levels, from first 

year undergraduate to final year Ph.D., and across a wide range of subjects (including gender and 

sexuality, and the anthropology of Greece); I have also taught courses in Social and Political 

Sciences (University of Cambridge, specialising in gender and sexuality) and in Women’s Studies 

(University of Manchester). 

My administration experience: I have carried out almost all administrative tasks within 

academic departments, including being the director of both undergraduate and postgraduate 

degree programmes at the University of Manchester, with overall responsibility for the 

organization, design, and examination of those degree programmes. For the last two years, I was 

the overall director of research degrees at the University of Manchester. Further, and in 

collaboration with Dr Eleanor Casella, I designed and founded a new undergraduate degree at the 

University of Manchester, the Joint Degree in Archaeology and Anthropology. That degree has 

been running since 2003. 

My evaluation experience: I have acted as an external evaluator for a range of both degree and 

research programmes since 1995, including acting as the external assessor of the undergraduate 

degree programme in Anthropology and History at the University of the Aegean, and as the 

international assessor for postdoctoral research programmes for the Academy of Finland. I am 

currently on the UK’s national Research Assessment Exercise (RAE) committee for anthropology. 

This committee assesses the quality of research for academics working in the entirety of the UK. 

Language ability: I am fluent in English and Greek; I speak some French, Italian, Albanian, 

Finnish and Turkish. 

 

THE EVALUATION 

Introduction, Summary And Background 

The MA Programme, “Women and Gender: anthropological and historical approaches,” 

administered through the Department of Anthropology and History at the University of the 

Aegean, has been running since 2003. Each year since then, 15 students have been accepted onto 

the programme after an assessment of candidates’ applications, and the results of an English 

language examination; the candidates accepted onto the programme are judged against 

published criteria, which are made known to the candidates in advance. The programme is three 

semesters long: 2 semesters of taught courses and 1 semester during which students work 

intensely on their dissertation topic (12,000-15,000 words), with the advice of a main supervisor 

and a dissertation committee of three members of staff. Students take a total of 8 courses over 

the two semesters (though initially it was 9), all but one of which are compulsory and designed 

for the programme. The balance of courses is aimed at ensuring that students receive sufficient 

training in both anthropological and historical approaches towards gender, as well as training in 

research methods. The remaining one elective course is selected from the taught courses 

provided by the Department of Anthropology and History at the University of the Aegean. 
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Each taught course has a similar structure: each lasts for one semester and is taught in 3-hour 

sessions once a week; each one is under the responsibility of one member of staff, but it is taught 

by a small team of lecturers, each of whom run 2-4 weekly sessions; and in each, the students are 

assessed by a combination of written work and oral presentations. 

As already stated, students also prepare a dissertation of 12,000-15,000 words long. The topic 

of study is selected by each student with the guidance of a main supervisor, and the topics are 

approved for study by the academic committee that administers the degree programme. 

By the end of their studies, students will have achieved a thorough understanding and 

knowledge of a wide range of anthropological and historical approaches towards women, gender 

and equality issues; they will have learned how to present their understanding and knowledge 

both orally and in writing; and through their work on their dissertations, they will have been 

trained to make use of their knowledge in order to pursue independent scholarship. This 

prepares them well both for research at a higher level (e.g. for a Ph.D.) and for an intellectually 

agile understanding of questions and problems involving gender, and particularly gender 

inequality, in wider social, political and economic contexts. 

In this sense alone, this programme is a valuable one, both intellectually and in wider 

economic, political and social terms within Greece, particularly as there are so few degree 

programmes dedicated to gender studies in Greece. Every year since 2003, this programme has 

professionally trained young scholars in a deep understanding of the character of gender 

relations and gender inequality, both cross-culturally and across time. I am aware that many of 

the students of this course already are, or plan to be, involved in education in Greece, either as 

teachers or in some other capacity, and that several others have gone on to study towards a Ph.D. 

Given the European Union’s emphasis on the need to tackle issues of gender equality as a matter 

of urgency across the members states, this programme provides an invaluable resource for 

Greece towards achieving this objective. 

The programme was originally funded in 2002 using European Union resources administered 

through EPEAK II (Special Management Service for Corporate Planning in Education and Primary 

Professional Training, part of the Ministry of Education and Religions), within Measure 4.2, 

“Programmes supporting women within undergraduate and postgraduate studies; programmes 

of study and research programmes concerning women”; and within the Activity Category 4.2.1.a, 

“Postgraduate Study Programmes on Gender and Equality.” The programme has met all the 

objectives laid out in the initial proposal set out in 1999 submitted to EPEAK II, and has 

surpassed many of them; the changes that have been made to the programme since it began in 

2003 have all been carried out in order to adjust and improve the curriculum or structure of the 

programme; and the extremely high level of commitment towards this programme by its main 

organizers (which has often been well beyond the normal call of duty) is made obvious by the 

professional way in which the programme is administered and maintained (including the 

professional design of the publicity materials), the way the website is maintained, and the wide 

range of additional activities (lectures, seminars, workshops and conferences) organized around 

the themes relating to this programme. Moreover, the high quality of students attracted to this 

programme, and the equally high quality of teaching, is made obvious through a survey of the 

dissertations written by students over the last three years (2003-4, 2004-5, 2005-6): the range of 

topics tackled, the creative way in which students approached these topics and the use of a wide 

range of resources, research techniques and media in producing these texts made them a delight 

for me to read. I was sorry that I did not have time to read them all in detail. The intellectual 

quality and rigour of these texts is easily comparable with similar texts in the UK with which I am 

familiar. Although these dissertations focus strongly on Greek topics and regions, their quality is 

not compromised by this emphasis. 

In summary, this programme has been an outstanding success that addresses an important 

need in higher education within Greece. As an MA programme tackling gender issues, it is 
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exemplary; having worked on several such programmes in the UK, this one easily sits amongst 

the best of them. 

The remainder of this report provides further details of my assessment of the activities 

covered by each Work Package (1 to 9) of the programme, and makes brief comments on a few 

minor issues that the programme organizers might find helpful. None of these comments relate 

to any serious difficulties or problems with the programme; they are intended only as 

constructive suggestions, not as indications of problems that need to be solved. 

Work Package 1: Preparation for the commencement of the Programme 

This work package mainly involved the commissioning of a series of review studies relating to 

the themes of the MA Programme from experienced academics, so as to gain an overview of the 

current state of scholarship in studies of gender within history and anthropology. This was a wise 

move, for two reasons. Firstly, at the time the Programme was founded, there were few degree 

courses dedicated to gender issues within Greece, and none that focused especially on a 

combination on anthropological and historical approaches. For that reason, there were few pre-

existing models of a curriculum for such a programme of study. There was thus a need to have an 

overview of the existing literature and to identify the key issues being currently debated and 

researched, so as to be in a position to properly design the content of the teaching curriculum of 

the new Programme. Secondly, these studies could thereafter act as a valuable resource, written 

in Greek, providing a guide to the debates and literature for students and colleagues alike. 

The initial studies that were produced for this purpose are indeed impressive (not surprising, 

as they were carried out by highly qualified academic staff), and are now openly available on the 

Programme’s website for anyone to consult (http://www.aegean.gr/genderpostgraduate/ 

meletes.htm). This website also includes three further studies carried out after the Programme 

had begun running: they demonstrate a continued commitment to increasing knowledge and 

resources for the Programme. The studies were as follows: 

INITIAL STUDIES: 

 Rania Astrinaki, Women and Gender: anthropological approaches (Ρϊνια Αςτρινϊκη, 

Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ Προςεγγύςεισ) 

 Pothiti Handzaroula, Historiographic Approaches Towards Gender (Ποθητό Φαντζαροϑλα, 

Ιςτοριογραφικϋσ Προςεγγύςεισ του Υϑλου) 

 Despina Nazou, Women and Work in Greece: presentation and review of the literature with 

an emphasis on social science (Δϋςποινα Νϊζου, Γυναύκεσ και Εργαςύα ςτην Ελλϊδα: 

Παρουςύαςη και ςχολιαςμϐσ τησ βιβλιογραφύασ με ϋμφαςη ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ) 

FURTHER STUDIES: 

 Athina Athanasiou, The Study of Gender as an Analytical Tool in the area of Health (Αθηνϊ 

Αθαναςύου, Η μελϋτη του φϑλου ωσ αναλυτικοϑ εργαλεύου ςτο χώρο τησ υγεύασ) 

 Dimitra Samiou, Gender and Politics (end of 19th – beginning of 21st centuries) (Δόμητρα 

αμύου, Υϑλο και Πολιτικό (τϋλη 18ου- αρχϋσ 21ου αι.) 

 Evi Kladouhou, Education and Gender in Greece: Annotated Bibliography (Εϑη Κλαδοϑχου, 

Εκπαύδευςη και Υϑλο ςτην Ελλϊδα: χολιαςμϋνη καταγραφό τησ βιβλιογραφύασ) 

As can be seen, the first three studies consisted of wide overviews of the central themes of the 

Programme, which provided both organizers of the programme and future students with a 

baseline framework of literature and themes from which to develop a framework for the degree. 

The second set of studies focused on more specialised themes; once the Programme had been 

successfully established, it made sense that the subsequent studies began to specialise more and 

provide more in-depth focus on particular issues and themes. Neither the earlier nor the later 



53 

 

studies carried specific recommendations for the Programme’s designers, and approach that 

again I think was wise: this allowed the Programme designers to make use of these texts in any 

way they thought appropriate, without being constrained by specific recommendations. As a 

collection, these texts now provide an excellent teaching resource; they could easily be turned 

into an edited book collection so as to be made available to other gender courses in Greece. 

However, given that they are already freely available on the Programme’s website, this is 

possibly not a high priority at the moment. 

The only studies that were commissioned within the Programme but are not made available 

on the web pages were carried out by Nefeli Hadzidiakou, and they concerned electronic 

archiving and surveying of Greek ethnography (Νεφϋλη Φατζηδιϊκου, «Αρχειοθϋτηςη και 

επιςκϐπηςη ελληνικών εθνογραφικών κειμϋνων»). I was given access to a hard copy of these two 

studies, and I can confirm that they focus on the technical issues of developing and operating an 

electronic database system based on Microsoft Access to make Greek ethnographic texts 

accessible to students. 

Work Package 2: Call for applications and Selection of Candidates for the Programme 

This work package concerns the process of selecting candidates to be admitted to the 

Programme, judged against a series of published criteria (http://www.aegean.gr/gender-

postgraduate/metaptyxiakes_spoudes/kritiria.htm). Candidates who wish to study for this 

programme are expected to already possess an undergraduate degree (or equivalent; no degree 

subject is specified for entry to the Programme), to pass a test in English (due to the high volume 

of texts in English for this course) and to be interviewed. A committee selected from the full time 

members of staff, under the guidance of a chair (usually Vasiliki Moutafi), examine the 

paperwork, interview candidates and make the final decisions. The work and decisions of this 

committee are recorded and kept in files in the administration office to which I was given access. 

It is clear that the selection of candidates has been made entirely in line with the criteria laid out 

and in a rigorous and transparent manner. 

In my judgement, the selection criteria are entirely in line with the requirements of equivalent 

MA programmes in the UK and are also in accordance with the Bologna Agreement for 

postgraduate study. The one question that could arise concerns the lack of a specification of 

undergraduate degree subjects in the entry requirements for this Programme. However, in my 

view this is correct for this Programme: first, the Programme is designed to provide students 

with all the necessary anthropological and historical knowledge required to understand the 

material concerning gender in the Programme; second, the issues of gender and gender 

inequality are inherently multi-disciplinary, and therefore it would be an advantage to have a 

student group with a wide range of undergraduate training participating in the course; and third, 

it allows the selection committee the flexibility to select the best candidates from the widest 

possible pool of candidates. In any case, having read, and seen the high quality, of some of the 

dissertations that have been written by the students, I am in no doubt that candidates have been 

entirely appropriately selected for this course. 

In accordance with requirements, the Programme is widely advertised in newspapers, on the 

Internet and on posters that are sent to most other educational institutions in Greece. 

I noted that the best three candidates from each year are selected to be awarded a grant (the 

brief criteria are listed at http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/metaptyxiakes_spoudes/ 

ypotrofies.htm). ‘Best’ is defined by a combination of the ranking of the candidate upon entry into 

the Programme, and then by the candidate’s mark during the first semester of study. The best 

three of these, providing that a minimum mark of 7 out of 10 is achieved, are awarded the grant. 

Since 2003, the programme has attracted increasing numbers of candidates (the majority of 

whom are women, which is not at all surprising, given the theme of the Programme), with the 

exception of this last academic year (2006-7), which was disrupted due to industrial action and 
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student occupations. Until this year, the ratio of applications to acceptances moved from 2.5 

applications per candidate accepted in 2003-4, to 3.2 in 2005-6. For a small and relatively new 

postgraduate programme, and one which is located in a university that is quite far away from the 

urban centres of Greece (Athens and Thessaloniki), this is an impressive level of applications. 

Demand for this Programme has thus been demonstrated over the last four years. 

Work Package 3: Delivery and development of Coursework 

This work package concerns the organization of the curriculum and teaching for this Programme, 

the details of which are openly available on the Internet (http://www.aegean.gr/gender 

postgraduate/mathimata.htm, which provides access to all the courses and the course 

descriptions; and http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/mathimata/programma.htm, 

which provides detailed timetables of the courses). 

As mentioned in the introduction above, each of the taught courses has the same basic 

structure: a series of 3-hour weekly sessions, divided into 2-4 segments, each taught by a 

member of staff or guest lecturer. For example, for the year 2004-5, the lecture course Historical 

Approaches Towards Gender (Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ των Υϑλων; see http://www.aegean.gr/ 

gender-postgraduate/mathimata/mathimataI/mathimaA2.htm) was organized by Maria 

Stamatoyiannopoulou, and co-organized with Eleni Fournaraki and Yiannis Yianitsiotis. In 

addition, several other members of staff contributed to the teaching of this course. The 12 weekly 

3-hour seminars were divided into 5 modules covering particular topics over a period of one, two 

or three weeks. During the course, students were expected to contribute oral presentations (15% 

of the mark) and small written presentations (15%); and following the end of the course, 

students were asked to write a longer essay of 3-4000 words on particular topics as laid out in 

the course outline (70% of the mark). All courses in the Programme followed this same basic 

pattern. 

In this way, students were given access to a wide level of teaching expertise on an equally 

wide range of topics and literature, and could select from particular modules within courses 

which topics they would focus upon in depth for their written assessment. The number and range 

of teaching staff made available to this Programme through this ‘articulated’ method of teaching 

is truly impressive (http://www. aegean.gr/gender-postgraduate/akadimaiko_ prosopiko.htm). 

There are currently fully 22 members of teaching staff contributing towards the teaching and 

supervising of this Programme. That is an enviable level of expertise that is made available to 

students, and I cannot think of any other MA Programme in gender studies that provides students 

with access to that breadth of teaching staff. 

The one possible disadvantage of having so many contributors to the teaching of courses in 

this Programme is that students might not have the opportunity to develop a sense of the 

coherence of the courses overall, or of the Programme overall. However, having looked at the 

course outlines, it is clear that each module is interlinked with the others through the 

organization of courses by the one member of staff who is responsible overall for the course; and 

students do get an opportunity to work closely with one or more particular members of staff 

while developing and writing their dissertations. The dissertation is clearly crucial in this 

respect: it not only provides students with an opportunity to make use of many of the different 

elements of what they have learned during the academic year (while focusing on one particular 

theme or topic of their choice), but it also helps them to develop research and writing skills, while 

working intensely with particular members of staff. The selection of the main supervisor is made 

with the agreement of the student and ratified by the Programme’s academic committee; and the 

title of dissertations are agreed with the main supervisor and ratified in an annual meeting, 

which checks the titles for topic relevance (i.e. that the topic chosen is appropriate for the 

Programme). 

As mentioned in the introduction, the topics of the dissertation were wide-ranging, including: 

the medicalisation of childbirth in contemporary Greek society (E. Ioannou); a study of the space 
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and embodiment of public toilets (E. Kyratsou); the talk about women of Turkey by women of 

Lesvos (A. Bogordou); immigrant pupils in Greek schools (E-A. Michalopoulou); women 

mechanics in Greece (D. Orthodoxou); the reproduction of gendered and family relations within 

the comedies of commercial Greek cinema in the 1960s (C. Avgerinou); women’s voices and 

silences: the feminist movement in Greece and its relations with the academic sphere (E. Iliadou); 

from normal school to teacher training college: women teachers in Lesvos, 1924-1987 (E. 

Ksenelli); “Beauty for real women”: women consumers in contemporary Greek society. Beauty 

products, advertising and femininity (M-L Papadelli); historical approaches towards the 

construction of masculinity (E. Michalakou); European Union policies for gender equality within 

education and professional training: the reproduction of gender stereotypes (F. Noti); gender and 

magic; woman in 19th century art (A. Spyrtzi). With only a few exceptions, students rose to the 

occasion for working on these pieces and achieved both high quality and intellectually rigorous 

pieces of work. I particularly enjoyed looking at these. 

I only have a couple of suggestions to make about the dissertations. First, from a brief 

inspection, there appeared to be a fairly wide disparity in their word lengths. Providing that 

students are not going beyond the stated word limit, this should not create a problem of equity. 

However, it might be an idea to require candidates to state the total number of words of their 

texts on the title page of their dissertation to encourage students to keep in mind the final word 

limit. Second, while the provisions for academic supervision and oversight of the dissertations 

are excellent, there does not appear to be any opportunity for students to present their ideas for 

their dissertations in a seminar setting (i.e. so that students can discuss these ideas with each 

other). Obviously, as the bulk of the work for the dissertation is completed in the third semester, 

at a time when there are no taught courses, it would be difficult to convene a joint seminar at that 

time. However, it might be helpful to students to convene one or two sessions in the second 

semester during which they could discuss their preliminary ideas with each other. This is simply 

a suggestion that the organizers of the MA might wish to consider; it is in no way a requirement. 

CHANGES TO THE CURRICULUM: 

Regarding the changes in the Programme overall: in summary, the initial curriculum was as 

follows: 

Semester 1 (2003-4): 

 Three compulsory courses: Anthropological Approaches towards Gender; Historical 

Approaches towards Gender; and Methodological Debates. 

 In addition, students were required to choose one course from a selection of five courses also 

offered by the Department of Anthropology and History: Family and European 

Historiography; Ethnography of Greece and Southern Europe; Anthropology of Kinship and 

Social Gender; Medical Anthropology; and Oral History. 

Semester 2 (2003-4): 

 Students took a total of five compulsory courses during the second semester: Women and 

Politics; Debates on Women’s Employment; Multicultural Education and Gender; Gender, 

Body and Health; and Art, Language, Gender. 

Semester 3 (2003-4): 

 During this semester, students worked exclusively on their dissertations, and had a deadline 

of January 15th to submit the final version for examination. 

By 2006-7, the following changes had been made: 

 The total number of courses to be taken were reduced from 9 to a total of 8. The Board of 

Studies judged (correctly, in my view) that 9 courses during the period of one academic year, 

and while preparing for writing a dissertation, was too heavy a load. The course that was 

dropped was “Multicultural Education and Gender.” 
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 The “Methodology” course was shifted to the second semester. This decision makes a lot of 

sense, for two reasons. First, given that methodology will most directly concern students 

during their preparation for their dissertations, it makes sense to run the course in the same 

semester as students are preparing their dissertation topics. Second, in my experience, 

students understand the significance of methodological questions much more easily once 

they have already completed a certain level of training in the conceptual and empirical 

elements of their studies. Therefore, teaching methodology in the second semester is likely to 

be much more effective than teaching it in the first. 

 The course “Women and Politics” was renamed “Gender and Politics” and the course 

“Debates on Women’s Employment” was renamed “Gender, Work and Consumption”. These 

changes clearly reflect changes within the wider literature on gender issues, in recognition of 

the way both the analysis and politics of gender constructions and relations have shifted. The 

changes show that the regular review of the Programme put in place by the organizers is 

working efficiently to encourage revision of the Programme whenever appropriate. 

 Streamlining of extension for dissertation deadline. In 2003, the deadline for the dissertation 

was January 15th, and students had to go through quite a complicated process to apply for an 

extension. Now, students can be automatically granted an extension until May if they apply 

for it. In effect, students are able to spend from June until the following May working on their 

dissertation. This is a sensible change, as it streamlines and makes much simpler the process 

of applying for extensions, and allows students to have in mind two deadlines: January 15th 

now becomes the early deadline and the following May becomes the final extended deadline. 

Given the workload of the taught courses that students have to complete, and the amount of 

work that goes into writing the dissertation, this ability to get an extension is in any case a 

sensible one in my view, and will further encourage a high quality of dissertation. 

In effect, this Programme has improved and matured since 2003, and the Programme’s 

committee has taken every opportunity to improve it during the period it has been running. 

Work Package 4: Procuring and development of paper and electronic resources and 

software 

This work package is concerned with the provision of the materials necessary for students to 

carry out independent study for their degree. The Programme organizers were in the good 

position of having at their disposal the best library collection of anthropology texts in a Greek 

university, which includes a large number of gender-related texts, and a strong library collection 

of historical texts. The Programme increased the gender-related collection by 250 new texts, and 

has provided access to a range of electronic resources, as well as keeping students’ past 

dissertations in the library. In addition, the commission of the study on methods to electronically 

access and classify Greek ethnographies has provided students with a valuable searchable 

resource, and the University of the Aegean’s interlibrary loan facility further extends students’ 

access to textual resources. 

In addition, there is a postgraduate work lab, which provides desks and Internet- connected 

computers that are at the disposal of the students. This lab is conveniently located close to the 

ethnography lab, where students can both search for and loan ethnographic works. 

In summary, although resources are relatively tight, they are clearly being used efficiently, 

and the Programme organizers have provided all the necessary resources for students to 

successfully complete their studies. 

Work Package 5: Linkage of the Programme with research and the job market 

Within this work package, a series of activities relating to both extending research on issues 

relating to the Programme, and an exploration of the way this Programme could contribute 
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towards students’ employment, was carried out. For the former, the three studies by Athanasiou, 

Samiou and Kladochou mentioned in the discussion on Work Package 1 above, were carried out 

in part to both explore that relationship between the Programme and issues relating to work, and 

to provide a resource for students studying elements of gender as they relate to work 

(http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/meletes.htm). In addition, there have been a series 

of lectures given each year under the auspices of the programme by postgraduate students and 

others, which covered current research being done, much of which was work-related. Each year, 

between 6 and 8 such lectures have been presented (http://www.aegean.gr/gender-

postgraduate/dialexeis.htm). 

Beyond that, a questionnaire was developed to ask students about their own perceived 

relationship between taking this course of study and their approach towards employment. The 

questionnaire, which was distributed during the third and final semester of the 2003-4 academic 

year, aimed to learn what motivated students to take the course, and in particular, to what extent 

their professional activities are related to their interest in the Programme, and whether they 

believe that their future choices in employment will be affected by the knowledge and skills they 

developed during their studies. In addition, the questionnaire asked students to comment on the 

possible changes that may have occurred within their professional career path and development 

during, or because of, their involvement in the Programme. In addition, the questionnaire asked 

students in what substantive ways they might use the resources provided by the Programme in 

their current or imagined future work lives. 

Of the 15 students surveyed, 12 (i.e. 80%) responded, even though this was not obligatory. 

Students on this course had employment in education (5 of 12), the civil service (3 of 12), self-

employment (3 of 12), researcher (1 of 12) and one was unemployed. The overall results of the 

survey showed that while students did not believe their work lives had substantially changed as a 

result of attending this Programme, they did believe that their understanding of issues relating to 

gender and gender inequality had substantially developed during the period of the course, and 

that they believed they would make use of this knowledge in the future. In short, students 

reported that the Programme had done what it set out to do: develop an understanding and 

knowledge of gender relations and inequality both cross- culturally and historically, which 

results in a resource for students to use in their future employment lives. At the same time, 

students indicated their perception that their world of employment would be unlikely to 

substantially change in the immediate future as a result of their new knowledge and skills. To my 

mind, this reflects a recognition of the very slow pace at which substantive changes in gender 

relations and inequality occurs within the workplace; studies of any changes in gender inequality 

within the last couple of centuries has repeatedly demonstrated this slow pace of change. 

However, rather than read this in a negative light, it suggests that the Programme is effectively 

contributing in important ways to students’ understanding of gender relations and gender 

inequality, and it suggests that in order to effect substantive changes in the world of employment, 

this Programme must continue well into the future. 

My only comment here is that in an ideal world, it would be helpful to be able to contact 

former students 3 or 4 years after leaving the Programme and asking them similar questions to 

this questionnaire. By that time, former students will have had a chance to make use of their 

Programme of study. From my own experiences of attempting to follow up former students to 

discover what became of them, I am aware that this is a very difficult task, so I am certainly not 

making this suggestion a requirement. However, it might be an idea to explicitly ask students, 

when they complete their course, to provide forwarding addresses or emails, and to write to the 

Programme whenever they change their employment, to let them know of their progress. In my 

experience, this suggestion does actually prompt quite a few students to keep in contact in the 

future. 
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Work Package 6: Development of the international character of study 

Within this work package, the original proposal planned to work towards creating greater links 

with international gender scholarship and institutions, both through inviting international 

scholars to attend workshops, seminars and conferences at the University of the Aegean, and 

involvement with students exchange programmes abroad, such as ERASMUS/SOCRATES. 

Given the combination of the intensive work involved in running the new Programme, the 

relatively remote location of the University of the Aegean and the relatively constrained 

resources provided for international outreach, the achievements within this work package have 

been a considerable success (see http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/drastiriotites.htm 

for a range of events). I am aware that the organizers would have liked to have achieved 

considerably more within this work package, but I think it would have been unrealistic to expect 

to be able to achieve greater amounts of international outreach at this stage of the Programme, 

and given the constraints outlined above. Moreover, there are signs that the level of international 

collaboration has been increasing each year. This year, for example, a collaboration has 

developed between the Programme and the Finnish Centre of Excellence in Contemporary 

Thought and Political Change, within the Politics and Philosophy of Gender team. In addition, 

members of the Programme’s staff regularly attend international conferences. 

My main comment here is that this aspect of the Programme requires input of considerably 

more resources in order to be developed further. International networking, while immensely 

productive for programmes such as this one, is both costly and time-consuming, and requires 

dedicated resources in order for it to develop fully. The practical challenges that this Programme 

faces – in particular, being based geographically in a region that is relatively difficult to reach 

from most other parts of Europe except during the summer; and the fact that most of the 

materials about this Programme are available only in Greek, a language that has a reputation (as 

does Finnish) for being difficult to learn and understand – makes the effort of creating and 

maintaining international links that much more difficult without adequate resources. 

My main suggestion, therefore, is to encourage the seeking out of considerably more funding 

for developing these international links. This should not only include resources for inviting 

international scholars to the University of the Aegean, but also funds to allow members of staff 

and students to attend international conferences, workshops and events. It is through these kinds 

of contacts that collaborative networks develop. 

Work Package 7: Publicity and Dissemination of Results 

This Work Package is concerned with advertising the Programme (and a series of fine posters 

and leaflets have been produced in order to do this, along with study guides for each year, and 

details of all aspects of the Programme available on the Internet -http://www.aegean.gr/gender-

postgraduate/index.htm), as well as publicising its work through the holding of seminars, 

workshops and conferences. The details of these events can be found on the Internet 

(http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/drastiriotites.htm), in most cases with full details 

of the programme, the participants and sometimes details of the papers given. These events 

involved many scholars from other Greek universities. Furthermore, this year a joint conference 

held in Mytilene between graduates of this Programme and graduates from the postgraduate 

programme in Educational/School Psychology in the Pedagogy of Gender Equality from the 

Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology at the Aristotle University of Thessaloniki, 

was an extremely effective way of publicising and sharing findings. 

My only comment here is that, again in an ideal world, it would be good to have more 

information about these events provided in English on the website; although unable to speak 

Greek could not participate in these events, knowledge of the types of topics researched and the 

other activities that the Programme carries out could help to increase international links. Once 
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again, however, I emphasise my recognition that this suggestion is an ideal, and one that in 

practice is difficult to achieve due to restrictions in time and resources. 

Work Package 8: Evaluation of the Programme 

This work package concerns the range of activities undertaken to monitor, assess and improve 

the Programme. Included within this package are the regular meetings held by the members of 

staff to assess the progress of the Programme and to make any necessary adjustments (the 

results of which have been listed under Work Package 3 above); the regular distribution of 

questionnaires to students about their views of the Programme; and the commissioning of an 

external assessor of the Programme, whose purpose is to review and evaluate the effectiveness 

and functioning of the Programme (i.e., this report). 

The student questionnaires asked respondents about five areas: the programme of courses; 

the coordination of the courses; the methods of examination and evaluation; the availability of 

educational resources; the adequacy of administrative support. Of the results that I saw (2003-4 

and 2004-5), the range of comments from students were overall positive in terms of the interest 

of the Programme and administrative support; there were repeated comments about the 

pressure of the workload, particularly in the second semester (something that was tackled 

recently by removing one of the courses, as noted earlier); some students felt that the modular 

system of teaching courses was a little confusing at times, but for the most part, students 

appeared to cope with it well. The rest of the critical comments were familiar to anyone who 

reads student questionnaires anywhere, and relating to any course of study: requests for more 

resources, both textual and electronic; requests for more feedback on written work; requests for 

better teaching rooms and facilities. In all these cases, the difficulties neither related to the 

content nor the structure of the Programme, but the resources made available to students. 

However, from my experience of reading such questionnaires for over 15 years, these showed a 

remarkable level of satisfaction with the course overall, and the Programme organizers should 

feel rightly pleased by the results of these surveys. 

My only comment about the questionnaires regards the questions themselves: all of them 

invite students to comment on the negative, problematic or difficult aspects of the Programme. In 

my experience, it is often as helpful to invite students to discuss what they experienced as the 

best parts of the Programme as well as the worst – in other words, to ask for positive, as well as 

negative, feedback. Knowing which aspects of the Programme students liked best (ranging from 

course design, to content, to supervision and feedback) allows Programme organizers to build on 

their strengths as well as tackle their weaknesses. In addition, it might be worth asking questions 

about the amount of effort and input the student themselves felt that they contributed towards 

their successful completion of the Programme. This question reminds students that studying 

towards any degree is always a collaborative effort, requiring as much input from the student as 

it does from the academic and administrative staff. 

Regarding the external evaluation: I can say without hesitation that I have been given all 

possible assistance in examining the different elements of this course, and that the administrative 

support I have received has been entirely professional and excellent. The paperwork associated 

with this Programme is kept in perfect order and I was given any document or item I wished 

within minutes of requesting it. Again, the commitment to this Programme on the part of the staff 

shines through the good order in which all the administrative papers are kept, and the 

enthusiasm with which I was assisted in the process of my assessment. The academic staff have 

also been unstintingly helpful and open, and I would like to express my gratitude for that. 

In summary then, given that I have been asked to assess the effectiveness, efficiency, flexibility 

and demand for this programme, I can conclude that it has been effective, efficient, flexible and 

that the demand for the course has been rising. Although there are one or two areas that could be 

developed further (e.g. the international networking), these areas require further resources 
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rather than greater commitment. For the most part, the Programme is run with tremendous and 

evident enthusiasm, in a clearly professional manner. 

Work Package 9: Management of the Work 

This work package concerns the formal regulations that control the administration of the 

Programme. Every year, these regulations have been reviewed and revised to reflect the kinds of 

changes mentioned in Work Package 3, and it lays out the budget for the programme. Having 

reviewed this document, I am satisfied that the actual running of the Programme has been 

carried out in accordance with these regulations. 

Concluding remarks 

To sum up: this Programme has been running now for four years, and during that time, it has 

demonstrated its capacity to attract students, to deliver a rigorous programme of teaching and 

supervision, to organize a whole host of additional academic activities, and to be flexible enough 

to develop and improve the Programme over the years. Moreover, it is one of the few 

Programmes in Greece that address questions of gender and gender inequality, and given that it 

is doing this to such a high level of administrative and intellectual professionalism, it is providing 

an extremely important contribution towards the European Union’s aims of tackling issues of 

gender inequality. I sincerely hope that this Programme will continue to run for many years into 

the future. 
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ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα και 
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(1987-2010) 

 

ΤΝΣΑΚΣΗ: 

Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 
Καθηγητόσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ 
Διευθυντόσ ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» 
 

ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ2 

Οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ (ΣΚΑΙ) 

ξεκύνηςαν το 1987, χρονιϊ ϋναρξησ τησ λειτουργύασ του Σμόματοσ. Σην πρώτη περύοδο, μϋχρι το 

2000, αποτελοϑνταν απϐ ϋνα ϊτυπο κϑκλο μεταπτυχιακών μαθημϊτων διϊρκειασ τριών 

εξαμόνων, που παρεύχε μια βαςικό παιδεύα ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα, και απϐ ϋνα επϐμενο 

κϑκλο διδακτορικόσ ϋρευνασ. Ση δεϑτερη περύοδο, απϐ το 2001, ϐταν νομοθετόθηκαν οι 

μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ του πρώτου κϑκλου, μϋχρι ςόμερα, λειτουργεύ το ΠΜ «Κοινωνικό και 

Ιςτορικό Ανθρωπολογύα», ϋνα διετϋσ πρϐγραμμα, ςτο πλαύςιο του οπούου διαχωρύςτηκαν η 

μεταπτυχιακό εξειδύκευςη απϐ τη διδακτορικό ϋρευνα και ενιςχϑθηκε ο κϑκλοσ των μαθημϊτων 

με επιπλϋον ςεμιναριακϊ μαθόματα ιςτορύασ.  

τα πρώτα 20 χρϐνια λειτουργύασ ϋκαναν αύτηςη για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην κοινωνικό 

και ιςτορικό ανθρωπολογύα περιςςϐτεροι απϐ 750 φοιτητϋσ, εκ των οπούων ϋγιναν δεκτού και 

φούτηςαν οι 283, οι 180 την πρώτη περύοδο και οι υπϐλοιποι την περύοδο 2001-2007. Ϊντεκα 

επιπλϋον φοιτητϋσ γρϊφτηκαν για διδακτορικό διατριβό την τελευταύα περύοδο. Μϋχρι ςόμερα  

25 διδακτορικϋσ διατριβϋσ ϋχουν ολοκληρωθεύ με επιτυχύα ςτο Σμόμα μασ. υνολικϊ μιλϊμε για 

23 χρϐνια μεταπτυχιακών ςπουδών ςτο ΣΚΑΙ, ϋνα διϊςτημα γεμϊτο εμπειρύεσ που ενδεχομϋνωσ 

ϋχουν αξύα ϐχι μϐνο για ϐςουσ εύχαμε ϊμεςη ανϊμιξη ςτο εγχεύρημα αλλϊ και για τον ευρϑτερο 

ακαδημαώκϐ χώρο ςτον οπούο επιςτημονικϊ ανόκει το πρϐγραμμϊ μασ. 

Δεν εύναι εϑκολο να περιγρϊψω αυτϐ το εγχεύρημα, ιδιαύτερα την πρώτη περύοδϐ του. το 

υποκειμενικϐ επύπεδο η προςπϊθεια αντιμετώπιςησ των μεγϊλων δυςκολιών και οι 

ςυνακϐλουθεσ εντϊςεισ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ μϊλλον υπερκαλϑπτουν τα ςυναιςθόματα 

ικανοπούηςησ απϐ την επύτευξη κϊποιων ςτϐχων. Σο τύμημα υπόρξε μεγϊλο. Πιο εϑκολο εύναι να 

αναφερθώ ςε ϊλλα, πιο «αντικειμενικϊ», χαρακτηριςτικϊ: ιδιαύτερα ςτον κατϊ τη γνώμη μου 

ακαδημαώκϐ και επιςτημονικϊ ποιοτικϐ χαρακτόρα των ςτϐχων που εξ’ αρχόσ τϋθηκαν και την 

επιμονό ςτην υλοπούηςό τουσ ενϊντια ςτο ρεϑμα τησ εμπορευματοπούηςησ τησ ανώτατησ 

εκπαύδευςησ και τησ επικρϊτηςησ τησ αγοραύασ λογικόσ των ποςοτικών δεικτών. ήςοι απϐ τουσ 

διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ ςυμμετεύχαν ςε αυτόν την προςπϊθεια απϐ την αρχό, ωσ νϋοι τϐτε 

επιςτόμονεσ, ϋκαναν μια μεγϊλη προςπϊθεια να τιμόςουν την ευκαιρύα που τουσ δϐθηκε. Με 

αυτϐ το πνεϑμα αναλόφθηκαν πρωτοβουλύεσ που για τα μϋτρα ακαδημαώκϊ πιο «προηγμϋνων» 

χωρών ύςωσ όταν αδιανϐητεσ ό και παρϊδοξεσ. Με το ύδιο πνεϑμα ςυμμετεύχαν ςτην κοινό 

προςπϊθεια και νεϐτεροι ςυνϊδελφοι που ανϋλαβαν διδακτικϊ καθόκοντα αργϐτερα. 

Γνωρύζουμε βϋβαια ϐτι τα αποτελϋςματα τησ προςπϊθειασ αυτόσ παραμϋνουν ανοικτϊ ςτην 

επύδραςη των ςημερινών καιρών. Γι’ αυτϐ και το παρϐν κεύμενο δεν αποτελεύ μϐνο μια απϐπειρα 

ςυςτηματικόσ απογραφόσ μιασ κατϊςταςησ, ϐπωσ αυτό διαμορφώνεται διαχρονικϊ, αλλϊ και 

                                                                    

2 Για τη ςϑνταξη των πινϊκων δοϑλεψαν η Γεωργύα Παππϊ, εκ μϋρουσ τησ Γραμματεύασ, και απϐ το 
εργαςτόριο Εθνογραφύασ η Μαρύα Δουκακϊρου. Η επεξεργαςύα του ποςοτικοϑ υλικοϑ ϋγινε απϐ το 
ςυνϊδελφο Φρύςτο Μπϋλλα. 



63 

 

μια παρϋμβαςη με ςαφό ςτϐχο: να διαςφαλιςτοϑν οι ακαδημαώκϊ δϐκιμεσ πτυχϋσ του 

προγρϊμματοσ, αυτϋσ που ϊντεξαν ςτη δοκιμαςύα του χρϐνου, αντιμετωπύζοντασ τισ ελλεύψεισ 

και προςαρμϐζοντασ τουσ ςτϐχουσ ςτην παροϑςα ςυγκυρύα. Αν οι παραδϐςεισ φτιϊχνονται 

δϑςκολα, ϊλλο τϐςο εϑκολα υπονομεϑονται και ςυχνϊ ςτην πρϊξη ατονοϑν μετατρεπϐμενεσ ςε 

κακϋκτυπα του παλιοϑ καλοϑ τουσ εαυτοϑ. τϐχοσ εύναι η ανανϋωςη μιασ καλόσ παρϊδοςησ, που 

ςυνιςτϊ τον πυρόνα του ςυμβολικοϑ κεφαλαύου του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και 

Ιςτορύασ, και η εξαςφϊλιςη των μεταπτυχιακών ςπουδών ςτο Σμόμα ςτη ςημερινό, δϑςκολη 

ςυγκυρύα. 

Σο παρϐν κεύμενο δεν αποτελεύ προώϐν μιασ ςυνηθιςμϋνησ γραφειοκρατικόσ διαδικαςύασ και 

ελπύζω να μη προςεγγιςτεύ με ϋνα τϋτοιο πνεϑμα απϐ τουσ αναγνώςτεσ του. Γραμμϋνο «απϐ τα 

μϋςα», απϐ τη «ςκοπιϊ του ιθαγενοϑσ», ϐπωσ ςυνηθύζουμε να λϋμε ςτην ανθρωπολογύα, ςυνιςτϊ 

απολογιςμϐ-μαρτυρύα μιασ ςχετικϊ μακρϐχρονησ προςπϊθειασ να θεςπιςτοϑν οι μεταπτυχιακϋσ 

ςπουδϋσ και η μεταπτυχιακό ϋρευνα ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα για πρώτη φορϊ ςτο 

Ελληνικϐ πανεπιςτόμιο. Περιϋχει μια εκτύμηςη του τι ϋγινε, γραμμϋνη ελπύζω με αυτοκριτικϐ 

πνεϑμα και με αναφορϊ. ϐπου χρειϊζεται, ςτο ευρϑτερο ακαδημαώκϐ πλαύςιο.  

την πρώτη ενϐτητα του κειμϋνου παρουςιϊζεται και ςχολιϊζεται κριτικϊ ο κϑκλοσ 

μεταπτυχιακών μαθημϊτων ϐπωσ διαμορφώθηκε την πρώτη περύοδο, ενώ ςτην επϐμενη 

ενϐτητα αντικεύμενο τησ ανϊλυςησ εύναι ο θεςμικϐσ μεταςχηματιςμϐσ του κϑκλου 

μεταπτυχιακών μαθημϊτων ςτο ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» και η λειτουργύα 

του τη δεϑτερη περύοδο. Η τρύτη ενϐτητα επικεντρώνεται ςτισ διδακτορικϋσ ςπουδϋσ ςυνολικϊ 

και για τισ δϑο περιϐδουσ. την τελευταύα ενϐτητα επιχειρεύται ϋνασ ςυνολικϐτεροσ 

απολογιςμϐσ. 

Σο κεύμενο επύςησ περιλαμβϊνει την επεξεργαςύα ποςοτικών δεδομϋνων που αφοροϑν ςτο 

προφύλ των μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφύων διδακτϐρων (ΤΔ) και διδακτϐρων, τισ 

βαθμολογικϋσ τουσ επιδϐςεισ και ϊλλεσ τεχνικϋσ πλευρϋσ του Προγρϊμματοσ. Η ςϑνταξη των 

ςχετικών πινϊκων με τα πρωτογενό δεδομϋνα υπόρξε ιδιαύτερα κοπιαςτικό εργαςύα, λϐγω τησ 

ϋλλειψησ ενιαύων πινϊκων τϐςο για το ςϑνολο τησ περιϐδου ϐςο και για τισ επιμϋρουσ περιϐδουσ. 

Η ςυλλογό του πρωτογενοϑσ υλικοϑ που παρουςιϊζεται εδώ βαςύςτηκε ςε επιμϋρουσ 

επεξεργαςύα κϊποιων ςτοιχεύων για τη δεϑτερη περύοδο που υπόρχαν ςτη Γραμματεύα, ςτα 

δελτύα των μεταπτυχιακών φοιτητών και ςε ςτοιχεύα απϐ το προςωπικϐ μου αρχεύο.  

 

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1987-2001) 

Απϐ την πρώτη ςτιγμό δϐθηκε προτεραιϐτητα ςτισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ, παρϊ το ιςχνϐ 

θεςμικϐ πλαύςιο υποςτόριξόσ τουσ. Σο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ υπόρξε ϋνα απϐ τα πρώτα ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ ςτην Ελλϊδα. Πολλού εύναι 

οι παρϊγοντεσ που εξηγοϑν την προτεραιϐτητα που δϐθηκε ςτισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτο 

Σ.Κ.Α. Πρώτον, η ανυπαρξύα μιασ χολόσ Κοινωνικών Επιςτημών ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

καθιςτοϑςε ςτισ τϐτε ςυνθόκεσ τη λειτουργύα ενϐσ αυτοτελοϑσ προγρϊμματοσ ανθρωπολογικών 

ςπουδών ςε προπτυχιακϐ επύπεδο –εγχεύρημα χωρύσ προηγοϑμενο ςτο ελληνικϐ Πανεπιςτόμιο– 

εξαιρετικϊ δϑςκολη. Η αναβολό λειτουργύασ του προπτυχιακοϑ κϑκλου ςπουδών επϋτρεψε να 

εξαςφαλιςτεύ λύγοσ αλλϊ πολϑτιμοσ χρϐνοσ. Δεϑτερον, υπόρχε μεγϊλη ανϊγκη ςτελϋχωςησ τησ 

κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ ωσ νϋου επιςτημονικοϑ πεδύου ςτον ελληνικϐ ακαδημαώκϐ χώρο. Σο 

1987 η δημογραφικό κατϊςταςη τησ ανθρωπολογύασ ςτον ελληνικϐ χώρο όταν δραματικϊ 

διαφορετικό απϐ ϐτι εύναι ςόμερα: ο αριθμϐσ των επαγγελματιών ανθρωπολϐγων με 

διδακτορικϋσ ςπουδϋσ όταν πολϑ μικρϐσ. Σρύτον, οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ εύχαν το 

πλεονϋκτημα τησ αξιοπούηςησ μιασ δυναμικόσ ερευνητικόσ παρϊδοςησ διεθνοϑσ εθνογραφικόσ 

ϋρευνασ ςτην Ελλϊδα, ςτην οπούα ςυμμετεύχαν οι πρώτοι διδϊςκοντεσ του νϋου Σμόματοσ. Η 

ανθρωπολογικϊ ταυτϐτητα του Σμόματοσ καθιερώθηκε ςε ϋνα μεγϊλο ςυνϋδριο-ςταθμϐ για τη 

διεθνό ανθρωπολογικό ϋρευνα ςτην Ελλϊδα, που ϋφερε κοντϊ για πρώτη φορϊ το ςϑνολο 

ςχεδϐν τησ διεθνοϑσ ανθρωπολογικόσ κοινϐτητασ που ερευνητικϊ εξειδικεϑεται ςτην Ελλϊδα. 
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Αυτϐ προγραμματικϊ του προςϋδωςε μια εξωςτρϋφεια, ενώ παρϊλληλα ενύςχυςε τη φιλοδοξύα 

ςυγκεραςμοϑ τησ εκπαιδευτικόσ με την ερευνητικό λειτουργύα ςτο μεταπτυχιακϐ επύπεδο.  

ε κϊθε περύπτωςη το εγχεύρημα ξεκύνηςε ςε δϑςκολεσ και αντιφατικϋσ ςυνθόκεσ. Απϐ την 

μύα πλευρϊ οι βαςικϋσ υποδομϋσ όταν ςτοιχειώδεισ: για παρϊδειγμα, η βιβλιοθόκη αλλϊ και η 

αύθουςα ςεμιναριακών ςυναντόςεων (μαζύ με τα γραφεύα των διδαςκϐντων) για αρκετϐ 

διϊςτημα ςτεγϊζονταν ςε μια πολυκατοικύα ςτο κϋντρο τησ πϐλησ, δηλαδό ςε ϋναν μϊλλον 

ακατϊλληλο χώρο. Εξύςου ςτοιχειώδεσ όταν και το ευρϑτερο ακαδημαώκϐ περιβϊλλον, αφοϑ η 

«χολό» τησ Μυτιλόνησ αποτελοϑνταν μϐνο απϐ δϑο εξαιρετικϊ ετερογενό Σμόματα, τα οπούα 

μϊλιςτα αντιμετώπιζαν λϐγω του πολϑ διαφορετικοϑ τουσ επιςτημονικοϑ προςανατολιςμοϑ 

προβλόματα επικοινωνύασ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, πϋρα απϐ την ϋξωθεν καλό μαρτυρύα και την 

ευρϑτερη υποςτόριξη, εξαςφαλύςτηκε μια πλοϑςια προύκα που λειτοϑργηςε ωσ ιςχυρϐ κύνητρο 

για τουσ ΤΔ. Ϊτςι για τα πρώτα 2 ϋτη οι ΤΔ ειςϊγονταν ςτο Σμόμα με την ιδιϐτητα του Ϊμμιςθου 

Μεταπτυχιακοϑ Τποτρϐφου (ΕΜΤ).  

Σην πρώτη περύοδο το πρϐγραμμα οδηγοϑςε μϋςω ενϐσ ϊτυπου κϑκλου μεταπτυχιακών 

ςεμιναριακών μαθημϊτων και ενϐσ επϐμενου κϑκλου διδακτορικόσ ϋρευνασ ςε διδακτορικϐ 

τύτλο. Θεςμικϊ οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ εύχαν την ταυτϐτητα του ΤΔ, τη μϐνη ιδιϐτητα που 

τϐτε προβλϋπονταν ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο. Κϊθε χρϐνο δημοςιοποιοϑνταν μια πρϐςκληςη 

ενδιαφϋροντοσ και ακολουθοϑςε η διαδικαςύα επιλογόσ, που περιλϊμβανε τη ςϑνταξη ενϐσ 

ςϑντομου δοκιμύου (ωσ δεύγμα γραπτοϑ λϐγου), εξετϊςεισ ςε ξϋνη γλώςςα (αγγλικϊ ό γαλλικϊ) 

και προφορικό ςυνϋντευξη.  

Με εξαύρεςη την πρώτη χρονιϊ, ϐπου υπόρξε ϋνασ εξαιρετικϊ μεγϊλοσ αριθμϐσ (100) 

αιτόςεων, η ζότηςη διατηρόθηκε ςε ςχετικϊ ικανοποιητικϊ επύπεδα, αν και με μεγϊλεσ 

διακυμϊνςεισ. Οι διακυμϊνςεισ ςτη ζότηςη εκφρϊςτηκαν και ςτον αριθμϐ των εγγεγραμμϋνων, 

που κινόθηκε ανϊμεςα ςε ϋνα μϋγιςτο 18 (το 1987 και 1996) και ϋνα ελϊχιςτο 7 το 1991 και 8 το 

1989. Η ςχετικϊ μεγϊλη ζότηςη οφεύλεται ςτο μονοπώλιο που διαθϋταμε μϋχρι πρϐςφατα ςτον 

τομϋα των μεταπτυχιακών ανθρωπολογικών ςπουδών, ςτη γενικϐτερη ϋλλειψη ϋςτω ϊτυπων 

μεταπτυχιακών προγραμμϊτων ςτην Ελλϊδα και ςτην καλό φόμη που ςταδιακϊ απϋκτηςε το 

πρϐγραμμα. Υαύνεται ϐτι ϋνα αξιοςημεύωτο ποςοςτϐ των μεταπτυχιακών φοιτητών ϋμαθε για 

το πρϐγραμμα μϋςω κϊποιου αποφούτου μασ. 

Εύναι χαρακτηριςτικό η ςϑνθεςη τησ ομϊδασ των πρώτων 18 Ε.Μ.Τ. που γρϊφτηκαν και 

παρακολοϑθηςαν το μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα του Σμόματοσ το 1987. Αποτελεύτο απϐ 13 

γυναύκεσ και 5 ϊντρεσ, με μϋςο ϐρο ηλικύασ τα 29 ϋτη. Απϐ αυτοϑσ μϐνο οι 3 όταν κϊτοικοι 

Λϋςβου, ενώ οι 11 όταν εργαζϐμενοι. Ψσ προσ τισ προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ, οι 4 εύχαν ςπουδϋσ ςτην 

ανθρωπολογύα, οι 13 ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ και ϋνασ ςτισ θετικϋσ επιςτόμεσ. Σα 

χαρακτηριςτικϊ αυτϊ λύγο πολϑ διατηρόθηκαν. Η κατανομό των μεταπτυχιακών φοιτητών που 

γρϊφτηκαν την περύοδο 1987-2000 ωσ προσ το φϑλο εύναι 66,1% γυναύκεσ και 33,9% ϊντρεσ, ο 

μϋςοσ ϐροσ ηλικύασ εύναι τα 27 ϋτη, ενώ μϐνο το 22,8% του ςυνϐλου εύναι κϊτοικοι Λϋςβου και το 

27,8% ϋχουν ςπουδϋσ ςτην ανθρωπολογύα ό την ιςτορύα. 

I. Περιεχϐμενο και οργϊνωςη των ςπουδών 

Απϐ νωρύσ θεςμοθετόθηκε εςωτερικϐσ κανονιςμϐσ, με τον οπούο διευθετόθηκαν οι βαςικϋσ 

παιδαγωγικϋσ αρχϋσ του Προγρϊμματοσ: διαφοροποιόθηκε ο κορμϐσ των υποχρεωτικών 

μαθημϊτων απϐ τισ επιλογϋσ και καθιερώθηκε ο ςεμιναριακϐσ τρϐποσ διδαςκαλύασ και η χρόςη 

οδηγοϑ του μαθόματοσ. Η εφαρμογό του κανονιςμοϑ ωςτϐςο επανειλημμϋνα ςυνϊντηςε 

ςοβαρϋσ δυςκολύεσ, ιδιαύτερα ωσ προσ το χρονικϐ πλαύςιο οργϊνωςησ των ςπουδών ό την 

αξιολϐγηςη των ΤΔ. Ϊτςι μασ ϋγινε πολϑ ςϑντομα ςαφϋσ ϐτι η διαχεύριςη του χρϐνου αποτελεύ 

κορυφαύο πολιτικϐ διακϑβευμα.  

Σο πρϐγραμμα μαθημϊτων απετϋλεςε προώϐν δϑο κυρύωσ παραγϐντων. Πρώτον, τησ 

επιςτημονικόσ προτεραιϐτητασ που δώςαμε ςτην παροχό βαςικόσ, ςυςτηματικόσ παιδεύασ ςτην 

κοινωνικό ανθρωπολογύα, ςε ςυνδυαςμϐ με μια ςυςτηματικό ςυνιςτώςα ςπουδών ιςτορύασ: οι 
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ΤΔ ϋπρεπε να αποκτόςουν μια ςχετικϊ υψηλοϑ επιπϋδου κατϊρτιςη, ϋτςι ώςτε να μπορϋςουν να 

ανταπεξϋλθουν ςτισ απαιτόςεισ τησ διδακτορικόσ ϋρευνασ. Δεϑτερον, των διαθεςιμοτότων ςε 

επύπεδο διδαςκϐντων, οι οπούεσ ςτην αρχό όταν περιοριςμϋνεσ, ϐχι ϐμωσ και απαγορευτικϋσ, 

λϐγω τησ κινητικϐτητασ των διδαςκϐντων ςε διαφορετικϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα και μαθόματα, 

πρακτικό εξαιρετικϊ διαδεδομϋνη ςτον διεθνό ανθρωπολογικϐ χώρο. Η ϋμφαςη όταν ςε ϋνα 

κορμϐ υποχρεωτικών μαθημϊτων, που ςϑμφωνα με τη διεθνό πρακτικό περιλϊμβαναν την 

ιςτορύα και θεωρύα τησ ανθρωπολογύασ, τη θρηςκεύα και τα πολιτιςμικϊ ςυςτόματα, τη 

ςυγγϋνεια και τισ μορφϋσ κοινωνικόσ οργϊνωςησ, την οικονομικό και πολιτικό ανθρωπολογύα. 

Σο περιεχϐμενο του προγρϊμματοσ αντανακλοϑςε την ανθρωπολογικό παιδεύα και ταυτϐτητα 

των διδαςκϐντων. ε γενικϋσ γραμμϋσ διαμορφώθηκε ςτο πνεϑμα των μεγϊλων 

ανθρωπολογικών παραδϐςεων του εικοςτοϑ αιώνα: τη βρετανικό, τη γαλλικό και την 

αμερικανικό. Αν και ϋγιναν κϊποιεσ προςπϊθειεσ πολιτικόσ αξιοπούηςησ των παραπϊνω 

διαφοροποιόςεων, οι τελευταύεσ ςτην πραγματικϐτητα δεν ϋπαιξαν ςημαντικϐ ρϐλο, ςτο βαθμϐ 

που η πρώτη περύοδοσ λειτουργύασ του Σμόματοσ ςυνϋπεςε με την ώςμωςη των επιμϋρουσ 

ςχολών αλλϊ και με τη ςταδιακό διαμϐρφωςη μιασ ενιαύασ ευρωπαώκόσ ανθρωπολογικόσ 

ταυτϐτητασ. Σα ιςτορικϊ μαθόματα που πλαιςύωναν το πρϐγραμμα, ϐπωσ η ιςτορύα τησ 

οικογϋνειασ, υπηρετοϑςαν την ιδιαύτερη ταυτϐτητα που προτεύναμε για την ελληνικό 

ανθρωπολογύα, δηλαδό την ταυτϐτητα μιασ ιςτορικϊ ενόμερησ ανθρωπολογύασ, που διαθϋτει 

την ικανϐτητα να ιςτορικοποιεύ την εθνογραφικό τησ ϑλη αλλϊ και να προςεγγύζει με τα 

εργαλεύα τησ τισ κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ διαςτϊςεισ του παρελθϐντοσ βύου, ιδιαύτερα ςτην 

μικρό κλύμακα τησ καθημερινϐτητασ.  

Γϑρω ςτο 1990 θεςμοθετόθηκε η δυνατϐτητα εκπϐνηςησ διπλωματικόσ εργαςύασ. Με το 

μϋτρο αυτϐ προςπαθόςαμε να αντιμετωπύςουμε ϋνα ςημαντικϐ ζότημα: φοιτητϋσ, που δεν εύχαν 

τισ προϒποθϋςεισ που ϋθετε ο κανονιςμϐσ για να ςυνεχύςουν τισ διδακτορικϋσ τουσ ςπουδϋσ ό 

για διϊφορουσ λϐγουσ δεν το επιθυμοϑςαν, ςτεροϑνταν τησ δυνατϐτητασ να ολοκληρώςουν τον 

ϊτυπο κϑκλο μαθημϊτων με τον τρϐπο που ςυνηθύζεται ςτην πρώτη βαθμύδα των 

μεταπτυχιακών ςπουδών, δηλαδό με μια διπλωματικό εργαςύα. Με το νϋο μϋτρο, ςτο τϋλοσ του 

τρύτου εξαμόνου οι ΤΔ καλοϑνταν να επιλϋξουν ανϊμεςα ςτη διδακτορικό ϋρευνα, εφϐςον εύχαν 

τισ βαθμολογικϋσ προϒποθϋςεισ, ό τη διπλωματικό εργαςύα.  

Σο μϋτρο αυτϐ εύχε περιοριςμϋνη απόχηςη και δε μπϐρεςε να αντιμετωπύςει πλόρωσ το 

πρϐβλημα τησ ςϑγχυςησ των δϑο επιπϋδων ςτο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδών. Σο 

ποςοςτϐ αυτών που ςταμϊτηςαν τισ διδακτορικϋσ τουσ ςπουδϋσ αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη 

του κϑκλου των μαθημϊτων χωρύσ να εκπονόςουν διπλωματικό εργαςύα εύναι ςημαντικϐσ. Με 

ϊλλα λϐγια, η εκπϐνηςη τησ ερευνητικόσ πρϐταςησ απϐ ϐςουσ εύχαν τισ τυπικϋσ προϒποθϋςεισ 

(δηλαδό μϋςο ϐρο πϊνω απϐ 7 ςτα μαθόματα του πρώτου κϑκλου) αλλϊ και τη ςχετικό βοϑληςη 

αποδεύχτηκε ιδιαύτερα δϑςκολη. Αντύθετα το ποςοςτϐ ϐςων ολοκλόρωςαν τον ϊτυπο κϑκλο των 

μεταπτυχιακών μαθημϊτων με μια διπλωματικό εργαςύα χωρύσ να ςυνεχύςουν για διδακτορικό 

ϋρευνα εύναι πολϑ μικρϐ. Εύναι αξιοςημεύωτο ϐτι, απϐ αυτοϑσ που εκπϐνηςαν διπλωματικό, 

κϊποιοι αξιοπούηςαν ακαδημαώκϊ τον ϊτυπο τύτλο ςπουδών που ϋτςι απϋκτηςαν. Πϋτυχαν 

δηλαδό την τυπικό του αναγνώριςη ωσ Masters ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα απϐ μεγϊλα, 

ϋγκυρα Πανεπιςτόμια του εξωτερικοϑ και ςε αυτό τη βϊςη ςυνϋχιςαν για διδακτορικό διατριβό 

ςτα αντύςτοιχα ιδρϑματα. 

Σα ςτοιχεύα που διαθϋτουμε, κυρύωσ ωσ προσ τισ ερευνητικϋσ προτϊςεισ, δεν εύναι πλόρη και 

ϊρα η ςυγκριτικό ϋνταξό τουσ ςε χρονοςειρϊ δεν εύναι δυνατό. Παρ’ ϐλα αυτϊ η ςϑγκριςη των 

δϑο πιο «μαζικών» ετών για τα οπούα ϋχουμε αξιϐπιςτα ςτοιχεύα εύναι χαρακτηριςτικό. Απϐ τουσ 

18 επιτυχϐντεσ και εγγεγραμμϋνουσ του 1987 οι 11 εκπϐνηςαν επιτυχώσ την ερευνητικό τουσ 

πρϐταςη. Οι υπϐλοιποι διϋκοψαν τισ ςπουδϋσ τουσ εύτε ςτη διϊρκεια του πρώτου κϑκλου 

ςπουδών εύτε μετϊ την ολοκλόρωςό του. Αντύθετα απϐ τουσ 16 επιτυχϐντεσ και εγγεγραμμϋνουσ 

του 1995 μϐνο 2 εκπϐνηςαν επιτυχώσ την ερευνητικό τουσ πρϐταςη και μύα εκπϐνηςε 

διπλωματικό εργαςύα, ενώ 3 διϋκοψαν ςτο πρώτο εξϊμηνο και οι υπϐλοιποι μετϊ την 

ολοκλόρωςη των τριών εξαμόνων. 
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II. Εκπαιδευτικό λειτουργύα 

Σο πρϐγραμμα βαςύςτηκε ςτο μοντϋλο των τρύωρων εβδομαδιαύων ςεμιναρύων, ςτισ 

παρουςιϊςεισ εργαςιών ςτο πλαύςιο των ςεμιναρύων και ςτη ςυνακϐλουθη ςυζότηςη, ςτη 

χρόςη οδηγών για το κϊθε μϊθημα, που ςυχνϊ περιεύχαν, πϋρα απϐ τα θϋματα που κϊλυπτε το 

κϊθε μϊθημα και τη ςχετικό βιβλιογραφύα, και θϋματα για εργαςύεσ και παρουςιϊςεισ.  

Σο πρϐγραμμα βαςύζονταν ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ ςτη διεθνό βιβλιογραφύα. Σα πρώτα 

βόματα των πανεπιςτημιακών ςπουδών ςτην ανθρωπολογύα ϋγιναν ςε ϋνα κενϐ ελληνϐγλωςςησ 

ανθρωπολογικόσ βιβλιογραφύασ. Ση δεκαετύα του ’80 η ςχετικό ελληνικό παραγωγό όταν 

μηδαμινό. Εξύςου μικρϐσ όταν ο αριθμϐσ των ανθρωπολογικών βιβλύων που εύχαν μεταφραςτεύ 

ςτα ελληνικϊ. Σο ϋλλειμμα αυτϐ (ςε ςυνδυαςμϐ βϋβαια με ϊλλουσ παρϊγοντεσ) επϋβαλε την 

εξωςτρϋφεια ςτον προςδιοριςμϐ τησ «ϑλησ» και τη γλωςςομϊθεια ωσ ϐρο παρακολοϑθηςησ του 

προγρϊμματοσ.  

την αρχό ωσ τρϐποσ αξιολϐγηςησ επελϋγηςαν οι γραπτϋσ εξετϊςεισ. Αυτϐ απετϋλεςε και την 

πρώτη ςοβαρό δοκιμαςύα τησ προςπϊθειϊσ μασ, αφοϑ υποκϑψαμε ςτην «απεργύα» ςτην οπούα 

προϋβηςαν οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ. Ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ περιορύςτηκε ςτισ γραπτϋσ 

εργαςύεσ και την «προφορικό» απϐδοςη ςτο πλαύςιο του ςεμιναρύου. 

III. Απολογιςμϐσ  

Παρϊ τον ϊτυπο χαρακτόρα, τισ μεγϊλεσ αδυναμύεσ ςτην υποδομό και ϊλλα προβλόματα που 

χαρακτηρύζουν την πρώτη περύοδο λειτουργύασ του Σμόματοσ, ϋγινε μεγϊλη προςπϊθεια να 

εφαρμοςτοϑν με ςυνϋπεια κϊποιοι δϐκιμοι ακαδημαώκού κανϐνεσ με ςχετικϊ ικανοποιητικϊ 

αποτελϋςματα. Σο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα απϋκτηςε καλό φόμη και, ςε ςυνδυαςμϐ με ϊλλουσ 

παρϊγοντεσ (π.χ. το μονοπώλιο των ανθρωπολογικών ςπουδών ςτην Ελλϊδα), εξαςφϊλιςε μια 

ικανοποιητικό ροό υποψηφύων. το επύπεδο τησ τυπικόσ αναγνώριςησ, απϐφοιτοι του διετοϑσ 

κϑκλου πϋτυχαν την de facto εξύςωςη του ϊτυπου τύτλου ςπουδών τουσ με Masters απϐ 

κορυφαύα Σμόματα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ (π.χ. LSE ό Sussex) και 

των Η.Π.Α.  

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, αντιμετωπύςτηκαν μεγϊλεσ δυςκολύεσ ςτη ςυνεννϐηςη των 

διδαςκϐντων για την εφαρμογό ενϐσ μοντϋλου, οι βαςικϋσ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ του οπούου 

αντλοϑςαν απϐ την αγγλοςαξονικό εμπειρύα και ςυγκροϑονταν με το «πνεϑμα» τησ εποχόσ. 

Εκτιμώ ϐτι η επιλογό βαςικών ςτοιχεύων αυτοϑ του μοντϋλου δικαιώθηκε εκ των υςτϋρων, με τη 

θεςμοθϋτηςη του μεταπτυχιακοϑ κϑκλου ειδύκευςησ ςτην Ελλϊδα ςτη βϊςη των ιδύων 

παιδαγωγικών αρχών. 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2001-2009): ΠΜ 

«ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ» 

I. Ειςαγωγικϊ 

Σο ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» ιδρϑθηκε με ΠΔ ςτισ 22/1/2002, ϐταν 

θεςμοθετόθηκαν οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ με βϊςη το νϐμο 2916/2001. Ωρχιςε να λειτουργεύ 

την ακαδημαώκό χρονιϊ 2001-2, με τυπικϐ ορύζοντα λειτουργύασ τη δεκαετύα, ςτο πλαύςιο του 

γενικϐτερου αναπροςανατολιςμοϑ του Σμόματοσ (και αλλαγόσ του τύτλου του) και ςτην 

προοπτικό τησ πιο ςυμμετρικόσ ανϊπτυξησ και ςϑνθεςησ των δϑο βαςικών επιςτημονικών του 

ταυτοτότων, τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και τησ ιςτορύασ, που τυπικϊ χαρακτηρύζουν τισ 

δϑο βαςικϋσ κατευθϑνςεισ του ΠΜ. Η θεςμοθϋτηςη των μεταπτυχιακών ςπουδών υπόρξε μια 

ευκαιρύα νοικοκυρϋματοσ του προγρϊμματοσ, ϐπωσ εύχε διαμορφωθεύ τα προηγοϑμενα ϋτη, και 

βοόθηςε πολϑ για να ξεπεραςτοϑν αρκετϊ προβλόματα και κυρύωσ η ανϊμιξη των δϑο επιπϋδων 

ςπουδών. 
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το ιδρυτικϐ διϊταγμα, ωσ ςκοπϐσ του Προγρϊμματοσ ορύζεται η εξειδύκευςη των 

φοιτητών/τριών ςε τομεύσ τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και τησ ιςτορύασ και η προαγωγό τησ 

ανθρωπολογικόσ και ιςτορικόσ ϋρευνασ ςτη νεοελληνικό κοινωνύα, ενώ δεν προβλϋπονται 

δύδακτρα. Σο Πρϐγραμμα ϋχει διετό διϊρκεια και το διδακτικϐ ϋργο κατανϋμεται ςε τρύα 

εξϊμηνα, εκ των οπούων τα δϑο εύναι υποχρεωτικϊ για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ/τριεσ και ςτο τρύτο 

επιλϋγεται η ανθρωπολογικό ό η ιςτορικό κατεϑθυνςη. ε κϊθε εξϊμηνο οι φοιτητϋσ/τριεσ 

οφεύλουν να επιτϑχουν ςε τρύα μαθόματα. Η οργϊνωςη του προγρϊμματοσ ςτο τρύτο εξϊμηνο 

επιτρϋπει ςε φοιτητϋσ/τριεσ την επιλογό ενϐσ μαθόματοσ απϐ την κατεϑθυνςη που δεν 

επϋλεξαν. Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη των μαθημϊτων οι φοιτητϋσ/τριεσ καταθϋτουν θϋμα 

διπλωματικόσ εργαςύασ που εκπονοϑν ςε διϊςτημα ϐχι μεγαλϑτερο των δϑο εξαμόνων. Με την 

επιτυχό εξϋταςη τησ διπλωματικόσ απϐ τριμελό επιτροπό διδαςκϐντων απονϋμεται 

Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ.  

Με τη θεςμοθϋτηςη του ΠΜ ϋγιναν αλλαγϋσ και ςτον τρϐπο επιλογόσ: κωδικοποιόθηκαν τα 

κριτόρια επιλογόσ και οι αντύςτοιχοι ςυντελεςτϋσ τουσ, διατηρόθηκε η μεγϊλη ϋμφαςη ςτην 

προφορικό ςυνϋντευξη αλλϊ και ςτην ξϋνη γλώςςα, ενώ εγκαταλεύφθηκε το «δεύγμα γραπτοϑ 

λϐγου» μϋςα απϐ το ςχολιαςμϐ κϊποιων ανθρωπολογικών κειμϋνων. 

II. Ζότηςη: το προφύλ των υποψηφύων και των επιτυχϐντων 

Η ζότηςη για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ανθρωπολογύασ και ιςτορύασ ςτο Σμόμα μασ διατηρόθηκε 

ςε ςχετικϊ ικανοποιητικϊ επύπεδα, ιδιαύτερα αν τη ςυγκρύνουμε με ϊλλα προγρϊμματα με 

ςυναφϋσ αντικεύμενο. Οι αιτόςεισ κινόθηκαν ςτη διϊρκεια τησ επταετύασ 2001-9 ανϊμεςα ςε ϋνα 

μϋγιςτο 45 το 2004 και ϋνα ελϊχιςτο 22 το 2009 (βλ. Πύνακα 1). Μϐνο μια χρονιϊ ο αριθμϐσ των 

επιτυχϐντων πϋραςε το ϐριο του 50% του αριθμοϑ των αιτόςεων. 
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Αιτιςεισ Εγγραφισ: 2001-2009.
(αρικμόσ αιτιςεων)

Μθ επιτυχόντεσ Επιτυχόντεσ που δεν γράφτθκαν Επιτυχόντεσ που γράφτθκαν

 

Με ϊλλα λϐγια, ο αυξανϐμενοσ ανταγωνιςμϐσ που αντιμετωπύζουμε απϐ ςυναφό μεταπτυχιακϊ 

που λειτουργοϑν πλϋον ςε Σμόματα ϊλλων Πανεπιςτημύων με ςυναφό επιςτημονικό ταυτϐτητα, 

καθώσ και ςε ςυγγενό Σμόματα του δικοϑ μασ Πανεπιςτημύου, δεν φαύνεται να επηρϋαςε, 

τουλϊχιςτον ςε μεγϊλο βαθμϐ, τη ζότηςη, η οπούα ωςτϐςο ϋχει ελαφρϊ πτωτικό τϊςη τα 

τελευταύα χρϐνια. Σο ςυγκεκριμϋνο μεταπτυχιακϐ ϋχει ϋνα ευδιϊκριτο προφύλ και εξακολουθεύ 

να διακρύνεται ωσ προσ τον ςυνδυαςμϐ κοινωνικόσ και ιςτορικόσ ανθρωπολογύασ. Η καλό του 

φόμη και η απουςύα διδϊκτρων ύςωσ ςυμβϊλλουν ςτο ςχετικϊ ικανοποιητικϐ επύπεδο ζότηςησ. 

ε ςχϋςη με το προφύλ των υποψηφύων, η ςτατιςτικό επεξεργαςύα των ςχετικών ποςοτικών 

δεδομϋνων για την περύοδο 2001-2007 μασ επιτρϋπει να ϋχουμε μια ακριβό εικϐνα των 
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διαφαινϐμενων τϊςεων ςε ςχϋςη με το φϑλο, την ηλικύα, τισ προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ και την 

εντοπιϐτητα: 

 Ψσ προσ το φϑλο, το 23,2% των υποψηφύων εύναι ϊντρεσ και το 76,8% εύναι γυναύκεσ. Οι 

διακυμϊνςεισ αυτοϑ του ποςοςτοϑ κατϊ χρονιϊ εύναι ςχετικϊ μικρϋσ (βλ. Πύνακα 2). Σα 

παραπϊνω ποςοςτϊ αντανακλοϑν τισ αντύςτοιχεσ κατανομϋσ του φϑλου ςτο προπτυχιακϐ 

επύπεδο.  

 Ψσ προσ την ηλικύα, η μϋςη ηλικύα των υποψηφύων εύναι περύπου τα 28 ϋτη. ήπωσ δεύχνει ο 

Πύνακασ 3, οι διακυμϊνςεισ τησ μϋςησ ηλικύασ κατϊ χρονιϊ εύναι πολϑ μικρϋσ. 

 Ψσ προσ τον τϐπο, το πρϐγραμμα ϋχει ϋνα ςχετικϊ υψηλϐ βαθμϐ απόχηςησ ςε μη εντϐπιουσ. 

ήπωσ δεύχνει ο Πύνακασ 4, παρϊ τισ διακυμϊνςεισ, τα τελευταύα χρϐνια το ποςοςτϐ των 

υποψηφύων που δεν εύναι κϊτοικοι Λϋςβου κινεύται πϊνω απϐ το 50% του ςυνϐλου. 

 Ψσ προσ το εργαςιακϐ καθεςτώσ, λύγο λιγϐτεροι απϐ τουσ μιςοϑσ υποψόφιουσ, δηλαδό το 

41,6%, εύναι εργαζϐμενοι. ήπωσ βλϋπουμε ςτον Πύνακα 5, το ποςοςτϐ των εργαζϐμενων 

υποψηφύων μειώνεται ςταθερϊ απϐ ϋνα 75,0% το 2001 ςε ϋνα 24% το 2007.  
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Διαχρονικι κατανoμι των αιτιςεων και εγγραφϊν κατά φφλο: 2001-2007.

Άρρενεσ:Ροςοςτό επί των αιτιςεων

Άρρενεσ:Ροςοςτό  επί των εγγραφϊν

Κιλεισ:Ροςοςτό επί των αιτιςεων

Κιλεισ: Ροςοςτό  επί των εγγραφϊν
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Παναπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία". 

Διαχρονικι Εξζλιξθ τθσ Μζςθσ Ηλικίασ Υποψθφίων και Εγγραφζντων Φοιτθτϊν:2001-2007
(ζτθ)

Μζςθ θλικία αιτιςεων

Μζςθ θλικία εγγραφζντων
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου.Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία" .

Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ εντοπιότθτασ  υποψθφίων και  εγγραφζντων: 2001-2007.

Υποψιφιοι:μθ κάτοικοι Λζςβου
Εγγραφζντεσ: μθ κάτοικοι Λζςβου
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ΠΙΝΑΚΑ 5 
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Διαχρονικι εξζλιξθ ποςοςτοφ εργαηόμενων υποψιφιων και εργαηόμενων εγγραφζντων: 
2001-2005.

Εργαηόμενοι υποψιφιοι
Εργαηόμενοι εγγραφζντεσ
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ κα Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ςυνάφειασ του προπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν των υποψθφίων: 
2001-2007.

Ανκρωπολογία/Λςτορία Άλλεσ Κοινωνικζσ/ Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ

Κετικζσ Επιςτιμεσ Άλλα Γνωςτικά Ρεδία
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Ψσ προσ τισ προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ, εύναι εμφανόσ η τϊςη αϑξηςησ του ποςοςτοϑ των 

υποψηφύων που ϋχουν απολϑτωσ ςυναφεύσ προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ. ήπωσ δεύχνει ο Πύνακασ 6, 

ςε πϋντε χρϐνια το ποςοςτϐ τουσ διπλαςιϊζεται, απϐ 20,7% το 2001 ςε 41,2% το 2005, ενώ 

ανεβαύνει ςτο 46,7% το 2006. Βαςικού τροφοδϐτεσ του μεταπτυχιακοϑ μασ προγρϊμματοσ εύναι 

το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου, απϐ το οπούο προϋρχεται ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ των υποψηφύων 

(που ϋφταςε ςτο ρεκϐρ του 40,6% το 2005), το Πανεπιςτόμιο Αθηνών, απϐ το οπούο προϋρχεται 

διαχρονικϊ το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ των υποψηφύων, και το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλονύκησ (βλ. Πύνακα 7). Η ςυμμετοχό αποφούτων του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ και του 

Πϊντειου Πανεπιςτημύου ςτο ςϑνολο εύναι φθύνουςα, λϐγω τησ ανϊπτυξησ μεταπτυχιακών 

προγραμμϊτων με ςυναφό αντικεύμενα ςτα ςυγκεκριμϋνα πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα. Εύναι 

αξιοπρϐςεκτη η εξαιρετικϊ ιςχνό παρουςύα υποψηφύων απϐ το Πανεπιςτόμιο Κρότησ. Αυτϊ 

εύναι ζητόματα που πρϋπει να μασ απαςχολόςουν. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7 
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Οι ςχολζσ προζλευςθσ των υποψθφίων: 2001-2007.
( % επί του ςυνόλου των πτυχίων τουσ)

2001 2002
2003 2004
2005 2006
2007

 

III. Σο προφύλ των επιτυχϐντων 

Για να ϋρθουμε ςτουσ επιτυχϐντεσ ςε ςχϋςη με τουσ εγγεγραμμϋνουσ και τη ςυγκριτικό ανϊλυςη 

των δεδομϋνων που καλϑπτουν την εικοςαετύα, ϐπωσ δεύχνει ο Πύνακασ 8, ο αριθμϐσ των 

επιτυχϐντων, ο οπούοσ εύχε ςημαντικϋσ διακυμϊνςεισ την πρώτη περύοδο (φθϊνοντασ ςτουσ 7 

επιτυχϐντεσ το 1991), ςταθεροποιόθηκε γϑρω ςε ϋνα μϋςο ϐρο 15 φοιτητών τη δεϑτερη 

περύοδο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 8 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Αλλοφ 15 10 7 7 6 10 10 11 12 16 9 10 6 10 4 5 8 12 12 8 9

Λζςβοσ 3 0 1 6 1 2 3 2 4 2 2 5 5 5 10 10 7 3 4 7 4
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία". 

Κατανομι των Υποψιφιων Διδακτόρων *1987-2000+ και Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν *2001-2007] 
κατά Τόπο Προζλευςθσ 

(άτομα)

Ψσ προσ το φϑλο, η «θηλυκό» ταυτϐτητα του ςώματοσ των μεταπτυχιακών φοιτητών παραμϋνει 

λύγο πολϑ ςταθερό. Ϊτςι η αναλογύα γυναικών προσ ϊντρεσ μεταβϊλλεται ελαφρϊ, απϐ ϋνα 2 

προσ 1 την πρώτη περύοδο ςε 2,8 προσ 1 τη δεϑτερη περύοδο (βλ. Πύνακεσ 9 και 10). 

ΠΙΝΑΚΑ 9 

 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ 

Τμήμα Κοινφνικής Ανθρφπολογίας και Ιζηορίας-ΠΜΣ "Κοινφνική και Ιζηορική Ανθρφπολογία" 

Καηανομή Υπουηθίφν Διδακηόρφν [1987-2000] 

και Μεηαπηστιακών Φοιηηηών [2001-2007]καηά Φύλο 

(άτομα)
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ΠΙΝΑΚΑ 10 

1987-2000 2001-2007 1987-2007

Κιλεισ 66,1% 73,8% 68,9%

Αρρζνεσ 33,9% 26,2% 31,1%
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Σχετικι Κατανομι των Υποψιφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν κατά Φφλο
Περίοδοι 1987-2000, 2001-2007 και 1987-2007

 

Ψσ προσ την ηλικύα των εγγραφϋντων μεταπτυχιακών, ο μϋςοσ ϐροσ κατϊ ϋτοσ ϋχει αργό 

πτωτικό τϊςη και ςταδιακϊ ςταθεροποιεύται γϑρω απϐ το 26 (βλ. Πύνακασ 11). Αυτό η τϊςη 

μϊλλον οφεύλεται ςτην ανϊπτυξη των μεταπτυχιακών ςπουδών ςυνολικϐτερα ςτο ελληνικϐ 

πανεπιςτόμιο και ςτη ςταδιακό απορρϐφηςη τησ αυξημϋνησ ζότηςησ απϐ ϊτομα μεγαλϑτερησ 

ηλικύασ, που δεν εύχαν ευκαιρύεσ για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1980. 

Κατϊ κανϐνα ο μϋςοσ ϐροσ ηλικύασ των εγγραφϋντων εύναι ϋνα με δϑο χρϐνια μικρϐτεροσ αυτόσ 

των υποψηφύων. 
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία". 

Μζςοσ Όροσ Ηλικίασ των Υποψιφιων Διδακτόρων *1987-2000]
και Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν *2001-2007+  κατά τθν Εγγραφι τουσ

(ζτθ)
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Η ανϊπτυξη προπτυχιακών προγραμμϊτων ςπουδών ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα ςτην 

Ελλϊδα επηρϋαςε λιγϐτερο, απ’ ϐ,τι θα υπϋθετε κανεύσ, τη ςϑνθεςη του ςώματοσ των 

μεταπτυχιακών φοιτητών. Σο ποςοςτϐ των πτυχιοϑχων ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα και την 

ιςτορύα, ςτο ςϑνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών που επϋτυχαν, αυξόθηκε μεν απϐ 27,8% την 

πρώτη περύοδο ςε 38,1% τη δεϑτερη, ενώ ςε λύγεσ μϐνο χρονιϋσ, το 2003 και 2004, ϋφθαςε το 

50%. Εύναι μϊλιςτα αξιοςημεύωτο ϐτι το ποςοςτϐ των επιτυχϐντων που προϋρχονται απϐ τισ 

θετικϋσ επιςτόμεσ διατηρεύται γϑρω απϐ το επύπεδο του 8% (βλ. Πύνακεσ 12, 13, 14 και 15).  

ΠΙΝΑΚΑ 12 
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία και Ιςτορία".

Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ςυνάφειασ του προπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν των εγγραφζντων: 
2001-2007.

Άλλα Γνωςτικά Ρεδία
Κετικζσ Επιςτιμεσ
Άλλεσ Κοινωνικζσ/ Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ
Ανκρωπολογία/Λςτορία
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Ίδρφμα προζλευςθσ των εγγραφζντων: 2001-2007.
(% επί του ςυνόλου των πτυχίων τουσ)
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ΠΙΝΑΚΑ 14 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ

 Τμήμα Κοινφνικής Ανθρφπολογίας και Ιζηορίας - ΠΜΣ "Κοινφνική και Ιζηορική Ανθρφπολογία|

Η Σσνάθεια ηοφν Προπηστιακών Τίηλφν Σποσδών ηφν Υπουήθιφν Διδακηόρφν [1987-2000] 

και Μεηαπηστιακών Φοιηηηών [2001-2007]

(αριθμός πτστίων)
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ΠΙΝΑΚΑ 15 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ 

Τμήμα Κοινφνικής Ανθρφπολογίας και Ιζηορίας - ΠΜΣ "Κοινφνική και Ιζηορική Ανθρφπολογία"

Καηανομές ηοσ Προπηστιακού Τίηλοσ Σποσδών ηφν Υπουήθιφν Διδακηόρφν και Μεηαπηστιακών 

Περίοδοι 1987-200, 2001-2007, 1987-2007 (ποσοστά %)
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Γενικϐτερα τα παραπϊνω ςτοιχεύα δεύχνουν ϐτι πολλού απϐ ϐςουσ αποφαςύζουν να δεςμευτοϑν 

επαγγελματικϊ ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα και ιςτορύα κϊνουν αυτόν την επιλογό ςε ϑςτερη 

φϊςη των ςπουδών τουσ. Αυτϐ προςδύδει ςτο πρϐγραμμα ϋναν ϋντονο χαρακτόρα 

μετεκπαύδευςησ. 

Ψσ προσ την επαγγελματικό φυςιογνωμύα, ϋχουμε μεγϊλεσ διακυμϊνςεισ. Παρϊ τη μικρό 

μεύωςη του μϋςου ϐρου ςτο ποςοςτϐ των εργαζϐμενων μεταπτυχιακών φοιτητών ανϊμεςα ςτισ 

δϑο περιϐδουσ, απϐ ϋνα 37,8% την πρώτη περύοδο ςε ϋνα 35,9% τη δεϑτερη, η τϊςη μεύωςησ 

εύναι ςαφόσ. Εύναι χαρακτηριςτικό η ςχεδϐν αντιςτροφό αυτοϑ του ποςοςτοϑ ανϊμεςα ςτην 

πρώτη και την τελευταύα χρονιϊ.: το 1987 οι εργαζϐμενοι μεταπτυχιακού όταν 11 ςτουσ 18, ενώ 

το 2007 όταν 2 ςτουσ 13. Παρϊλληλα, τη δεϑτερη περύοδο, η πιθανϐτητα απϐρριψησ του 

εργαζϐμενου υποψηφύου ςταδιακϊ μειώνεται και, ϐπωσ δεύχνει ο Πύνακασ 16, η ψαλύδα ανϊμεςα 

ςτο ποςοςτϐ των εργαζϐμενων υποψηφύων και εγγεγραμμϋνων μειώνεται. 

ΠΙΝΑΚΑ 16 
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου . Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία" .

Η επαγγελματικι φυςιογνωμία των Υποψιφιων Διδακτόρων *1987-2000] 
και Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν *2001-2007+ κατά τό Ζτοσ Εγγραφισ

(άτομα)

Η ςημαντικϐτερη ύςωσ διαχρονικό τϊςη αφορϊ τον παρϊγοντα τησ εντοπιϐτητασ. ήπωσ δεύχνει 

ο Πύνακασ 17, το ποςοςτϐ των εντϐπιων φοιτητών διαχρονικϊ αυξϊνει, ϐχι μϐνο ςτο επύπεδο 

των υποψηφύων αλλϊ και ςτο επύπεδο των επιτυχϐντων, ενώ η ψαλύδα ανϊμεςα ςτα δϑο 

επύπεδα παραμϋνει ςε 10-15% υπϋρ εκεύνου των υποψηφύων. Με ϊλλα λϐγια, ϋνασ εντϐπιοσ 

υποψόφιοσ ϋχει ςχετικϊ μεγαλϑτερεσ πιθανϐτητεσ απϐρριψησ (62,2%) απϐ ϋναν μη εντϐπιο (βλ. 

Πύνακα 18). Ψσ προσ τουσ επιτυχϐντεσ, το ποςοςτϐ αυτών που ζουν ςτη Λϋςβο διαχρονικϊ 

ςχεδϐν διπλαςιϊζεται, ο μϋςοσ ϐροσ αλλϊζει, απϐ ϋνα 22,8% για την πρώτη περύοδο ςε ϋνα 

43,7% για τη δεϑτερη. Για να το θϋςουμε διαφορετικϊ, ϐπωσ δεύχνει ο Πύνακασ 19, η αναλογύα μη 

εντοπύων προσ εντϐπιουσ ϋχει φθύνουςα τϊςη, μεταβϊλλεται απϐ ϋνα μϋςο ϐρο 3,4 προσ 1 την 

πρώτη περύοδο ςε ϋνα 1,3 προσ 1 τη δεϑτερη (επύςησ βλ. Πύνακα 20). Σο ςώμα των 

μεταπτυχιακών μασ φοιτητών αποκτϊ αργϊ και ςταδιακϊ μια τοπικό ταυτϐτητα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 17 

1987-2000 2001-2007 1987-2007

Αλλοφ 77,2% 56,3% 69,6%

Λζςβοσ 22,8% 43,7% 30,4%
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Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία".

Σχετικι Κατανομι του Τόπου Προζλευςθσ των Υποψθφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακϊν 
Φοιτθτϊν: Περίοδοι 1987-2000, 2001-2007, 1987-2007

(ποςοςτό %)

 

ΠΙΝΑΚΑ 18 

Πικανότθτεσ απόρριψθσ αίτθςθσ φοίτθςθσ με βάςθ τισ αποφάςεισ τθσ πενταετίασ 2001-2007 

Άρρενοσ 46,3% 

Κιλεοσ 52,0% 

Κατοίκου Λζςβου 62,2% 

Μθ κατοίκου Λζςβου 36,8% 

Εργαηόμενου 58,8% 

Μθ εργαηόμενου 44,9% 

ΠΙΝΑΚΑ 19 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ

 Τμήμα Κοινφνικής Ανθρφπολογίας και Ιζηορίας 

ΠΜΣ "Κοινφνική και Ιζηορική Ανθρφπολογία"

 Υπουήθιοι Διδάκηορες (1987-2000) καιΜεηαπηστιακοί Φοιηηηές(2001- 2007)

Αναλογία μη ενηοπίφν προς ενηοπίοσς θοιηηηές
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ΠΙΝΑΚΑ 20 

Πανεπιζηήμιο Αγαίοσ

 Τμήμα Κοινφνικής Ανθρφπολογίας και Ιζηορίας-ΠΜΣ "Κοινφνική και Ιζηορική Ανθρφπολογία" 

Καηανομή ηφν Υπουήθιφν Διδακηόρφν [1987-2000] και Μεηαπηστιακών Φοιηηηών [2001-2007]

καηά Τόπο Προέλεσζης 
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IV. Πρϐγραμμα ςπουδών και εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

την οργϊνωςη των μεταπτυχιακών ςπουδών αξιοποιόθηκε η εμπειρύα τησ προηγοϑμενησ 

περιϐδου. Σο πρϐγραμμα ςπουδών όταν μια μετεξϋλιξη του προηγοϑμενου ϊτυπου κϑκλου 

μεταπτυχιακών μαθημϊτων: αντανακλοϑςε τη διϊθεςη ανϊμιξησ, ςυνομιλύασ και ςϑνθεςησ 

ανθρωπολογύασ και ιςτορύασ ενώ πολιτικϊ απϋβλεπε ςτην καλϑτερη δυνατό αξιοπούηςη των 

δυνϊμεων του Σμόματοσ. Η ύδια ςυνϋχεια χαρακτηρύζει και τισ διδακτικϋσ μεθϐδουσ που 

εφαρμϐςαμε: διατηρόθηκε η ϋμφαςη ςτισ γραπτϋσ εργαςύεσ ενώ κϊποιοι ςυνϊδελφοι 

απομακρϑνθηκαν απϐ το μοντϋλο τησ παρουςύαςησ εργαςιών απϐ τουσ φοιτητϋσ ςτο πλαύςιο 

του μαθόματοσ διϐτι εκτιμοϑςαν ϐτι αυτϐ ϋτεινε να γραφειοκρατικοποιηθεύ. άςωσ το πιο 

ενδιαφϋρον νϋο δεδομϋνο τησ δεϑτερησ περιϐδου εύναι η θεαματικό διεϑρυνςη του κϑκλου των 

επιςτημονικών δραςτηριοτότων του Σμόματοσ που εύναι ανοικτϊ ςε μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ 

και ςυμπληρώνουν τη ςυμβατικό διδαςκαλύα. Η τελευταύα δεκαετύα υπόρξε μια περύοδοσ 

ϋντονησ επιςτημονικόσ δραςτηριϐτητασ: το ερευνητικϐ ςεμινϊριο τησ Σετϊρτησ, ςτο πλαύςιο του 

οπούου παρουςιϊζονται ερευνητικϋσ εργαςύεσ ςυναδϋλφων απϐ πανεπιςτόμια τησ Ελλϊδασ και 

του εξωτερικοϑ, λειτουργοϑςε ανελλιπώσ ενώ οργανώθηκαν αρκετϋσ –ςαφώσ περιςςϐτερεσ ςε 

ςχϋςη με το παρελθϐν- επιςτημονικϋσ ςυναντόςεισ και ςυνϋδρια. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ η 

διεϑρυνςη των μεταπτυχιακών μασ δραςτηριοτότων με τη λειτουργύα ενϐσ δεϑτερου 

προγρϊμματοσ για το φϑλο, περιςςϐτερο ύςωσ απϐ τη λειτουργύα νϋων μεταπτυχιακών 

προγραμμϊτων με πιο τεχνοκρατικϐ προςανατολιςμϐ ςτο πλαύςιο τησ χολόσ Κοινωνικών 

Επιςτημών, ϐχι μϐνο θεωρητικϊ αλϊ και ϋμπρακτα προςϋφεραν τη δυνατϐτητα ςυνεργιών.  

Ψσ προσ τισ βαθμολογύεσ, οι μϋςοι ϐροι τησ βαθμολογύασ ανϊ εξϊμηνο κινόθηκαν γϑρω ςτο 7.5 

ενώ ο μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ των διπλωματικών όταν κϊπωσ υψηλϐτεροσ. ε κϊθε περύπτωςη 

το ποςοςτϐ ολοκλόρωςησ των μεταπτυχιακών ςπουδών εύναι πολϑ ικανοποιητικϐ (Πύνακασ 21). 
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ΠΙΝΑΚΑ 21 

Γενικι εικόνα επιδόςεων φοιτθτϊν 2001-2003 

 Αϋ ΕΤΟΣ Βϋ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ 

Μζςοσ όροσ βακμολογίασ 7,3 7,7 7,4 7,8 

Τυπικι απόκλιςθ βακμολογίασ 1,07 1,09 1,10 0,95 

Συντελεςτισ μεταβλθτότθτασ 

βακμολογίασ 

14,7% 14,1% 14,8% 12,2% 

Διπλωματικζσ εργαςίεσ 13    

Αρικμόσ φοιτθτϊν 14    

Ροςοςτό ολοκλιρωςθσ 

ςπουδϊν 

92,8%    

V. Διπλωματικϋσ 

Με τη λειτουργύα του ΠΜ διακρύθηκε απϐλυτα η διπλωματικό εργαςύα απϐ την ερευνητικό 

πρϐταςη. Επύςησ πρϐςφατα ϊρχιςε να λειτουργεύ το ςεμινϊριο υποςτόριξησ των διπλωματικών 

εργαςιών. Σα μϋτρα αυτϊ βοόθηςαν ςτην καλϑτερη υλοπούηςησ αυτόσ τησ φϊςησ του 

προγρϊμματοσ, ςτον εξαιρετικϊ υψηλϐ βαθμϐ ολοκλόρωςησ και ςτην αποτϑπωςη πεδύων που 

δυνητικϊ αποτελοϑν τομεύσ διδακτορικόσ ϋρευνασ. Οι θεματικϋσ των διπλωματικών εύναι πιο 

ςυμμετρικϊ κατανεμημϋνεσ ανϊμεςα ςτισ δϑο κατευθϑνςεισ του προγρϊμματοσ απ’ ϐ,τι οι 

αντύςτοιχεσ θεματικϋσ των διδακτορικών διατριβών. Ψσ προσ την κοινωνικό ανθρωπολογύα, 

πϋρα απϐ πιο κλαςικϊ ζητόματα εθνογραφικόσ ϋρευνασ (θρηςκεύα, ταυτϐτητεσ, ςυγγϋνεια, 

φϑλο), ςχετικϊ καλό παρουςύα ϋχουν τομεύσ ϐπωσ η ιατρικό ανθρωπολογύα. Για την περύοδο 

2001-2006, απϐ τισ 43 ολοκληρωθεύςεσ διπλωματικϋσ ςτην ανθρωπολογικό κατεϑθυνςη οι 12 

εύναι ςτο πεδύο τησ ςυμβολικόσ ανθρωπολογύασ, τησ θρηςκεύασ και τησ τελετουργύασ, οι 11 ςτο 

πεδύο των ταυτοτότων, οι 8 ςτο πεδύο τησ οικογϋνειασ και τησ ςυγγϋνειασ, οι 5 ςτο πεδύο του 

φϑλου, οι 4 ςτην ιατρικό ανθρωπολογύα και οι 3 ςτον υλικϐ πολιτιςμϐ. Ψσ προσ την ιςτορύα, 

πϋρα απϐ την νεϐτερη ιςτορύα, ιςχυρό παρουςύα ϋχουν ερευνητικϊ πεδύα ϐπωσ η αρχαύα και 

ρωμαώκό ιςτορύα, που δεν εκπροςωποϑνται ςτη ςφαύρα τησ διδακτορικόσ ϋρευνασ. Απϐ το 

ςϑνολο των 38 διπλωματικών ςε αυτό την κατεϑθυνςη οι 20 εύναι ςτη νεϐτερη ιςτορύα, οι 11 

ςτην αρχαύα, οι 4 ςτην ευρωπαώκό και οι 3 ςτην οθωμανικό (Πύνακασ 22). 

ΠΙΝΑΚΑ 22 

Α. Τφποσ διπλωματικισ φοιτθτϊν/τριϊν ζτουσ ειςαγωγισ 2001 

ΑΝΚΩΡΟΛΟΓΛΑ  ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΩΝ 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΛΣΤΟΛΑ ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΩΝ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

Οικογζνεια/Γάμοσ/Συγγζνεια/ 

Οικιακόσ Χϊροσ 2 15,4% 

Αρχαία Λςτορία 

(Ελλθνικι/ωμαϊκι) 3 23,1% 

Ταυτότθτεσ 2 15,4% Οκωμανικι Λςτορία 2 15,4% 

Συμβολικι Ανκρωπολογία- 

Κρθςκεία/Τελετζσ/Χρόνοσ 1 7,7% 
Λςτορία Νεότερθσ Ελλάδασ 

1 7,7% 

Φφλα 1 7,7% Βαλκανικι Λςτορία 0 0,0% 

Λατρικι Ανκρωπολογία 0 0,0% Ευρωπαϊκι Λςτορία 0 0,0% 

Υλικόσ Ρολιτιςμόσ 1 7,7%    

ΣΥΝΟΛΟ 7 53,8% ΣΥΝΟΛΟ 6 46,2% 
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Β. Τφποσ διπλωματικισ φοιτθτϊν/τριϊν ζτουσ ειςαγωγισ 2005 

ΑΝΚΩΡΟΛΟΓΛΑ  ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΩΝ 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΛΣΤΟΛΑ ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΩΝ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

Οικογζνεια/Γάμοσ/Συγγζνεια/ 

Οικιακόσ Χϊροσ 1 9,1% 

Αρχαία Λςτορία 

(Ελλθνικι/ωμαϊκι) 0 0,0% 

Ταυτότθτεσ 2 18,2% Οκωμανικι Λςτορία 0 0,0% 

Συμβολικι Ανκρωπολογία- 

Κρθςκεία/Τελετζσ/Χρόνοσ 2 18,2% 
Λςτορία Νεότερθσ Ελλάδασ 

3 27,3% 

Φφλα 0 0,0% Βαλκανικι Λςτορία 0 0,0% 

Λατρικι Ανκρωπολογία 1 9,1% Ευρωπαϊκι Λςτορία 2 18,2% 

Υλικόσ Ρολιτιςμόσ 0 0,0%    

ΣΥΝΟΛΟ 6 54,2% ΣΥΝΟΛΟ 5 45,8% 

 

Οι βαθμολογύεσ των διπλωματικών κινοϑνται γϑρω απϐ ϋνα μϋςο ϐρο του 7,5. Ο μϋςοσ ϐροσ εύναι 

ςχετικϊ υψηλϐτεροσ ςτην ιςτορικό απ’ ϐ,τι ςτην ανθρωπολογικό κατεϑθυνςη. 

VI. Απολογιςμϐσ 

Εκτιμώ ϐτι το αποτϋλεςμα υπόρξε αρκετϊ ικανοποιητικϐ, κυρύωσ ωσ προσ την πρϐοδο που 

ςυντελϋςτηκε ςε ςχϋςη με την πρώτη περύοδο. Σο πρϐγραμμα αναπαρόγαγε με ςυνϋπεια τον 

ακαδημαώκϐ προςανατολιςμϐ που εύχαν εξαρχόσ οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτο Σμόμα μασ. Η 

διϊκριςη υποχρεωτικών/επιλογών και ο υποχρεωτικϐσ χαρακτόρασ των μαθημϊτων του 

πρώτου ϋτουσ όταν ςτη ςωςτό κατεϑθυνςη, ενώ παρϊλληλα επϋτρεψαν την εϑκολη 

προςαρμογό ςτο νϋο θεςμικϐ πλαύςιο. Ψςτϐςο το πρϐγραμμα εξακολουθεύ να υςτερεύ ωσ προσ 

την εξειδύκευςη και την αξιοπούηςη τησ ερευνητικόσ εμπειρύασ των μελών του Σμόματοσ. Η 

υςτϋρηςη αυτό ϋχει αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτισ ςημερινϋσ ςυνθόκεσ δυναμικόσ ανϊπτυξησ των 

μεταπτυχιακών ςπουδών και του μεγϊλου ανταγωνιςμοϑ που αντιμετωπύζουμε ςτο εςωτερικϐ 

των οικεύων επιςτημονικών πεδύων. Εν μϋρει εξηγεύ και την φθύνουςα πορεύα τησ ζότηςησ για 

μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτο ΣΚΑΙ, ϋνα θϋμα που πρϋπει να απαςχολόςει τουσ διδϊςκοντεσ.  

Επύςησ επιβϊλλεται να δοθεύ περιςςϐτερη προςοχό ςτον τρϐπο εργαςύασ των φοιτητών, ςτισ 

βαςικϋσ πρακτικϋσ τησ «γραφόσ και τησ ανϊγνωςησ». Μεταφϋρονται απϐ τισ προπτυχιακϋσ 

ςπουδϋσ ςοβαρϋσ ελλεύψεισ και αδυναμύεσ, που καθιςτοϑν το ϋργο τησ μεταπτυχιακόσ 

διδαςκαλύασ εξαιρετικϊ δϑςκολο. Οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ ςυχνϊ αδυνατοϑν να κατανοόςουν 

ϋννοιεσ ϐπωσ «ςυγγραφικό ευθϑνη», «διαφϊνεια ςτη χρόςη των πηγών μιασ εργαςύασ», 

«βιβλιογραφικό ϋρευνα». Δεν εύναι εξοικειωμϋνοι με τη δουλειϊ ςτη βιβλιοθόκη, ενώ το 

διαδύκτυο γύνεται ςυχνϊ αντικεύμενο κατϊχρηςησ, προςφϋροντασ μια «εϑκολη» λϑςη. Η χρόςη 

τησ ξενϐγλωςςησ βιβλιογραφύασ επύςησ ςυνιςτϊ διαχρονικϐ πρϐβλημα: το επύπεδο 

γλωςςομϊθειασ που τυπικϊ επιβεβαιώνεται ςτο πλαύςιο των εξετϊςεων ειςαγωγόσ δεν 

φαύνεται να εξαςφαλύζει την ικανοποιητικό χρόςη των ξενϐγλωςςων πηγών. Σϋλοσ το 

πρϐγραμμα, με τισ 9 ώρεσ εβδομαδιαύασ διδαςκαλύασ και τισ πολλϋσ γραπτϋσ εργαςύεσ, εύναι 

ςχετικϊ «βαρϑ»: αυτϐ ύςωσ εξηγεύ την αυξημϋνη κϐπωςη που παρατηρεύται ςτο δεϑτερο και 

τρύτο εξϊμηνο ςπουδών και τη μειωμϋνη διϊθεςη ανϊληψησ του ϋργου εκπϐνηςησ τησ 

διπλωματικόσ εργαςύασ. Σο βϊροσ αυτϐ ύςωσ αυξϊνει απϐ την παγύωςη τησ ςχϋςησ των 

διδαςκϐντων με τα ειδικϊ αντικεύμενα ςτα οπούα απϐ την αρχό εξειδικεϑτηκαν. Η αναβύωςη του 

πνεϑματοσ τησ μεγαλϑτερησ κινητικϐτητασ των διδαςκϐντων ανϊμεςα ςε γνωςτικϊ αντικεύμενα, 

κϊτι που ύςχυςε την πρώτη περύοδο, ςυχνϊ για λϐγουσ ανϊγκησ, εκτιμώ ϐτι θα λειτουργόςει 

ανανεωτικϊ. 

Σϋλοσ ωσ προσ τισ υποδομϋσ, η μεταφορϊ τησ Βιβλιοθόκησ, η εξαςφϊλιςη νϋων χώρων για τη 

διδαςκαλύα αλλϊ και η λειτουργύα των εργαςτηρύων, παρϊ τισ ελλεύψεισ τουσ, ςυνιςτοϑν 

αναμφιςβότητη πρϐοδο. Οι ϐροι λειτουργύασ των μεταπτυχιακών μασ ςπουδών ϋχουν βελτιωθεύ 
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ςε ςχϋςη με το εξαιρετικϊ χαμηλϐ επύπεδο ςτο οπούο βρύςκονταν ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τησ 

πρώτησ περιϐδου. Ψςτϐςο απϋχουμε αρκετϊ απϐ το επιθυμητϐ επύπεδο. 

ε αυτό τη γνώμη φαύνεται να ςυγκλύνουν πολλού απϐ τουσ ςυναδϋλφουσ που απϊντηςαν 

ςτο ςχετικϐ ερωτηματολϐγιο ςτο πλαύςιο τησ τελευταύασ αξιολϐγηςησ. ήπωσ προκϑπτει απϐ τη 

ςχετικό ϋκθεςη, ςε ςχϋςη με το βαθμϐ ικανοπούηςησ απϐ τη ςυλλογό τησ Βιβλιοθόκησ και την 

κϊλυψη των αναγκών των μαθημϊτων, το 8,3% δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο, το 25% αρκετϊ 

ικανοποιημϋνο, το 20,8% μϋτρια ικανοποιημϋνο και το 4,2% καθϐλου ικανοποιημϋνο. Αυτϐ 

μϊλλον δεύχνει ϐτι η Βιβλιοθόκη δεν καλϑπτει ϐλα τα μαθόματα και ενδεχομϋνωσ υςτερεύ ςτην 

υποςτόριξη τησ ϋρευνασ. Σο Σμόμα πρϋπει να ςταθεύ ςτισ ελλεύψεισ αυτϋσ και να δοθεύ 

προτεραιϐτητα ςε διδαςκϐμενα αντικεύμενα που δεν καλϑπτονται επαρκώσ. Αντύςτοιχη 

κατανομό των απϐψεων παρατηρεύται και ςτο ζότημα τησ επϊρκειασ των αιθουςών 

διδαςκαλύασ μεταπτυχιακών μαθημϊτων και του εξοπλιςμοϑ που χρηςιμοποιεύται. Σο 25% 

δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο απϐ την καταλληλϐτητα και την επϊρκεια των αιθουςών 

διδαςκαλύασ, το 16,7% αρκετϊ, το 12,5% μϋτρια και το 4,2% λύγο ικανοποιημϋνο. Αντύςτοιχα το 

8,3% δόλωςε πολϑ ικανοποιημϋνο απϐ τον υπϊρχοντα εξοπλιςμϐ, το 20,8% αρκετϊ 

ικανοποιημϋνο, το 8,3% μϋτρια ικανοποιημϋνο και το 4,2% λύγο ικανοποιημϋνο. Παρϐτι απϐ τισ 

απαντόςεισ προκϑπτει ϐτι κατϊ βϊςη οι διδϊςκοντεσ δηλώνουν ικανοποιημϋνοι απϐ τισ 

υποδομϋσ παροχόσ μεταπτυχιακόσ διδαςκαλύασ, πρϋπει να προβληματύςει ο μικρϐσ βαθμϐσ 

ικανοπούηςησ που δηλώθηκε απϐ οριςμϋνουσ.  

τη διδαςκαλύα μεταπτυχιακών μαθημϊτων παρατηρόθηκε επύςησ χαμηλό αξιοπούηςη του 

υλικοϑ και του εξοπλιςμοϑ που υπϊρχει ςτα εργαςτόρια του Σμόματοσ. Μϐλισ το 8,3% δόλωςε 

ϐτι τα αξιοπούηςε αρκετϊ ικανοποιητικϊ, ενώ το 12,5% δόλωςε ϐτι η αξιοπούηςη του υλικοϑ και 

του εξοπλιςμοϑ των εργαςτηρύων όταν μϋτρια, το 20,8% ϐτι όταν μικρό, ενώ το 4,2% ϐτι δεν 

ϋκανε καμύα χρόςη. το βαθμϐ ποϑ αντύςτοιχη εικϐνα προκϑπτει και για τη διδαςκαλύα των 

προπτυχιακών μαθημϊτων, το Σμόμα πρϋπει να εξετϊςει τουσ λϐγουσ για τη μη αξιοπούηςη του 

υλικοϑ και εξοπλιςμοϑ των εργαςτηρύων. Επιπλϋον, το 54,2% των διδαςκϐντων δόλωςε ϐτι δεν 

παρεύχε ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα του 

Σμόματοσ, ςε ςχϋςη με το 12,5% που δόλωςε ϐτι παρεύχε.  

 

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Οι διδακτορικϋσ ςπουδϋσ ςτο ΣΚΑΙ παρϋμειναν επύ μακρϐν ςε υβριδικό κατϊςταςη λϐγω 

ανυπαρξύασ νομοθετικοϑ πλαιςύου. Αυτϐ παρόγαγε γραφειοκρατικϊ προβλόματα (ενώ ςτη 

ςυνϋχεια παρόγαγε πιϋςεισ για αναγνώριςη του διετοϑσ κϑκλου ωσ Μ.Δ.Ε.). την πρϊξη το 

πρϐγραμμα λειτοϑργηςε περιςςϐτερο ωσ πρϐγραμμα μεταπτυχιακόσ κατϊρτιςησ παρϊ 

υποςτόριξησ τησ διδακτορικόσ ϋρευνασ: το ποςοςτϐ ϐςων δεν προχώρηςαν ςε διατριβό αλλϊ 

οϑτε εκπϐνηςαν διπλωματικό εργαςύα εύναι ςημαντικϐ. Η μη ικανοποιητικό αυτό κατϊςταςη 

επύςησ αντανακλϊται ςτον εξαιρετικϊ μικρϐ αριθμϐ διατριβών που ολοκληρώθηκαν την πρώτη 

περύοδο: μϐλισ 5. Αντανακλϊται επύςησ ςτον εξύςου μικρϐ αριθμϐ φοιτητών τησ πρώτησ 

περιϐδου που ολοκλόρωςαν εντϋλει το διδακτορικϐ τουσ: μϐλισ 17 (βλ. Πύνακα 22). Αυτϐ εύναι 

ϋνα ςχετικϊ μικρϐ ποςοςτϐ ςτο ςϑνολο αυτών που εκπϐνηςαν με επιτυχύα την ερευνητικό τουσ 

πρϐταςη. Παρϊ τισ παραπϊνω αδυναμύεσ, δημιουργόθηκε μια καλό παρϊδοςη που ωσ δϑναμη 

αδρϊνειασ ςτόριξε το ΠΜ τησ δεϑτερησ περιϐδου. 

Με τη θεςμοθϋτηςη του ΠΜ και την εφαρμογό του τροποποιημϋνου κανονιςμοϑ 

τακτοποιόθηκαν μια ςειρϊ απϐ εκκρεμϐτητεσ που αφοροϑςαν το καθεςτώσ του υποψόφιου 

διδϊκτορα. Οι φοιτητϋσ που εύχαν ςτην πραγματικϐτητα διακϐψει τισ ςπουδϋσ τουσ 

διαγρϊφηκαν, ενώ το χρονικϐ πλαύςιο ολοκλόρωςησ τησ διατριβόσ τουσ προςαρμϐςτηκε ςτισ 

νϋεσ προδιαγραφϋσ (εξαετύα) που ϋθεςε ο εςωτερικϐσ κανονιςμϐσ. Η τυπικό διαδικαςύα ϋγκριςησ 

τησ ερευνητικόσ πρϐταςησ προςαρμϐςτηκε ςτισ προδιαγραφϋσ του νϐμου (δηλαδό η ερευνητικό 

πρϐταςη ϋπαψε να αποτελεύ αντικεύμενο ςυζότηςησ ςτη ΓΕ), ενώ ύςχυςαν πιο αυςτηρϊ 

χρονικϊ πλαύςια τϐςο ωσ προσ την εκπϐνηςη τησ ερευνητικόσ πρϐταςησ ϐςο και τησ 
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διδακτορικόσ διατριβόσ. Επύςησ θεςμοθετόθηκε η διαδικαςύα επιλογόσ και εγγραφόσ ςτο 

Πρϐγραμμα ωσ υποψηφύων διδακτϐρων φοιτητών με μεταπτυχιακοϑσ τύτλουσ ςπουδών απϐ το 

δικϐ μασ ό ϊλλα πανεπιςτόμια. Οι αλλαγϋσ αυτϋσ βοόθηςαν ςτο νοικοκϑρεμα. 
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Εγκρίςεισ Ρροτάςεων Ζπιτυχείσ εξετάςεισ

 

Απϐ το 2003 το ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα» του Σμόματοσ Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου ϊρχιςε να οργανώνει την ετόςια 

διόμερη ςυνϊντηςη υποψηφύων διδακτϐρων, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν υποψόφιοι διδϊκτορεσ 

τϐςο απϐ το Σμόμα μασ ϐςο και απϐ ϊλλα Πανεπιςτόμια τησ Ελλϊδασ και του εξωτερικοϑ. το 

πλαύςιο αυτόσ τησ ςυνϊντηςησ, που ςυνόθωσ διεξϊγεται ςτο τϋλοσ Ιουνύου, παρουςιϊζονται 

γραπτϋσ εργαςύεσ ςε θϋματα κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και ιςτορύασ (ερευνητικϋσ προτϊςεισ, 

ςχεδιϊςματα κεφαλαύων διατριβόσ ό ϊλλεσ εργαςύεσ) που ςυνδϋονται με τη διδακτορικό ϋρευνα 

των ςυμμετεχϐντων. Σην παρουςύαςη τησ κϊθε εργαςύασ ακολουθεύ διεξοδικό ςυζότηςη. τη 

διϊρκεια των 7 ςυναντόςεων που ϋχουν διεξαχθεύ απϐ το 2003 μϋχρι ςόμερα, ϋγιναν 

περιςςϐτερεσ απϐ 120 παρουςιϊςεισ απϐ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ του Σμόματοσ και ϊλλων 

Πανεπιςτημύων τησ Ελλϊδασ (κυρύωσ του Παντεύου Πανεπιςτημύου και των Πανεπιςτημύων 

Κρότησ και Θεςςαλύασ) και του εξωτερικοϑ. Σα ποςοτικϊ αυτϊ δεδομϋνα δε φθϊνουν για να 

περιγρϊψουν το πολϑ παραγωγικϐ κλύμα και τη θετικό λειτουργύα αυτόσ τησ επιςτημονικόσ 

εκδόλωςησ, η οπούα, ενώ ςτα πρώτα τησ βόματα αντιμετώπιςε τον ςκεπτικιςμϐ για την 

χρηςιμϐτητϊ τησ, ςόμερα εύναι κοινϐσ τϐποσ ϐτι αποτελεύ μια απϐ τισ πιο ςημαντικϋσ 

κατακτόςεισ του ΠΜ. 

Ση δεϑτερη περύοδο οι ευεργετικϋσ ςυνϋπειεσ απϐ τη λειτουργύα του ΠΜ εκφρϊζονται ςε μια 

ςειρϊ απϐ δεύκτεσ. Πρώτον, φαύνεται πωσ αυξϊνεται το ποςοςτϐ ολοκλόρωςησ διατριβών (βλ. 

Πύνακα 22). Σο ποςοςτϐ αυτών που εγκαταλεύπουν τισ διδακτορικϋσ τουσ ςπουδϋσ φαύνεται 

αντύθετα να μειώνεται. Δεϑτερον, επύςησ μειώνεται ο χρϐνοσ ολοκλόρωςησ τησ διδακτορικόσ 

διατριβόσ (Πύνακασ 23). Ο χρϐνοσ απϐ την ϋγκριςη τησ ερευνητικόσ πρϐταςησ μϋχρι την 

ολοκλόρωςη δεν ϊλλαξε πολϑ. Απλώσ μειώθηκε ελαφρϊ και κινεύται πλϋον ςτισ περιςςϐτερεσ 

περιπτώςεισ ανϊμεςα ςτα 5 και 7 χρϐνια. Αντύθετα το χρονικϐ διϊςτημα που μεςολαβεύ απϐ την 

εγγραφό μϋχρι την ϋγκριςη τησ ερευνητικόσ πρϐταςησ μειώθηκε ςημαντικϊ απϐ τα 2, 3 και 4 

χρϐνια περύπου ςτον ϋνα χρϐνο, ςϑμφωνα με τισ νϋεσ προδιαγραφϋσ του κανονιςμοϑ. Κατϊ τη 

γνώμη μου, η εξϋλιξη των παραπϊνω δεικτών δεν ϋγινε ςε βϊροσ τησ ποιϐτητασ, παρϊ τισ 

αναμενϐμενεσ διακυμϊνςεισ τησ τελευταύασ. Οι τϊςεισ αυτϋσ ευνοόθηκαν, ϋςτω ςε μικρϐ βαθμϐ, 

και απϐ τισ ςυνθόκεσ οικονομικόσ υποςτόριξησ τησ διδακτορικόσ ϋρευνασ που διαμορφώθηκαν 

την τελευταύα δεκαετύα. Η χρηματοδϐτηςη τησ βαςικόσ ϋρευνασ με ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ απϐ το 

Τπουργεύο Παιδεύασ μϋςα απϐ τα προγρϊμματα «Ηρϊκλειτοσ» και «Πυθαγϐρασ» βοόθηςε ςτη 
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δημιουργύα καλϑτερων ςυνθηκών διεξαγωγόσ τησ ϋρευνασ και πιο «επαγγελματικόσ» 

αντιμετώπιςησ των ερευνητικών υποχρεώςεων απϐ τουσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ. 
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(μινεσ, αρικμόσ διδακτόρων)

 

Σο προφύλ των υποψόφιων διδακτϐρων δεν ϊλλαξε πολϑ ςτη δεϑτερη περύοδο. Απϐ τουσ 21 

υποψόφιουσ διδϊκτορεσ που γρϊφτηκαν με τη νϋα διαδικαςύα τη δεϑτερη περύοδο οι μιςού 

περύπου ϋχουν μεταπτυχιακοϑσ τύτλουσ απϐ ϊλλα Πανεπιςτόμια. Αντύθετα ο αριθμϐσ των 

πτυχιοϑχων του Σμόματοσ που κϊνουν μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ και ςτη ςυνϋχεια προχωροϑν ςε 

διατριβό ςτο Σμόμα μασ εύναι ϋνα μικρϐ ποςοςτϐ του ςυνϐλου. 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ϋπαψε να υπϊρχει η ςταθερό ροό υποψηφύων διδακτϐρων την οπούα 

εξαςφϊλιζε το προηγοϑμενο πρϐγραμμα. Γι’ αυτϐ και θεςμοθετόθηκε ςχετικϊ πρϐςφατα η 

ετόςια πρϐςκληςη ενδιαφϋροντοσ για διδακτορικϋσ διατριβϋσ πϊνω ςε θεματικϋσ ςτισ οπούεσ 

εξειδικεϑονται μϋλη του Σμόματοσ. Η πρακτικό τησ ετόςιασ πρϐςκληςησ ενδιαφϋροντοσ για 

ςυγκεκριμϋνεσ θεματικϋσ διδακτορικόσ ϋρευνασ ςταδιακϊ ϊρχιςε να αποδύδει καρποϑσ, χωρύσ 

ωςτϐςο να ϋχουμε διαςφαλύςει μια ικανοποιητικό ετόςια ροό υποψηφιοτότων. 

υνολικϐτερα οι διατριβϋσ που ολοκληρώθηκαν ςε ϋνα διϊςτημα 23 χρϐνων εύναι 25: 21 

διατριβϋσ με ανθρωπολογικϐ αντικεύμενο και 4 με ιςτορικϐ. Ειδικϐτερα 5 διατριβϋσ εςτιϊζουν 

ςτην εθνογραφικό διερεϑνηςη πρακτικών και ταυτοτότων, 3 επικεντρώνονται ςτη ςυγγϋνεια 

και την οικογϋνεια, 3 ςτο φϑλο, 3 ςτην ιατρικό ανθρωπολογύα, 2 ςτη θρηςκεύα και μύα ςτον 

υλικϐ πολιτιςμϐ, ενώ ϋχουμε και 4 διατριβϋσ ςτο πεδύο τησ νεϐτερησ ιςτορύασ και μύα ςε ϊλλη 

κοινωνύα (Κοϑβα). Ο αριθμϐσ των διατριβών που ϋχουν ολοκληρωθεύ μϋχρι ςόμερα εύναι ςχετικϊ 

μικρϐσ αν αναλογιςτοϑμε την ϋμφαςη που δϐθηκε ςτη διδακτορικό ϋρευνα. Σο ποςοτικϐ αυτϐ 

μειονϋκτημα ύςωσ αντιςταθμύζεται απϐ τη ςυγκριτικϊ καλό ποιϐτητα των διατριβών που 

εκπονοϑνται ςτο Σμόμα και απϐ την ευρϑτερη αναγνώριςη αυτόσ τησ ποιϐτητασ. Εύναι 

χαρακτηριςτικϐ ϐτι ϋνασ ικανοποιητικϐσ αριθμϐσ διδακτϐρων του Σμόματοσ τησ πρώτησ 

περιϐδου (το ϋνα τρύτο του ςυνϐλου) ϋχουν ςτελεχώςει θϋςεισ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ ςτο 

ελληνικϐ πανεπιςτόμιο και ςτην ϋρευνα. 

Ϊνασ ϊλλοσ ςημαντικϐσ δεύκτησ, το χαμηλϐ ποςοςτϐ ολοκλόρωςησ των διδακτορικών 

ςπουδών, περιγρϊφει με μεγαλϑτερη ςαφόνεια το πρϐβλημα που αντιμετωπύςαμε ιδιαύτερα την 

πρώτη περύοδο. Αν και ςτην πραγματικϐτητα το ποςοςτϐ αυτϐ εύναι μεγαλϑτερο, ςτο βαθμϐ που 

το υπολογύζουμε με βϊςη τον αριθμϐ των ερευνητικών προτϊςεων που ϋγιναν δεκτϋσ, πϊλι δεν 

εύναι ιδιαύτερα ικανοποιητικϐ. Η αδυναμύα αυτό οφεύλεται ςτη δυςκολύα των διδαςκϐντων να 

υποςτηρύξουν με ποικύλουσ τρϐπουσ τη διδακτορικό ϋρευνα των φοιτητών αλλϊ και ςτισ 

εγγενεύσ δυςκολύεσ του εγχειρόματοσ πριν τη θεςμοθϋτηςη μεταπτυχιακών ςπουδών. Απϐ την 

ϊλλη πλευρϊ, πρϋπει να αναγνωρύςουμε την αντύςταςη ςτισ πληθωριςτικϋσ τϊςεισ τησ εποχόσ 

μασ, ϐπωσ αυτϋσ διαμορφώνονται μϋςα απϐ την ρητορικό των αριθμών και την επικρϊτηςη μιασ 
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ποςοτικόσ λογικόσ ανϊπτυξησ των ςπουδών. Προςπαθόςαμε, με ϊλλα λϐγια, και ϐχι βϋβαια 

πϊντα με επιτυχύα, να βαςτόξουμε τον πόχη τησ ποιϐτητασ ςχετικϊ ψηλϊ. 

Σο προφύλ των διδακτϐρων του Σμόματοσ διαφϋρει αρκετϊ απϐ αυτϐ των μεταπτυχιακών. 

Σο ποςοςτϐ των ανδρών (34,8%) εύναι μεγαλϑτερο απϐ το αντύςτοιχο ποςοςτϐ ςτο επύπεδο των 

μεταπτυχιακών φοιτητών. Ψσ προσ τον τϐπο προϋλευςησ, μϐνο το 8,7% των διδακτϐρων εύναι 

κϊτοικοι Λϋςβου, ενώ το 39,1% εργϊζονταν ϐταν ξεκύνηςαν τη διατριβό τουσ. ημαντικϐ 

ποςοςτϐ (25% του ςυνϐλου) ξεκύνηςαν τη διατριβό ςε ηλικύα 29 ετών και ϊνω (βλ. Πύνακα 24). 

Σϋλοσ, μϐνο ϋνα πολϑ μικρϐ ποςοςτϐ, λιγϐτερο απϐ το 15% του ςυνϐλου, ϋχει κϊνει 

προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα και ιςτορύα. 

Ψσ προσ την επαγγελματικό απαςχϐληςη των διδακτϐρων μετϊ την απϐκτηςη του 

διδακτορικοϑ, δεν ϋχουμε πλόρη εικϐνα. Γνωρύζουμε ϐτι ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ των κατϐχων 

διδακτορικοϑ διδϊςκουν ςε διϊφορα πανεπιςτημιακϊ τμόματα ό απαςχολοϑνται ςτην ϋρευνα. 

Αυτού προςτύθενται ςτην ομϊδα μεταπτυχιακών φοιτητών που εύτε ολοκλόρωςαν το διετό 

κϑκλο εύτε ϋκαναν ϋνα εξϊμηνϐ του για να ςυνεχύςουν και να ολοκληρώςουν τισ διδακτορικϋσ 

τουσ ςπουδϋσ ςε ϊλλα πανεπιςτόμια του εξωτερικοϑ ό τησ Ελλϊδασ και να αναλϊβουν διδακτικϊ 

καθόκοντα ςτο ελληνικϐ πανεπιςτόμιο. Κϊποιοι απϐ τουσ διδϊκτορεσ που προϋρχονται απϐ τον 

χώρο τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ επϋςτρεψαν ςτα διδακτικϊ τουσ 

καθόκοντα. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

I. Θϋςπιςη του εθνογραφικοϑ κανϐνα 

Σο μεταπτυχιακϐ μασ πρϐγραμμα υπόρξε για ϋνα διϊςτημα η ναυαρχύδα ςτην προςπϊθεια 

ςυςτηματικόσ ειςαγωγόσ των ανθρωπολογικών ςπουδών ςτο ελληνικϐ πανεπιςτόμιο. Επειδό 

αυτϐ ςυνϋβη ςε μια μεταβατικό περύοδο, ϐταν ο λαογραφιςμϐσ και ο ιςτοριςμϐσ εύχαν 

ςημαντικό απόχηςη ςτο ευρϑτερο πνευματικϐ περιβϊλλον, αρκετοϑσ απϐ τουσ ςυναδϋλφουσ 

μϊσ απαςχϐληςαν φαινϐμενα ϐπωσ αυτϊ τησ «ψευδεπύγραφησ ανθρωπολογύασ», δηλαδό τησ 

κατϊχρηςησ των βαςικών ςυμβϐλων τησ διεθνοϑσ ανθρωπολογύασ απϐ ϋναν εθνοκεντρικϐ 

επιςτημονικϐ λϐγο, ό τησ ρηχόσ και ευκαιριακόσ ςϑμπραξησ με ϊλλουσ κλϊδουσ. ε αυτϋσ τισ 

κινόςεισ αντιπαραθϋςαμε το πρϐγραμμα μιασ εξωςτρεφοϑσ ανθρωπολογύασ, με ςυγκριτικϐ 

προςανατολιςμϐ, επαρκώσ θεμελιωμϋνησ ςτον εθνογραφικϐ κανϐνα και καλϊ ςυγχρονιςμϋνησ 

θεωρητικϊ και ερευνητικϊ με το διεθνϋσ ανθρωπολογικϐ γύγνεςθαι.  
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Ψσ προσ τον βαςικϐ πυρόνα των ανθρωπολογικών ςπουδών, καθιερώθηκε μια βαςικό δομό 

μαθημϊτων και γνωςτικών αντικειμϋνων που διεθνώσ ςυνιςτϊ την εκπαιδευτικό ταυτϐτητα τησ 

ςϑγχρονησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ. το πρϐγραμμα ςπουδών η ιςτορικό και θεωρητικό 

τοποθϋτηςη του κλϊδου ςυνοδεϑτηκε απϐ την παρουςύαςη των πολιτιςμικών (μϋςω τησ 

θρηςκεύασ, τησ τελετουργύασ και του ςυμβολιςμοϑ) και των κοινωνικών (μϋςω τησ ςυγγϋνειασ 

και τησ κοινωνικϐτητασ) διαςτϊςεων του βύου ςε πολιτικϐ και οικονομικϐ πλαύςιο. Και ϐλα αυτϊ 

ϋγιναν ςτην κατεϑθυνςη τησ μϋγιςτησ δυνατόσ εξωςτρϋφειασ και με ϋνα ςυγκριτικϐ πνεϑμα, ϋτςι 

ώςτε να εξιςορροπεύται η αναπαραγϐμενη ερευνητικό επικϋντρωςη ςτον ελληνικϐ χώρο. Εύναι 

ανϊγκη να αυξηθεύ η εξωςτρϋφεια του προγρϊμματοσ. 

Ψσ προσ την ανθρωπολογικό ϋρευνα, καθιερώθηκε ο εθνογραφικϐσ κανϐνασ τησ ςε βϊθοσ και 

χρονικϊ παρατεταμϋνησ ςυμμετοχικόσ παρατόρηςησ διαςτϊςεων του κοινωνικοϑ βύου ςτη 

μικρό κλύμακα. Παρ’ ϐλα αυτϊ παρατηροϑνται ςημαντικϊ προβλόματα ςτην τόρηςη των 

προδιαγραφών τησ ςε βϊθοσ ςυμμετοχικόσ παρατόρηςησ. Αυτϐ ςυνδϋεται και με τη ςυχνό 

ςϑγχυςη ανϊμεςα ςτη λεκτικό αναπαρϊςταςη τησ ςυμπεριφορϊσ απϐ τουσ φορεύσ τησ και ςτην 

ύδια την αυτοπρϐςωπη παρατόρηςό τησ απϐ τον εθνογρϊφο.  

II. Η ςυνομιλύα ανϊμεςα ςτην ανθρωπολογύα και την ιςτορύα 

Απϐ την αρχό μασ ενδιϋφερε η ανθρωπολογύα που θεραπεϑουμε να ϋχει το πρϐςημο τησ 

ιςτορύασ. Τπ’ αυτό την ϋννοια ο νομοθϋτησ εϑςτοχα περιϋγραψε τη θϋςη τησ ανθρωπολογύασ 

δύπλα ςτην ιςτορύα ςτην αρχικό ονοματοθεςύα του Σμόματοσ. ήμωσ για να μπορϋςει η 

ανθρωπολογύα να ςυνομιλόςει με την ιςτορύα (και ενδεχομϋνωσ και αμοιβαύα να 

«χρωματιςτοϑν») ϋπρεπε πρώτα να υπϊρξει αυτϐνομα ωσ διακριτϐσ επιςτημονικϐσ κλϊδοσ ςτον 

ελληνικϐ ακαδημαώκϐ χώρο. Με αυτϐ το πνεϑμα τϋθηκαν οι αρχικϋσ μασ προτεραιϐτητεσ: 

πρώτον, ανθρωπολογύα αυτϐνομα ςυγκροτημϋνη· δεϑτερον, ςυνομιλύα με την ιςτορύα. Οι 

προτεραιϐτητεσ αυτϋσ ϋχουν πια τροποποιηθεύ. Αυτϐ που επιβϊλλεται εύναι η ςυνϋχιςη τησ 

προςπϊθειασ ουςιαςτικόσ ςυνομιλύασ των δϑο επιςτημών, τϐςο ςτην μεταπτυχιακό ϋρευνα ϐςο 

και ςτη διδαςκαλύα.  

III. Σο υποκειμενικϐ ζότημα 

Παρϊ τισ λύγο πολϑ κοινϋσ ακαδημαώκϋσ καταβολϋσ τησ πλειοψηφύασ των διδαςκϐντων, ςε 

αρκετϋσ περιπτώςεισ παρατηρόθηκαν ςημαντικϋσ δυςκολύεσ ςτη ςυμφωνύα και εφαρμογό νϋων 

–αλλϊ κατϊ τα ϊλλα δοκιμαςμϋνων– παιδαγωγικών πρακτικών ςε ϋγκυρα πανεπιςτημιακϊ 

ιδρϑματα του εξωτερικοϑ. υχνϊ οι προτεινϐμενεσ «καινοτομύεσ» (πχ ςεμινϊριο Σετϊρτησ, θερινό 

ςυνϊντηςη υποψηφύων διδακτϐρων, πιο πρϐςφατα το ςεμινϊριο υποςτόριξησ διπλωματικών 

εργαςιών) αντιμετωπύςτηκαν με δυςπιςτύα, με αποτϋλεςμα να υπϊρξουν δυςκολύεσ ςτην αρχικό 

τουσ εφαρμογό. Οι δυςκολύεσ αυτϋσ προϋκυψαν εύτε λϐγω διαφορετικών παιδαγωγικών 

αντιλόψεων εύτε λϐγω μετατροπόσ των καινοτομιών ςε πεδύα αντιπαρϊθεςησ. 

IV. Για τισ κατευθϑνςεισ τησ ανθρωπολογικόσ και ιςτορικόσ ϋρευνασ ςτο ΣΚΑΙ 

Σο μεγαλϑτερο μϋροσ τησ διδακτορικόσ ϋρευνασ ςτο ΣΚΑΙ ϋχει εθνογραφικϐ προςανατολιςμϐ και 

γεωγραφικό επικϋντρωςη ςτην Ελλϊδα. Ο κοινϐσ αυτϐσ τϐποσ αξύζει να ςχολιαςτεύ τϐςο ςε 

ςχϋςη με τη διεθνό εικϐνα τησ ανθρωπολογικόσ ϋρευνασ ςτην Ελλϊδα ϐςο και ςε ςχϋςη με την 

ιςτορικό ϋρευνα ςτο Σμόμα.  

ήπωσ προκϑπτει απϐ την ανϊλυςη μιασ βϊςησ δεδομϋνων για τισ διδακτορικϋσ διατριβϋσ που 

βαςύζονται ςε εθνογραφικό ϋρευνα ςτον ελληνικϐ χώρο, τισ τελευταύεσ δϑο δεκαετύεσ 

παρατηρεύται η ελληνοπούηςη τησ εθνογραφικόσ ϋρευνασ που εξειδικεϑεται ςτην Ελλϊδα, 

πρώτον και κϑριο, ωσ προσ την ταυτϐτητα των ερευνητών (ενώ την περύοδο μϋχρι το 1990 οι 

Ϊλληνεσ εθνογρϊφοι αποτελοϑςαν περύπου το 26% του ςυνϐλου, απϐ το 1990 μϋχρι ςόμερα το 

αντύςτοιχο ποςοςτϐ ανόλθε ςτο 86%), και δεϑτερον, ςε αρκετϊ μικρϐτερο βαθμϐ, ωσ προσ την 
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θεςμικό τησ αφετηρύα (την περύοδο 1990-2003 η αγγλοςαξονικό θεςμικό πρωτοκαθεδρύα 

ςταδιακϊ περιορύζεται ςε 57%, ενώ η ελληνικό θεςμικό ςυμμετοχό ανεβαύνει ςτο 22% του 

ςυνϐλου).3 ε αυτϐ το πλαύςιο και ςε επύπεδο Σμημϊτων, το Σμόμα μασ εύναι πλϋον διεθνώσ ο 

μεγαλϑτεροσ παραγωγϐσ διδακτορικών διατριβών με εθνογραφικό επικϋντρωςη ςτην Ελλϊδα. 

Πρϐκειται για ϋνα διακριτικϐ γνώριςμα ςτο επύπεδο τησ ερευνητικόσ ταυτϐτητασ που, παρϊ τισ 

ϐποιεσ αδυναμύεσ και παρενϋργειεσ, ϋχει υποςτηριχτεύ επιμελώσ και απϐ ςυναφεύσ 

δραςτηριϐτητεσ (π.χ. επιςτημονικϋσ ςυναντόςεισ) και αξύζει να αξιοποιηθεύ προςεκτικϊ, αλλϊ 

και να ςυνδεθεύ πιο αποτελεςματικϊ με τουσ κϑκλουσ μεταπτυχιακών μαθημϊτων.  

Απϐ ανθρωπολογικό ϊποψη, ωςτϐςο, μια τϋτοια ερευνητικό μονομϋρεια κινδυνεϑει να 

ακυρώςει ςτην πρϊξη τον ςυγκριτικϐ προςανατολιςμϐ που οφεύλει να διαθϋτει κϊθε 

ανθρωπολογικϐ παιδαγωγικϐ και ερευνητικϐ εγχεύρημα. Η ερευνητικό εξειδύκευςη ςτην Ελλϊδα 

πρϋπει ςτο μϋτρο του δυνατοϑ να ςυμπληρωθεύ απϐ αντύςτοιχεσ επικεντρώςεισ ςε ϊλλεσ, κατϊ 

προτύμηςη γειτονικϋσ, κοινωνύεσ. Ψσ ϋνα βαθμϐ η ερευνητικό ςτροφό ςε μεταναςτευτικοϑσ 

πληθυςμοϑσ, ςτουσ «οικεύουσ ϊλλουσ», που πρϐςφατα ςυντελεύται ςε επύπεδο διατριβών, 

ςυνιςτϊ δϐκιμη απϊντηςη ςτο πρϐβλημα. ε κϊθε περύπτωςη αυτϐ κατϊ τη γνώμη μου εύναι ϋνα 

ιδιαύτερα ςημαντικϐ ζότημα που πρϋπει να μασ απαςχολόςει ςτο πλαύςιο τησ ανανϋωςησ των 

μεταπτυχιακών μασ ςπουδών.  

Εξύςου και ύςωσ περιςςϐτερο ςημαντικϐ θϋμα εύναι η ςχετικό καθυςτϋρηςη ςτην ανϊπτυξη 

τησ ιςτορικόσ διδακτορικόσ ϋρευνασ. Αυτό μϋχρι πρϐςφατα αντανακλοϑςε τισ ιδρυτικϋσ 

επιςτημονικϋσ προτεραιϐτητεσ ςτη διαμϐρφωςη των μεταπτυχιακών μασ ςπουδών. ήμωσ οι 

προτεραιϐτητεσ αυτϋσ αναθεωρόθηκαν μετϊ την ϋναρξη λειτουργύασ του ΠΜ. Εκτιμώ ϐτι οι 

ςυνθόκεσ εύναι αρκετϊ ώριμεσ για την πιο ςυμμετρικό ανϊπτυξη τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ ςτο 

Σμόμα μασ. Και εδώ πρϋπει να μασ απαςχολόςει η εξειδύκευςη, ζότημα που χρειϊζεται να 

προςεγγιςτεύ με επιςτημονικϊ κριτόρια αλλϊ και με ρεαλιςμϐ. Τπϊρχουν δϑο δεδομϋνα που 

μπορεύ να αξιοποιηθοϑν, μετατρεπϐμενα ϋτςι ςε πλεονεκτόματα. Σο πρώτο και αυτονϐητο εύναι 

τα ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα των ιςτορικών του Σμόματοσ. Ϊνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ των 

ιςτορικών εξειδικεϑονται ςτη νεϐτερη και ςϑγχρονη περύοδο, ενώ το πεδύο τουσ εκτεύνεται ςε 

μϋροσ του ευρϑτερου ιςτορικοϑ χώρου τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ με επύκεντρο την 

Ελλϊδα. Σο δεϑτερο εύναι η γεωγραφικό θϋςη του Σμόματοσ, ςτο ςϑνορο ανϊμεςα ςε κρϊτη, 

ηπεύρουσ και ευρϑτερουσ ςχηματιςμοϑσ. Η γειτνύαςη με την Σουρκύα και τη Μϋςη Ανατολό εύναι 

αξιοποιόςιμη, ϐμωσ χρειϊζεται η αντύςτοιχη ιερϊρχηςη των ςτϐχων μασ και ο μεςοπρϐθεςμοσ 

προγραμματιςμϐσ για την υλοπούηςό τουσ. 

 

                                                                    

3 ήςον αφορϊ τισ χώρεσ παραγωγόσ εθνογραφικοϑ ϋργου για την Ελλϊδα ςε διδακτορικϐ επύπεδο, 
ξεχωρύζουν τϋςςερισ. Προηγεύται η Βρετανύα (23 διατριβϋσ την περύοδο 1990-2003) και ακολουθοϑν οι 
Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ (18), η Ελλϊδα (13) και η Γαλλύα (13). Σην τρϋχουςα δεκαετύα η τϊςη ελληνοπούηςησ 
φαύνεται να εύναι πολϑ ιςχυρϐτερη. 
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“Auteurs grecs et paysages coloniaux romains”, Historia 56(3), 2007, 302-321. 

“Hadrian’s Panhellenion: A Network of Cities?”, Mediterranean Historical Review 22(2), 2007, 

295-308. 

με τη Λ. Μενδώνη, «Αιλύου Αριςτεύδη, Εισ το Αιγαύον πϋλαγοσ: Μικρό και μεγϊλη ιςτορύα ςε χώρο, 

τϐπουσ και τοπύα», ςτο P. Doukellis (επιμ.), Histoires du paysage, Δημοςιεϑματα περιοδικοϑ 

Αρχαιογνωςύα 7, 2007, 159-170. 

«Pour une histoire du paysage antique», ςτο L. Lévêque (επιμ.). Paysages de mémoire, mémoire du 

paysage, L’Harmattan 2006, 141-166. 

“L’aventure des paysages grecs (1984-2004)”, Dialοgues d’Histoire Ancienne, Supp. 1, 2005, 265-

276. 

ΦΑΡΗ ΕΞΕΡΣΖΟΓΛΟΤ (αναπληρωτόσ καθηγητόσ) 

Οι «χαμϋνεσ πατρύδεσ» πϋρα απϐ την νοςταλγύα: Μια κοινωνικό-πολιτιςμικό ιςτορύα των Ρωμιών 

ςτην Οθωμανικό Αυτοκρατορύα, μϋςα 19ου αρχϋσ 20οϑ αιώνα, Νεφϋλη 2010. 
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“Medicine, Philanthropy and the Construction of Poverty in Istanbul in the Nineteenth and early 

Twentieth Centuries”, ςτο L. Baruch και V. Kehriotis (επιμ.), Economy and Society on Both 

Shores of the Aegean, Alpha Bank Historical Archive 2010, 249-276. 

“Reconstituting Community: Cultural differentiation and identity politics in the Christian 

Orthodox communities in the late Ottoman era”, ςτο M. Rozen (επιμ.), Homelands and 

Diasporas: Greeks, Jews and their migration, I.B Tauris 2008, 137-154. 

“Ϊνα φϊνταςμα πλανιϋται πϊνω απϐ την Ελλϊδα: κϋψεισ για τη διαμϊχη για το εγχειρύδιο 

Ιςτορύασ τησ τ΄ Δημοτικοϑ», ϑγχρονα Θϋματα 97, 2007, 8-13. 

“Metaphors of Change: Tradition and the East/West discourse in the late Ottoman Empire”, ςτο 

A. Fragoudaki και C. Keyder (επιμ.), Copying with Modernity: Greece and Turkey in their 

Encounter with Europe, 1850-1914, I.B Tauris 2007, 43-59. 

«Η Σρϊπεζα Μυτιλόνησ», ςτο Κ. Κονναρόσ (επιμ.), Αρχεύο Κουρτζό: Ιςτορικό τεκμηρύωςη, 

Ιςτορικϐ Αρχεύο Αιγαύου «Εργϊνη» 2007, 33-50. 

ΚΩΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ (μϐνιμοσ επύκουροσ καθηγητόσ) 

με τουσ C. Canakis και V. Kantsa, επιμ., Language and Sexuality through (and beyond) Gender, 

Cambridge Scholars Publishing 2010. 

με τον Γ. Γιαννιτςιώτη, επιμ., Αμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ προςεγγύςεισ του 

πολιτιςμοϑ, Αλεξϊνδρεια 2010. 

εξουαλικϐτητα: Θεωρύεσ και πολιτικϋσ τησ Ανθρωπολογύασ, επιμ., Αλεξϊνδρεια 2006. 

“Cultural Meanings of Loneliness: Kinship, sexuality and (homo)sexuality in contemporary 

Greece”, Journal of Mediterranean Studies 18(2), 2010, [αφιϋρωμα «Re-visiting Sex and Gender 

in Contemporary Greek Ethnography», επιμ. E. Georges και C. Moutsatsos], 264-282.  

“Suspicious Bodies: Erotic desire and self beyond ‘language’”, ςτο C. Canakis, V. Kantsa και Κ. 

Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality through (and beyond) Gender, Cambridge 

Scholars Publishing 2010, 171-188. 

«Ϊνα κενϐ μϋςα ςτην πϐλη: Xώροσ, διαφορϊ και ουτοπύα ςτον Κεραμεικϐ και το Γκϊζι», ςτο Κ. 

Γιαννακϐπουλοσ και Γ. Γιαννιτςιώτησ, Αμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ 

προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ, Αλεξϊνδρεια 2010, 117-138. 

με τον Γ. Γιαννιτςιώτη, «Ειςαγωγό. Εξουςύα, αντύςταςη και χωρικϋσ υλικϐτητεσ», ςτο Κ. 

Γιαννακϐπουλοσ και Γ. Γιαννιτςιώτησ, Αμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ 

προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ, Αλεξϊνδρεια 2010, 11-57. 

“Notions du politique et altérité sexuelle”, ςτο G. de Rapper και P. Sintes (επιμ.), Nomer et classer 

dans les Balkans, École Française d’Athènes 2008, 123-131. 

με τισ A. Athanasiou και P. Hantzaroula, “Introduction. Towards a New Epistemology: The 

‘affective turn’”, Historein 8, 2008, [αφιϋρωμα «Performing Emotions: Historical and 

anthropological sites of affect», επιμ. A. Athanasiou, P. Hantzaroula, D. Valatsou και K. 

Yannakopoulos], 5-16. 

«Πρϐλογοσ», Εκ των Τςτϋρων 14, Νοϋμβριοσ 2006, [αφιϋρωμα «Χυχανϊλυςη και Κοινωνικό 

Ανθρωπολογύα», επιμ. Κ. Γιαννακϐπουλοσ], 5-11. 

«‘Τποψιαςμϋνα κορμιϊ’: Επιθυμύα, ςχϋςεισ εξουςύασ και ιθαγενεύσ εννοιολογόςεισ του 

αςυνεύδητου», Εκ των Τςτϋρων 14, Νοϋμβριοσ 2006, [αφιϋρωμα «Χυχανϊλυςη και Κοινωνικό 

Ανθρωπολογύα», επιμ. Κ. Γιαννακϐπουλοσ], 52-67. 

«Πρϐλογοσ», ςτο Κ. Γιαννακϐπουλοσ Κ. (επιμ.), εξουαλικϐτητα: Θεωρύεσ και πολιτικϋσ τησ 

ανθρωπολογύασ, Αλεξϊνδρεια 2006, 9-15. 

«Ιςτορύεσ ςεξουαλικϐτητασ», ςτο Κ. Γιαννακϐπουλοσ Κ. (επιμ.), εξουαλικϐτητα: Θεωρύεσ και 

πολιτικϋσ τησ ανθρωπολογύασ, Αλεξϊνδρεια 2006, 17-102.  
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«Πϐλεμοι μεταξϑ ανδρών: Ποδϐςφαιρο, ανδρικϋσ ςεξουαλικϐτητεσ και εθνικιςμού», ϑγχρονα 

Θϋματα 88, 2005, 58-67. 

ΦΡΙΣΟ ΜΠΕΛΛΑ (μϐνιμοσ επύκουροσ καθηγητόσ) 

«Tα οικονομικϊ αποτελϋςματα, η κεφαλαιουχικό διϊρθρωςη και η χρηματοδϐτηςη του 

ελληνικοϑ εμπορύου: 2008-2010», ςτο Ι. Φαςύδ (επιμ.), Ετόςια Έκθεςη Ελληνικοϑ Εμπορύου 

2009, Εθνικό υνομοςπονδύα Ελληνικοϑ Εμπορύου 2009, μϋροσ γ΄, 83–147. 

«Γλωςςϊρι χρηματοοικονομικών ϐρων και δεικτών», ςτο Ι. Φαςύδ (επιμ.), Ετόςια Έκθεςη 

Ελληνικοϑ Εμπορύου 2009, Εθνικό υνομοςπονδύα Ελληνικοϑ Εμπορύου 2009, παρϊρτημα δ΄, 

192–197. 

με τουσ Β. Ζϊνου και Μ. κοϑρτο, “Implementation of the European Water Framework Directive: 

Procedures and a simple model for the identification of the most cost-effective methods in 

eutrophicated catchments”, Water Policy, υπϐ ϋκδοςη, διαθϋςιμο ηλεκτρονικϊ ςτο 

www.iwapolonline.com, Articles in press-corrected proofs, doi:10.2166/wp.2009.120, 2009, 

1-13. 

«Δειγματοληπτικό ϋρευνα τησ ICAP για την ανταγωνιςτικϐτητα των επιχειρόςεων», ςτο Ετόςια 

Έκθεςη για την Ανταγωνιςτικϐτητα 2006, Εθνικϐ υμβοϑλιο Ανταγωνιςτικϐτητασ και 

Ανϊπτυξησ/Τπουργεύο Ανϊπτυξησ 2007, ειδικϐ θϋμα 2, 257-284 (με ςτατιςτικό βοόθεια απϐ 

τον Ε. Λουκό). 

με τον Κ. Αώβαλό, «Προτϊςεισ πολιτικόσ για βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ». ςτο Ετόςια 

Έκθεςη για την Ανταγωνιςτικϐτητα 2006, Εθνικϐ υμβοϑλιο Ανταγωνιςτικϐτητασ και 

Ανϊπτυξησ/Τπουργεύο Ανϊπτυξησ 2007, 187-214. 

με τουσ Κ. Αώβαλό και Α. Σορτοπύδη, «Αξιολϐγηςη τησ προϐδου εφαρμογόσ του Εθνικοϑ 

Προγρϊμματοσ Μεταρρυθμύςεων ςτο πλαύςιο τησ τρατηγικόσ τησ Λιςαβϐνασ: 

Αποτελϋςματα ϋρευνασ του ΕΒ και τησ ICAP ςτισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ», ICAP, επτϋμβριοσ 

2006. 

με τον Κ. Αώβαλό, «Σα ελληνικϊ νοικοκυριϊ: Εκτιμόςεισ για το 2005 και προςδοκύεσ για το 2006. 

Αποτελϋςματα δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ». ΙCAP, Ιοϑνιοσ 2006. 

με τουσ Κ. Αώβαλό και Α. Σορτοπύδη «Η ελληνικό βιομηχανύα: Μεταπούηςη, παροχό ηλεκτρικοϑ 

ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και νεροϑ, καταςκευϋσ. Εκτιμόςεισ των βαςικών οικονομικών 

μεγεθών για το 2005», ICAP – ΕΒ, Απρύλιοσ 2006. 

με τουσ Κ. Αώβαλό και Γ. Παναγιωτύδη, «Ο ελληνικϐσ εταιρικϐσ τομϋασ: 2003-2004», ςτο Greece in 

Figures. Ελληνικϐσ Οικονομικϐσ Οδηγϐσ 2006, ΙCAP, Ιανουϊριοσ 2006, 30-229. 

με τον Κ. Αώβαλό, «Σα ελληνικϊ νοικοκυριϊ: Εκτιμόςεισ για το 2004 και προςδοκύεσ για το 2005. 

Αποτελϋςματα δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ», ΙCAP, Ιοϑλιοσ 2005. 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ (μϐνιμοσ επύκουροσ καθηγητόσ) 

Skyros Carnival, φωτογραφύεσ: D. Blau, κεύμενο: Α. Αμανατύδη και Π. Πανϐπουλοσ, CD + DVD: 

Steven Feld, VoxLox 2010. 

Απϐ τη μουςικό ςτον όχο: Εθνογραφικϋσ μελϋτεσ των Steven Feld, Marina Roseman και Anthony 

Seeger, επιμ., Αλεξϊνδρεια 2005. 

«Διαςχύζοντασ την πϐλη: Ηχητικϋσ ανανοηματοδοτόςεισ του χώρου, του χρϐνου και των 

αιςθόςεων ςτο ςϑγχρονο αςτικϐ πλαύςιο», ςτο Κ. Γιαννακϐπουλοσ και Γ. Γιαννιτςιώτησ 

(επιμ.), Aμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ, 

Αλεξϊνδρεια 2010, 163-193. 

“The Gender of Voice: Transgressing the boundaries of bodily sound”, ςτο C. Canakis, V. Kantsa 

και K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) Beyond Gender, 

Cambridge Scholars Publishing 2010, 205-218. 
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«‘Ηχοτρϐπια’: Ο εντοπιςμϐσ/εκτοπιςμϐσ τησ ακουςτικόσ εμπειρύασ ςτη ςϑγχρονη ηχητικό 

τϋχνη», Πολυφωνύα 13, 2008, 117-123. 

«ώμα, μουςικό και προφορικϐτητα: Ανθρωπολογικϋσ ςημειώςεισ για το ςώμα των μουςικών 

των μουςικών οργϊνων», ςτο Προφορικϐτητεσ (Πρακτικϊ Ημερύδασ), ΣΕΙ Ηπεύρου 2007, 78-

85. 

«Επιςτρϋφοντασ ςτο γενϋθλιο τϐπο: Οι τοπικού ςϑλλογοι και η πολιτιςμικό καταςκευό του 

τϐπου», ςτο Ε. Παπαταξιϊρχησ (επιμ.), Περιπϋτειεσ τησ ετερϐτητασ: Η παραγωγό τησ 

πολιτιςμικόσ διαφορϊσ ςτη ςημερινό Ελλϊδα, Αλεξϊνδρεια 2006, 87-103. 

«Υωνό, κϐςμοσ και εμπειρύα: Γλώςςα και περιβϊλλον ςτην εθνογραφύα τησ Παποϑα Νϋασ 

Γουινϋασ, ςτο Μουςικό, όχοσ και τϐποσ (Πρακτικϊ Ημερύδασ), ΣΕΙ Ηπεύρου 2006, 19-33. 

“Retour au village natal: Associations locales et renouveau culturel”, Ethnologie Française 35(2), 

2005, 243-254. 

«Η πατρύδα ωσ όχοσ και ο όχοσ ωσ πατρύδα: Πολιτιςμικϊ και προςωπικϊ ηχοτοπύα ςτα 

διηγόματα του Φρ. Φρηςτοβαςύλη», Δοκιμϋσ 13-14, 2005, 277-307. 

«Ϋχοι, ςώματα, ςυναιςθόματα: Ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ του όχου των κρουςτών», 

Μουςικϐσ Λϐγοσ 6, 2005, 15-31. 

«Ειςαγωγό», ςτο Π. Πανϐπουλοσ (επιμ.), Απϐ τη μουςικό ςτον όχο: Εθνογραφικϋσ μελϋτεσ των 

Steven Feld, Marina Roseman και Anthony Seeger, Αλεξϊνδρεια 2005, 13-31. 

«Ανθρωπολογικϋσ και ιςτορικϋσ προςεγγύςεισ του όχου», Επύμετρο ςτο Π. Πανϐπουλοσ (επιμ.), 

Απϐ τη μουςικό ςτον όχο: Εθνογραφικϋσ μελϋτεσ των Steven Feld, Marina Roseman και Anthony 

Seeger, Αλεξϊνδρεια 2005, 217-242. 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ (μϐνιμοσ επύκουροσ καθηγητόσ) 

«Erotic and Fertility Magic in the Folk Culture of Modern Greece”, ςτο J. B. Petropoulos (επιμ.), 

Greek Magic: Ancient, Medieval and Modern, Routledge 2008. 

«Ειςαγωγό», ςτο M. Douglas, Καθαρϐτητα και κύνδυνοσ, Πολϑτροπο 2006. 

ΕΥΗ ΠΛΕΞΟΤΑΚΗ (μϐνιμη επύκουρη καθηγότρια) 

με τη Ν.Askouni, “Enquête auprès des familles en milieu minoritaire: conflits politiques, distance 

culturelle et questions de methode”, ςτο M. Robin και B. Tillard (επιμ), La recherche au 

domicile des familles: Démarches et savoir faire, L Harmattan 2010, 97-117. 

«Μειονϐτητα και ςχολικό εκπαύδευςη: δυναμικϋσ ενϐσ πεδύου που αλλϊζει», ςτο Θ. Δραγώνα και 

Α. Υραγκουδϊκη (επιμ.), Πρϐςθεςη ϐχι αφαύρεςη. Πολλαπλαςιαςμϐσ ϐχι διαύρεςη: Η 

μεταρρυθμιςτικό παρϋμβαςη ςτην εκπαύδευςη τησ μειονϐτητασ τησ Θρϊκησ, Μεταύχμιο 2008, 

91-106. 

«την Ελλϊδα ό την Σουρκύα; Εκπαύδευςη και διλόμματα ταυτϐτητασ τησ ‘μουςουλμανικόσ 

μειονϐτητασ’ ςτη Θρϊκη», ςτο Ε. Παπαταξιϊρχησ (επιμ.), Περιπϋτειεσ τησ ετερϐτητασ: Η 

παραγωγό τησ πολιτιςμικόσ διαφορϊσ ςτη ςημερινό Ελλϊδα, Αλεξϊνδρεια 2006, 181-208. 

“En Grece ou en Turquie? Itineraires educatifs d’une minorite ‘musulman’ en Thrace”, Ethnologie 

Francaise 35(2), 2005, 279-290. 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ (μϐνιμη επύκουρη καθηγότρια) 

«Ο Κϐςμοσ των γυναικών: Παρϊδοςη και νεωτερικϐτητα ςτη Μυτιλόνη κατϊ το τϋλοσ του 19ου 

αιώνα (ειςαγωγικό μελϋτη ςτην ιδιωτικό αλληλογραφύα του Αρχεύου Κουρτζό», ςτο Κ. 

Κονναρόσ (επιμ.), Αρχεύο Κουρτζό: Ιςτορικό τεκμηρύωςη, Ιςτορικϐ Αρχεύο Αιγαύου «Εργϊνη» 

2007, 97-131. 
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ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑ (επύκουρη καθηγότρια) 

«Μεροληψύα κατϊ την απονομό δικαιοςϑνησ ςτα οθωμανικϊ ιεροδικεύα», ςτο Κ. Λϊππασ, Α. 

Αναςταςϐπουλοσ και Η. Κολοβϐσ (επιμ.), Μνόμη Πηνελϐπησ τϊθη: Μελϋτεσ ιςτορύασ και 

φιλολογύασ, Πανεπιςτημιακϋσ Εκδϐςεισ Κρότησ 2010, 39-53. 

«Αναζητώντασ μια νϋα εικϐνα για την Οθωμανικό Αυτοκρατορύα: Επιτυχύεσ και ϐρια των 

πρϐςφατων αναθεωρόςεων τησ οθωμανικόσ ιςτορύασ», Ειςαγωγό ςτο S. Faroqhi, Η 

Οθωμανικό Αυτοκρατορύα και ο κϐςμοσ γϑρω τησ, Εκδϐςεισ του Εικοςτοϑ Πρώτου 2009, 17-

41. 

«Οθωμανικό κοινωνικό ιςτορύα: Aναςτοχαςμϐσ και τϊςεισ ϋρευνασ», ςτο Υ. Σςιμπιρύδου και Δ. 

ταματϐπουλοσ (επιμ.), Οριενταλιςμϐσ ςτα ϐρια: Απϐ τα οθωμανικϊ Βαλκϊνια ςτη ςϑγχρονη 

Μϋςη Ανατολό, Κριτικό 2008, 99-124. 

“Marrying in Seventeenth-Century Mostar”, ςτο E. Kolovos, P. Kotzageorgis, S. Laiou και M. 

Sariyannis (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a social and 

economic history, The Isis Press 2007, 115-134. 

«Η πϐλη και η περιοχό τησ Βϋροιασ ςτουσ οθωμανικοϑσ χρϐνουσ», ςτο Ημαθύασ Μελετόματα. 

Πρακτικϊ Ημερύδασ, Οι Υύλοι του Βυζαντινοϑ Μουςεύου Βερούασ 2007, 53-61. 

“Neomartyr without a Message”, Archivum Ottomanicum 23, 2005/06, 155-175. 

«Φριςτιανού και μουςουλμϊνοι ςτην Οθωμανικό Αυτοκρατορύα των πρώιμων νεϐτερων χρϐνων: 

Iςτοριογραφικϋσ προςεγγύςεισ», Ειςαγωγό ςτο M. Greene, Κρότη, ϋνασ κοινϐσ κϐςμοσ, 

Εκδϐςεισ του Εικοςτοϑ Πρώτου 2005, 15-37. 

“Çuha for the Janissaries – Velençe for the Poor: Competition for Raw Material and workforce 

between Salonica and Veria, 1600-1650”, ςτο S. Faroqhi και R. Deguilhem (επιμ.), Crafts and 

Craftsmen of the Middle East: Fashioning the individual in the Muslim Mediterranean, I.B. Tauris 

2005, 121-152.  

“Moneylenders and Landowners: In search of urban Muslim elites in the early modern Balkans”, 

ςτο A. Anastasopoulos (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire, Crete University Press 

2005, 135-147. 

ΚΩΣΑ ΚΑΝΑΚΗ (επύκουροσ καθηγητόσ) 

με τουσ V. Kantsa και K. Yannakopoulos, επιμ., Language and Sexuality through (and beyond) 

Gender, Cambridge Scholars Publishing 2010. 

Ειςαγωγό ςτην πραγματολογύα: Γνωςτικϋσ και κοινωνικϋσ ϐψεισ τησ γλωςςικόσ χρόςησ, Εκδϐςεισ 

του Εικοςτοϑ Πρώτου 2007.  

με τουσ A. Athanasiadou και B. Cornillie, επιμ., Paths of Subjectivity, Mouton de Gruyter 2006. 

“Eroticizing homo-subjectivities in online personals”, ςτο C. Canakis, V. Kantsa και K. 

Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality through (and beyond) Gender, Cambridge 

Scholars Publishing 2010. 

“Introduction. On language, sexuality, and other creatures” ςτο C. Canakis, V. Kantsa και K. 

Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality through (and beyond) Gender, Cambridge 

Scholars Publishing 2010. 

«Ελλϊσ – Σουρκύα: Διγλωςςύα; Γλωςςικϐσ τουρκιςμϐσ και δημοτικιςμϐσ», Μελϋτεσ για την 

Ελληνικό Γλώςςα 30, 2010, 261-274. 

«Ο εθνικϐσ κορμϐσ: Γλώςςα, ςεξουαλικϐτητα και εθνϐτητα ςτο βαλκανικϐ εθνικϐ αφόγημα», 

Eneken 18, 2010, 119-136. 

«Εκφρϊζοντασ ανδρικϋσ ομοερωτικϋσ επιθυμύεσ και υποκειμενικϐτητεσ ςτο διαδύκτυο», 

ϑγχρονα Θϋματα 105, 2009, 78-83. 
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«Γλώςςα, αρςενικϐτητα και ςεξουαλικϐτητα ςτο διαδύκτυο», Μελϋτεσ για την Ελληνικό Γλώςςα 

28, 2007, 159-170. 

«Αποκωδικοποιώντασ τη γλώςςα τησ μαρκϋτασ: Ομοςεξουαλικϐτητα και εμπορεϑςιμη 

αρςενικϐτητα», ϑγχρονα Θϋματα 98, 2007, 55-59. 

«Γλώςςα, αρςενικϐτητα και ςεξουαλικϐτητα ςτο διαδύκτυο», ςτο Μελϋτεσ για την ελληνικό 

γλώςςα: Γλώςςα και κοινωνύα. Πρακτικϊ τησ ετόςιασ ςυνϊντηςησ του Σομϋα Γλωςςολογύασ 

του Σμόματοσ Υιλολογύασ τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου 

Θεςςαλονύκησ, 21-22 ΜαϏου 2007. 

ΒΕΝΕΣΙΑ ΚΑΝΣΑ (επύκουρη καθηγότρια) 

Δυνϊμει φύλεσ, δυνϊμει ερωμϋνεσ, Πολϑχρωμοσ Πλανότησ 2010. 

με τουσ C. Canakis και K. Yannakopoulos, επιμ., Language and Sexuality through (and beyond) 

Gender, Cambridge Schοlars Publishing 2010. 

με τουσ Ε. Παπαταξιϊρχη και Β. Μουτϊφη, επιμ., Υϑλο και κοινωνικϋσ επιςτόμεσ ςτη ςϑγχρονη 

Ελλϊδα, Αλεξϊνδρεια 2010. 

«Lesvia: (i) a same-sex desiring woman (ii) a woman inhabitant of Lesbos island: The re-

introduction of a word of Greek origin into modern Greece», ςτο C. Canakis, V. Kantsa και K. 

Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality through (and beyond) Gender, Cambridge 

Scholars Publishing 2010, 25-42. 

«Περπατώντασ αγκαλιαςμϋνεσ ςτουσ δρϐμουσ τησ Αθόνασ: Ομϐφυλεσ ςεξουαλικϐτητεσ ςε 

αςτικϊ περιβϊλλοντα», ςτο Κ. Γιαννακϐπουλοσ και Γ. Γιαννιτςιώτησ (επιμ.), Αμφιςβητοϑμενοι 

χώροι: Φωρικϋσ προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ, Αλεξϊνδρεια 2010, 195-226. 

“VIZIBILITY: Women, same-sex sexualities and the subversion (?) of gender”, Journal of 

Mediterranean Studies 18(2), 2010, [αφιϋρωμα «Re-visiting Sex and Gender in Contemporary 

Greek Ethnography», επιμ. E. Georges και C. Moutsatsos], 213-240. 

με τον Ε. Παπαταξιϊρχη «Φρόςεισ του φϑλου ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ: Ϊνασ ελληνικϐσ 

απολογιςμϐσ», ςτο Β. Καντςϊ, Β. Μουτϊφη και Ε. Παπαταξιϊρχησ (επιμ.), Υϑλο και κοινωνικϋσ 

επιςτόμεσ ςτη ςϑγχρονη Ελλϊδα, Αλεξϊνδρεια 2010, 1-50. 

«‘Μετατοπύςεισ’: Απϐ τη μελϋτη του φϑλου ςτη μελϋτη τησ ςεξουαλικϐτητασ». Πρακτικϊ 

ςυνεδρύου «Σο φϑλο ςτη διδαςκαλύα: Επιςτημολογικϊ και εκπαιδευτικϊ ζητόματα», 

Θεςςαλονύκη, 4-6 Υεβρουαρύου 2010, http://www.isotita.uoa.gr/elegyp/. 

«Ιςτορύεσ διαφορϊσ: Μερικϋσ ςκϋψεισ για τη λεςβιακό ταυτϐτητα», ςτο Σο Πηγϊδι τησ Μοναξιϊσ: 

Πολλαπλϋσ αναγνώςεισ, Λεςβιακό Ομϊδα Αθόνασ - Κουκύδα 2009, 9-15. 

«Οικεύεσ ϋννοιεσ ςε ανούκειουσ ςυνδυαςμοϑσ: Ο φεμινιςμϐσ, το φϑλο, η ςεξουαλικϐτητα και το 

ανατρεπτικϐ γϋλιο», ςτο J. Butler, Αναταραχό φϑλου: Υεμινιςμϐσ και η ανατροπό τησ 

ταυτϐτητασ, Αλεξϊνδρεια 2009, ix-xxiii. 

«Ορατϊ αϐρατεσ, αϐρατα ορατϋσ». Πρακτικϊ ημερύδασ «εξουαλικϐτητεσ και Υϑλα: Λεςβιακϋσ, 

Γκϋι, Αμφύ, Σρανσ και Queer Κοινϐτητεσ ςτην Ελλϊδα», Αθόνα, 9 ΜαϏου 2009, [Προφεςτιβαλικό 

εκδόλωςη του Athens Pride], http://www.athenspride.eu/imerida09-05-09/venetia_ 

kantsa.pdf. 

«Αύμα, χώμα και μϑθοι που επιμϋνουν», Ειςαγωγό ςτο A. Kuper, Η επανϊκαμψη τησ πρωτϐγονησ 

κοινωνύασ: Μεταμορφώςεισ ενϐσ μϑθου, Αλεξϊνδρεια 2007, xiii-xxxv. 

«χϋςεισ οικογενειακϋσ, ςχϋςεισ ομϐφυλεσ: Διευρϑνςεισ και επαναςημαςιοδοτόςεισ τησ 

οικογϋνειασ», ςτο Ν. Φατζητρϑφων και Θ. Παπαζόςη (επιμ.), Σο φϑλο και η ςυμπεριφορϊ του, 

Επύκεντρο 2007, 143-160. 

«Κϊποιοι τϐποι ϋχουν διαφορετικό ενϋργεια: Σαξύδι ςτον τϐπο που γϋννηςε τη απφώ», ςτο Σο 

Αιγαύο: Μια διϊςπαρτη πϐλη – The dispersed urbanity of the Aegean Archipelago, [10η Διεθνόσ 
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Ϊκθεςη Αρχιτεκτονικόσ, Μπιενϊλε Βενετύασ, «Πϐλεισ, αρχιτεκτονικό και κοινωνύα»], 

Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ 2006, 138-156. 

«Μια ϊρρηκτη ςχϋςη: Η ςυνϑπαρξη φϑλου και ςυγγϋνειασ ςτην ανθρωπολογικό θεωρύα και 

πρακτικό», ϑγχρονα Θϋματα 94, 2006, 72-78. 

«Οικογενειακϋσ υποθϋςεισ: Μητρϐτητα και ομϐφυλεσ ερωτικϋσ ςχϋςεισ» ςτο Ε. Παπαταξιϊρχησ 

(επιμ.), Περιπϋτειεσ τησ ετερϐτητασ: Η παραγωγό τησ πολιτιςμικόσ διαφορϊσ ςτη ςημερινό 

Ελλϊδα, Αλεξϊνδρεια 2006, 355-381. 

«Αναθεωρόςεισ: ήταν το φϑλο μπολιϊςτηκε με τη ςεξουαλικϐτητα», Πρακτικϊ Διεθνοϑσ 

υνεδρύου «Υϑλο, Φρόμα και Ανταλλαγό», Μυτιλόνη, 9-11 Δεκεμβρύου 2005, http:// 

www.sa.aegean.gr/msc/postgraduate_gender_ activity_event_prak.html. 

«Εκδηλώςεισ βύασ απϋναντι ςε ϊτομα με ομοερωτικϋσ επιλογϋσ και η υπονϐμευςη τησ ιδιϐτητασ 

του πολύτη», Πρακτικϊ 4ησ Εθνικόσ τρογγυλόσ Σρϊπεζασ «Κοινωνικό ϋνταξη και κοινωνικϐσ 

αποκλειςμϐσ του ‘Άλλου’: Ένα υπαρκτϐ δύπολο αντύθεςησ μϋςα ςτο ςϑγχρονο κοινωνικϐ 

γύγνεςθαι;», Αθόνα, 7 Δεκεμβρύου 2005, http://www.antigone.gr/RoundTables/2005/ 

NRT2005.pdf, 84-88. 

ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΙΣΙΩΣΗ (λϋκτορασ) 

με τον Κ. Γιαννακϐπουλο, επιμ., Αμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ προςεγγύςεισ του 

πολιτιςμοϑ, Αλεξϊνδρεια 2010. 

με τισ D. Lampropoulou και C. Salvatera, επιμ., Rhetorics of Work, Edizioni Plus-Pisa University 

Press 2008. 

Η κοινωνικό ιςτορύα του Πειραιϊ: Η ςυγκρϐτηςη τησ αςτικόσ τϊξησ, 1860-1910, Νεφϋλη 2006. 

«Ο Πϊτρικ Σζϐυσ και η κοινωνικό ιςτορύα», Προλογικϐ ςημεύωμα ςτο P. Joyce, ϑγχρονη Πϐλη: Η 

διακυβϋρνηςη τησ ελευθερύασ, Πλϋθρον 2010, 11-28. 

«Ο Ωρησ Βελουχιώτησ επιςτρϋφει ςτη Λαμύα: Διαμϊχεσ γϑρω απϐ ϋνα μνημονικϐ τϐπο», ςτο Κ. 

Γιαννακϐπουλοσ και Γ. Γιαννιτςιώτησ (επιμ.), Αμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ 

προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ, Αλεξϊνδρεια 2010, 267-314. 

με τον Κ. Γιαννακϐπουλο, «Ειςαγωγό. Εξουςύα, αντύςταςη και χωρικϋσ υλικϐτητεσ», ςτο Κ. 

Γιαννακϐπουλοσ και Γ. Γιαννιτςιώτησ (επιμ.), Αμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ 

προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ, Αλεξϊνδρεια 2010, 11-57. 

«Social History in Greece: New perspectives”, East Central Europe/L’Europe du Centre-Est 34-

35(1-2), 2007/08, 101-130. 

με τη D. Lampropoulou, “Introduction”, ςτο Y. Yiannitsiotis, D. Lampropoulou και C. Salvatera 

(επιμ.), Rhetorics of Work, Edizioni Plus-Pisa University Press 2008, xvi-xxviii. 

«Οι ‘μεταμορφώςεισ’ του επιχειρηματικοϑ εαυτοϑ: Η ςυγκρϐτηςη τησ ανδρικόσ 

υποκειμενικϐτητασ ςτην αυτοβιογραφύα του Πϊνου Κουρτζό», ςτο Κ. Κονναρόσ (επιμ.), 

Αρχεύο Κουρτζό: Ιςτορικό τεκμηρύωςη, Ιςτορικϐ Αρχεύο Αιγαύου «Εργϊνη» 2007, 133-150. 

με τουσ A. Liakos και D. Lampropoulou, “Work and Gender in Greek Historiography during the 

Last Three Decades”, ςτο B. Waaldjik (επιμ.), Professions and Social Identity: New European 

historical research on work, gender and society, Edizioni Plus-Piza University Press 2006, 1-14. 

«De ‘l’homme laborieux’ { la sociabilité bourgeoise: Loisirs contrastés au Pirée pendant le XIXe 

siècle», ςτο R. Beck και A. Madoeuf (επιμ.), Divertissements et loisirs dans les sociétés urbaines 

à l’époque moderne et contemporaine, Presses Universitaires François Rabelais 2005, 331-343.  

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ (λϋκτορασ) 

“Experiencing Tango as It Goes Global: Passion, ritual and play”, ςτο G. Klein (επιμ.), Tango in 

Translation: Tanz zwischen Medien, Kulturen, Kunst und Politik, Transcript 2009, 57-74. 
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«Συρύ και ϋθνοσ» ςτο Ε. Παπαταξιϊρχησ (επιμ.), Περιπϋτειεσ τησ ετερϐτητασ: Η παραγωγό τησ 

πολιτιςμικόσ διαφορϊσ ςτη ςημερινό Ελλϊδα, Αλεξϊνδρεια 2006, 139-158. 

“Au pays de la feta: négociation de la grécité dans le contexte européen”, Ethnologie Française 

35(2), 2005, 255-265. 

ΑΙΜΙΛΙΟ ΣΕΚΕΝΗ (λϋκτορασ) 

«Ο βϊτραχοσ, ο χαμαιλϋοντασ και οι ϊνθρωποι …: ‘Υϑςη’, ‘κοινωνύα’ και ‘πρϐςωπο’ ςτουσ 

Μπαμιλεκϋ του δυτικοϑ Καμεροϑν», ςτο Κ. Ζώρασ και Υ. Μπαντιμαροϑδησ (επιμ.), Οι 

κοινωνικϋσ επιςτόμεσ ςόμερα, Εκδϐςεισ ϊκκουλα 2007, 387-405. 

 «Ο κυνηγϐσ και οι αυτϐχθονεσ: υγγϋνεια, τελετουργύα και πολιτικϐ ςε μια φυλαρχύα Μπαμιλεκϋ 

(δυτικϐ Καμεροϑν)», Σο Βόμα των Κοινωνικών Επιςτημών 43, 2005, 185-217. 

ΠΟΘΗΣΗ ΦΑΝΣΖΑΡΟΤΛΑ (λϋκτορασ) 

«Ϊμφυλεσ ςχϋςεισ και αντιλόψεισ για τη ςεξουαλικϐτητα: εργϊτριεσ και υπηρϋτριεσ ςτη 

μεταπολεμικό Αθόνα», ςτο Β. Καραμανωλϊκησ, Ε. Ολυμπύτου και Ι. Παπαθαναςύου (επιμ.), Η 

ελληνικό νεολαύα ςτον 20ϐ αιώνα: Πολιτικϋσ διαδρομϋσ, κοινωνικϋσ πρακτικϋσ και πολιτιςτικϋσ 

εκφρϊςεισ, Θεμϋλιο 2010, 259-273. 

«Gender History and the Transformation of the Poetics of Historical Knowledge», Historein 10, 

2010, 48-70. 

«Public Discourses on Sexuality and Narratives of Sexual Violence of Domestic Servants in Greece 

(1880-1945)», Journal of Mediterranean Studies, 18(2), 2010, [αφιϋρωμα «Re-visiting Sex and 

Gender in Contemporary Greek Ethnography», επιμ. E. Georges και C. Moutsatsos], 283-310.  

«Μια γενεαλογύα του αποκλειςμοϑ τησ ϋμμιςθησ οικιακόσ εργαςύασ απϐ την κατηγορύα τησ 

εργαςύασ», ςτο Επιςφαλόσ εργαςύα, ‘γυναικεύα εργαςύα’: Παρϋμβαςη με αφορμό την 

Κωνςταντύνα Κοϑνεβα, Ιςτορεύν-Νεφϋλη 2009, 19-30. 

«Γυναικεύα εργαςύα, ταυτϐτητα και ςχετικό νομοθεςύα ςτην Ευρώπη, 19οσ αιώνασ», ςτο Θϋματα 

Κοινωνικόσ και Οικονομικόσ Ιςτορύασ τησ Ευρώπησ, Ελληνικϐ Ανοικτϐ Πανεπιςτόμιο 2008, 

181-222. 

με τουσ A. Athanasiou και K. Yannakopoulos, “Introduction. Towards a New Epistemology: The 

‘affective turn’”, Historein 8, 2008, [αφιϋρωμα «Performing Emotions: Historical and 

anthropological sites of affect», επιμ. A. Athanasiou, P. Hantzaroula, D. Valatsou και K. 

Yannakopoulos], 5-16. 

“Perceptions of Gender and Domestic Labour in Albanian Migrants’ Testimonies in Greece”, ςτο 

H. Lutz (επιμ.), Migration and Domestic Work: A European perspective on a global theme, 

Ashgate-Aldershot 2007, 61-76. 

«Ιςτορύα του φϑλου και αλλαγό παραδεύγματοσ ςτην ιςτοριογραφύα», ϑγχρονα Θϋματα 94, 

2006, 43-49. 

“The Dynamics of the Mistress-Servant Relationship”, ςτο A. Fauve-Chamoux (επιμ.), Domestic 

Service and the Formation of the European Identity, Peter Lang 2005, 379-408. 

με την R. Sarti, “The Status of Servants’ Labour in State Policy (Greece, 1870-1960)”, ςτο S. 

Pasleau και I. Schopp (επιμ.), Proceedings of the Servant Project, τϐμ. 1, Éditions de l’Univérsité 

de Liège 2006, 225-246. 

ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΑΚΩΣΟ (διδϊςκων 407) 

“La mise au ban ‘interne’ de l’autre: les perceptions du crypto-judaisme et l’Inquisition { Venise { 

la Renaissance”, ςτο Y. Brailowsky και P. Drouet (επιμ.), Le bannissement et l’éxil en Europe 

aux XVIe et XVIIe siècles, Presse Universitaire de Rennes 2010, 31-42. 
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“Rumours, Gossip and Crypto-Jewish Identity in the Sixteenth-Century Venetian Inquisition”, 

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa/Classe di Lettere e Filosofia, ς. 5, 1(2), 2009, 

[αφιϋρωμα “Inquisizioni], 425-443. 

«Η Ιερό Εξϋταςη ςτη Βενετύα: Απϐκλιςη, ςυμμϐρφωςη και φϑλο (16οσ-17οσ αιώνασ)», Σα Ιςτορικϊ 

46, 2007, 89-128. 

“Christian and Muslim Converts from the Balkans in Early Modern Venice: Patterns of social and 

cultural mobility and identities”, ςτο R. Detrez και P. Plas (επιμ.), Developing Cultural Identity 

in the Balkans: Convergence vs. divergence, P.I.E.-Peter Lang 2005, 125-145. 

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΝΑΚΗ (διδϊςκων 407) 

“A Contribution to the Archaeology of Modern Utopian Thought: History and Utopia in Plethon’s 

Oeuvre”, Historein 7, 2007, 103-113. 

«Αρχαύα ιςτορύα και ερμηνευτικϋσ ςτρατηγικϋσ ςτοn Πλόθωνα», ςτο Σ. Κιουςοποϑλου (επιμ.), 

1453: Η ϊλωςη τησ Κωνςταντινοϑπολησ και η μετϊβαςη απϐ τουσ μεςαιωνικοϑσ ςτουσ 

νεϐτερουσ χρϐνουσ, Πανεπιςτημιακϋσ Εκδϐςεισ Κρότησ 2005, 173-181. 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΠΑΛΗ (διδϊςκουςα 407) 

ιωπηρϋσ ςχϋςεισ, διαπολιτιςμικϋσ επαφϋσ: Η περύπτωςη των Υιλιππινϋζων οικιακών βοηθών 

ςτην Αθόνα, Αλεξϊνδρεια 2008. 

με τουσ Ε. Παπαταξιϊρχη και Α. Αθαναςοποϑλου, Κϐςμοι τησ οικιακόσ εργαςύασ: Μετανϊςτευςη, 

φϑλο και πολιτιςμικού μεταςχηματιςμού ςτην Αθόνα του πρώιμου 21ου αιώνα, α΄ ϋκδ. 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 2008, β΄ ϋκδ. Αλεξϊνδρεια 2009. 

«Greek and Filipina Domestic Workers in Contemporary Greece: The reproduction and 

transformation of domestic work”, Journal of Mediterranean Studies 18(2), 2010, 311-340. 

“Constructions of Care in Modern Greece: Gendered relationships between Filipina domestic 

workers and Greek employers”, Asian Journal of Women’s Studies 15(1), 2009, 94-124. 

«Αςϑμπτωτεσ ςχϋςεισ: Υιλιππινϋζεσ οικιακϋσ βοηθού και ελληνύδεσ εργοδϐτριεσ ςτην Αθόνα», 

ςτο Ε. Παπαταξιϊρχησ (επιμ.), Περιπϋτειεσ τησ ετερϐτητασ: Η παραγωγό τησ πολιτιςμικόσ 

διαφορϊσ ςτη ςημερινό Ελλϊδα, Αλεξϊνδρεια 2006, 297-324. 

«Εκεύ ηρωύδα, εδώ Υιλιππινϋζα: Γυναικεύα μετανϊςτευςη και εργαςύα ςτο λϐγο των ΜΜΕ», 

ϑγχρονα Θϋματα 88, 2005, 72-83. 

«ήψεισ τησ φιλιππινϋζικησ θρηςκευτικϐτητασ ςτην Αθόνα: Η ενςώματη επιτϋλεςη τησ ςιωπόσ», 

ςτο Μ. Μιχαηλύδου και Α Φαλκιϊ, Η παραγωγό του κοινωνικοϑ ςώματοσ, Κατϊρτι 2005, 202-

224. 
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1. ΤΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ, ΗΜΕΡΙΔΕ  

ΠΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΨΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΚΑΙ 

 

Επιςτημονικό ςυνϊντηςη Μεταπτυχιακόσ Ομϊδασ Εργαςύασ «Ανθρωπολογικϋσ Προςεγγύςεισ 

ςτην Παιδικό Ηλικύα: τρατηγικϋσ και Σεχνικϋσ Ϊρευνασ», 2 Απριλύου 2005, Μυτιλόνη. 

ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ 
Ντιϊνα Σρϊκα 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 

Ντιϊνα Σρϊκα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Ξϋνια Σςϊτςη, Πανεπιςτόμιο Αθηνών  

Μαρύα Μώρου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου   

Υωτεινό Χαρροϑ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Δημότρησ Υαςϐλησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Μαριϊννα Φϊλαρη, Πανεπιςτόμιο Brunel  

Κλεύω Γκουγκουλό, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ   

Επιςτημονικό ςυνϊντηςη «Η Ελλϊδα μπροςτϊ ςτην ετερϐτητα», Μϊιοσ 2005, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Γαλλικό Επιςτημονικό Επιθεώρηςη Ethnologie Française (με ςυμμετοχό του Jean Cuisenier) 

Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

Ημερύδα «Ανθρωπολογύα και Χυχανϊλυςη». 5 Νοεμβρύου 2005, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ 

Θϐδωροσ Παραδϋλλησ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Ελϋνη Σζαβϊρα  

Θανϊςησ Σζαβϊρασ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών 

Ελϋνη Παπαγαρουφϊλη, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Δόμητρα Μαδιανοϑ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Αθηνϊ Αθαναςύου, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Πϊνοσ Παπαθεοδώρου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Διεθνϋσ υνϋδριο «Υϑλο, Φρόμα και Ανταλλαγό», 9-11 Δεκεμβρύου 2005, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ 

Φϊρησ Εξερτζϐγλου 

Βενετύα Καντςϊ 

Βαςιλικό Μουτϊφη 

Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

Ντιϊνα Σρϊκα 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Βαςιλικό Μουτϊφη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Φριςτύνα Βλαχοϑτςικου, Διεθνϋσ Κϋντρο Ελληνικών και Μεςογειακών πουδών 

Ϋβη Δαςκαλϊκη, Goldsmith’s College, University of London  

Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Κατερύνα Ροζϊκου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Δϋςποινα Νϊζου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Αλεξϊνδρα Μπακαλϊκη, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

Νατϊςα Ιωαννύδου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Πηνελϐπη Σοπϊλη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Ποθητό Φαντζαροϑλα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Αγγελικό Αθαναςοποϑλου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Βαςιλικό Παπαγεωργύου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  



100 

 

τϑλιου Λαμπρινό – ιώτου Αλεξϊνδρα, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Jutta Bacas, Ακαδημύα Αθηνών, Κϋντρο Ερεϑνησ τησ Ελληνικόσ Κοινωνύασ  

Αθηνϊ Πεγκλύδου, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Aimee Placas, Rice University, U.S.A. 

Marie-Elisabeth Handman, Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Γαλλύα 

Λιϐπη Αμπατζό, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Κώςτασ Κανϊκησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Βενετύα Καντςϊ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Επιςτημονικό ςυνϊντηςη «Γυναικεύα Επιχειρηματικϐτητα και Αγροτουριςτικού υνεταιριςμού», 

18 Μαρτύου 2006, Μυτιλόνη. 

ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ 
Βαςιλικό Μουτϊφη 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Υωτεινό τεφανιδϊκη, Αντινομϊρχησ Λϋςβου 

Δϋςποινα Νϊζου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Νατϊςα Ιωαννύδου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Παναγιώτησ Λαμπρϐπουλοσ, Εμπορικϐ Επιμελητόριο Λϋςβου 

Μαρύα Γιαβϊςη, Γυναικεύοσ υνεταιριςμϐσ Παρακούλων 

Ελϋνη Πύτςα, Γυναικεύοσ υνεταιριςμϐσ Μεςοτϐπου 

Νύτςα τυψιανοϑ, Γυναικεύοσ υνεταιριςμϐσ Μολϑβου 

ήλγα Ιακωβύδου, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

Ελευθερύα Δϋλτςου, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

μαρώ Ζαγκϐτςη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Αρετό Βατζϊκα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Επιςτημονικό ςυνϊντηςη “Medical Anthropology in Greece”, 7-9 Ιουλύου 2006, Θερμό Λϋςβου. 

ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ  
Ντιϊνα Σρϊκα 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΣΙ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ 

Αγραφιώτησ Δημοςθϋνησ, Αλεξύου Θανϊςησ, Βουβουλό Αιμιλύα, Γεωργιϊδου Φριςτύνα, 

Γιακουμό Ευτυχύα, Δϋμελη Σουλύνα, Καμπριανό Ειρόνη, Karakasidou Tasoula, Καρβϋλη Ϊφη, 

Κοντογεωργύου Κατερύνα, Κοςιφύδησ Δϊνοσ, Λϊςπια Δόμητρα, Λουκϊ Δόμητρα, Μπουρό 

Παναγιώτα, Παπαχριςτοϑδη Ϊλλη, Πεγλύδου Αθηνϊ, Πολύτου Καςςιανό, Πορύκη Ναταλύα, 

αρδό Θϊλεια, αςών Ϊκτορασ, ερλϋτη Μαρύα, ταγϊκη Υερενύκη, ταμϊτη Ιςμόνη, 

Σζανϊκησ Μανϐλησ, Σζϊρτα Κατερύνα, Σοπαλύδου Σαςοϑλα, Σρϊκα Ντιϊνα, Φϊλαρη 

Μαριϊννα, Φατζοϑλη Αύγλη. 

Διημερύδα «Αμφιςβητοϑμενοι χώροι ςτην πϐλη: Φωρικϋσ προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ», 23-24 

Μαρτύου 2007, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Φϊρησ Εξερτζϐγλου 

Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ 

Γιϊννησ Γιαννιτςιώτησ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Ελεϊνα Γιαλοϑρη, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Γιϊννησ Γιαννιτςιώτησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Πϊνοσ Πανϐπουλοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Παυςανύασ Καραθανϊςησ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Λεωνύδασ Οικονϐμου, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

ταϑροσ ταυρύδησ, Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο 

Βενετύα Καντςϊ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Δημότρησ Παρςϊνογλου και Ηλϋκτρα Πετρϊκου, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 
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Διεθνϋσ υνϋδριο «Gender, work and the household: comparative approaches», 30-31 Μαρτύου 

2007, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

Πηνελϐπη Σοπϊλη 

Βαςιλικό Μουτϊφη 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Athanassopoulou Aggeliki, Academy of Athens 

Avdela Efi, University of Crete 

Bacharopoulou Anna, National Technical University of Athens 

Boeschoten Riki, University of Thessaly  

Daskalaki Ivi, University of the Aegean 

Day Sophie, Goldsmiths College 

Goddard Victoria, Goldsmiths College 

Green Sarah, University of Manchester 

Hatzaroula Pothiti University of the Aegean 

Hondangneu‐Sotelo Pierrette, University of Southern California 

Ioannidou Anastasia, University of the Aegean 

Kafetzis Panayiotis, National Centre for Social Research 

Kambouri Eleni, Panteion University 

Kantsa Venetia, University of the Aegean  

Kaska Selmin, Marmara University 

Kefalea Rebecca, National Technical University of Athens 

Lykogianni Rouli, National Technical University of Athens 

Markova Eugenia, London School of Economics 

Monemvasitou Aleka, National Technical University of Athens 

Moutafi Vasiliki, University of the Aegean 

Nazou Despina, University of the Aegean 

Papageorgiou Vaso, University of the Aegean 

Papaioannou Agni, National Technical University of Athens 

Papataxiarchis, Evthymios, University of the Aegean 

Paradellis Theodore, University of the Aegean 

Parsanoglou Dimitris, National focal point on racism and xenophobia 

Phizacklea Annie, University of Warwick 

Pine Frances, Goldsmith’s College 

Plexousaki Effie, University of the Aegean 

Rozakou Katerina, University of the Aegean 

Styliou Lambrini, University of Thessaly 

Topali Penelope, University of the Aegean 

Tsartas Paris, University of the Aegean 

Vatzaka Areti, University of the Aegean 

Zagosta Smaragda, University of the Aegean 

Wolkowitz Carol, University of Warwick 

Διεθνόσ Επιςτημονικό υνϊντηςη «Second EastBordNet Workshop», 20-21 MαϏου 2007, 

Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Sarah Green, University of Manchester 

Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Jutta Bacas, Academy of Athens 

Jane Cowan, Sussex University 

Sarah Green, University of Manchester 

James Korovilas, University of the West of England 

Lena Malm, Helsinki, photographer  

Valentina Moise, University of Manchester 

Lenio Myrivili, University of the Aegean 
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Evthymios Papataxiarchis, University of the Aegean 

Tuija Pulkkinen, University of Jyväskylä 

Sissie Theodosiou, Epirus Institute of Technology 

Διεθνόσ Ημερύδα «Queer politics in Finland and Greece», 12 Ιουνύου 2007, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Research team “Politics of Philosophy and Gender” (PPhiG)  

Academy of Finland, Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change  

EastBordNet 

Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ  

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Tuula Juvonen, University of Jyväskylä, PPhiG 

Venetia Kantsa, University of Aegean 

Elisavet Pakis, Lancaster University 

Antu Sorainen, University of Helsinki, PPhiG 

Isabella Constantinidou, Lesbian Group of Athens  

Niki Stavridi, Athens 

Aspa Halkidou, University of Aegean 

Διεθνϋσ υνϋδριο «Αναθεωρόςεισ του πολιτικοϑ: Ανθρωπολογικό και ιςτορικό ϋρευνα ςτην 

ελληνικό κοινωνύα», 8-11 Νοεμβρύου 2007, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Αβδελϊ Ϊφη, Πανεπιςτόμιο Κρότησ 

Γιαννακϐπουλοσ Κώςτασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Γιαννιτςιώτησ Γιϊννησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Γκαρϊ Ελϋνη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Cowan Jane, University of Sussex  

Εξερτζϐγλου Φϊρησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Gallant Thomas, University of California, San Diego 

Handman Marie-Elisabeth, École des Hautes Études  

Herzfeld Michael, Harvard University  

Καντςϊ Βενετύα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Μουτϊφη Βαςιλικό, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Μπακαλϊκη Αλεξϊνδρα, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

Μπενβενύςτε Ρύκα, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Πανϐπουλοσ Πϊνοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Παπαγαρουφϊλη Ελϋνη, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Παπαταξιϊρχησ Ευθϑμιοσ, Πανεπιςτημύου Αιγαύου 

Παραδϋλλησ Θεϐδωροσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Πλεξουςϊκη Ϊφη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ταματογιαννοποϑλου Μαρύα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Stewart Charles, University College London 

Σρϊκα Ντιϊνα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Αβδελϊ Ϊφη, Πανεπιςτόμιο Κρότησ 

Αγγελϐπουλοσ Γιώργοσ, Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 

Αθαναςύου Αθηνϊ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Αςτρινϊκη Ρϊνια, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο  

Βεντοϑρα Λύνα, Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου 

Βϐγλησ Πολυμϋρησ, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Βουτυρϊ Ευτυχύα, Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 

Brown Keith, Brown University 

Bryant Rebecca, George Mason University 

Γιακουμϊκη Βαςιλικό, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Γιαλοϑρη Ελεϊνα, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Γιαννακϐπουλοσ Κώςτασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Γιαννιτςιώτησ Γιϊννησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Γκαρϊ Ελϋνη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 
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Γκϋφου-Μαδιανοϑ Δόμητρα, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Γκουγκουλό Κλειώ, Πελοποννηςιακϐ Λαογραφικϐ άδρυμα 

Cowan Jane, University of Sussex 

Danforth Loring, Bates College 

Δϋλτςου Ελευθερύα, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Δημητρύου ήλγα, PRIO Cyprus Centre, Peace Research Institute, Oslo 

Δουκϋλλησ Παναγιώτησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Εξερτζϐγλου Φϊρησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Gallant Thomas, University of California, San Diego  

Georges Eugenia, Rice University 

Green Sarah, University of Manchester 

Handman Marie-Elisabeth, École des Hautes Études 

Hart Laurie Kain, Haverford College 

Herzfeld Michael, Harvard University 

Hirschon Renée, Oxford University 

Θεοδοςύου Αςπαςύα, ΣΕΙ Ωρτασ 

Θεοδοςςϐπουλοσ Δημότριοσ, University of Bristol 

Just Roger, University of Kent 

Καλπουρτζό Εϑα, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Καντςϊ Βενετύα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Καρακαςύδου Αναςταςύα, Wellesley College 

Kelly Tobias, University of Edinburgh 

Kenna Margaret, University of Wales 

Κουροϑκλη Μαρύα, Université Paris 10 

Λυριντζόσ Φρόςτοσ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών 

Μϊνοσ Γιϊννησ, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ 

Μουζϋλησ Νύκοσ, London School of Economics 

Μουτϊφη Βαςιλικό, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Μπακαλϊκη Αλεξϊνδρα, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

Μπενβενύςτε Ρύκα, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

βαν Μπουςχϐτεν Ρύκη, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Μπροϑςκου Αύγλη, Κολλϋγιο Ανατϐλια 

Νιτςιϊκοσ Βαςύλησ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων 

Πανϐπουλοσ Πϊνοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Παπαγαρουφϊλη Ελϋνη, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

Παπαηλύα Πηνελϐπη, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

Παπαταξιϊρχησ Ευθϑμιοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Παραδϋλλησ Θεϐδωροσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Πετμεζϊσ ωκρϊτησ, Πανεπιςτόμιο Κρότησ 

Πετρύδου Ϊλια, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Πλεξουςϊκη Ϊφη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Ροζϊκου Κατερύνα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Ρϐμπου-Λεβύδη Μαρύκα, University of Sussex  

Sant-Cassia Paul, University of Durham 

κουτϋρη Νϐρα , Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

ταματογιαννοποϑλου Μαρύα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ταματϐπουλοσ Δημότρησ, Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 

Stewart Charles, University College London 

Sutton David, University of Southern Illinois 

ωτηρϐπουλοσ Δημότρησ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών 

Σοπϊλη Πηνελϐπη, , Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Σρϊκα Ντιϊνα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Σςαντηρϐπουλοσ Ωρησ, , Πανεπιςτόμιο Κρότησ 

Σςεκϋνησ Αιμύλιοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Σςιμπιρύδου Υωτεινό, Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 

Σςουκαλϊσ Κωνςταντύνοσ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών 

Υουρναρϊκη Ελϋνη, Πανεπιςτόμιο Κρότησ 

Φατζαροϑλα Ποθητό, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 
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Φαλκιϊ Αλεξϊνδρα, Πϊντειο , Πανεπιςτόμιο 

Φατζοϑλη Αύγλη, , Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Ημερύδα «Η Μητρϐτητα ςτο Προςκόνιο: ϑγχρονεσ Ϊρευνεσ ςτην Ελληνικό Εθνογραφύα», 31 

ΜαϏου 2008, Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Βενετύα Καντςϊ 

Ντιϊνα Σρϊκα 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Βενετύα Καντςϊ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Ειρόνη Παπαδϊκη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Φριςτύνα Βλαχοϑτςικου, Ανεξϊρτητη ερευνότρια 

Αύγλη Μπροϑςκου, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

Heather Paxson, Massachusetts Institute of Technology 

Βενετύα Καντςϊ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Σουλύνα Δϋμελη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Nia Georges, Rice University 

Peter Loizos, London School of Economics and Political Science 

Ντιϊνα Σρϊκα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Διεθνόσ Ημερύδα «Γλώςςα και εξουαλικϐτητα: (μϋςα και) πϋρα απϐ το φϑλο», 7 Ιουνύου 2008, 

Μυτιλόνη. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ 

Κώςτασ Κανϊκησ 

Βενετύα Καντςϊ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
David Valentine, University of Minnesota 

Argiris Archakis, University of Patras & Sofia Lambropoulou, Lancaster University  

Alexandra Polyzou, Lancaster University 

Λιϐπη Αμπατζό, Πανεπιςτόμιο Αθηνών 

Πϊνοσ Πανϐπουλοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Heiko Motschenbacher, University of Frankfurt am Main 
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Επιςτημονικό υνϊντηςη: Thematic Work Group 4 “Work, Gender and Society”, Ευρωπαώκϐ 
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Λαμπρινό τϑλιου, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ  
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2. ΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΨΝ «ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ»  

 

2003-2004 

17 Μαρτύου, Μιχϊλησ Βαρλϊσ (άδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμοϑ), «Υαντϊςματα Κοινοτότων: 

Καταγραφό και Κοινωνικό Οργϊνωςη ςτα Μαςτιχοχώρια τησ Φύου ςτην Καμπό προσ τον 18ο 

Αιώνα». 

30 Μαρτύου, Γιώργοσ Σζεδϐπουλοσ (άδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμοϑ), «υνϋχειεσ και Νεωτερικϊ 

τοιχεύα ςτην Διεκδύκηςη Αιτημϊτων ςτην Οθωμανικό Αυτοκρατορύα (16οσ –19οσ αιώνασ)». 

21 Απριλύου, Ελϋνη Γκαρϊ (Πανεπιςτόμιου Αιγαύου), «Βαλκϊνιοι χριςτιανού ςτο ιεροδικεύο: Η 

χρόςη ενϐσ ιςλαμικοϑ θεςμοϑ απϐ τουσ μη μουςουλμϊνουσ υπηκϐουσ τησ Οθωμανικόσ 

Αυτοκρατορύασ». 

28 Απριλύου, Βαςιλικό Γιακουμϊκη (Πϊντειο Πανεπιςτόμιο), «Απϐ την ‘πολιτιςμικό οικειϐτητα’ 

ςτην ‘πολιτιςμικό αυτϊρκεια’. Εθνογραφικϊ ςτιγμιϐτυπα απϐ τον ελληνικϐ χώρο κατϊ τη 

δεκαετύα του 90 ϋωσ ςόμερα». 

29 Απριλύου, Ϊλια Πετρύδου (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Η Ϊβγα τησ Γειτονιϊσ: Ανθρωπολογικϋσ 

Προςεγγύςεισ ςτο Φώρο». 

5 ΜαϏου, Ιωϊννα Λαλιώτου (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «Μετανϊςτευςη και πολιτιςμικϋσ 

καταγραφϋσ ςτον Μεςογειακϐ χώρο». 

12 ΜαϏου, Αύγλη Μπροϑςκου (Κολϋγιο Ανατϐλια, Θεςςαλονύκη), «Η διαχεύριςη τησ γονεώκϐτητασ: 

Ο κϐςμοσ του βρεφοκομεύου ςτην Ελλϊδα του 20οϑ αιώνα». 

19 ΜαϏου, Κλειώ Γκουγκουλό (Πελοποννηςιακϐ Λαογραφικϐ άδρυμα), «Παιχνύδι, ςχολικϐσ χώροσ 

και ϋμφυλοι ανταγωνιςμού». 

20 ΜαϏου, Christine Delphy (ENS-LSH. Et CNRS, Lyon), «Race and gender in post-colonial France: 

The headscarf and the rejection of Islam». 

25 ΜαϏου, Jinxia Dong (Πανεπιςτόμιου Πεκύνου), «Sport, Gender and Society in China». 

2 Ιουνύου, M. ηφιανοϑ (Πανεπιςτόμο Αθηνών), «Διαπολιτιςμικό επικοινωνύα: ευγϋνεια και 

ϋμμεςοσ λϐγοσ». 

9 Ιουνύου, Δημότρησ Θεοδοςϐπουλοσ (Bristol University), «ήταν οι Ϊλληνεσ κϋπτονται τουσ 

Σοϑρκουσ». 

 

2004-2005 

14 Οκτωβρύου, Marie Eliz Handman (Laboratoire d’ Anthropologie Sociale, Γαλλύα), «Εύναι η 

Πορνεύα μια Εργαςύα; Μια υγκριτικό Προςϋγγιςη».  

20 Οκτωβρύου, Ϊφη Δελμοϑζου (Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου), «Επανεξετϊζοντασ τη 

Διαδικαςύα Ιατρικοπούηςησ». 

3 Νοεμβρύου, Μαρύνα Ρεώτζϊκη (Εθνολϐγοσ), «Οι ‘υντρϐφιςςεσ’ ςτα Μαςτιχοχώρια τησ Φύου: 

Γυναικεύεσ Εικϐνεσ και Ανδρικό Ποιητικό».  

10 Νοεμβρύου, Κωνςταντύνοσ Γοϑνησ (Πανεπιςτόμιο Κρότησ), «Ωςτεγοι, Χυχιατρικό και Νϋεσ 

Μορφϋσ Ελϋγχου». 

24 Νοεμβρύου, Ιωϊννησ Μϊνοσ (Πανεπιςτόμιου Θεςςαλονύκησ), «Η Πολιτικοπούηςη του 

Πολιτιςμοϑ και η Πολιτικό των Σαυτοτότων ςτην Περιοχό τησ Υλώρινασ». 

1 Δεκεμβρύου, τυλιανό ουβατζό (Αρχαιολϐγοσ), «Αρχαιολογύα και Ανθρωπολογύα: Αμοιβαύεσ 

Εξαρτόςεισ». 
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15 Δεκεμβρύου, Δημότρησ Υωτιϊδησ (Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων), «Η Ευρωπαώκό Προώςτορύα ςτα 

Σϋλη του 18ου αιώνα και η Ιδεολογύα τησ Προώςτορικόσ Αρχαιολογύασ όμερα: Μια Αντι-

ιςτορικιςτικό Προςϋγγιςη».  

2 Μαρτύου, Λιϐπη Αμπατζό (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Σο κϋραςμα ςτα μπαρ με κονςομαςιϐν: 

διαχεύριςη του μη ανεκτοϑ». 

9 Μαρτύου, Κατερύνα Ροζϊκου (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Εθελοντιςμϐσ και λϐγοσ περύ 

ανιδιοτϋλειασ. Η εθελοντικό εργαςύα των μεταναςτών και προςφϑγων». 

16 Μαρτύου, Thomas W. Gallant (Πανεπιςτόμιο York), «Murder on Black Mountain : A Nineteenth 

Century Murder Mystery Solved?». 

23 Μαρτύου, Sarah Green (Πανεπιςτόμιο του Μanchester), «Μορφοκλαςματικό ιςτορύα: 

εμφϊνιςη, εξαφϊνιςη και επανεμφϊνιςη των Βαλκανύων». 

30 Μαρτύου, Αγϊπη Αμανατύδη (Πανεπιςτόμιο ΑδελαϏδασ), «Η τρϊτα: ςατυρικό επιτϋλεςη τησ 

ςκυριανόσ αποκριϊσ». 

6 Απριλύου, Μαρύα Ρεντετζό (ΕΜΠ), «Εξετϊζοντασ το εργαςτόριο φυςικών επιςτημών μϋςα απϐ 

την προοπτικό του φϑλου: η περύπτωςη του Ινςτιτοϑτου Ερευνασ του ραδύου ςτη 

μεςοπολεμικό Βιϋννη». 

13 Απριλύου, Λενιώ Μυριβόλη (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Επιτελεςτικϐτητα, διαδραςτικϐτητα και 

η ϋννοια τησ δυνητικόσ πραγματικϐτητασ. Η περύπτωςη του μουςεύου». 

20 Απριλύου, Πηνελϐπη Παπαηλύα (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «Πλϊνα αρχεύου. Σο μηντιακϐ 

ςυμβϊν και η μνόμη τησ τεχνολογύασ». 

11 ΜαϏου, Μότςοσ Μπιλϊλησ (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «‘Καλώσ όρθατε ςτο ηλεκτρονικϐ μου 

ςπύτι’: μεταμφιϋςεισ του ϋθνουσ ςτισ προςωπικϋσ ςελύδων ελλόνων χρηςτών του Internet 

(1995-2003)». 

25 ΜαϏου, Κira Kaurinkoski (École Française d’Athènes), «Μετανϊςτευςη απϐ την Ουκρανύα 

ςτην Ελλϊδα Ουκρανών και παλιννοςτοϑντων Ελλόνων μετϊ την περεςτρϐικα: ςκϋψεισ για 

τη διαδικαςύα μετανϊςτευςησ και τισ ςυλλογικϋσ ταυτϐτητεσ». 

1 Ιουνύου, Γεωργύα Κρϋτςη (Ελεϑθερο Πανεπιςτόμιο Βερολύνου), «Η πολιτικό ενοχοπούηςη τησ 

οικογϋνειασ. Κρατικϋσ ςτρατηγικϋσ και ςυλλογικό εμπειρύα ςτην Αλβανύα». 

 

2005-2006 

12 Οκτωβρύου, Δϊφνη Σραγϊκη (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «‘Εξανθρωπύζοντασ τισ μϊζεσ’: 

πεφωτιςμϋνοι διανοοϑμενοι και η μουςικό του ‘λαοϑ’». 

26 Οκτωβρύου, Κώςτασ Κανϊκησ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Η αμόχανη ςχϋςη γνωςτικών και 

κοινωνικών παραγϐντων ςτη γλωςςολογύα: θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ ζητόματα». 

2 Νοεμβρύου, Ρϋνα Λουτζϊκη (Πανεπιςτόμιο Αθηνών), «Για μια θϋςη ςτον κϑκλο του χοροϑ: 

γυναικεύοι ανταγωνιςμού και αγώνασ για γϐητρο». 

16 Νοεμβρύου, Ελευθερύα Ζϋη (Πανεπιςτόμιο Πατρών), «Νϑχτα και αςτικϋσ δομϋσ ςτα νεϐτερα 

χρϐνια: η περύπτωςη του βενετοκρατοϑμενου Xϊνδακα (15οσ-17οσ αιώνασ)». 

23 Νοεμβρύου, Ϋβη Δαςκαλϊκη (διδϊκτωρ Πανεπιςτόμιου Λονδύνου), «‘Ποιοι εύναι ‘αληθινού’ 

τςιγγϊνοι; Οι ϋλληνεσ τςιγγϊνοι!’ Παιδιϊ και διαπραγμϊτευςη τησ διαφορετικϐτητασ ςτο 

‘περιθώριο’ του ςχολεύου». 

30 Νοεμβρύου, Μαρύα-Φριςτύνα Φατζηιωϊννου (Ινςτιτοϑτο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ), 

«Βιογραφώντασ τον επιχειρηματύα: πρϐςωπα και παραδεύγματα». 

1 Μαρτύου, Δημότρησ Πλϊντζοσ (Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου), «Η αντι-ουμανιςτικό προοπτικό 

τησ Κλαςικόσ Αρχαιολογύασ». 

8 Μαρτύου, ύςςυ Θεοδοςύου (ΣΕΙ Ηπεύρου), «Πϋρα απϐ την οριακϐτητα: Γϑφτοι Μουςικού και 

γλϋντια ςτα ελληνο-αλβανικϊ ςϑνορα». 
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15 Μαρτύου, Ρϐζα Βαςιλϊκη (Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ), «Ιδεολογικϋσ προςλόψεισ του φϑλου 

ςτην περύοδο Μεταξϊ. Μνόμη και προφορικό ιςτορύα». 

22 Μαρτύου, Μϊνοσ αββϊκησ και Μανϐλησ Σζανϊκησ (Πανεπιςτόμιο Κρότησ), «Αφηγηματικϋσ 

Πρακτικϋσ και διαδικαςύεσ αναςυγκρϐτηςησ τησ βιογραφικόσ ρόξησ και του ιδρυματιςμοϑ».  

29 Μαρτύου, Ευριδύκη ιφναύου (Εθνικϐ άδρυμα Ερευνών), «Οι Ϊλληνεσ ςτην πολυεθνικό 

Οδηςςϐ ςτα τϋλη του 19ου αι.». 

5 Απριλύου, Suraiya Faroqhi (Πανεπιςτόμιο Μονϊχου), «Studies on Ottoman Women». 

10 ΜαϏου, Δημότρησ ταματϐπουλοσ (Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ), «Ο Αρμενϐπουλοσ ςτα 

Βαλκϊνια: εκκληςιαςτικϐ δύκαιο και η διϊκριςη δημϐςιου – ιδιωτικοϑ χώρου». 

24 ΜαϏου, Γιώργοσ Αγγελϐπουλοσ (Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ), «Ο ϋρωτασ του μπακλαβϊ και 

τησ Ναζλύ: ο επαναπροςδιοριςμϐσ τησ ετερϐτητασ ςτην ελληνικό κοινωνύα». 

 

2006-2007 

11 Οκτωβρύου, Ϊφη Κϊννερ (Πανεπιςτόμιο Αθηνών), «Εξαςτιςμϐσ, κοινωνικϊ δύκτυα και 

ταυτϐτητεσ φϑλου ςτισ ελληνϐφωνεσ κοινϐτητεσ των Βαλκανύων (19οσ-αρχϋσ 20οϑ αιώνα): 

Η περύπτωςη τησ ωτηρύασ Κλεομϋνουσ –Αλιμπϋρτη». 

25 Οκτωβρύου, Εϑη Ολυμπύτου (Ιϐνιο Πανεπιςτόμιο), «Καταδυτικϐ ςκϊφανδρο και κοινωνικό 

αλλαγό ςτην Κϊλυμνο του 19ου αιώνα». 

1 Νοεμβρύου, Μαρύνοσ αρηγιϊννησ (Πανεπιςτόμιο Κρότησ), «Περιθωριακϋσ ομϊδεσ ςτην 

οθωμανικό Κωνςταντινοϑπολη». 

15 Νοεμβρύου, Φρόςτοσ Λϊνδροσ (Γενικϊ Αρχεύα του Κρϊτουσ, ϊμοσ), «‘Ο ϋνθερμοσ υπϋρ των 

φώτων ζόλοσ των αμύων’: Η εκπαύδευςη ςτη ϊμο ςτα μϋςα του 19ου αι.». 

22 Νοεμβρύου, Ηλϋκτρα Μπϊδα (Πανεπιςτόμιο Napier Εδιμβοϑργου), «Επιτϋλεςη και ταυτϐτητα 

των ελλόνων Ρομϊ: το βύντεο ςτην εθνογραφικό ϋρευνα». 

6 Δεκεμβρύου, Ανδρϋασ Ιωαννύδησ (Εθνικό Πινακοθόκη – Ανωτϊτη χολό Καλών Σεχνών), «Η 

γλώςςα τησ τϋχνησ». 

7 Μαρτύου, Ανδρονύκη Διαλϋτη (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «Querelle des femmes: Μύα μορφό 

πρώιμου φεμινιςμοϑ ςτα τϋλη τησ Αναγϋννηςησ;». 

14 Μαρτύου, Αντωνύα Διϊλλα (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «Η ‘αυτοκρατορικό ςτροφό’ ςτη 

μελϋτη τησ ρωςικόσ ιςτορύασ». 

21 Μαρτύου, Ωντα Φατζηγεωργύου (Πανεπιςτόμιο Κρότησ), «‘Ϊλληνεσ Πϐντιοι’ απϐ την (πρώην) 

οβιετικό Ϊνωςη. Εκφρϊςεισ τησ ταυτϐτητασ και τησ κοινωνικοπούηςησ ςτην Ελλϊδα». 

18 Απριλύου, Ανδρϋασ Νοταρϊσ (École des Hautes Études), «Οι Ρωμιού τησ Νϐτιασ Ρωςύασ ςτο 

ςϑντομο αιώνα των ϊκρων. Η διαρκόσ αναδιαπραγμϊτευςη μιασ αδιαπραγμϊτευτησ 

ςυλλογικόσ ταυτϐτητασ». 

25 Απριλύου, Υωτεινό Σςιμπιρύδου (Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ), «Οριενταλιςμϐσ και 

Ανθρωπολογύα. Πολιτικό και πολιτικϋσ ςτισ Ανατολικϋσ πουδϋσ». 

2 ΜαϏου, Αλύκη Αγγελύδου (Πϊντειο Πανεπιςτόμιο), «Κϊνοντασ επιτϐπια ςτουσ ‘γεύτονεσ’: 

Κοινωνικού μεταςχηματιςμού και ταυτϐτητεσ ςε ϋνα μετα-κομμουνιςτικϐ βουλγαρικϐ χωριϐ». 

9 ΜαϏου, Λουκόσ Φαςιώτησ (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), «Η παιδικό ηλικύα ςτην 

υπηρεςύα τησ ιδεολογύασ: ο λϐγοσ περύ ‘παιδοφυλϊγματοσ’ και ‘παιδομαζώματοσ’ ςτην 

εμφυλιακό και μετεμφυλιακό Ελλϊδα». 

22 ΜαϏου, Jane Cowan (University of Sussex), «Letters to the League of Nations». 

23 ΜαϏου, Luisa Passerini (Πανεπιςτόμιο Σορύνο), «History’s Debt to Anthropology». 

30 ΜαϏου, Patrick Joyce (Πανεπιςτόμιο του Μϊντςεςτερ), «Cultural history and the necessity of 

social history». 
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2007-2008 

10 Οκτωβρύου, Φϊρησ Μεςςόσ (École des Hautes Études en Sciences Sociales), «Ανθρωπολογύα 

και ιςτορύα: προβλόματα και προϒποθϋςεισ τησ μελϋτησ του κοινωνικοϑ φϑλου ςτο 

Βυζϊντιο». 

17 Οκτωβρύου, Υιλαρϋτη Κώτςη (École Normale Supérieure – Lyon), «Η μαγεύα του ϊβατου. Μια 

ανθρωπολογικό προςϋγγιςη ενϐσ γυναικεύου προςκυνόματοσ ςτο Ωγιο ήροσ». 

24 Οκτωβρύου, ταυροϑλα Σςιπλϊκου (Πανεπιςτόμιο Κϑπρου), «Εναλλαγό και μεύξη κωδύκων ςε 

ςυνθόκεσ γλωςςικόσ επαφόσ».  

31 Οκτωβρύου, Ανδρϋασ Λυμπερϊτοσ (Ινςτιτοϑτο Μεςογειακών πουδών), «Ωρθρωςη και 

υποδοχϋσ τησ εθνικόσ ιδεολογύασ ςτη Υιλιπποϑπολη του 19ου αιώνα». 

21 Νοεμβρύου, Ευρυδύκη ιφναύου (Εθνικϐ άδρυμα Ερευνών), «Εκδοχϋσ τησ αςτικόσ 

καθημερινϐτητασ ςτη Λϋςβο των αρχών του 20οϑ αιώνα». 

28 Νοεμβρύου, Ωννα Καρακατςοϑλη (Πανεπιςτόμιο Αθηνών), «Εκδϐτεσ, ςυγγραφεύσ και 

επιχειρόςεισ: Η εκδοτικό ιςτορύα του Βιβλιοπωλεύου τησ Εςτύασ (1885-2006)». 

5 Δεκεμβρύου, Κώςτασ Ρϊπτησ (Πανεπιςτόμιο Αθηνών), «Οικογενειακού δεςμού και κοινωνικϋσ 

πρακτικϋσ: Η κεντροευρωπαώκό αριςτοκρατύα ςε μετϊβαςη (ϑςτεροσ 19οσ-πρώιμοσ 20ϐσ αι.)».  

5 Μαρτύου, Βαγγϋλησ Καραμανωλϊκησ (Αρχεύα ϑγχρονησ Κοινωνικόσ Ιςτορύασ), «Η τυραννύα 

του παρελθϐντοσ. Πανεπιςτόμιο και Ιςτορύα 1837 – 1940». 

12 Μαρτύου, Μαρύα Δαμηλϊκου (Ιϐνιο Πανεπιςτόμιο), «Εργαςύα, διαμαρτυρύα και ςυςχετιςμού 

εξουςύασ ςτο λιμϊνι του Μπουϋνοσ Ωιρεσ 1880 – 1940». 

19 Μαρτύου, Μαρύα Παπαθαναςύου (Πανεπιςτόμιο Αθηνών), «Εργαςύα και κοινωνύα ςτην 

ϑπαιθρο των ανατολικών Ωλπεων (19οσ - πρώτεσ δεκαετύεσ του 20οϑ αι.)». 

9 Απριλύου, Ι. Λϊμπρου (Πανεπιςτόμιο Αθηνών), «Χυχαναλϑοντασ τον Ηρακλό ωσ μοντϋλο για 

τισ ανδρικϋσ ςπουδϋσ και τη θεωρύα του κινηματογρϊφου». 

16 Απριλύου, Γιϊννησ Παπαθεοδώρου (Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων), «‘Σο ςκοινύ του Πατριϊρχη’ 

(1872): Επετειακό πούηςη και δημϐςιεσ τελετουργύεσ». 

7 ΜαϏου, Angela C. Glaros (University of Illinois), «Soundscapes of Tradition: Singing Gender in 

Skyros». 

14 ΜαϏου, Νικϐλασ Κοςματϐπουλοσ (Πανεπιςτόμιο Ζυρύχησ), «Κριτικό ματιϊ ςτη ςϑγχρονη 

παραγωγό γνώςησ των ‘εμπειρογνωμϐνων’: Η καταςκευό του επαγγελματικοϑ πεδύου των 

‘ειρηνοποιών’ ςε Λύβανο και Ελβετύα». 

4 Ιουνύου, Κατερύνα Παπακωνςταντύνου (Ιϐνιο Πανεπιςτόμιο), «Οργανώνοντασ την ιςτορικό 

πληροφορύα: ςυγκρϐτηςη και διαχεύριςη βϊςησ δεδομϋνων για την ελληνικό ναυτιλιακό 

ιςτορύα». 

 

2008-2009 

22 Οκτωβρύου, Αιμύλιοσ Σςεκϋνησ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Απϐ τισ ‘φυλϋσ’ ςτο ‘αφρικανικϐ 

ςϑνορο’: αναπαραςτϊςεισ τησ υποςαχϊριασ Αφρικόσ». 

5 Νοεμβρύου, Γιώργοσ Μαρνελϊκησ (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «Η πϐλη ωσ διανοητικϐ 

αντικεύμενο: η απϐλαυςη και τα ϐρια του καταληπτοϑ». 

12 Νοεμβρύου, Γιϊννησ Καραχρόςτοσ (Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο), «Σο χατζηλύκι ωσ 

οργανωμϋνη μετακύνηςη πληθυςμών και ωσ τελετό, 16οσ – 19οσ αιώνασ». 

19 Νοεμβρύου, Μαρύα Ξϑδα (Αρχιτϋκτονασ, Τποψ. Διδϊκτωρ του Παντεύου Πανεπιςτημύου), «Σο 

ςπύτι εύχε τη δικό του ιςτορύα. Η οικογϋνεια Καρϊλη, ςτον Κϊμπο τησ Φύου απϐ το 1742 ϋωσ 

ςόμερα». 
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3 Δεκεμβρύου, Γιώργοσ Σςιμουρόσ (Πϊντειο Πανεπιςτόμιο), «Οι άμβριοι ςτη δύνη των 

ελληνοτουρκικών ςχϋςεων: θεωρόςεισ απ’ τα περιθώρια του ϋθνουσ.» 

14 Ιανουαρύου, Αλεξϊνδρα Μποϑνια (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Η δημϐςια παρουςύαςη ιδιωτικών 

ςυλλογών: η ςυλλογό ταθϊτου». 

11 Μαρτύου, Κώςτασ Κανϊκησ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Ανατομύα ενϐσ λόμματοσ: 

‘ςερβοκροατικϊ’, ‘βοςνιακϊ-κροατικϊ-ςερβικϊ’ και οι (αν)αντιςτοιχύεσ μεταξϑ γλωςςικών 

ςτϊςεων και πρακτικών». 

18 Μαρτύου, ταϑροσ ταυρύδησ (ΕΜΠ), «Αμφιςβότηςη τησ κυρύαρχησ μνόμησ: επινοώντασ ύχνη 

ςτο δημϐςιο χώρο». 

1 Απριλύου, Μαρύα Βελιώτη (Γενικϊ Αρχεύα του Κρϊτουσ/Ν. Αργολύδασ), «Η Ιςτορικό 

Ανθρωπολογύα ςτο Μουςεύο. Αναζητόςεισ, αναςυνθϋςεισ και αναπλαιςιώςεισ με αφορμό τισ 

ςυλλογϋσ του λαώκοϑ κουκλοθϋατρου απ’ το πρώτο μιςϐ του 20οϑ αιώνα». 

8 Απριλύου, Ρύκα Μπενβενύςτε (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «Ιςτορύεσ θρηςκευτικόσ 

μεταςτροφόσ. Προβλόματα πηγών, ζητόματα ιςτοριογραφύασ». 

29 Απριλύου, Paolo Favero (University College London), «‘Italiani Brava Gente’ (Italians good 

people): reflections on myths, nationhood and entertainment in contemporary Italian public 

culture». 

6 ΜαϏου, Γιώργοσ Πλακωτϐσ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Ιερό Εξϋταςη και Εβραύοι ςτην πρώιμη 

νεϐτερη Βενετύα». 

13 ΜαϏου, Γιϊννησ μαρνϊκησ (Πανεπιςτόμιο Αιγαύου), «Αναγϋννηςη και Βυζϊντιο: Σο 

παρϊδειγμα του Πλόθωνα». 

20 ΜαϏου, Martin Holbraad (University College London), «Patria o muerte: Επανϊςταςη και 

αυτοθυςύα ςτην Κοϑβα». 

 

2009-2010 

14 Οκτωβρύου, Φρύςτοσ Μπακϊλησ (Διδϊκτορασ Πανεπιςτημύου Αιγαύου), «Πολιτιςμικϊ δύκτυα 

και αναπαραςτϊςεισ ςτο χώρο. Σο παρϊδειγμα τησ Μϑρινασ Λόμνου το πρώτο μιςϐ του 20οϑ 

αιώνα».  

21 Οκτωβρύου, Μπλϊνκα Ανανιϊδη (PhD [Govt.] Arcadia Center, American Study Abroad 

Program), «Who governs? Representation and EU welfare». 

4 Νοεμβρύου, Εϑα Καλπουρτζό (Πϊντειο Πανεπιςτόμιο), «Οι βύοι αγύων ωσ ‘κοινωνικϐ δρϊμα’».  

18 Νοεμβρύου, Νϐρα κουτϋρη-Διδαςκϊλου (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), «Οι 

κρυφϋσ ζωϋσ των αντικειμϋνων: ζητόματα ανθρωπολογικόσ ϋρευνασ. Νεοελληνικού 

ενδυματολογικού και διατροφικού κώδικεσ ςτο γϑριςμα του 20οϑ αιώνα». 

25 Νοεμβρύου, Γιώργοσ Μαλτεζϊκησ (Institute Studiorium Humanitatis, Ljubljana Graduate 

School of the Humanities), «Καταναλωτιςμϐσ, Παγκϐςμια αγορϊ και Υαγητϐ. Μια 

εθνογραφικό προςϋγγιςη μεταξϑ Ελλϊδασ και λοβενύασ». 

2 Δεκεμβρύου, Ελϋνη ιδϋρη (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ), «Κϊνοντασ εθνογραφύα ςτον Καϑκαςο: 

παγωμϋνεσ ςυγκροϑςεισ, απαγωγϋσ και μια ιςτορύα αγϊπησ». 

13 Ιανουαρύου, Κατερύνα Γεωργιϊδη, «Μητρϐτητα και αναπαραγωγό ςτον 21ο αιώνα: 

αντιλόψεισ και εμπειρύεσ γυναικών μεςαύασ τϊξησ ςτην Αθόνα και ςτο Λονδύνο».  

24 Υεβρουαρύου, Παναγιώτησ Γρηγορύου (Εταιρεύα Αρχεύου και Mελετών ΜΝΗΜΕ), 

«Επινοημϋνεσ» ςχϋςεισ, ϋμφυλεσ αναπαραςτϊςεισ και περιπτώςεισ ‘ςτρατιωτικόσ 

τελετουργικόσ ςυγγϋνειασ’ - Σο πραγματολογικϐ υλικϐ (επιςτολϋσ του μετώπου) ωσ 

εθνογραφικϐ πεδύο;». 
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3 Μαρτύου, Merih Erol (Postdoctoral research fellow, Max Planck Institute for Human 

Development, Βερολύνο), «Music and Identity among the Greek-Orthodox educated elite of 

Constantinople in the 19th century». 

10 Μαρτύου, Toby Lee (Πανεπιςτόμιο Harvard), «Narrating Histories, Building Place: 50 Years of 

the Thessaloniki International Film Festival». 

17 Μαρτύου, Ωρησ Σςαντηρϐπουλοσ (Πανεπιςτόμιο Κρότησ), «Λϐγοι για το ϋγκλημα ςε μια 

κοινωνύα βεντϋτασ: ςτο δικαςτόριο, ςτον τϑπο, ςτην τοπικό κοινωνύα». 

28 Απριλύου, Camille Lefebvre (CEMAF – Paris I, Panthéon-Sorbonne), «We have tailored Africa. 

The emergence of the discourse on the artificiality of African boundaries between WW1 and 

WW2». 

12 ΜαϏου, Guy Thomas (Mission 21/University of Basel), «Unveiling Sacred Rule: Cartography, 

Spatiality and Territoriality in the Colonial Cameroon Grassfields». 

26 ΜαϏου, Βαςιλικό Κρϊββα (ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ), «Προσ μια εφαρμογό του ταξικοϑ habitus: Σο 

παρϊδειγμα τησ ‘Υυγόσ’ κατϊ τον Δεϑτερο Παγκϐςμιο Πϐλεμο». 
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3. ΘΕΡΙΝΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΔΙΔΑΚΣΟΡΨΝ  

ΠΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΨΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΚΑΙ 

 

Θερινό υνϊντηςη Τποψηφύων Διδακτϐρων 2005, 30 Ιουνύου-1 Ιουλύου 2005, Αύθουςα 

υνεδριϊςεων, Κτόριο Καραντώνη. 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Παπαγεωργύου Βϊςω, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Inam Ullah Leghari, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτημύου Αιγαύου  

Δϋμελη Σουλύνα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Δουκακϊρου Μαρύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Φατζοϑλη Αύγλη, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Ντϐντςεβα βετλϊνα, Σμόμα Ιςτορύασ – Αρχαιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

Ιωαννύδου Νατϊςα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Υαςϐλησ Δημότρησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ακελλαρύου Υώτησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Ροζϊκου Κατερύνα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Γεωργιϊδου Φριςτύνα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτημύου Αιγαύου  

Αντώνογλου Ιωϊννα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Θεοχαρύδησ Ανδρϐνικοσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

αλβϊνου Αιμιλύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Θερινό υνϊντηςη Τποψηφύων Διδακτϐρων 2006, 22-23 επτεμβρύου 2006, Αύθουςα 

υνεδριϊςεων, Κτόριο Καραντώνη. 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Παπαγεωργύου Βϊςω, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Μουρατζό Βαςιλικό, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Χϊλτου, τρατόσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Leghari, Inam Ullah, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Ροζϊκου, Κατερύνα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ακελλαρύου Υώτησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Πετρύδησ Πϋτροσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο  

Αντώνογλου Ιωϊννα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Δουκακϊρου Μαρύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Θεοχαρύδησ Ανδρϐνικοσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Δεμϋλη Παναγιώτα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Κουτροβύδησ τϊθησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

Πϊρισ Παπαμύχοσ-Φρονϊκησ, Σμόμα Ιςτορύασ – Αρχαιολογύασ Πανεπιςτημύου Κρότησ  

Θερινό υνϊντηςη Τποψηφύων Διδακτϐρων 2007, 5-6 Ιουλύου 2007, Αύθουςα υνεδριϊςεων, 

Κτόριο Καραντώνη. 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Καραφουλύδου Bύκυ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Καρπϐζηλοσ Κωςτόσ, Σμόμα Ιςτορύασ – Αρχαιολογύασ Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

Παπαδογιϊννησ Νικϐλαοσ, University of Cambridge  

Δουκακϊρου Μαρύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ακελλαρύου Υώτησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Γκιντύδησ Δημότρησ, Σμόμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών, Παν. Μακεδονύασ  

Βουλβοϑλη Αιμιλύα, Σμόμα Ανθρωπολογύασ University College London  

Καραγιαννύδησ Φρόςτοσ, University of Sussex  

Κϐφτη Δόμητρα, Σμόμα Ανθρωπολογύασ, University College London  

Θεοχαρύδησ Ανδρϐνικοσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Ρϐμβου Μαρύκα, University of Sussex  

Καραθανϊςησ Παυςανύασ, MA in Material and Visual Culture, University College London  

Καλαντζόσ Κωςτόσ, Σμόμα Ανθρωπολογύασ, University College London, University of London   

Μποϑρατζη Βϊςω, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ιώτου Αλεξϊνδρα, Σμόμα ΙΑΚΑ , Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ  
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Παπαγεωργύου Βϊςω, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Χϊλτου τρατόσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Φατζοϑλη Αύγλη, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Θερινό υνϊντηςη Τποψηφύων Διδακτϐρων 2008, 3-4 Ιουλύου 2008, Αύθουςα υνεδριϊςεων, 

Κτόριο Καραντώνη. 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Ρϐμβου – Λεβύδη Μαρύκα, University of Sussex, Brighton UK  

Παπαμιχαόλ Λυκοϑργοσ, Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο  

Καλαντζόσ Κωςτόσ, University College London, University of London  

Καραθανϊςησ Παυςανύασ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Κυρατςοϑ Ελϋνη, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Φαλκύδου Ωςπα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Παπαδϊκη Ειρόνη, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ Πανεπιςτόμιο Αιγαύου   

Χϊλτου τρατόσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Γεωργιϊδου Φριςτύνα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Παραλύκασ Θεοδϐςιοσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Σεντϐμασ Λϊζαροσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο  

Μποϑρατζη Βαςιλικό, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Φατζηδιϊκου Νεφϋλη, Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  

Βουλβοϑλη Αιμιλύα, Σμόμα Ανθρωπολογύασ, University College London  

Δουκακϊρου Μαρύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Ηλιϊδου Ευγενύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Θερινό υνϊντηςη Τποψηφύων Διδακτϐρων 2009, 2-3 Ιουλύου 2009, Αύθουςα υνεδριϊςεων, 

Κτόριο Καραντώνη. 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Μποϑρατζη Βαςιλικό, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Υαςϐλησ Δημότρησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ακελλαρύου Υώτησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Δουκακϊρου Μαρύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Παπαδημητρϐπουλοσ Πϊνοσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπ. Αιγαύου   

Γκιντύδησ Δημότρησ, Σμόμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών, Πανεπιςτόμιο 

Μακεδονύασ  

Καββαδύασ Διονϑςιοσ, University of Virginia  

ιδηροποϑλου Μαριϋττα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Παπαδϊκη Ειρόνη, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Γεωργιϊδου Φριςτύνα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Χϊλτου τρατόσ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Μητροποϑλου Αγγελικό, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο  

Παγκϊκη Μαρύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Βαςιλειϊδου Δόμητρα, Σμόμα Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

Γερακιανϊκη Γαλϊτεια, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Παπαμύχοσ-Φρονϊκησ Πϊρισ, Σμόμα Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

Κϐφτη Δόμητρα, Σμόμα Ανθρωπολογύασ, University College London  

Λευκαδύτου Δώρα, Πανεπιςτόμιο τησ Βαρκελώνησ  

αμικοϑ Εραςμύα, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο  

Παραλύκασ Θεοδϐςησ, Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Θερινό υνϊντηςη Τποψηφύων Διδακτϐρων 2010, 23-24 Ιουνύου 2010, Αύθουςα υνεδριϊςεων, 

Κτόριο Καραντώνη. 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΟΜΙΛΗΣΕ 
Ρακϐπουλοσ Θεϐδωροσ, Goldsmith’s College, Πανεπιςτόμιο Λονδύνου  

Δουκακϊρου Μαρύα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Χϊλτου τρατόσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Παπαδημητρϐπουλοσ Πϊνοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Πϊλλασ Φρόςτοσ, Essex University  

Γιαννοποϑλου Φρϑςα, Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ  

Κωςτακιώτησ Γιώργοσ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  
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Παπαδϊκη Ειρόνη, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Μποϑρατζη Βϊςω, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Παραλύκασ Θεοδϐςησ, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Πρϋκα Μαρύα, Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

Αμπντελχαμύντ Λύνα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

ιδηροποϑλου Μαρϋττα, Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

Βαςιλειϊδου Δόμητρα, Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

Μαμουλϊκη Ϊλενα, Ε.Μ.Π.  

Δρουμποϑκη Ωννα Μαρύα, Πανεπιςτόμιο Αθηνών  

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε 

 

ΔΙΑΣΡΙΒΕ, ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΕ, ΠΣΤΦΙΑΚΕ 

ΕΡΓΑΙΕ 
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1. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΔΙΑΣΡΙΒΕ (1995-2010) 

 

1) «Η ελληνο-αρμϋνικη κοινϐτητα τησ Αθόνασ». Παναγιώτα Ε. Αντωνύου, 1995. Επιβλϋπουςα 

καθηγότρια: Ρενϋ Φύρςον-Υιλιππϊκη. 

2) «‘Σρϋλα’ και ‘αρρώςτια’: αντιλόψεισ και πρακτικϋσ των οπαδών αθλητικών ςυλλϐγων ςτην 

Ελλϊδα». Δημότρησ Παπαγεωργύου, 1995. Επιβλϋπουςα καθηγότρια: Αλεξϊνδρα 

Μπακαλϊκη. 

3) «Σο πανηγϑρι του Αγύου Φαραλϊμπουσ ςτην Αγύα Παραςκευό Λϋςβου: Σο κουλμπϊνι ωσ 

τελετουργικό ςυγκρϐτηςη τησ κοινοτικόσ ταυτϐτητασ». Φρόςτοσ Ιωαννύδησ, 1997. 

Επιβλϋπων καθηγητόσ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ. 

4) «Σο τραγοϑδι ωσ ςυμβολικό πρακτικό: Σαυτϐτητα, κοινωνικϐ φϑλο και κοινϐτητα ςτην 

προφορικό πούηςη τησ ορεινόσ Νϊξου». Παναγιώτησ Πανϐπουλοσ, 1997. Επιβλϋπων 

καθηγητόσ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

5) «Η ‘βεντϋτα’ ςτην ορεινό κεντρικό Κρότη: ‘Οικογενειακϋσ’ ςυγκροϑςεισ και κοινωνικό 

οργϊνωςη». Αριςτεύδησ Σςαντηρϐπουλοσ, 2000. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Γιώργοσ 

Νικολακϊκησ. 

6) «Σοπικό κοινωνύα και ιδρϑματα εγκλειςμοϑ: Η περύπτωςη τησ Λϋρου». Ευγενύα Κουτςό, 

2001. Επιβλϋπουςα καθηγότρια: Μαρύα ταματογιαννοποϑλου. 

7) «Αρβανύτεσ και Αλβανού μετανϊςτεσ : Διαπραγμϊτευςη τησ ςυλλογικόσ ταυτϐτητασ ςε μια 

αγροτικό κοινϐτητα του νομοϑ Αργολύδασ». Αγγελικό Αθαναςοποϑλου, 2002. Επιβλϋπων 

καθηγητόσ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ. 

8) «Διϊλογοσ θεραπευτικών αντιλόψεων, ςτϊςεων και πρακτικών αςθενών και γιατρών ςτο 

θεραπευτικϐ πεδύο τησ Λϋςβου». Μελπομϋνη απαλύδου, 2002. Επιβλϋπουςα καθηγότρια: 

Ντιϊνα Σρϊκα. 

9) «υγγϋνεια και ταυτϐτητα ςε ςυνθόκεσ οικονομικο-κοινωνικοϑ μεταςχηματιςμοϑ: Σο 

παρϊδειγμα των Βλϊχων τησ Οινοϑςασ ερρών». Κωνςταντύνοσ Καλλύγνωμοσ, 2003. 

Επιβλϋπουςα καθηγότρια: Βαςιλικό Μουτϊφη. 

10) «Κινηματογρϊφοσ και κοινωνύα ςτην Κοϑβα τησ δεκαετύασ του ’90». Δημότρησ Κερκύνοσ, 

2003. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ. 

11) «Οι πολλαπλϋσ ταυτϐτητεσ και οι αναπαραςτϊςεισ τουσ ςε ϋνα τουριςτικϐ νηςύ των 

Κυκλϊδων: ‘Επιχειρηματικϐτητα’ και ‘εντοπιϐτητα’ ςτη Μϑκονο». Δϋςποινα Νϊζου, 2003. 

Επιβλϋπουςα καθηγότρια: Βαςιλικό Μουτϊφη. 

12) «Οι ςϑλλογοι ωσ φορεύσ τησ ελληνικόσ εθνικιςτικόσ ιδεολογύασ ςτα τϋλη του 19ου και τισ 

αρχϋσ του 20οϑ αιώνα: Σο παρϊδειγμα του υλλϐγου Μικραςιατών ‘Η Ανατολό’ και η 

ςυγκρϐτηςη τησ ελληνικόσ εθνικόσ ταυτϐτητασ ςτισ κοινϐτητεσ τησ Μικρϊσ Αςύασ». Μαρύα 

ιδερό, 2003. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου. 

13) «Ποτϐ για παρϋα: Ϊμφυλεσ ςχϋςεισ, ςώμα και ςυναύςθημα ςτη ςεξουαλικό εργαςύα». 

Καλλιϐπη-Μαρύα Αμπατζό, 2004. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ. 

14) «Ϊμφυλεσ ταυτϐτητεσ ςτο περιθώριο: Η περύπτωςη τησ Κϊλκαντζασ». Αναςταςύα 

Ιωαννύδου, 2004. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ. 

15) «H ϋμμιςθη οικιακό εργαςύα ωσ διαπολιτιςμικό ςχϋςη: Η περύπτωςη των Υιλιππινϋζων 

οικιακών βοηθών ςτην Αθόνα». Πηνελϐπη Σοπϊλη, 2004. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Ευθϑμιοσ 

Παπαταξιϊρχησ. 

16) «ήψεισ τησ διαδικαςύασ νεωτερικοϑ μεταςχηματιςμοϑ ςτισ ελληνορθϐδοξεσ κοινϐτητεσ τησ 

ϑςτερησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ: Οι περιπτώςεισ τησ Αδριανοϑπολησ και τησ 

Ραιδεςτοϑ». Αιμιλύα αλβϊνου, 2005. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου. 

17) «Μαθαύνοντασ τα ςϑνορα: Η καταςκευό τησ μειονοτικϐτητασ ςε ϋνα μειονοτικϐ ςχολεύο τησ 

Κομοτηνόσ». Αριςτεύδησ Ν. γατζϐσ, 2005. Επιβλϋπουςα καθηγότρια: Βαςιλικό Μουτϊφη. 
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18) «υγκρϐτηςη εναλλακτικών κϐςμων διαλϐγου με την κοινωνικό πραγματικϐτητα μϋςα απϐ  

την μουςικό: Σο παρϊδειγμα του κοινοϑ ενϐσ ελληνικοϑ ροκ ςυγκροτόματοσ». Ιωϊννα 

Αντώνογλου, 2007. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ. 

19) «Μϊνεσ υπϐ περιοριςμϐ: Μητρικϋσ αναπαραςτϊςεισ ςε μια ελληνικό γυναικεύα φυλακό». 

Παναγιώτα-Σουλύνα Δϋμελη, 2007. Επιβλϋπουςα καθηγότρια: Ντιϊνα Σρϊκα. 

20) «Οι πολιτικϋσ του δώρου: Κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ διαςτϊςεισ τησ εθελοντικόσ εργαςύασ 

με πρϐςφυγεσ». Κατερύνα Ροζϊκου, 2007. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ. 

21) «Τλικϐσ πολιτιςμϐσ, κοινωνικό οργϊνωςη και μνόμη: Κειμόλια και αντικεύμενα ‘λαώκόσ 

τϋχνησ και χειροτεχνύασ’ ςτη κϑρο και η κυκλοφορύα τουσ μϋςα και ϋξω απϐ τα ϐρια του 

τοπικοϑ». Ανδρϐνικοσ Θεοχαρύδησ, 2009. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ. 

22) «Η πολιτιςμικό διαχεύριςη τησ μεταναςτευτικόσ εμπειρύασ: Διαδικαςύεσ ενςωμϊτωςησ και 

μεταςχηματιςμού των ταυτοτότων ςτουσ εθνοτικϊ Ϊλληνεσ τησ Αλβανύασ 

(‘Βορειοηπειρώτεσ’) ςτην Πϊτρα». Βαςιλικό Παπαγεωργύου, 2009. Επιβλϋπων καθηγητόσ: 

Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ. 

23) «Νϋα γενετικό, κοινωνύα και πολιτιςμϐσ: Η πρϐςληψη τησ γενετικόσ πληροφορύασ και η 

πολιτιςμικό διαμεςολϊβηςό τησ. Η περύπτωςη τησ Μεςογειακόσ Αναιμύασ». ΑγλαϏα 

Φατζοϑλη, 2009. Επιβλϋπουςα καθηγότρια: Ντιϊνα Σρϊκα. 

24) «Απϐ τον κοινωνιςμϐ ςτον ςοςιαλιςμϐ: Η διαμϐρφωςη του ςοςιαλιςτικοϑ λϐγου τον 19ο 

αιώνα». Βαςιλικό Καραφουλύδου, 2010. Επιβλϋπων καθηγητόσ: πϑροσ Καρϊβασ. 

25) «Religious Practices and Transnational Religious Networks among Pakistani Diaspora in 

Kolonos». Inam Ullah Leghari, 2010. Επιβλϋπων καθηγητόσ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ. 
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2. ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΜ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ» (2003-2010) 

 

1) «Δεςμού ςυγγϋνειασ - δεςμού φιλύασ: Εννοιολογόςεισ των ςυγγενικών και φιλικών ςχϋςεων 

ςτα πλαύςια φοιτητικών εςτιών». Μαρύα Δουκακϊρου, 2003. 

2) «Η εκπαύδευςη ςτη Μυτιλόνη κατϊ την τελευταύα περύοδο τησ οθωμανικόσ κυριαρχύασ 

(1830-1912). ταυροϑλα Λυκιαρδοποϑλου-Κοντϊρα, 2003. 

3) «Σο ϋργο του Πλοϑταρχου Αύτια Ρωμαώκϊ: Η ςτϊςη ενϐσ Ϊλληνα αριςτοκρϊτη και λϐγιου 

απϋναντι ςτο ρωμαώκϐ πολιτιςμϐ και ςτη ρωμαιοκρατύα». Ιωϊννα Μεταξϊ, 2003. 

4) «Ατομικϋσ και ςυλλογικϋσ εκφρϊςεισ τησ τοπικόσ ταυτϐτητασ: Η περύπτωςη τησ περιοχόσ 

του Κοκκύνι Φϊνι ςτη Κρότη». Βαςιλικό Μπουρατζό, 2003. 

5) «Επιςκϐπηςη τησ ανθρωπολογικόσ βιβλιογραφύασ για το προςκϑνημα ςτον ευρωπαώκϐ 

χώρο». Γεώργιοσ Νταόσ, 2003. 

6) «Οικιακό οργϊνωςη, επαγγελματικϐσ προςανατολιςμϐσ και πολιτιςμικϋσ αντιλόψεισ των 

αρακατςϊνων ϋπειτα απϐ την ολοκλόρωςη τησ μϐνιμησ εγκατϊςταςησ τουσ: Σο 

παρϊδειγμα τησ Καλλιθϋασ, επαρχύα Ελαςςϐνασ». Μαυρϋτα Ντελό, 2003. 

7) «Η ςυγκρϐτηςη τησ ςυλλογικόσ ταυτϐτητασ μϋςα απϐ τη μνόμη: Η περύπτωςη των 

λογοτεχνικών αφηγημϊτων για τη μικραςιατικό καταςτροφό». Ζαφειροϑλα 

Παπαδοποϑλου-Ανδρεϊδου, 2003. 

8) «Γυναύκεσ και οικιακϐσ χώροσ: Ζητόματα απϐ την εθνογραφύα τησ αγροτικόσ Ελλϊδασ». 

Ιωϊννα Βαλλύνα, 2004. 

9) «Η ςωματικό ϊςκηςη, ο ςυμποςιαςμϐσ και οι ομϐφυλεσ ςχϋςεισ ωσ μϋςα αγωγόσ ςτην 

Αρχαύα Ελλϊδα, μϋςα απϐ το παρϊδειγμα του Αλκιβιϊδη». Ευγενύα Δουλϊμη, 2004. 

10) «Ιδεολογικού προςανατολιςμού και πολιτικϊ προτϊγματα ςτη Λϋςβο του 19ου αιώνα». Μαρύα 

Μανδαμαδιώτου, 2004. 

11) «Φρόςεισ και καταχρόςεισ του παρελθϐντοσ ςτο παρϐν: Σο παρϊδειγμα τησ ϋκθεςησ 

ναυταθλητιςμοϑ ςτο Μουςεύο Αθλητιςμοϑ Θεςςαλονύκησ». Αθηνϊ Μουρατύδου, 2004. 

12) «Ελεϑθεροσ χρϐνοσ και θεατρικό τϋχνη ςτην Αθηναώκό Δημοκρατύα». Ιωϊννα Ε. Πϊντα, 2004. 

13) «Η Ιςλαμικό μαντύλα: χϋςεισ εξουςύασ και μορφϋσ αντύςταςησ». Παναγιώτα 

Παπαδοποϑλου, 2004. 

14) «Η θϋςη και ο ρϐλοσ τησ γυναύκασ ςτα πλαύςια του ‘ούκου’ μϋςα απϐ τα Γαμικϊ 

Παραγγϋλματα και τον Παραμυθητικϐ προσ τη γυναύκα του Πλοϑταρχου. Πολυξϋνη 

Παπαμιχαόλ, 2004. 

15) «Η ιςτορικϐτητα των γυναικεύων ρϐλων ςτο θηβαώκϐ κϑκλο». Μαριϊνθη Παραςκευϊ, 2004. 

16) «Μεταβύβαςη περιουςύασ ςτον Παλαιϐκηπο Λϋςβου: Προικοςϑμφωνα και διαθόκεσ, 1907-

1919». Παναγιώτα Σαμβϊκη, 2004. 

17) «Ζώντασ ςτο παρϐν: Αντιλόψεισ του χρϐνου ςε τροφοςυλλεκτικϋσ κοινωνύεσ και ςε ϋνα 

κοινϐβιο των Αθηνών». Νεφϋλη Φατζηδιϊκου, 2004. 

18) «Ξαναγρϊφοντασ για τον Ωγιο Ραφαόλ: Η καταςκευό ενϐσ προςκυνηματικοϑ τϐπου». 

Ευςτρϊτιοσ Χϊλτου, 2004. 

19) «Αναπαραςτϊςεισ του εαυτοϑ και τησ ετερϐτητασ μϋςα απϐ το παρϊδειγμα των μικτών 

γϊμων». Ελϋνη Αλτύνογλου, 2005. 

20) «Η ϋννοια του αξιοθϋατου ςτο ϋργο του Ηροδϐτου». Αλϋξανδροσ Αργυροκαςτρύτησ, 2005. 

21) «Σα παιδιϊ ςτην ελληνικό ηθογραφύα, 1870- 1920: Αναπαραςτϊςεισ και πρακτικϋσ». Ελϋνη 

Βερβϋρη, 2005. 

22) «Επιλογϋσ ςτην αναπηρύα: Η εικϐνα του εαυτοϑ κατϊ την απροςδϐκητη αναπηρύα». Ευτυχύα 

Γιακουμό, 2005. 
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23) «Σο πρϐτυπο τησ γυναύκασ αγωνύςτριασ την περύοδο του ελληνικοϑ εμφϑλιου πολϋμου, 

ϐπωσ εμφανύζεται ςτον τϑπο του δημοκρατικοϑ ςτρατοϑ». Κικό Δημαρϐγλου, 2005. 

24) «Προνοιακϋσ πολιτικϋσ για τα ορφανϊ: Υιλανθρωπικϊ καταςτόματα Μυτιλόνησ, β΄ μιςϐ 19ου 

αιώνα». Βϊςω Δουλγερύδου, 2005. 

25) «Ο πϐλεμοσ τησ ςημαύασ: Η αναδιαπραγμϊτευςη τησ εθνικόσ ταυτϐτητασ ςτο πλαύςιο των 

μαθητικών παρελϊςεων». Αναςταςύα-Ωννα Ιορδανύδου, 2005. 

26) «Σαυτϐτητα και φϑλο ςτισ ταινύεσ του ελληνικοϑ εμπορικοϑ κινηματογρϊφου των 

δεκαετιών 1950-1967: Ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ». Ελϋνη Κωνςταντϋλλη, 2005. 

27) «Μνόμη και χώροσ: Αφηγόςεισ για το ςειςμϐ του 1953 ςτην Κεφαλλονιϊ». Θεοδώρα 

Λευκαδύτου, 2005. 

28) «Civitas Terrena: Θϋματα γϑρω απϐ τισ πολιτικϋσ απϐψεισ του Αυγουςτύνου». Πηνελϐπη-

Μαρύα Μαγκλϊρα, 2005. 

29) «Σο παιδύ και το βιντεοπαιχνύδι: Μια ανθρωπολογικό προςϋγγιςη». ταυρύτςα Μιχϊλη-

Υραντζϋςκου, 2005. 

30) «Σο πρώτο μου ςπύτι … το ςπύτι που ‘ςποϑδαςα’: ημαςιοδοτόςεισ του οικιακοϑ χώρου απϐ 

φοιτητϋσ ςτην Μυτιλόνη». Νοϋλ Παπαντωνϊκη, 2005. 

31) «Ρυθμού του ϑπνου: Μια βιοπολιτιςμικό προςϋγγιςη». Καςςιανό Πολύτου, 2005. 

32) «Αναπαραςτϊςεισ και διαχεύριςη τησ τρύτησ ηλικύασ ςτην ελληνικό λογοτεχνικό παραγωγό 

του 19ου αιώνα». Κωνςταντύνα ηφομιχελϊκη, 2005. 

33) «Η επιτϋλεςη του ανδριςμοϑ και η ςυγκρϐτηςη τησ ανδρικόσ ταυτϐτητασ μϋςα απϐ την 

νυχτερινό ζωό των ςτρατιωτικών τησ Μυτιλόνησ». Σριανταφυλλιϊ ύννη, 2005. 

34) «Σα μουςουλμανικϊ μνημεύα τησ Λϋςβου, παρελθϐν και παρϐν: Μια ανθρωπολογικό και 

ιςτορικό μελϋτη για την κοινωνικό μεταλλαγό του χώρου και την ενςωμϊτωςη των 

μνημεύων αυτών ςτον νϋο κοινωνικϐ ιςτϐ ϐπωσ αυτϐσ διαμορφώθηκε μετϊ την ανταλλαγό 

των πληθυςμών το 1923». αρϊντοσ ταυρινϐσ, 2005. 

35) «Αναπαραςτϊςεισ του φϑλου ςτα προπολεμικϊ ρεμπϋτικα τραγοϑδια του Πειραιϊ (1900-

1936)». Αναςτϊςιοσ τεφϊνου, 2005. 

36) «Βαςικϋσ πτυχϋσ τησ εντοπιϐτητασ και ςυγκρϐτηςη τησ τοπικόσ ταυτϐτητασ ςε μια ορεινό 

κοινϐτητα τησ Πύνδου (αμαρύνα Γρεβενών)». Βαςιλικό Σςαγκοϑρη, 2005. 

37) «Μϊνα εύμαι! Σι να κϊνω; ‘Οψεισ και εννοιολογόςεισ τησ μητρϐτητασ (ϋνα εθνογραφικϐ 

παρϊδειγμα απϐ τη Μυτιλόνη)». Ευμορφύα Συρό, 2005. 

38) «Η βιωματικό εμπειρύα τησ καταςκευόσ ξυλϐγλυπτων και κεραμικών ϋργων απϐ ντϐπιουσ 

τεχνύτεσ ςτην Αγιϊςο τησ Λϋςβου». οφύα Καζαμύα, 2006. 

39) «Η ανταλλϊξιμη περιουςύα των Μουςουλμϊνων τησ Λϋςβου: Σο παρϊδειγμα τησ πϐλησ τησ 

Μυτιλόνησ». Φαρϊ Καραβύα, 2006. 

40) «Ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ του δυώςμοϑ: Δεξύ – αριςτερϐ». Αντιγϐνη Πατύκα, 2006. 

41) «Σο μουςεύο ωσ αναπαρϊςταςη του παρελθϐντοσ και η πρϐςληψό του απϐ μαθητϋσ λυκεύου 

τησ Μυτιλόνησ». Ιωϊννα Πατιοϑ, 2006. 

42) «Solo παύξιμο computer games ςτο ςπύτι». Ϊκτορασ ϊςων, 2006. 

43) «Λϐγοσ και εμπειρύα ςτη νϋα κοινωνικό Ιςτορύα». Φριςτύνα Σρύγκα, 2006. 

44) «Περύ τησ εθνογραφύασ των Βαλκανικών λαών: τοιχεύα απϐ τα δημοςιεϑματα των 

περιοδικών Petermann’s Geographische Mittheilungen, Mittheilungen des Κ.Κ. Geographischen 

Instituts in Wien, Globus και Das Ausland, 1860-1878». Αργυρώ Γκολντμϊνη, 2007. 

45) «ήψεισ και εννοιολογόςεισ του γϊμου ςτα πλαύςια ενϐσ ορεινοϑ χωριοϑ τησ Κρότησ». Μαρύα 

Γρυλλϊκη, 2007. 

46) «Η εξϋγερςη τησ underclass: Σα επειςϐδια ςτα προϊςτια των πϐλεων τησ Γαλλύασ». Λουκϊσ 

Θεοτοκϊτοσ, 2007. 

47) «Μια ‘πορώδησ’ ‘προςωπογραφύα’ τησ μικροώςτορύασ». Αβραϊμ Ιντζεβύδησ, 2007. 
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48) «‘Ώρα Ικαρύασ’: Φρϐνοσ και τοπικό ταυτϐτητα ςε μια Αιγαιακό κοινωνύα». Ιωϊννα 

Μιςδρϊκου, 2007. 

49) «Η προςϊρτηςη τησ Μακεδονύασ ςτο ελληνικϐ κρϊτοσ: Τλικϐ τησ ςυζότηςησ μϋςα απϐ τον 

τϑπο το 1913». Ωννα Πϊςςαλη, 2007. 

50) «υμπϐςια και ςεξουαλικϋσ πρακτικϋσ ςτην αρχαύα Αθόνα». Ιωϊννησ Σςύρμπασ, 2007. 

51) «Απϐ το ‘αύμα’ ςτην ‘επιθυμύα’: Εννοιολογόςεισ τησ ςυγγϋνειασ ςτο ςϑγχρονο νομοθετικϐ 

πλαύςιο για τισ νϋεσ τεχνολογύεσ αναπαραγωγόσ». Ουρανύα Σςουκαλϊ, 2007. 

52) «Ιςτορύα, λαογραφύα και δημοτικό πούηςη ςτην Ελλϊδα του 19ου αιώνα». τυλιανό 

Υωτοποϑλου, 2007. 

53) «Riot Gi(r)ls: Υεμινιςτικϐσ ακτιβιςτικϐσ λϐγοσ ςτο διαδύκτυο. Μια ανθρωπολογικό 

προςϋγγιςη». Μαρύα Φαροϑλη, 2007. 

54) «Ιςτορικϋσ μελϋτεσ για τα ζητόματα τησ μητρϐτητασ και τησ παιδοκτονύασ ςτην Αγγλύα, 

Γαλλύα και Γερμανύα του 19ου αιώνα και τισ αρχϋσ του 20οϑ». Γεωργύα Φρυςικοϑ, 2007. 

55) «Ονοματοδοςύα και καταςκευό του εαυτοϑ: Η καταςκευό τησ ταυτϐτητασ και του εαυτοϑ 

μϋςω των προςωπικών ονομϊτων». ωτόρησ Αβραμιώτησ, 2008. 

56) «Πετροϑςα: Ο τϐποσ, οι ϊνθρωποι και η ιςτορύα τουσ τον 20ϐ αιώνα. Τλικϐ για τη 

μονογραφύα ενϐσ χωριοϑ τησ ανατολικόσ Μακεδονύασ». Παναγιώτα Αγγελοποϑλου, 2008. 

57) «Παιδαγωγικό θεωρύα ςτον Πλϊτωνα και τον Αριςτοτϋλη και η διαχεύριςη του ελεϑθερου 

χρϐνου ςτην κλαςικό Αθόνα». Ελϋνη Βϐτςη, 2008. 

58) «Αναπαραςτϊςεισ τησ Απριλιανόσ Δικτατορύασ μϋςα απϐ τισ γελοιογραφύεσ τησ Ελεϑθερησ 

Ελλϊδασ». Γαλϊτεια Γερακιανϊκη, 2008. 

59) «Πολιτιςμικϋσ ςυναντόςεισ ςτην Ελαφϐνηςο: ήρια και ταυτϐτητεσ». Μαρύα Δεληγιαννύδου, 

2008. 

60) «Η ϋννοια του «intérêt» ςτο ϋργο του P. Bourdieu και ο ανθρωπολογικϐσ λϐγοσ για την 

αμοιβαιϐτητα και το ςυναύςθημα». Γιώργοσ Καψωμϋνοσ, 2008. 

61) «Φώροι παιδιών: Η παιδικό ηλικύα μϋςα απϐ τισ αντιλόψεισ για το χώρο». Βαςιλικό Κρϋτςη, 

2008. 

62) «Σο θϋατρο του καταπιεςμϋνου: Σο θϋατρο ωσ εργαλεύο κοινωνικόσ παρϋμβαςησ: το 

παρϊδειγμα τησ Βαρκελώνησ». Νϊγια Μποϋμη, 2008. 

63) «Μαρτυρύα και απϐδειξη ςτην ιςτορύα του Ολοκαυτώματοσ». Ιωϊννησ Μπουρλϐκασ, 2008. 

64) «Η ςυγκρϐτηςη τησ γυναικεύασ υποκειμενικϐτητασ πριν και μετϊ τη μεταπολύτευςη». Ειρόνη 

Παπαδϊκη, 2008. 

65) «Πώσ προϊγεται ϋνα εθνικϐ αφόγημα μϋςω των εγχειριδύων ιςτορύασ: Αναλυτικό μελϋτη τησ 

ελληνικόσ περύπτωςησ». Ερμϐλαοσ Φαλκιώτησ, 2008. 

66) «Ϊνα κεύμενο των ρωμαώκών χρϐνων μϋςα απϐ το πρύςμα τησ ςϑγχρονησ πολιτικόσ 

επικοινωνύασ». Βαςύλησ Βαρβιτςιώτησ, 2009. 

67) «‘Η πϐλισ των 15 ημερών’. Η ΔΕΘ και η πϐλη τησ Θεςςαλονύκησ ςτο μεςοπϐλεμο». Ωννα 

Γεωργιςοϑδη, 2009. 

68) «Ο Θεοδοςιανϐσ Κώδικασ και οι νομοθετικϋσ διατϊξεισ αναφορικϊ με ζητόματα 

οικογενειακοϑ ρωμαώκοϑ δικαύου ςε αυτϐν». Ειρόνη-Φρυςοβαλϊντη Δεληγιϊννη, 2009. 

69) «Η βύα ωσ πρακτικό πολιτικόσ διεκδύκηςησ, λϐγοι και νοόματα ςτην ϊςκηςη βύασ: Η 

περύπτωςη τησ 8ησ Μϊρτη 2007, μιασ κοινωνικόσ ςϑγκρουςησ ςτο πλαύςιο των φοιτητικών 

κινητοποιόςεων». Δημότρησ Κύτςοσ, 2009. 

70) «Θρηςκεύα: Η αναπαραγωγό τησ θρηςκευτικόσ ιδεολογύασ και οι πολιτικϋσ προεκτϊςεισ». 

Ιωϊννα Μιχαλϊκη, 2009. 

71) «Ο κλϐουν ωσ οιονεύ μεθοριακϐσ χαρακτόρασ: Μια ςυγκριτικό προςϋγγιςη». Παναγιώτησ 

Μουςτϊκασ, 2009. 
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72) «Η πολιτικό τησ μνόμησ ςτην μεταπολιτευτικό Ελλϊδα: Η αναγνώριςη τησ Εθνικόσ 

Αντύςταςησ». Φριςτύνα Παπαματθαιϊκη, 2009. 

73) «Ζητόματα ταυτϐτητασ ςε ϋνα πολυεθνικϐ ςχολεύο: Σο παρϊδειγμα του Byron College». 

Ολυμπύα Παπαςωτηρύου, 2009. 

74) «Σο ελληνικϐ γλωςςικϐ ζότημα ςτον 19ο και ςτισ αρχϋσ του 20οϑ αιώνα μϋςα απϐ τισ 

πολιτικϋσ και τισ εθνικϋσ του διαςτϊςεισ: Σο περιοδικϐ Σα Πϊτρια και ο Γ. Φατζιδϊκισ». 

Καλλιϐπη-Νεκταρύα Παρθενύδου, 2009. 

75) «Σο παρελθϐν του παρϐντοσ: Μια ανθρωπολογικό μελϋτη τησ ςχϋςησ τησ τοπικόσ κοινωνύασ 

με το Κϊςτρο τησ Μυτιλόνησ». ταυροϑλα Περιφερϊκη, 2009. 

76) «Πειραώκϐσ ϑνδεςμοσ: ωματειακό οργϊνωςη και δρϊςη των μεςαύων τϊξεων ςτον 

Πειραιϊ, 1894-1940». Μπϊμπησ Πετρϊσ, 2009. 

77) «Η θϋςη των παιδιών ςτην κρατικό κοινωνικό πολιτικό ςτην Ελλϊδα του μεςοπολϋμου». 

Βαςιλικό Πλαφαδϋλλη, 2010. 

78) «ϑμφωνο ελεϑθερησ ςυμβύωςησ: Μια ανθρωπολογικό προςϋγγιςη». Νικϐλαοσ 

Πουλιϐπουλοσ, 2009. 

79) «Κώφωςη: Ιςτορικϋσ και ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ». Βικτωρύα αμοθρακό, 2009. 

80) «Δωρεϊ ςώματοσ ό οργϊνων: Ανθρωπολογικϐσ λϐγοσ και διαθρηςκειακϊ βιοηθικϊ 

διλόμματα». Φρόςτοσ Σςαρουχύδησ, 2009. 

81) «Οι Αιθύοπεσ τησ Αθόνασ: Σαυτϐτητα, θρηςκεύα και διατροφό». Αλεξϊνδρα Υεφοποϑλου, 

2009. 

82) «Η αναπαρϊςταςη τησ αςτικόσ τϊξησ ςτα κινηματογραφικϊ ϋργα του Louis Bunuel». Φρυςό 

Φριςτϊκου, 2009. 
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3. ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΜ «ΓΤΝΑΙΚΕ ΚΑΙ ΥΤΛΑ: 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ» (2004-2010) 

 

1) «Φρόςεισ των ςϑγχρονων αθυρμϊτων: Η οπτικό των παιδιών». Μαρύα Μώρου, 2004. 

2) «Σα φϑλα ςτην αυλό του ςχολεύου. Δημιουργύα κοινωνικών ςχϋςεων ςτα παιδιϊ». Υωτεινό 

Χαρροϑ, 2004. 

3) «Μεταβύβαςη περιουςύασ και ενδο-οικογενειακϋσ ςυγκροϑςεισ ςτη Λϋςβο απϐ το 1910-ϋωσ 

το 1930». Γιώργοσ Αντωνϊκησ, 2005. 

4) «υμβολό τησ γυναικεύασ εργαςύασ ςτη διαπραγμϊτευςη τησ γυναικεύασ ταυτϐτητασ: Σο 

παρϊδειγμα του αγροτουριςτικοϑ ςυνεταιριςμοϑ γυναικών Μεςοτϐπου Λϋςβου». οφύα 

Βαρνϊ, 2005. 

5) «Η αναπαρϊςταςη τησ γυναύκασ ςτην τϋχνη τησ Αναγϋννηςησ: Κοινωνικϐ φϑλο, ταυτϐτητεσ, 

περιοριςμού». Ελϋνη –Φαρϊ Ευθυμύου, 2005. 

6) «Ιατρικοπούηςη του τοκετοϑ ςτη ςϑγχρονη ελληνικό κοινωνύα». Ευαγγελύα Ιωϊννου, 2005. 

7) «Αφηγόςεισ βύασ και πολιτιςμικϋσ αναπαραςτϊςεισ τησ γυναικεύασ κακοπούηςησ». Μαρύα 

Κορϊκη, 2005. 

8) «Φώροσ, ςώμα και ϋμφυλη επιτϋλεςη: Δημϐςιεσ τουαλϋτεσ». Ελϋνη Κυρϊτςου, 2005. 

9) «Αλλοδαπού μαθητϋσ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο: Διαςτϊςεισ τησ διαπολιτιςμικόσ ‘αναζότηςησ’ 

ςτην ελληνικό εκπαύδευςη». Ελεϊννα Μιχαλοποϑλου, 2005. 

10) «Η αφόγηςη τησ διαφορϊσ: Ελληνύδεσ τησ Λϋςβου μιλϊνε για τισ γυναύκεσ τησ Σουρκύασ». 

Αναςταςύα Μπογϐρδου, 2005. 

11) «Γυναύκεσ μηχανικού ςτην Ελλϊδα: Αλληλεπιδρϊςεισ των ςχϋςεων ςυγγϋνειασ, τησ 

μητρϐτητασ και των επαγγελματικών ςχϋςεων με το φϑλο και την επαγγελματικό 

ταυτϐτητα». Δϋςποινα Ορθοδϐξου, 2005. 

12) «Ανϊμεςα ςε φιλοδοξύεσ και αλλαγϋσ: Μια ανθρωπολογικό μελϋτη για τη δημιουργύα, την 

ηγεςύα και τη θηλυκϐτητα ςτον χώρο των επιχειρόςεων». Δόμητρα κϋμπερη, 2005. 

13) «Οι ϋμφυλεσ ςχϋςεισ ςτη ςχολικό τϊξη μϋςα απϐ τη γλώςςα. Σριαντϊφυλλοσ Φατζηαργυρύου, 

2005. 

14) «Νϋοι ενόλικεσ αφηγοϑνται το παραμϑθι: Αυτοεικϐνα και ετεροπροςδιοριςμϐσ μϋςα απϐ τη 

ςταχτοποϑτα». Ωννα Αςιατύδου, 2006. 

15) «Αναπαραςτϊςεισ ϋμφυλων και οικογενειακών ςχϋςεων μϋςα απϐ τισ κωμωδύεσ του 

εμπορικοϑ ελληνικοϑ κινηματογρϊφου (δεκαετύα του 1960)». Φριςτύνα Αυγερινοϑ, 2006. 

16) «Αναπαραςτϊςεισ των φϑλων και των ϋμφυλων ρϐλων ςτα αναγνωςτικϊ του δημοτικοϑ 

ςχολεύου απϐ τη δεκαετύα του 50 μϋχρι ςόμερα». Μαρύα Βϊρκα, 2006. 

17) «εξουαλικϋσ αναπαραςτϊςεισ ςτη ςϑγχρονη τϋχνη: Λογοκριςύα ςτο Outlook – Αθόνα 2004». 

Amelia Dolanga, 2006. 

18) «Απϐ τισ εθνικϋσ ταυτϐτητεσ ςτην ‘ευρωπαώκό ταυτϐτητα’: υνϋχειεσ και αλλαγϋσ ςτισ 

αναπαραςτϊςεισ του εθνικοϑ ‘εαυτοϑ’ ςτο ςχολεύο. Η περύπτωςη προγραμμϊτων 

ςυνεργαςύασ δημοτικών ςχολεύων τησ Λϋςβου με ςχολεύα απϐ ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ». 

Ελϋνη Ζερβοϑ, 2006. 

19) «Εννοιολογόςεισ τησ πατρϐτητασ και του εαυτοϑ απϐ ϊνδρεσ που ζουν ςε μια επαρχιακό 

πϐλη». Μαρύα Ζερβοϑ, 2006. 

20) «Γυναικεύεσ φωνϋσ και ςιωπϋσ: Σο φεμινιςτικϐ κύνημα ςτην Ελλϊδα και η ςχϋςη του με τον 

ακαδημαώκϐ χώρο. Σο παρϊδειγμα τησ ομϊδασ γυναικεύων ςπουδών τησ Θεςςαλονύκησ». 

Ευγενύα Ηλιϊδου, 2006. 
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21) «Σο φϑλο και η ςεξουαλικϐτητα ωσ ιςτορικϋσ κατηγορύεσ και πολιτιςμικϋσ καταςκευϋσ: 

προνεωτερικϋσ και νεωτερικϋσ εννοιολογόςεισ: Μια απϐπειρα αναςυγκρϐτηςησ ϐψεων τησ 

ςϑγχρονησ ιςτορικόσ ϋρευνασ». Αικατερύνη Λϊμπρου, 2006. 

22) «Η θηλυκϐτητα ςτο παραμϑθι: Σο παρϊδειγμα τησ Φιονϊτησ ςτην Ελλϊδα». οφύα Μπανϊκη, 

2006. 

23) «Χυχανϊλυςη και φϑλο: Σο οιδιπϐδειο ςϑμπλεγμα του κοριτςιοϑ. Μια ιςτορύα μετϊβαςησ 

ςτη θηλυκϐτητα». Μαρύα-Ειρόνη Παγκϊκη, 2006. 

24) «Ομορφιϊ για αληθινϋσ γυναύκεσ: Γυναύκεσ καταναλώτριεσ ςτη ςϑγχρονη ελληνικό κοινωνύα. 

Προώϐντα ομορφιϊσ, διαφόμιςη και θηλυκϐτητα». Μυρτώ Παπαδϋλλη, 2006. 

25) «Υϑλο και μαγεύα». Ωγγελοσ Παπακοςμϊσ, 2006. 

26) «Αντιςϑλληψη και ςεξουαλικϋσ πρακτικϋσ: Μια ιςτορικό προςϋγγιςη. Γεωργύα Σςατςϊνη, 

2006. 

27) «Γυναύκεσ, μετανϊςτευςη και διαφορετικϐτητα ςτην Ευρώπη: Η υπϐθεςη τησ μαντύλασ. Μια 

ςυγκριτικό προςϋγγιςη. Αγγελικό Υλαγγύνη, 2006. 

28) «Απϐ την ποιητικό του πϐνου ςτην αύςθηςη τησ ηδονόσ: Ερωτικϐσ πϐνοσ, ςώμα και επιθυμύα 

ςτισ πρακτικϋσ του BDSM». Αςπαςύα Φαλκύδου, 2006. 

29) «Η επιτελεςτικϐτητα του φϑλου ςτον κινηματογρϊφο: Μια queer προςϋγγιςη». Αγγελικό 

Αβραμύδου, 2007. 

30) «Ϊμφυλεσ ςχϋςεισ και πρακτικϋσ ςτον χώρο τησ αςτυνομύασ». Δημότρησ Αλειφϋρησ, 2007. 

31) «Ϊμφυλεσ προςλόψεισ του κινηματογραφικοϑ ϋργου τησ ελληνύδασ ςκηνοθϋτριασ ήλγασ 

Μαλϋα». Υιλύππα Διαμϊντη, 2007. 

32) «Η θρηςκευτικό ετερϐτητα ςτο λϐγο των εκπαιδευτικών του δημοτικοϑ ςχολεύου». Γεωργύα 

Δρύτςα, 2007. 

33) «Ομορφιϊ και κατανϊλωςη: Διαχεύριςη του ςώματοσ, πολιτιςμικϋσ αξύεσ και φϑλο». Μαρύα 

Κοκολϊκη, 2007. 

34) «Δυο μϋρεσ μϐνο: Σηλεϐραςη, ϋμφυλοι ρϐλοι και απϐψεισ των νϋων ςτην Μυτιλόνη». 

Κατερύνα-Γιϊννα Κουςκουμβεκϊκη, 2007. 

35) «Υϑλο, μνόμη και εμπειρύα τησ τρύτησ ηλικύασ ςτη Λϋςβο». Ειρόνη Μιχαλϊκη, 2007. 

36) «Η αναπαρϊςταςη του ανδριςμοϑ απϐ την Εφημερύδα των Κυριών (1887-1907)». Ϊλενα 

Μιχαλϊκου, 2007. 

37) «Η ιςϐτητα των φϑλων και οι πολιτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για την ενςωμϊτωςό τησ 

ςτην εκπαύδευςη και την επαγγελματικό κατϊρτιςη: Μια φεμινιςτικό κριτικό». Υωτεινό 

Νώτη, 2007. 

38) «Εύναι ωραύο να εύςαι ϊνδρασ: Ανδρικϊ καλλυντικϊ, φϑλο και ςεξουαλικϐτητα. Μια 

ανθρωπολογικό προςϋγγιςη ςτην κατανϊλωςη». Μαρύα ερλϋτη, 2007. 

39) «Γυναύκεσ, πολιτιςμικϋσ καταςκευϋσ τησ πϊθηςησ και η ανθρωπολογύα». Παναγιώτα Χϑρρα, 

2007. 

40) «Αυτοβιογραφύεσ και η ςυγκρϐτηςη του ανδρικοϑ εαυτοϑ: Οι περιπτώςεισ του Πϋτρου 

Ομηρύδη κυλύτςη και του Ιϊκωβου Δραγϊτςη». Βαςιλικό Αγγελοποϑλου, 2008. 

41) «Η ϋννοια τησ ιδιϐτητασ του πολύτη ςτα διδακτικϊ εγχειρύδια τησ Κοινωνικόσ και Πολιτικόσ 

Αγωγόσ του δημοτικοϑ ςχολεύου». Παναγιώτα Βλαχϊκη, 2008. 

42) «Σο προςκϑνημα ςτον Σαξιϊρχη του Μανταμϊδου: Μια ανθρωπολογικό προςϋγγιςη». Μαρύα 

Βουβοϑ, 2008. 

43) «Η πολιτιςμικό αναπαρϊςταςη τησ θηλυκϐτητασ μϋςα απϐ τη βιωματικό εμπειρύα του 

καρκύνου του μαςτοϑ». Ιωϊννα Γερακϊκη, 2008. 

44) «‘Σο γόρασ, ου γαρ μϐνον ϋρχεται’: Αναπαραςτϊςεισ τησ λεγϐμενησ ‘τρύτησ ηλικύασ’ και τησ 

ςεξουαλικϐτητϊσ τησ». Ευαγγελύα Μπύτη, 2008. 
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45) «Σο παρϊδειγμα των Starbucks: ‘Σοπικϋσ’ χρόςεισ και εννοιολογόςεισ ενϐσ ‘παγκϐςμιου’ 

μοντϋλου εξω-οικιακόσ κοινωνικϐτητασ». Πολυξϋνη Μπύτςικα, 2008. 

46) «Πολιτικϋσ πληθυςμιακόσ αναπαραγωγόσ ςτη δυτικό Ευρώπη (Γαλλύα και Γερμανύα), 19οσ 

και 20ϐσ αιώνασ». Μαρύα-Ελιςϊβετ Μυρϊτ, 2008. 

47) «Γυναικεύα εςώρουχα: εξουαλικϐτητα, κατανϊλωςη και ϋκφραςη αιςθητικόσ». 

Κωνςταντύνα Ντϋλιου, 2008. 

48) «Σο φϑλο και η κοςμητικό χειρουργικό μϋςα απϐ μεταδομιςτικϋσ προςεγγύςεισ». Φαρύκλεια 

Παπαδοποϑλου, 2008. 

49) «Σο ‘πρωτϐκολλο για την πρϐληψη, καταςτολό και τιμωρύα τησ διακύνηςησ προςώπων, 

ιδιαύτερα γυναικών και παιδιών’ των Ηνωμϋνων Εθνών και η υποδοχό του απϐ την Ελλϊδα: 

Ϊμφυλεσ διαςτϊςεισ ενϐσ νομοθετικοϑ κειμϋνου». Ελευθερύα Παπατςιϐτου, 2008. 

50) «Αναζητώντασ ςτοιχεύα λογοτεχνικόσ ανθρωπολογύασ ςε ϋνα ελληνικϐ παρϊδειγμα: 

Ζητόματα ςυγγραφόσ και λογοτεχνικϐτητασ ςτην εθνογραφύα». Μαρύα ιδηροποϑλου, 2008. 

51) «Π. . Δϋλτα: Αναπαραςτϊςεισ του επιςτολικοϑ λϐγου». Ϊλενα Χαρρϋα, 2008. 

52) «Γυναικεύοι ςυνεταιριςμού: Εκδοχό ό εργαςιακό ευκαιρύα για τισ γυναύκεσ;» Ευθυμύα 

Αλεξϊκη, 2009. 

53) «Γυναικεύα εργαςύα ςτα πλαύςια αγροτουριςτικών ςυνεταιριςμών γυναικών: Σο 

παρϊδειγμα ενϐσ αγροτουριςτικοϑ ςυνεταιριςμοϑ ςτο νηςύ τησ Λϋςβου». Θεοδοϑλα Βλϊμη, 

2009. 

54) «Βύα κατϊ των γυναικών: Η ςεξουαλικό παρενϐχληςη ςτην εργαςύα. Μια φεμινιςτικό 

προςϋγγιςη». Νϋλλη Ματακιϊ, 2009. 

55) «Πολιτικϋσ ιςϐτητασ: ήψεισ διαχεύριςησ τησ ϋμφυλησ ανιςϐτητασ την εποχό τησ 

απαςχοληςιμϐτητασ». Κωνςταντύνα Νϋζη, 2009. 

56) «Απϐ το Διδαςκαλεύο ςτην Παιδαγωγικό Ακαδημύα: Γυναύκεσ δαςκϊλεσ ςτην Παιδαγωγικό 

Ακαδημύα Μυτιλόνησ (1950-1964)». Ειρόνη Ξενϋλλη, 2009. 

57) «Καταςκευϊζοντασ τον ανδριςμϐ μϋςα απϐ αντιλόψεισ και πρακτικϋσ οπαδών αθλητικών 

ποδοςφαιρικών ςυλλϐγων: Σο παρϊδειγμα του Παναθηναώκοϑ Αθλητικοϑ Ομύλου». 

Γεώργιοσ-Ιγνϊτιοσ Ρϊλλησ, 2009. 

58) «‘Αγωνιςτϋσ’ και ‘Αδιαφϐρετοι’: Πολιτικό ϋκφραςη, θρηςκευτικό πύςτη και ανδριςμϐσ ςτο 

Μανταμϊδο Λϋςβου». Αικατερύνη αραντινοϑ, 2009. 

59) «Μια ‘ελύδα’ απϐ το δημϐςιο λϐγο τησ αριςτερϊσ για τισ γυναύκεσ: Η γυναύκα – το παιδύ – το 

ςπύτι – η δουλειϊ». Ιςμόνη Υύλιππα, 2009. 

60) «Ϊμφυλεσ καταςκευϋσ μϋςα απϐ την τροφό: Μια ανθρωπολογικό προςϋγγιςη». τεργιανό 

Αθαναςύου, 2010. 

61) «Υωτογραφύα κοινωνικοϑ ντοκουμϋντου: Η καταςκευό των φωτογραφιών του F.S.A. ςτισ 

Η.Π.Α. κατϊ τη δεκαετύα του 1930». Απϐςτολοσ Γιαννακϐπουλοσ, 2010. 

62) «ωματικό ϊςκηςη, ϋμφυλεσ ταυτϐτητεσ και ελληνικϐτητα ςτην Ελλϊδα του μεςοπολϋμου: 

Σο περιοδικϐ Ελληνικό Αγωγό, 1933-1936. Ελϋνη Καραγεωργύου, 2010. 

63) «χϋςεισ εξουςύασ μορφϋσ αντύςταςησ και ιςλαμικό μαντύλα: Σο ςυμβολικϐ υπϐ το πρύςμα 

τησ πολιτικόσ διϊςταςησ». Ευαγγελύα Μιχϊλη, 2010. 
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4. ΠΣΤΦΙΑΚΕ ΕΡΓΑΙΕ (2000-2010) 

 

1) «Ο καφϋσ, το τςιγϊρο, το ςιδϋρωμα και τα ηρεμιςτικϊ: Η ςχϋςη των γυναικών με τα 

ψυχοφϊρμακα». Αιμιλύα Βουλβοϑλη, 2000. 

2) «Η μικραςιατικό κοινϐτητα τησ Φύου και οι απϐγονοι τησ». Ωννα Ρικανιϊδη, 2000. 

3)  «Η χρόςη των τεχνικών τησ εικονικόσ αναπαρϊςταςησ ςτη μελϋτη και καταγραφό των 

κοινωνικών και εργαςιακών πρακτικών μιασ κοινϐτητασ: Σο παρϊδειγμα του Περϊματοσ 

Γϋρασ. (CD-Rom)». Αλϋξανδροσ Σζωρτζακϊκησ, 2000. 

4) «Οι αρακατςϊνοι τησ επαρχύασ Ελαςςϐνασ ςτην αυγό του 21ου αιώνα: 1950-2000». 

Μαυρϋτα Ντελό, 2001. 

5) «Απογοότευςη, απελπιςύα, φϐβοσ και ενοχϋσ: Μια ανθρωπολογικό προςϋγγιςη τησ 

κατϊθλιψησ, ςτην ελληνικό πραγματικϐτητα». Ϊλλη Παπαχριςοϑδη, 2001. 

6) «Εθνικού ανταγωνιςμού και διαμϐρφωςη εθνικόσ ταυτϐτητασ ςτη Μακεδονύα, τϋλη 19ου ϋωσ 

20οϑ αιώνα με βϊςη ελληνικϋσ πηγϋσ». Κυριακό Δημαρϐγλου, 2002. 

7) «Εδώ την πϊτηςα, ϋπρεπε να βϊλω μπλε!: χϋςεισ εξουςύασ και αντύςταςησ ςτην καθημερινό 

ζωό μϋςα ςε ϋναν ξενώνα ψυχιατρικόσ περύθαλψησ». Ευςταθύα Καρβϊλη, 2002. 

8) «Οϑζο Βαρβαγιϊννη: Ϊνα ‘απϐςταγμα’ πεύρασ πϋντε γενεών: Η διαδρομό μιασ οικογενειακόσ 

επιχεύρηςησ ςτο Πλωμϊρι τησ Λϋςβου». Αγγελικό Υωτϊκη, 2002. 

9) «Παιδιϊ - πρϐςφυγεσ ςε δϑο παιδϐτοπουσ τησ Αθόνασ: Κοινωνικοπούηςη και ενςωμϊτωςη 

μϋςα απϐ τισ γλωςςικϋσ ανταλλαγϋσ και το παιχνύδι». Μαριϊννα Φϊλαρη, 2002. 

10) «Θα εύςαι πϊντα ξϋνη: Η ανακαταςκευό τησ ταυτϐτητασ των γερμανύδων τησ Μυτιλόνησ και 

η ϋκφραςη τησ μϋςα απϐ την μικτό οικογϋνεια». Ωννα Βαξεβανύδου, 2003. 

11) «Ωμβλωςη, λϐγοι και ςιωπϋσ: Παραδεύγματα απϐ την ελληνικό κοινωνύα». Βαςιλικό 

Γεωργιϊδου, 2003. 

12) «Γυναικεύα φιλανθρωπύα και δημϐςιοσ χώροσ: Η Εφημερύσ των Κυριών, 1887-1917». Βϊςω 

Δουλγερύδου, 2003. 

13)  «Η αναπαρϊςταςη τησ ιςτορύασ μϋςα απϐ το μουςεύο Υώτησ Ραπακοϑςησ». Ελϋνη-Φαρϊ 

Ευθυμύου, 2003. 

14) «Οι μετονομαςύεσ των οικιςμών τησ Μακεδονύασ, 1913-1940: Ϊνασ πύνακασ». Ελϋνη 

Κυραμαργιοϑ, 2003. 

15) «υλλογικϋσ αναπαραςτϊςεισ τησ προςφυγικόσ ταυτϐτητασ ςτα παιδιϊ των Ελληνοκϑπριων 

προςφϑγων». Μαρύα Παπαπϋτρου, 2003. 

16)  «Μετανϊςτευςη γυναικών απϐ τα Βαλκϊνια και τισ χώρεσ τησ πρώην οβιετικόσ Ϊνωςησ, 

με ϋμφαςη ςτην εργαςύα». Ελϋνη Πολύτου, 2003. 

17) «Σο Πανεπιςτόμιο εύναι ευκαιρύα για να ζόςεισ …: ήψεισ τησ φοιτητικόσ ταυτϐτητασ ςτο 

λϐγο των φοιτητών ςτην πϐλη τησ Μυτιλόνησ». Μαρύα Δουκακϊρου, 2004. 

18) «Αγοροπωληςύεσ ακινότων μεταξϑ μουςουλμϊνων και χριςτιανών ςτη Μυτιλόνη (1913-

1923)». Αβραϊμ Ιντζεβύδησ, 2004. 

19) «Διαςυνοριακϐσ καταναλωτικϐσ τουριςμϐσ: Παρϊδειγμα Μυτιλόνησ –Αώβαλύ. Εικϐνεσ και 

αντιλόψεισ για τον εαυτϐ και τον ϊλλο». Κωνςταντύνοσ Καρϑπησ, 2004. 

20) «Εκλογϋσ του 1961: Μελετώντασ τον αθηναώκϐ τϑπο». Νικϐλαοσ Λεβαντόσ, 2004. 

21) «τοιχεύα διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ ςτο δημοτικϐ ςχολεύο: Η θρηςκευτικό ετερϐτητα 

ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα για το μϊθημα των θρηςκευτικών απϐ τη δεκαετύα του 90 

μϋχρι και ςόμερα». Ευθϑμιοσ Κ. Πατςαντζϐπουλοσ, 2004. 

22) «Υυςικό γονεώκϐτητα και νϋεσ τεχνολογύεσ: Αναπαραγωγό ςτα πλαύςια τησ ελληνικόσ 

κοινωνύασ». Ναταλύα Πορύκη, 2004. 
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23) «Παλιού και νϋοι: χϋςεισ ιεραρχύασ και η διαχεύριςη τησ ανδρικόσ ταυτϐτητασ ςτον Ελληνικϐ 

ςτρατϐ». Μανώλησ Α.Σςοχατζόσ, 2004. 

24) «Η ‘ανακϊλυψη’ του κυβιςμοϑ απϐ τον Picasso». Βαςύλησ Βαρβιτςιώτησ, 2005. 

25) «‘Ξϋνεσ’ οικιακϋσ βοηθού ςε μια επαρχιακό πϐλη: Μετανϊςτευςη, εργαςύα και φϑλο». 

Καλλιϐπη Ελευθεριϊδου, 2005. 

26) «Agnolo Bronzino: Σϋχνη και κοινωνύα ςτη Υλωρεντύα του 16ου αιώνα». Αικατερύνη Κϊκαρη, 

2005. 

27) «χετικϊ με τη βιβλιογραφύα του ελληνικοϑ εργατικοϑ κινόματοσ την περύοδο 1960-1967». 

ουλτϊνα Κατςϊνη, 2005. 

28) «Αναζότηςη τησ ‘ύαςησ’: Η κοινωνικό νομιμοπούηςη τησ ομοιοπαθητικόσ ςτην Μυτιλόνη». 

Νικϐλαοσ Λεμονϊκοσ, 2005. 

29) «Επιτελϋςεισ τησ τοπικόσ ταυτϐτητασ: Σο παρϊδειγμα τησ κοινϐτητασ των Ικαριωτών». 

Ευγενύα Μαλαχύα, 2005. 

30) «Η πϐλη και οι ςυνοικύεσ τησ Υλώρινασ κατϊ την ϑςτερη οθωμανικό περύοδο». Ιωϊννησ 

Καςκαμανύδησ, 2006. 

31) «Η απφώ Λεοντιϊσ και η γυναικεύα εκπαύδευςη ςτη μϑρνη τον 19ο αιώνα». Αγγελικό 

Κωνςταντοποϑλου, 2006. 

32) «Καταληψύα, μουςικό, χορϐσ και θεραπεύα: Σο παρϊδειγμα των αναςτενϊρηδων». Αγγελικό 

Μπιτζαρϊκη, 2006. 

33) «ήψεισ μουςειακόσ αναπαρϊςταςησ: το μουςεύο Ελληνικόσ Λαώκόσ Σϋχνησ». Ολυμπύα 

Παπαςωτηρύου, 2006. 

34) «Οι αντιλόψεισ για την παιδικό ηλικύα μϋςα απϐ την Εφημερύδα των κυριών (19οσ αιώνασ – 

αρχϋσ 20οϑ αιώνα)». Φριςτύνα Πετρϊκη, 2006. 

35) «Σο προφύλ των πειραιώτικων βιομηχϊνων ςτισ αρχϋσ του 20οϑ αιώνα (1900-1920)». 

Φαρϊλαμποσ Πετρϊσ, 2006. 

36) «Ωρτι Ιδρυθεύςα: η εποχό των κλινικών ςτη Μυτιλόνη, (1940-1980)». Θϊλεια αρδό, 2006. 

37) «Ιςτορύεσ του δρϐμου. Η οδϐσ Ερμοϑ και η ανϊπλαςη του ιςτορικοϑ κϋντρου Μυτιλόνησ». 
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1. ΕΨΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΜ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σο Πρϐγραμμα διοικεύται απϐ τη Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ (ΓΕ) του Σμόματοσ Η 

ΓΕ αποτελεύ το αρμϐδιο ϐργανο για θϋματα εποπτεύασ, ςχεδιαςμοϑ και αξιολϐγηςησ 

μεταπτυχιακών ςπουδών εν γϋνει και κατϊ ςυνϋπεια εκφρϊζει την πολιτικό του Σμόματοσ 

ςχετικϊ με το Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα. Σην ΓΕ απαρτύζουν ο Πρϐεδροσ του Σμόματοσ, τα 

μϋλη ΔΕΠ και δϑο εκπρϐςωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Με απϐφαςη τησ ΓΕ ορύζεται υντονιςτικό Επιτροπό (.Ε.) που εύναι αρμϐδια για την 

παρακολοϑθηςη και ςυντονιςμϐ τησ Λειτουργύασ του Προγρϊμματοσ. Η .Ε. απαρτύζεται απϐ 

τρύα μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ που ϋχουν αναλϊβει ϋργο ςτα πλαύςια του ΠΜ. Η .Ε. εύναι επύςησ 

αρμϐδια για τον καθοριςμϐ των ειδικϐτερων υποχρεώςεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που 

παρακολουθοϑν το Πρϐγραμμα.  

Με απϐφαςη τησ ΓΕ επύςησ ορύζεται μϋλοσ ΔΕΠ ςτη βαθμύδα του Καθηγητό ό Αναπληρωτό 

Καθηγητό ωσ Διευθυντόσ Μεταπτυχιακών πουδών με ϋργο την προώθηςη τησ 

αποτελεςματικόσ εφαρμογόσ του ΠΜ. τον Διευθυντό πουδών μπορεύ να επιτραπεύ μερικό 

απαλλαγό απϐ τα διδακτικϊ του καθόκοντα. Ο Διευθυντόσ πουδών προεδρεϑει τησ 

υντονιςτικόσ Επιτροπόσ, ςυντονύζει το προςωπικϐ του Προγρϊμματοσ, εποπτεϑει των 

εργαςιών του και εφαρμϐζει τισ αποφϊςεισ και υποδεύξεισ των ανωτϋρω ςυλλογικών οργϊνων 

του Προγρϊμματοσ. Με απϐφαςη τησ ΓΕ επύςησ ορύζεται ωσ Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ 

Μεταπτυχιακών πουδών μϋλοσ ΔΕΠ ςτη βαθμύδα του Καθηγητό ό Αναπληρωτό Καθηγητό. Ο 

Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ αντικαθιςτϊ ςτα καθόκοντϊ του τον Διευθυντό ϐταν αυτϐσ 

απουςιϊζει ό κωλϑεται. 

Σα ήργανα του Πανεπιςτημύου Αιγαύου που επύςησ ςυμμετϋχουν ςτην οργϊνωςη και την εν 

γϋνει λειτουργύα του ΠΜ εύναι τα εξόσ: 

 Η ΤΓΚΛΗΣΟ ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΘΕΗ εύναι αρμϐδια για κϊθε θϋμα διοικητικοϑ ό οργανωτικοϑ 

χαρακτόρα που ςχετύζεται με τισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ.  

 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ, αρμϐδια για τον ςυντονιςμϐ και την εποπτεύα των 

μεταπτυχιακών προγραμμϊτων ϐλων των Σμημϊτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Σο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα πουδών ςτην Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα 

υλοποιεύται απϐ το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 

Σο Πρϐγραμμα λειτουργεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2001 -2002, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των 

ϊρθρων 10 ϋωσ 12 του ν. 2083/92.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΟΠΟ 

κοπϐσ του προτεινϐμενου προγρϊμματοσ εύναι η εξειδύκευςη ςε οριςμϋνουσ τομεύσ τησ 

κοινωνικόσ και ιςτορικόσ ανθρωπολογύασ, η εμβϊθυνςη ςτισ μεςογειακϋσ, βαλκανικϋσ και 

ευρωπαώκϋσ ανθρωπολογικϋσ και ιςτορικϋσ ςπουδϋσ, η προαγωγό τησ ανθρωπολογικόσ ϋρευνασ 

ςτη νεοελληνικό κοινωνύα και ιςτορύα (απϐ το 19ο αιώνα μϋχρι ςόμερα) με ςυγκριτικϐ 

προςανατολιςμϐ ςτον ευρϑτερο ιςτορικϐ και πολιτιςμικϐ χώρο ςτον οπούο εντϊςςονται οι 

κοινωνύεσ τησ ελλαδικόσ χερςονόςου, και τϋλοσ, η κατϊρτιςη ςτελεχών εξειδικευμϋνων ςτην 

ανθρωπολογικό και ιςτορικό ϋρευνα. Ειδικϐτερα το Πρϐγραμμα ςκοπεϑει: 
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 να προςφϋρει ςτουσ φοιτητϋσ του τισ απαραύτητεσ γνώςεισ, εμπειρύεσ και δεξιϐτητεσ που θα 

τουσ καταςτόςουν ικανοϑσ να επιδιώξουν επαγγελματικό ςταδιοδρομύα ςε τομεύσ 

επιςτημονικόσ εργαςύασ που ςχετύζονται με την κοινωνικό ανθρωπολογύα και την ιςτορύα 

 να προαγϊγει τισ Επιςτόμεσ τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ τϐςο ςτον τομϋα 

τησ θεωρύασ ϐςο και τησ εμπειρικόσ ϋρευνασ και των ςυνεπαγομϋνων εφαρμογών τησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 

A. Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) 

Σο ΠΜ Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ 

(Master’s) με δυνατϐτητα εξειδύκευςησ ςε μια απϐ τισ παρακϊτω κατευθϑνςεισ: 

 Κοινωνικό Ανθρωπολογύα 

 Ιςτορύα 

B. Διδακτορικϐ Δύπλωμα  

Σο ΠΜ Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα απονϋμει Διδακτορικϐ Δύπλωμα ςτην 

Κοινωνικό Ανθρωπολογύα και την Ιςτορύα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ ξεκύνηςε τη λειτουργύα Μεταπτυχιακοϑ 

Προγρϊμματοσ Ειδύκευςησ διετοϑσ διϊρκειασ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2001 - 2002.  

5.1 ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΨΝ 

Ο ανώτατοσ αριθμϐσ ειςακτϋων για κϊθε ακαδημαώκϐ ϋτοσ, καθορύζεται με απϐφαςη τησ ΓΕ. Ο 

αριθμϐσ των υποψηφύων που τελικϊ θα επιλεγοϑν ςυναρτϊται με την επύδοςη των υποψηφύων 

κατϊ τη διαδικαςύα επιλογόσ και μπορεύ να εύναι μικρϐτεροσ απϐ τον αριθμϐ ειςακτϋων που 

προςδιορύζεται ςτη ςχετικό πρϐςκληςη ενδιαφϋροντοσ.  

5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ 

Η πρϐςκληςη ενδιαφϋροντοσ για την υποβολό υποψηφιοτότων ςτο ΠΜ. δημοςιεϑεται 

τουλϊχιςτον δϑο μόνεσ πριν το τϋλοσ Ιουνύου και περιϋχει ϐλεσ τισ πληροφορύεσ για τον τρϐπο 

υποβολόσ των αιτόςεων, τα απαραύτητα προςϐντα, τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ και τα 

κριτόρια επιλογόσ. Η προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων ορύζεται απϐ τη ΓΕ. Οι αιτόςεισ εύναι 

ϋγκυρεσ αν υποβληθοϑν απευθεύασ ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ ό ταχυδρομηθοϑν εντϐσ τησ 

παραπϊνω προθεςμύασ. 

5.3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΨΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Σα απαραύτητα δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα επιλογόσ εύναι:  

 Αύτηςη 

 Πτυχύο Ανώτατησ χολόσ (ςτην περύπτωςη που ο τύτλοσ ϋχει αποκτηθεύ ςτην αλλοδαπό 

πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ πιςτοποιητικϐ ιςοτιμύασ του ΔΙΚΑΣΑ) 

 Αναλυτικό βαθμολογύα (ιςχϑει και για ϐςουσ αποκτόςουν πτυχύο μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

διαδικαςύασ επιλογόσ) 

 Τπϐμνημα που να αναφϋρονται τα ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα του υποψηφύου καθώσ και 

τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ επιθυμεύ να ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του ςε μεταπτυχιακϐ 

επύπεδο (1000-2000 λϋξεισ) 

 Βιογραφικϐ ςημεύωμα 

 Δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ. 
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 Διπλώματα ξϋνων γλωςςών (αν υπϊρχουν) 

 Εργαςύα που ϋχει κατατεθεύ κατϊ τη διϊρκεια των προπτυχιακών ό μεταπτυχιακών 

ςπουδών 

το ΠΜ για απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ γύνονται δεκτού υποψόφιοι, οι 

οπούοι θα πρϋπει:  

 να εύναι πτυχιοϑχοι ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό αντιςτούχων τμημϊτων τησ αλλοδαπόσ καθώσ και 

πτυχιοϑχοι Σμημϊτων ΣΕΙ, ςϑμφωνα με τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 5 παρ. 12γ του 

Ν.2916/2001 (ΥΕΚ 114, τ. Α΄) 

 να επιτϑχουν ςε γραπτϋσ εξετϊςεισ που πιςτοποιοϑν τη γνωςτικό επϊρκεια ςτην αγγλικό ό 

ςτη γαλλικό γλώςςα 

 να επιτϑχουν ςε προφορικό ςυνϋντευξη. 

Η αξιολϐγηςη των υποψηφύων, οι οπούοι μϋςα ςτισ προβλεπϐμενεσ προθεςμύεσ ϋχουν 

προςκομύςει ϐλα τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ, πραγματοποιεύται ςε τρεισ φϊςεισ: 

 Η πρώτη φϊςη αφορϊ τον ϋλεγχο των τυπικών προςϐντων των υποψηφύων. Απαραύτητη 

προϒπϐθεςη μετϊβαςησ ςτην επϐμενη φϊςη εύναι η κατϊθεςη ϐλων των απαιτοϑμενων 

δικαιολογητικών.  

 τη δεϑτερη φϊςη αξιολϐγηςησ ςυμμετϋχουν ϐςοι κρύθηκαν επιτυχϐντεσ τησ α΄ φϊςησ και 

περιλαμβϊνει τη διαδικαςύα των γραπτών εξετϊςεων ςτην ξϋνη γλώςςα.  

 Η τρύτη φϊςη αφορϊ την προςωπικό ςυνϋντευξη ςτην οπούα προςϋρχονται ϐλοι οι 

υποψόφιοι που επϋτυχαν ςτη δεϑτερη φϊςη και πραγματοποιεύται ςτην ϋδρα του Σμόματοσ 

Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ μετϊ τισ γραπτϋσ εξετϊςεισ. 

Για τον καθοριςμϐ τησ ςειρϊσ επιτυχύασ λαμβϊνονται υπϐψη με ςυντελεςτϋσ βαρϑτητασ που 

καθορύζει και μπορεύ να αναπροςαρμϐζει η ΓΕ:  

 Η επύδοςη ςτην προφορικό ςυνϋντευξη 

 Η επύδοςη ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ γλώςςασ 

 Ο βαθμϐσ του πτυχύου 

 Ο βαθμϐσ ςε μαθόματα που ανόκουν ςε ςυναφό γνωςτικϊ αντικεύμενα 

 Η γενικϐτερη εικϐνα του υποψηφύου που προκϑπτει απϐ το υπϐμνημα, το βιογραφικϐ 

ςημεύωμα και τισ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.  

5.4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η ΓΕ ορύζει Επιτροπό Ειςαγωγόσ αποτελοϑμενη απϐ 3 (τρύα) τακτικϊ και 2 (δϑο) 

αναπληρωματικϊ μϋλη ΔΕΠ η οπούα, μετϊ την ολοκλόρωςη των εξετϊςεων, ςυνυπολογύζοντασ 

τισ επιδϐςεισ των υποψηφύων ςτα προαναφερθϋντα κριτόρια επιλογόσ, καταρτύζει κατϊλογο 

επιλογόσ των επιτυχϐντων και επιλαχϐντων και παρουςιϊζει τισ προτϊςεισ τησ ςτη ΓΕ του 

Σμόματοσ. 

Σα αποτελϋςματα ανακοινώνονται και κοινοποιοϑνται ταχυδρομικώσ ςτουσ 

ενδιαφερϐμενουσ. Οι τελευταύοι καλοϑνται να απαντόςουν επύςησ γραπτϊ εντϐσ 7 ημερών αν 

αποδϋχονται ό ϐχι την ϋνταξη τουσ ςτο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα. 

Η μη απϊντηςη απϐ επιλεγϋντα υποψόφιο μϋςα ςτην παραπϊνω προθεςμύα ιςοδυναμεύ με 

παραύτηςη απϐ την υποψηφιϐτητα του. Εφϐςον υπϊρξουν παραιτόςεισ η Γραμματεύα 

ενημερώνει τουσ αμϋςωσ επϐμενουσ ςτη ςειρϊ αξιολϐγηςησ απϐ τον ςχετικϐ κατϊλογο 

επιλαχϐντων. 

5.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ 

Για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ απαιτεύται η επιτυχόσ εξϋταςη ςε 

ϐλα τα μαθόματα. Επιπλϋον ςυνυπολογύζεται η επιτυχόσ διεκπεραύωςη τησ διαδικαςύασ ϋρευνασ, 
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ςυγγραφόσ και υποςτόριξησ τησ μεταπτυχιακόσ εργαςύασ ειδύκευςησ, καθώσ και η ςυμμετοχό 

του ςπουδαςτό ςτισ εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του προγρϊμματοσ. 

5.6.1. ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Για το Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ απαιτεύται η επιτυχόσ ολοκλόρωςη των 

υποχρεώςεων των φοιτητών κατϊ τη διϊρκεια τριών διδακτικών εξαμόνων και ακολοϑθωσ η 

εκπϐνηςη Μεταπτυχιακόσ Εργαςύασ Ειδύκευςησ (διπλωματικόσ εργαςύασ) η οπούα πρϋπει να 

ολοκληρωθεύ ςε διϊςτημα ϐχι μικρϐτερο του ενϐσ εξαμόνου και ϐχι μεγαλϑτερο των δϑο 

εξαμόνων. 

5.6.2. ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Για κϊθε μεταπτυχιακϐ φοιτητό η ΓΕ μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ορύζει 

ςϑμβουλο-καθηγητό απϐ το ςϑνολο των διδαςκϐντων ςτο πρϐγραμμα. Ο ςϑμβουλοσ καθηγητόσ 

παρακολουθεύ την πορεύα του φοιτητό, τον ςυμβουλεϑει ςε ακαδημαώκϊ, οργανωτικϊ ό 

διοικητικϊ θϋματα και ειςηγεύται ςε ζητόματα που αφοροϑν τον ςυγκεκριμϋνο φοιτητό. Ο 

οριςμϐσ του ςυμβοϑλου – καθηγητό γύνεται αμϋςωσ με την εγγραφό του ςτο ΠΜ και αποβλϋπει 

ςτην ϊμεςη προςφορϊ υπηρεςιών για τον προςδιοριςμϐ των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

και την επιλογό του προγρϊμματοσ μαθημϊτων.  

5.6.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ  

Για την απϐκτηςη Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ απαιτοϑνται 36 διδακτικϋσ μονϊδεσ απϐ 

μαθόματα που προςφϋρονται ςτο Π.Μ. και την εκπϐνηςη Μεταπτυχιακόσ Διπλωματικόσ 

Εργαςύασ Ειδύκευςησ. 

Οι διδακτικϋσ μονϊδεσ του κϊθε μαθόματοσ εύναι τρεισ (3) και αντιςτοιχοϑν ςε τρεισ ώρεσ 

διδαςκαλύασ την εβδομϊδα. Η εκπϐνηςη τησ Μεταπτυχιακόσ Εργαςύασ Ειδύκευςησ αντιςτοιχεύ ςε 

εννϋα διδακτικϋσ μονϊδεσ. 

Σα μαθόματα των δϑο πρώτων εξαμόνων εύναι υποχρεωτικϊ και η επιτυχόσ ολοκλόρωςό 

τουσ εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη για την παρακολοϑθηςη του τρύτου εξαμόνου. Κατϊ το τρύτο 

εξϊμηνο οι φοιτητϋσ καλοϑνται να επιλϋξουν ανϊμεςα α) ςτην Ανθρωπολογικό ό β) την Ιςτορικό 

κατεϑθυνςη. Οι υποχρεώςεισ τουσ ςτο πλαύςιο τησ κατεϑθυνςησ που επϋλεξαν εύναι να 

παρακολουθόςουν το υποχρεωτικϐ μϊθημα τησ κατεϑθυνςησ και ϋνα τουλϊχιςτον απϐ τα 

μαθόματα που προςφϋρονται ςε αυτόν. Σο τρύτο μϊθημα μποροϑν να επιλϋξουν εύτε απϐ τα 

μαθόματα τησ κατεϑθυνςησ που δεν επϋλεξαν εύτε απϐ τα υπϐλοιπα προςφερϐμενα μαθόματα 

τησ κατεϑθυνςόσ τουσ. 

Μετϊ το τϋλοσ του τρύτου εξαμόνου και την κϊλυψη των υποχρεώςεών τουσ οι φοιτητϋσ 

εκπονοϑν τη Μεταπτυχιακό Εργαςύα τουσ η ολοκλόρωςη τησ οπούασ εύναι υποχρεωτικό για την 

απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ  

Σο ακριβϋσ πρϐγραμμα μαθημϊτων του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ καθορύζεται απϐ τη 

ΓΕ. 

5.6.4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Οι φοιτητϋσ του προγρϊμματοσ υποβϊλλονται ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου ςε αξιολϐγηςη ςε ϐλα τα 

μαθόματα που διδϊχθηκαν ςτο εξϊμηνο αυτϐ. Οι φοιτητϋσ αφενϐσ υπογρϊφουν ςτο δελτύο 

παρουςύασ και αξιολϐγηςησ, πιςτοποιώντασ ϋτςι τη φυςικό τουσ παρουςύα ςτα μαθόματα και 

αφετϋρου αξιολογοϑνται απϐ το διδϊςκοντα για την προφορικό τουσ ςυμμετοχό ςτα μαθόματα. 

Μϋροσ ό το ςϑνολο τησ αξιολϐγηςησ των φοιτητών εύναι δυνατϐν να καλϑπτεται με εργαςύεσ ςτο 

αντύςτοιχο μϊθημα. Οι βαθμολογύεσ των φοιτητών υποβϊλλονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ ςτη 

Γραμματεύα του Προγρϊμματοσ ϐχι αργϐτερα απϐ τη λόξη τησ εξεταςτικόσ περιϐδου των 

αντύςτοιχων χειμερινών και εαρινών εξαμόνων. Η Γραμματεύα μεριμνϊ για την ανϊρτηςη των 

αποτελεςμϊτων τησ αξιολϐγηςησ ςτουσ πύνακεσ ανακοινώςεων του Προγρϊμματοσ.  
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Αν ϋνασ φοιτητόσ αποτϑχει ςε κϊποιο μϊθημα του χειμερινοϑ ό του εαρινοϑ εξαμόνου ϋχει 

δικαύωμα να επανεξεταςτεύ ςτη δεϑτερη εξεταςτικό. Η δεϑτερη εξεταςτικό τοποθετεύται 

χρονικϊ τρεισ βδομϊδεσ μετϊ το τϋλοσ τησ εξεταςτικόσ περιϐδου του εαρινοϑ εξαμόνου. 

Κανεύσ φοιτητόσ δεν δικαιοϑται να ϋχει εκκρεμϐτητα ςε περιςςϐτερα απϐ ϋνα μαθόματα ανϊ 

εξϊμηνο.  

Η δεϑτερη εξεταςτικό για τουσ φοιτητϋσ που ϋχουν εκκρεμϐτητα ςτο 3ο εξϊμηνο εύναι τρεισ 

εβδομϊδεσ μετϊ το τϋλοσ τησ εξεταςτικόσ περιϐδου του χειμερινοϑ εξαμόνου.  

Ο βαθμϐσ του πτυχύου αποτελεύ το ςταθμιςμϋνο μϋςο ϐρο των βαθμών των μαθημϊτων 

καθώσ και τησ μεταπτυχιακόσ εργαςύασ ειδύκευςησ.. Η ςτϊθμιςη γύνεται ανϊλογα με τισ 

διδακτικϋσ μονϊδεσ που αντιςτοιχοϑν ςτο κϊθε ϋνα απϐ αυτϊ. 

5.6.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Η μεταπτυχιακό εργαςύα ειδύκευςησ εύναι ςυνθετικό εργαςύα που εκτεύνεται, ϐχι περιοριςτικϊ, 

ανϊμεςα ςε 12.000 και 15.000 λϋξεισ, χωρύσ τισ υποςημειώςεισ, τη βιβλιογραφύα και τυχϐν 

Παραρτόματα. Βαςύζεται ςε βιβλιογραφικό ϋρευνα. Μπορεύ επύςησ να βαςύζεται και ςε αρχειακό 

ό επιτϐπια ανθρωπολογικό ϋρευνα. Σο θϋμα τησ εργαςύασ πρϋπει να εμπύπτει ςτα γνωςτικϊ 

πεδύα που καλϑπτει το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών.  

Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη των εξετϊςεων του τρύτου εξαμόνου οι φοιτητϋσ τυπικϊ 

ειςϋρχονται ςτη φϊςη τησ εκπϐνηςησ τησ μεταπτυχιακόσ εργαςύασ ειδύκευςησ. Για το ςκοπϐ 

αυτϐ περιγρϊφουν το θϋμα τουσ ςτη ΓΕ καταθϋτοντασ, ςτισ αρχϋσ του εαρινοϑ εξαμόνου του 

δεϑτερου ϋτουσ ςπουδών, πρϐταςη που δεν πρϋπει να υπερβαύνει τισ 1000 λϋξεισ. Η ΓΕ, αφοϑ 

προηγηθεύ ςυνεννϐηςη κϊθε φοιτητό με τον διδϊςκοντα που κρύνεται καταλληλϐτεροσ για να 

επιβλϋψει την πραγμϊτευςη ενϐσ ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ, επικυρώνει την ανϊθεςη των 

διπλωματικών εργαςιών και τον οριςμϐ των αντύςτοιχων επιβλεπϐντων ςτισ πρώτεσ 

ςυνεδριϊςεισ του τϋταρτου εξαμόνου του προγρϊμματοσ. 

Η διπλωματικό εργαςύα κατατύθεται ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ ϐχι πριν απϐ τη 15η 

Ιουνύου του δεϑτερου ϋτουσ του προγρϊμματοσ και μϋχρι τη 15η Ιανουαρύου του επϐμενου 

ϋτουσ. Εϊν η εργαςύα βαθμολογηθεύ κατϊ μϋςο ϐρο κϊτω απϐ πϋντε (5) μονϊδεσ, ο φοιτητόσ 

δικαιοϑται να καταθϋςει εκ νϋου βελτιωμϋνη την εργαςύα του, ϐχι πριν απϐ δώδεκα μόνεσ και 

μϋχρι δεκατϋςςερισ μόνεσ μετϊ τη λόξη τησ τελευταύασ προθεςμύασ (ϐπωσ αναφϋρεται 

παραπϊνω). Η βαθμολογύα κϊθε μεταπτυχιακόσ εργαςύασ ειδύκευςησ κοινοποιεύται απϐ τη 

Γραμματεύα του Σμόματοσ ϐχι αργϐτερα απϐ ϋναν μόνα μετϊ την κατϊθεςη τησ αντύςτοιχησ 

εργαςύασ. Κϊθε παρϊταςη τησ μϋγιςτησ προθεςμύασ, ϐπωσ αυτό παραπϊνω ορύζεται, 

αποκλεύεται για οποιαδόποτε αιτύα εκτϐσ απϐ τυχϐν ςημαντικϐ κώλυμα λειτουργύασ του 

Πανεπιςτημύου. 

Η Γραμματεύα του Σμόματοσ μεριμνϊ για τη διανομό των μεταπτυχιακών εργαςιών 

ειδύκευςησ ςτουσ εξεταςτϋσ. Η αξιολϐγηςη τησ εργαςύασ γύνεται απϐ τριμελό εξεταςτικό 

επιτροπό που ορύζεται απϐ τη ΓΕ. Αντύγραφο των εργαςιών που εξετϊζονται με επιτυχύα 

κατατύθενται ςτη βιβλιοθόκη του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. Επύςησ, οι φοιτητϋσ εύναι 

υποχρεωμϋνοι να προςκομύςουν ςτη γραμματεύα περύληψη τησ εργαςύασ ςτην ελληνικό και 

αγγλικό γλώςςα ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό. Η περύληψη αποτελεύ μια ςϑντομη 

περιγραφό του αντικειμϋνου, τησ μεθοδολογύασ και των ςυμπεραςμϊτων τησ μεταπτυχιακόσ 

εργαςύασ ειδύκευςησ και δεν πρϋπει να υπερβαύνει τη μια ςελύδα. 

5.6.6. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ 

Οι φοιτητϋσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ΠΜ εύναι υποχρεωμϋνοι: 

 να παρακολουθοϑν κανονικϊ και ανελλιπώσ τα μαθόματα του ιςχϑοντοσ προγρϊμματοσ 

ςπουδών και να παρακολουθοϑν τισ επιςτημονικϋσ εκδηλώςεισ του Σμόματοσ. 

 να υποβϊλλουν μϋςα ςτισ προβλεπϐμενεσ προθεςμύεσ τισ απαιτοϑμενεσ εργαςύεσ. να 

προςϋρχονται ςτισ προβλεπϐμενεσ εξετϊςεισ. 
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 να ςϋβονται και να τηροϑν τισ αποφϊςεισ των οργϊνων καθώσ και την ακαδημαώκό 

δεοντολογύα. 

Η μη τόρηςη ϐλων των παραπϊνω, χωρύσ ςοβαρό και τεκμηριωμϋνη δικαιολογύα, αποτελεύ βϊςη 

απορριπτικοϑ βαθμοϑ ό αποκλειςμοϑ απϐ το Πρϐγραμμα. 

5.6.7. ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ - ΔΙΔΑΚΣΡΑ 

Σο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα προςφϋρει τη δυνατϐτητα υποτροφύασ ςε μεταπτυχιακοϑσ 

φοιτητϋσ βϊςει των χρηματοδοτικών δεδομϋνων του Προγρϊμματοσ για κϊθε ακαδημαώκϐ ϋτοσ. 

Οι υποτροφύεσ δύνονται με βϊςη την ακαδημαώκό επύδοςη. Τποτροφύα δεν χορηγεύται ςτισ 

περιπτώςεισ: 

A. Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οπούοι λαμβϊνουν όδη υποτροφύα απϐ ϊλλη πηγό 

B. Μεταπτυχιακών φοιτητών που εύναι δημϐςιοι υπϊλληλοι και 

 εύτε πληρώνονται απϐ κϊποια δημϐςια πηγό 

 εύτε βρύςκονται ςε εκπαιδευτικό ϊδεια μετϊ αποδοχών 

 εύτε εύναι αποςπαςμϋνοι ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου. 

Η υντονιςτικό Επιτροπό του προγρϊμματοσ επανεξετϊζει ανϊ τρύμηνο την πλόρωςη των 

προϒποθϋςεων για καταβολό υποτροφιών ςτουσ μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ. ε περύπτωςη που 

διαπιςτώνεται μη τόρηςη των προϒποθϋςεων καταβολόσ, η υποτροφύα διακϐπτεται. 

5.6.8. ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΨΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Μετϊ την επιτυχό εξϋταςη ςτα εξαμηνιαύα μαθόματα και την ϋγκριςη τησ Διπλωματικόσ 

Εργαςύασ, απονϋμεται ςτον Μεταπτυχιακϐ Υοιτητό το Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ. το 

δύπλωμα αναφϋρονται: το ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ, o αριθμϐσ του 

Διπλώματοσ και η ημερομηνύα απονομόσ, το ϐνομα, επώνυμο, ϐνομα πατϋρα, και τϐποσ 

καταγωγόσ του μεταπτυχιακοϑ φοιτητό. Ο τύτλοσ του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ 

υπογρϊφεται απϐ κοινοϑ απϐ τον Πρϑτανη και τον Προώςτϊμενο Γραμματεύασ ΑΕΙ του 

Ιδρϑματοσ.  

Ο τϑποσ του μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ ειδύκευςησ ωσ προσ τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του 

ϐπωσ: οι διαςτϊςεισ, το χρώμα, το τμόμα, το ϐνομα, το επώνυμο, το ϐνομα πατϋρα και τον τϐπο 

καταγωγόσ του διπλωματοϑχου εύναι ο ύδιοσ με τον τϑπο του πτυχύου, ϐπωσ αυτϐσ αναλυτικϊ 

ορύζεται ςτην παρ. 6 τησ απϐφαςησ Β1/721/1989 (Β΄ 754). Επιπλϋον ςτο μεταπτυχιακϐ 

δύπλωμα αναφϋρεται η ειδύκευςη.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΔΙΠΛΨΜΑΣΟ 

6.1 ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

το ΠΜ για απϐκτηςη Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ γύνονται δεκτού κϊθε χρϐνο υποψόφιοι οι 

οπούοι θα πρϋπει: 

 να εύναι κϊτοχοι Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα, 

την Ιςτορύα ό ςε ςυναφϋσ γνωςτικϐ αντικεύμενο ελληνικοϑ ό ιςϐτιμου ξϋνου ΑΕΙ 

 να επιτϑχουν ςε προφορικό ςυνϋντευξη 

 να πιςτοποιοϑν την επαρκό γνώςη μιασ τουλϊχιςτον ξϋνησ γλώςςασ με την υποβολό 

ςχετικών τύτλων ςπουδών. Για τουσ αλλοδαποϑσ υποψόφιουσ επιβϊλλεται να γνωρύζουν 

επαρκώσ την Ελληνικό γλώςςα. 
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6.2 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΔΙΔΑΚΣΟΡΨΝ 

Τποψηφιϐτητα υποβϊλλεται με ςχετικό αύτηςη προσ τη Γραμματεύα του Σμόματοσ, ϑςτερα απϐ 

προκόρυξη του Σμόματοσ ό με πρωτοβουλύα του/τησ ιδύου/ασ ενδιαφερομϋνου/ησ. την αύτηςη 

πρϋπει να αιτιολογεύται επαρκώσ η υποβολό τησ υποψηφιϐτητασ. Σην αύτηςη ςυνοδεϑουν: 

 αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα  

 τύτλοι ςπουδών (επύςημα επικυρωμϋνα αντύγραφα) 

 ςχϋδιο πρϐταςησ διδακτορικόσ διατριβόσ (αντικεύμενο ϋρευνασ, περιγραφό μεθοδολογύασ, 

επιμϋρουσ ςτϐχοι, αρχικό βιβλιογραφύα, προςδοκώμενα αποτελϋςματα) 

 δϑο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ. 

6.3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

ε περιπτώςεισ που η αύτηςη γύνεται μετϊ απϐ πρωτοβουλύα των υποψηφύων, αφοϑ πρώτα γύνει 

ϋλεγχοσ των τυπικών προςϐντων των υποψηφύων, ςυγκροτεύται τριμελόσ Επιτροπό Ειςαγωγόσ 

απϐ μϋλη ΔΕΠ με γνωςτικϐ αντικεύμενο ςυναφϋσ προσ το αντικεύμενο τησ προτεινϐμενησ 

ϋρευνασ. Μετϊ απϐ προφορικό ςυνϋντευξη και με βϊςη τισ επιςτημονικϋσ διαθεςιμϐτητεσ του 

Σμόματοσ η Επιτροπό ειςηγεύται προσ τη Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ την αποδοχό ό ϐχι 

τησ υποψηφιϐτητασ. 

ε περιπτώςεισ που η αύτηςη γύνεται ςτο πλαύςιο πρϐςκληςησ ενδιαφϋροντοσ για την 

εκπϐνηςη διδακτορικών διατριβών ςε ςυγκεκριμϋνουσ επιςτημονικοϑσ τομεύσ η αξιολϐγηςη των 

υποψηφύων, οι οπούοι μϋςα ςτισ προβλεπϐμενεσ προθεςμύεσ ϋχουν προςκομύςει ϐλα τα 

απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ, πραγματοποιεύται ςε δϑο φϊςεισ: 

 Η πρώτη φϊςη αφορϊ τον ϋλεγχο των τυπικών προςϐντων των υποψηφύων. Απαραύτητη 

προϒπϐθεςη μετϊβαςησ ςτην επϐμενη φϊςη εύναι αφενϐσ η κατϊθεςη ϐλων των 

απαιτοϑμενων δικαιολογητικών, καθώσ και η πιςτοπούηςη τησ επϊρκειασ ςτην ξϋνη 

γλώςςα. 

 Η δεϑτερη φϊςη αφορϊ την προςωπικό ςυνϋντευξη που πραγματοποιεύται ςτην ϋδρα του 

Σμόματοσ. 

Για τον καθοριςμϐ τησ ςειρϊσ επιτυχύασ λαμβϊνονται υπϐψη με ςυντελεςτϋσ βαρϑτητασ που 

καθορύζει και μπορεύ να αναπροςαρμϐζει η ΓΕ: 

 Η επύδοςη ςτισ Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ 

 Η επύδοςη ςτην προφορικό ςυνϋντευξη 

 Προηγοϑμενη Ερευνητικό Δραςτηριϐτητα (αν υπϊρχει) 

Η ΓΕ ορύζει Επιτροπό Ειςαγωγόσ αποτελοϑμενη απϐ 3 (τρύα) τακτικϊ και 2 (δϑο) 

αναπληρωματικϊ μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ η οπούα: 

 Προβαύνει ςε προκαταρκτικϐ ϋλεγχο πληρϐτητασ των τυπικών προςϐντων. Εφϐςον ο 

υποψόφιοσ πληρού τισ τυπικϋσ προϒποθϋςεισ ςυμμετϋχει ςε προφορικό ςυνϋντευξη απϐ την 

Επιτροπό ςε ημερομηνύα για την οπούα ενημερώνεται εγγρϊφωσ και ϋγκαιρα απϐ τη 

Γραμματεύα του Προγρϊμματοσ.  

 Με βϊςη τισ επιδϐςεισ των υποψηφύων ςϑμφωνα με τα κριτόρια επιλογόσ, καταρτύζει 

κατϊλογο επιτυχϐντων και επιλαχϐντων και παρουςιϊζει τισ προτϊςεισ τησ ςτη ΓΕ του 

ΠΜ.  

Σα αποτελϋςματα ανακοινώνονται ςτουσ υποψηφύουσ μετϊ την επικϑρωςη των αποτελεςμϊτων 

απϐ τη ΓΕ, αναρτώνται ςτουσ πύνακεσ του Σμόματοσ και κοινοποιοϑνται ταχυδρομικώσ ςτουσ 

ενδιαφερϐμενουσ. Οι τελευταύοι καλοϑνται να απαντόςουν επύςησ γραπτϊ εντϐσ 15 ημερών απϐ 

την ανϊρτηςη των αποτελεςμϊτων αν αποδϋχονται ό ϐχι την ϋνταξη τουσ ςτο Μεταπτυχιακϐ 

Πρϐγραμμα Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ, αποδεχϐμενοι τουσ ϐρουσ λειτουργύασ του.  
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Η μη απϊντηςη απϐ επιλεγϋντα υποψόφιο μϋςα ςτην παραπϊνω προθεςμύα ιςοδυναμεύ με 

ϊρνηςη αποδοχόσ. Εφϐςον υπϊρξουν αρνόςεισ η Γραμματεύα ενημερώνει τουσ αμϋςωσ 

επϐμενουσ ςτη ςειρϊ αξιολϐγηςησ απϐ τον ςχετικϐ πύνακα. 

Για τουσ υποψόφιουσ που γύνονται δεκτού, η Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ ορύζει 

τριμελό ςυμβουλευτικό επιτροπό η οπούα εύναι αρμϐδια για την καθοδόγηςη και επύβλεψη του 

υποψόφιου ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο εδαφ. β τησ παρ. 1 του ϊρθρου 13 και ςτο εδαφ. Α τησ 

παρ. 5 του ϊρθρου 12 του Ν. 2083/92. Πρϐταςη για τον οριςμϐ μελών τησ τριμελοϑσ ειςηγητικόσ 

επιτροπόσ μπορεύ να τεθεύ απϐ μϋλοσ ΔΕΠ του οικεύου Σμόματοσ.  

6.4. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΔΙΔΑΚΣΟΡΨΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΔΙΠΛΨΜΑΣΟ 

Οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ ϋχουν τακτικό παρουςύα ςτουσ χώρουσ και τισ εκδηλώςεισ του 

Πανεπιςτημύου. Επύςησ ϋχουν τη δυνατϐτητα να ςυμβϊλλουν ςτο εκπαιδευτικϐ και ερευνητικϐ 

ϋργο του Σμόματοσ ςε θϋματα ςυναφό των ερευνητικών τουσ ενδιαφερϐντων, μετϊ απϐ 

ειςόγηςη του επιβλϋποντα καθηγητό. 

Η ΓΕ κατϊ την κρύςη τησ, ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει απϐ οποιονδόποτε υποψόφιο 

διδϊκτορα, κατϊ το πρώτο ϋτοσ των ςπουδών ό ςε οποιοδόποτε ενδιϊμεςο ςτϊδιο, την 

παρακολοϑθηςη ανϊλογα προσ τισ ανϊγκεσ που απαιτεύ η ομαλό εξϋλιξη τησ ϋρευνασ και 

διατριβόσ του, μαθημϊτων απϐ το Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα ό τη μελϋτη θεματικών ενοτότων. 

Η επιτυχόσ παρακολοϑθηςη αποτελεύ προϒπϐθεςη για τη ςυνϋχιςη του διδακτορικοϑ.  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ επιτϐπιασ ϋρευνασ υπϊρχει τακτικό ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτον 

υποψόφιο διδϊκτορα και ςτον επιβλϋποντα καθηγητό. Ο ερευνητόσ υποχρεώνεται να υποβϊλλει 

γραπτϋσ εκθϋςεισ πϊνω ςτην πρϐοδο τησ εργαςύασ του ςτο τϋλοσ κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ. Οι 

υποψόφιοι επύςησ παρουςιϊζουν ςε ετόςια βϊςη την πρϐοδο των ςπουδών τουσ ςτα πλαύςια 

των ςεμιναρύων.  

6.5. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Μετϊ την ειςαγωγό τουσ ςτο Σμόμα, και ςε διϊςτημα ϐχι μεγαλϑτερο των 2 εξαμόνων απϐ τον 

οριςμϐ του θϋματοσ τησ διατριβόσ, οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ καταθϋτουν ςτην τριμελό 

ςυμβουλευτικό επιτροπό ολοκληρωμϋνη ερευνητικό πρϐταςη. 

Η ερευνητικό πρϐταςη πρϋπει να περιϋχει την ακριβό περιγραφό των αντικειμϋνων τησ 

ϋρευνασ, καθώσ και κϊποιεσ υποθϋςεισ εργαςύασ που να δηλώνουν με ςυςτηματικϐ και 

τεκμηριωμϋνο τρϐπο τη ςκοπιϊ και τη θεωρητικό προβληματικό ςτην οπούα εντϊςςεται η 

ϋρευνα. Πρϋπει επύςησ να περιγρϊφει διεξοδικϊ το πραγματολογικϐ πεδύο ςτη βαθϑτερη γνώςη 

του οπούου θα ςυμβϊλει η ϋρευνα και τισ ερευνητικϋσ υποθϋςεισ. Σϋλοσ, η πρϐταςη πρϋπει να 

ςυμπεριλαμβϊνει τη μεθοδολογύα και το χρονοδιϊγραμμα τησ ϋρευνασ.  

6.6. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Η διϊρκεια τησ εκπϐνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ ϋξι (6) 

διδακτικϊ εξϊμηνα, οϑτε μεγαλϑτερη απϐ δώδεκα (12). ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ μπορεύ να 

δύδεται παρϊταςη του μεγύςτου χρϐνου για δϑο (2) ακϐμη εξϊμηνα, ϑςτερα απϐ ειδικϊ 

αιτιολογημϋνη πρϐταςη τησ τριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ και απϐφαςη τησ Γενικόσ 

υνϋλευςησ Ειδικόσ ϑνθεςησ του Σμόματοσ. 

ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, μετϊ απϐ πρϐταςη τησ τριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ και 

ειδικϊ αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ Ειδικόσ ϑνθεςησ εύναι δυνατϐν να μη 

προςμετρϊται ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδοσ ςτη διϊρκεια εκπϐνηςησ τησ διατριβόσ. 

6.7. ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ – ΠΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΗ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΟΡΑ 

Η υμβουλευτικό Επιτροπό υποβϊλλει προσ τη Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ του 

Σμόματοσ ϋκθεςη και ζητϊ τη ςϑγκλιςη τησ επταμελοϑσ επιτροπόσ, η οπούα και ςυγκροτεύται 
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ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του νϐμου. την επταμελό εξεταςτικό επιτροπό ςυμμετϋχουν 

o επιβλϋπων καθηγητόσ, τα υπϐλοιπα μϋλη τησ τριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ και 

τϋςςερα ϊλλα μϋλη ΔΕΠ του ύδιου ό ϊλλου ΑΕΙ, τησ ύδιασ ό ςυγγενοϑσ επιςτημονικόσ ειδικϐτητασ. 

Σα τρύα τουλϊχιςτον απϐ τα μϋλη τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ ανόκουν ςτη βαθμύδα του 

καθηγητό.  

Μετϊ την υποβολό τησ ϋκθεςησ τησ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ ο υποψόφιοσ διδϊκτωρ 

υποβϊλλει προσ εξϋταςη τη διδακτορικό διατριβό με πρωτοκολλημϋνη αύτηςη προσ τη 

Γραμματεύα του Σμόματοσ. Η ςυγγραφό τησ διατριβόσ πραγματοποιεύται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Για τουσ μη ϋχοντεσ την ελληνικό ωσ μητρικό γλώςςα εύναι δυνατό, μετϊ απϐ ϋγκριςη τησ Γ, η 

ςυγγραφό τησ διατριβόσ ςτην αγγλικό ό γαλλικό γλώςςα με εκτενό περύληψη ςτην ελληνικό 

(1500-3000 λϋξεισ). 

Η διδακτορικό διατριβό υποβϊλλεται ςε 8 αντύτυπα ςχόματοσ Α4, ςταθερϊ ςυρραμμϋνα, με 

ενϊμιςη διαςτόματα και γρϊμματα μεγϋθουσ 12 ςτιγμών. το εξώφυλλο αναφϋρονται οι 

ενδεύξεισ: α) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΦOΛH KOINΨNIKΨN EΠITHMΨN-ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ, β) το ϐνομα και επώνυμο του υποψόφιου διδϊκτορα, γ) ο τύτλοσ 

τησ Διατριβόσ, δ) η ϋνδειξη Διδακτορικό Διατριβό, ε) η ϋδρα του Σμόματοσ και ζ) το ϋτοσ. το 

εςώφυλλο αναγρϊφονται τα ονϐματα του Επιβλϋποντα Καθηγητό και των μελών τησ Σριμελοϑσ 

Επιτροπόσ καθώσ και η φρϊςη: «η ϋγκριςη διδακτορικόσ διατριβόσ απϐ το Πανεπιςτόμιο 

Αιγαύου δεν δηλώνει αποδοχό των γνωμών του ςυγγραφϋα». την αρχό τησ Διατριβόσ δύδεται 

περύληψη (ϐχι μεγαλϑτερη απϐ 1000 λϋξεισ) και ακολουθοϑν ο πύνακασ περιεχομϋνων, το κυρύωσ 

κεύμενο, η βιβλιογραφύα και τα τυχϐν Παραρτόματα. Σο κεύμενο τησ διατριβόσ δεν πρϋπει να 

υπερβαύνει τισ 70.000 λϋξεισ, εξαιρουμϋνων των Παραρτημϊτων.  

Σα μϋλη τησ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ μελετοϑν τη Διατριβό που τουσ διαβύβαςε η Γραμματεύα 

του Σμόματοσ και αποφαύνονται αν η Διατριβό γύνεται δεκτό ωσ ϋχει, αν πρϋπει να παραπεμφθεύ 

ςτον υποψόφιο διδϊκτορα για ςυμπληρώςεισ ό /και διορθώςεισ ό αν απορρύπτεται. Η 

ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ διϐρθωςησ δεν πρϋπει να υπερβαύνει τουσ 2 μόνεσ. Η απϐφαςη τησ 

Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ διατυπώνεται ςε πρακτικϐ, που ςυντϊςςεται με τη μϋριμνα του 

Επιβλϋποντα Καθηγητό και υπογρϊφεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ. Σο πρακτικϐ διαβιβϊζεται ςτον 

Πρϐεδρο του Σμόματοσ και κοινοποιεύται ςτον υποψόφιο διδϊκτορα. Η Εξεταςτικό Επιτροπό με 

ευθϑνη του Επιβλϋποντα Καθηγητό, προτεύνει ςτον Πρϐεδρο του Σμόματοσ ημϋρα και ώρα τησ 

δημϐςιασ δοκιμαςύασ του υποψόφιου διδϊκτορα αμϋςωσ μετϊ την κατϊθεςη τησ ειςόγηςόσ 

τουσ, εφϐςον η διατριβό ϋγινε δεκτό ωσ κατατϋθηκε, ό αμϋςωσ μετϊ την κατϊθεςη του οριςτικοϑ 

κειμϋνου, μετϊ την τυχϐν αναπομπό τησ ςτον υποψόφιο διδϊκτορα για ςυμπληρώςεισ ό /και 

διορθώςεισ. Η ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ διϐρθωςησ δεν πρϋπει να υπερβαύνει τουσ 2 μόνεσ. 

Δεϑτερη αναπομπό δεν επιτρϋπεται. ε περύπτωςη απϐρριψησ τησ Διατριβόσ η Εξεταςτικό 

Επιτροπό μπορεύ να ειςηγηθεύ τη χορόγηςη πιςτοποιητικοϑ μεταπτυχιακόσ ϋρευνασ, εϊν κρύνει 

ϐτι η ϋρευνα εύναι ικανοποιητικό ϋςτω και αν δεν μπορεύ να γύνει δεκτό ωσ διδακτορικό διατριβό.  

Η προφορικό δοκιμαςύα του υποψόφιου διδϊκτορα γύνεται δημϐςια ςε τϐπο και χρϐνο που 

ορύζεται δϋκα τουλϊχιςτον μϋρεσ πριν με πρϐςκληςη του Προϋδρου του Σμόματοσ. Η πρϐςκληςη 

κοινοποιεύται ςτον υποψόφιο διδϊκτορα, ςτα μϋλη τησ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ, ςτα μϋλη ΔΕΠ 

και ςτουσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ του Σμόματοσ και τοιχοκολλεύται ςτισ πινακύδεσ 

ανακοινώςεων του Σμόματοσ ςε τρύα τουλϊχιςτον περύβλεπτα ςημεύα των κτιρύων του 

Πανεπιςτημύου.  

τη διαδικαςύα τησ προφορικόσ δοκιμαςύασ προεδρεϑει ο Πρϐεδροσ τησ Εξεταςτικόσ 

Επιτροπόσ. Ο λϐγοσ δύνεται πρώτα ςτον υποψόφιο διδϊκτορα, ο οπούοσ παρουςιϊζει με τη 

βοόθεια ςϑντομων ςημειώςεων και ςε χρϐνο που δεν υπερβαύνει τα 30 λεπτϊ, το αντικεύμενο 

τησ διατριβόσ του, τον τρϐπο ϋρευνασ και εργαςύασ του, τα πορύςματϊ του, και παρουςιϊζει τα 

ςημεύα που κατϊ τη γνώμη του ςυνιςτοϑν το πρωτϐτυπο τησ διατριβόσ, καθώσ και τη ςυμβολό 

τησ ςτην ανϊπτυξη τησ επιςτόμησ. τη ςυνϋχεια ο Πρϐεδροσ δύνει το λϐγο ςε καθϋνα απϐ τα μϋλη 

τησ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ. Σα μϋλη τησ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ θϋτουν ερωτόματα ςτον 

υποψόφιο διδϊκτορα ςχετικϊ με το θϋμα τησ διατριβόσ του, το αντικεύμενο και τα 
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ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνϊσ του. Η ςυνολικό προφορικό δοκιμαςύα δεν μπορεύ να διαρκϋςει 

περιςςϐτερο απϐ τρεισ ώρεσ. 

Μετϊ το τϋλοσ τησ δοκιμαςύασ η Εξεταςτικό Επιτροπό αποςϑρεται ςε ςϑςκεψη και αξιολογεύ 

τη διατριβό, την επιςτημονικό επϊρκεια και τη ςυνολικό προφορικό δοκιμαςύα του υποψόφιου 

διδϊκτορα, και τον βαθμολογεύ ςτην κλύμακα: ‘ϊριςτα’, ‘πολϑ καλϊ’, ‘καλϊ’, ‘ανεπαρκόσ’. 

Θεωρεύται εγκεκριμϋνη ωσ διατριβό και επιτυχών ο υποψόφιοσ διδϊκτωρ που ςυγκϋντρωςε τη 

ςϑμφωνη γνώμη τουλϊχιςτον πϋντε μελών τησ Επιτροπόσ, και βαθμϐ κατϊ πλειοψηφύα 

τουλϊχιςτον ‘καλϊ’. Η απϐφαςη τησ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ αναγγϋλλεται ςτον υποψόφιο 

διδϊκτορα ενώπιον του ακροατηρύου τησ προφορικόσ δοκιμαςύασ. Σο πρακτικϐ τησ Εξεταςτικόσ 

Επιτροπόσ υπογεγραμμϋνο απϐ ϐλα τα μϋλη τησ διαβιβϊζεται ςτη ΓΕ απϐ τον πρϐεδρϐ τησ. Η 

ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ δεν πρϋπει να υπερβαύνει το 1 εξϊμηνο. 

ε περύπτωςη που η επταμελόσ εξεταςτικό επιτροπό ζητόςει αλλαγϋσ ό/και διορθώςεισ ςτο 

κεύμενο τησ διατριβόσ, τϐτε ακολουθεύται η εξόσ διαδικαςύα: α) οι διορθώςεισ καταγρϊφονται ςε 

ειδικϐ ϋντυπο δελτύο αντύγραφο του οπούου δύδεται ςτον υποψόφιο β) οι αλλαγϋσ ό/και 

διορθώςεισ πρϋπει να πραγματοποιηθοϑν ςε διϊςτημα δϑο μηνών και ελϋγχονται απϐ μϋλοσ τησ 

τριμελοϑσ επιτροπόσ το οπούο και υπογρϊφει το δελτύο γ) το δελτύο κατατύθεται ςτη Γραμματεύα 

του Tμόματοσ και αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ορκωμοςύα του/τησ υποψηφύου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΜ 

Η ΓΕ ϋχει τη δυνατϐτητα να τροποποιεύ διατϊξεισ του παρϐντοσ κανονιςμοϑ λειτουργύασ. Οι 

τροποποιόςεισ εγκρύνονται απϐ τη ϑγκλητο Ειδικόσ ϑνθεςησ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου.  
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2. ΕΨΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΜ «ΓΤΝΑΙΚΕ ΚΑΙ 

ΥΤΛΑ: ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σο Πρϐγραμμα διοικεύται απϐ τη Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ (ΓΕ) του Σμόματοσ. Η 

ΓΕ αποτελεύ το αρμϐδιο ϐργανο για θϋματα εποπτεύασ, ςχεδιαςμοϑ και αξιολϐγηςησ 

μεταπτυχιακών ςπουδών εν γϋνει και κατϊ ςυνϋπεια εκφρϊζει την πολιτικό του Σμόματοσ 

ςχετικϊ με το Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα. Σην ΓΕ απαρτύζουν ο Πρϐεδροσ του Σμόματοσ, τα 

μϋλη ΔΕΠ και δϑο εκπρϐςωποι των μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών. 

Με απϐφαςη τησ ΓΕ ορύζεται υντονιςτικό Επιτροπό (.Ε.) που εύναι αρμϐδια για την 

παρακολοϑθηςη και ςυντονιςμϐ τησ Λειτουργύασ του Προγρϊμματοσ. Η .Ε. απαρτύζεται απϐ 

πϋντε μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ που ϋχουν αναλϊβει ϋργο ςτα πλαύςια του ΠΜ. Η .Ε. εύναι 

επύςησ αρμϐδια για τον καθοριςμϐ των ειδικϐτερων υποχρεώςεων των μεταπτυχιακών 

φοιτητριών/ών που παρακολουθοϑν το Πρϐγραμμα. 

Με απϐφαςη τησ ΓΕ επύςησ, μϋλοσ ΔΕΠ ορύζεται Επιςτημονικϐσ Τπεϑθυνοσ του 

Προγρϊμματοσ με ϋργο τη διεκπεραύωςη των διοικητικών υποθϋςεων και την προώθηςη τησ 

αποτελεςματικόσ εφαρμογόσ του ΠΜ. Επιπλϋον, απϐ τη ΓΕ ορύζεται Διευθυντόσ του 

Προγρϊμματοσ μϋλοσ ΔΕΠ ςτη βαθμύδα του Καθηγητό ό Αναπληρωτό Καθηγητό, ο οπούοσ ϋχει 

την εποπτεύα του ακαδημαώκοϑ ςκϋλουσ του Προγρϊμματοσ. 

Σην οργϊνωςη και την εν γϋνει λειτουργύα του ΠΜ εποπτεϑει η ϑγκλητοσ Ειδικόσ ϑνθεςησ 

του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, αρμϐδια για κϊθε θϋμα διοικητικοϑ ό οργανωτικοϑ χαρακτόρα που 

ςχετύζεται με τισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Σο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα πουδών «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ 

Προςεγγύςεισ» εγκρύθηκε το 2002 ςτα πλαύςια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του Μϋτρου 4.2 «Προγρϊμματα 

υποςτόριξησ των γυναικών ςτισ προπτυχιακϋσ και μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ. Προγρϊμματα 

ςπουδών και ερευνητικϊ προγρϊμματα για τισ γυναύκεσ» και τησ Κατηγορύασ Πρϊξεων 4.2.1.α. 

«Μεταπτυχιακϊ Προγρϊμματα πουδών ςε θϋματα φϑλου και ιςϐτητασ». Σο ΠΜ ϊρχιςε να 

λειτουργεύ το 2003, εύναι μονοετϋσ και μονοτμηματικϐ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΟΠΟ 

κοπϐσ του Προγρϊμματοσ εύναι η εκπαύδευςη επιςτημϐνων και ερευνητών που εξειδικεϑονται 

ςτισ Γυναικεύεσ πουδϋσ και ςτισ μελϋτεσ για το φϑλο. Σο Πρϐγραμμα εύναι διεπιςτημονικϐ και 

ςυνθϋτει την Κοινωνικό Ανθρωπολογύα με την Ιςτορύα και τη διαπλοκό τουσ με ςυναφεύσ 

επιςτόμεσ—Οικονομύα, Πολιτικό, Εκπαύδευςη, Κοινωνιογλωςςολογύα, Τγεύα και Σϋχνη. Ϊνα 

επιπλϋον καινοτϐμο ςτοιχεύο του Προγρϊμματοσ ςυνιςτοϑν οι θεωρητικϋσ και μεθοδολογικϋσ 

προςεγγύςεισ που ςυνδυϊζουν τισ γνώςεισ απϐ μη δυτικϋσ κοινωνύεσ και πολιτιςμοϑσ ςε θϋματα 

φϑλου, με τον ανϊλογο διϊλογο που διεξϊγεται ςτη χώρα μασ γϑρω απϐ τα ύδια θϋματα. Επύςησ, 

δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ ποιοτικϋσ μεθϐδουσ ϋρευνασ καθώσ και ςτην εθνογραφικό 

προςϋγγιςη. 

Ειδικϐτερα το Πρϐγραμμα ςκοπεϑει: 

 να ειςαγϊγει τισ/τουσ φοιτότριεσ/ϋσ ςτουσ κυριϐτερουσ ςϑγχρονουσ προβληματιςμοϑσ για 

το φϑλο ςτουσ χώρουσ διαφορετικών επιςτημονικών κλϊδων και πεδύων 
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 να ςυμβϊλει ςτην κατανϐηςη του ϋμφυλου χαρακτόρα των κοινωνικών ςχϋςεων και 

ιδεολογιών ςε τομεύσ ϐπωσ η εκπαύδευςη, η απαςχϐληςη, η κοινωνικό πολιτικό, η υγεύα και η 

τϋχνη 

 να παρϋχει υψηλοϑ επιπϋδου εκπαύδευςη ςτουσ κοινωνικϊ ευαύςθητουσ τομεύσ ϐπου 

διαμορφώνονται οι πολιτικϋσ τησ ιςϐτητασ και του φϑλου 

 να ςυνδϋςει τισ παρεχϐμενεσ γνώςεισ με τισ διεθνεύσ εξελύξεισ ςτισ ςχετικϋσ επιςτόμεσ, 

ερευνητικϋσ κατευθϑνςεισ και ειδικϐτητεσ. 

Η διαπλοκό διαφορετικών επιςτημονικών κλϊδων και πεδύων με ϊξονα το φϑλο προςδύδει ςτο 

ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ» ϋνα μοναδικϐ 

πλεονϋκτημα και το καθιςτϊ ελκυςτικϐ για φορεύσ, οργανιςμοϑσ αλλϊ και μεμονωμϋνα ϊτομα 

(π.χ. Γραμματεύα Ιςϐτητασ, ΚΕΘΙ) που προωθοϑν την ιςϐτητα των φϑλων ςε πολλοϑσ τομεύσ τησ 

ανθρώπινησ δραςτηριϐτητασ και κυρύωσ ςτον τομϋα τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ 

Σο ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ» απονϋμει 

Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Master’s). 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ ξεκύνηςε τη λειτουργύα Μεταπτυχιακοϑ 

Προγρϊμματοσ Ειδύκευςησ «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ» 

μονοετοϑσ διϊρκειασ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2003-2004. 

5.1. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΨΝ 

Ο αριθμϐσ ειςακτϋων κατ’ ϋτοσ για το ΠΜ ορύζεται απϐ τη ΓΕ του Σμόματοσ και δεν 

υπερβαύνει τουσ εύκοςι (20).  

5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ 

Η πρϐςκληςη ενδιαφϋροντοσ για την υποβολό υποψηφιοτότων ςτο ΠΜ δημοςιεϑεται ςτον 

ημερόςιο τϑπο τον Μϊιο και περιϋχει ϐλεσ τισ πληροφορύεσ για τον τρϐπο υποβολόσ των 

αιτόςεων, τα απαραύτητα προςϐντα, τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ και τα κριτόρια επιλογόσ.  

Η προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων ορύζεται απϐ τη ΓΕ. Οι αιτόςεισ εύναι ϋγκυρεσ αν 

υποβληθοϑν ςτη Γραμματεύα του Προγρϊμματοσ ό ταχυδρομηθοϑν εντϐσ τησ παραπϊνω 

προθεςμύασ. Η διαδικαςύα επιλογόσ των υποψηφύων ολοκληρώνεται ςτισ αρχϋσ Ιουλύου. 

5.3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΨΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Σα απαραύτητα δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα επιλογόσ εύναι: 

 Αύτηςη 

 Πτυχύο Ανώτατησ χολόσ (ςτην περύπτωςη που ο τύτλοσ ϋχει αποκτηθεύ ςτην αλλοδαπό 

πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ πιςτοποιητικϐ ιςοτιμύασ του ΔΙΚΑΣΑ) 

 Αναλυτικό βαθμολογύα 

 Τπϐμνημα ϐπου να αναφϋρονται τα ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα του υποψηφύου καθώσ και οι 

λϐγοι για τουσ οπούουσ επιθυμεύ να ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο 

(1000 – 2000 λϋξεισ) 

 Βιογραφικϐ ςημεύωμα 

 Δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ 

 Διπλώματα ξϋνων γλωςςών (αν υπϊρχουν) 
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το ΠΜ για την απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ γύνονται δεκτού υποψόφιοι 

οι οπούοι θα πρϋπει: 

 να εύναι πτυχιοϑχοι ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό αντιςτούχων τμημϊτων τησ αλλοδαπόσ 

 καθώσ και πτυχιοϑχοι Σμημϊτων ΣΕΙ, ςϑμφωνα με τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 5 παρ. 12γ 

του Ν.2916/2001 (ΥΕΚ 114, τ. Α΄) 

 να επιτϑχουν ςε γραπτϋσ εξετϊςεισ που πιςτοποιοϑν τη γνωςτικό επϊρκεια ςτην αγγλικό 

γλώςςα 

 να επιτϑχουν ςε προφορικό ςυνϋντευξη 

Η αξιολϐγηςη των υποψηφύων, οι οπούοι μϋςα ςτισ προβλεπϐμενεσ προθεςμύεσ ϋχουν 

προςκομύςει ϐλα τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ, πραγματοποιεύται ςε τρεισ φϊςεισ: 

1. Η πρώτη φϊςη αφορϊ τον ϋλεγχο των τυπικών προςϐντων των υποψηφύων. Απαραύτητη 

προϒπϐθεςη μετϊβαςησ ςτην επϐμενη φϊςη εύναι η κατϊθεςη ϐλων των απαιτοϑμενων 

δικαιολογητικών. 

2. τη δεϑτερη φϊςη αξιολϐγηςησ ςυμμετϋχουν ϐςοι κρύθηκαν επιτυχϐντεσ τησ πρώτησ φϊςησ 

και περιλαμβϊνει τη διαδικαςύα των γραπτών εξετϊςεων ςτην ξϋνη γλώςςα. 

3. Η τρύτη φϊςη αφορϊ την προςωπικό ςυνϋντευξη ςτην οπούα προςϋρχονται ϐλοι οι 

υποψόφιοι που επϋτυχαν ςτη δεϑτερη φϊςη και πραγματοποιεύται ςτην ϋδρα του Σμόματοσ 

Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ μετϊ τη γραπτό εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα.  

Για τον καθοριςμϐ τησ ςειρϊσ επιτυχύασ λαμβϊνονται υπϐψη με ςυντελεςτϋσ βαρϑτητασ που 

καθορύζει και μπορεύ να αναπροςαρμϐζει η ΓΕ: 

 Η επύδοςη ςτην προφορικό ςυνϋντευξη 

 Η επύδοςη ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ γλώςςασ 

 Ο βαθμϐσ του πτυχύου 

 Ο βαθμϐσ ςε μαθόματα που ανόκουν ςε ςυναφό γνωςτικϊ αντικεύμενα 

 Η γενικϐτερη εικϐνα του υποψηφύου που προκϑπτει απϐ το υπϐμνημα, το βιογραφικϐ 

ςημεύωμα και τισ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η ΓΕ ορύζει Επιτροπό Ειςαγωγόσ αποτελοϑμενη απϐ πϋντε (τακτικϊ) μϋλη ΔΕΠ και ϋνα (1) 

αναπληρωματικϐ η οπούα, μετϊ την ολοκλόρωςη των εξετϊςεων, ςυνυπολογύζοντασ τισ 

επιδϐςεισ των υποψηφύων ςτα προαναφερθϋντα κριτόρια επιλογόσ, καταρτύζει κατϊλογο 

επιλογόσ των επιτυχϐντων και επιλαχϐντων και παρουςιϊζει τισ προτϊςεισ τησ ςτη ΓΕ του 

Σμόματοσ. 

Σα αποτελϋςματα ανακοινώνονται και κοινοποιοϑνται ταχυδρομικώσ ςτουσ 

ενδιαφερϐμενουσ. Οι τελευταύοι καλοϑνται να απαντόςουν επύςησ γραπτϊ εντϐσ 7 ημερών αν 

αποδϋχονται ό ϐχι την ϋνταξό τουσ ςτο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα. 

Η μη απϊντηςη απϐ επιλεγϋντα υποψόφιο μϋςα ςτην παραπϊνω προθεςμύα ιςοδυναμεύ με 

παραύτηςη απϐ την υποψηφιϐτητϊ του. Εφϐςον υπϊρξουν παραιτόςεισ, η Γραμματεύα 

ενημερώνει τουσ αμϋςωσ επϐμενουσ ςτη ςειρϊ αξιολϐγηςησ απϐ τον ςχετικϐ κατϊλογο 

επιλαχϐντων. 

5.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ 

Για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ απαιτεύται η επιτυχόσ εξϋταςη ςε 

ϐλα τα μαθόματα. Επιπλϋον ςυνυπολογύζεται η επιτυχόσ διεκπεραύωςη τησ διαδικαςύασ ϋρευνασ, 

ςυγγραφόσ και υποςτόριξησ τησ μεταπτυχιακόσ εργαςύασ ειδύκευςησ, καθώσ και η ςυμμετοχό 

τησ/του φοιτότριασ/ό ςτισ εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του προγρϊμματοσ. 
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5.6.1. ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονικό διϊρκεια ορύζεται για το Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςε τρύα διδακτικϊ εξϊμηνα 

πλόρουσ φούτηςησ με το τελευταύο εξϊμηνο να διατύθεται για την εκπϐνηςη τησ Μεταπτυχιακόσ 

Εργαςύασ Ειδύκευςησ (διπλωματικόσ εργαςύασ). 

5.6.2. ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Απϐ τη ςτιγμό ϋνταξόσ τουσ ςτο ΠΜ, οι φοιτότριεσ/ϋσ κατανϋμονται ςε ομϊδεσ, για την 

εποπτεύα των οπούων υπϊρχει υπεϑθυνοσ ςϑμβουλοσ ςπουδών. Ο ςϑμβουλοσ-καθηγητόσ ανόκει 

ςτο διδακτικϐ προςωπικϐ του Προγρϊμματοσ, παρακολουθεύ την πορεύα τησ φοιτότριασ/ό, τον 

ςυμβουλεϑει ςε ακαδημαώκϊ, οργανωτικϊ ό διοικητικϊ θϋματα και ειςηγεύται ςε ζητόματα που 

αφοροϑν την/τον ςυγκεκριμϋνη/ο φοιτότρια/ό. Οι ςϑμβουλοι ςπουδών ορύζονται ςτην αρχό 

κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ απϐ τη ΓΕ, μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ.  

5.6.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ 

Για την απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) απαιτοϑνται τριϊντα τρεισ 

(33) διδακτικϋσ μονϊδεσ. Κϊθε μϊθημα αντιςτοιχεύ ςε τρεισ (3) διδακτικϋσ μονϊδεσ και ςε τρεισ 

(3) ώρεσ διδαςκαλύασ την εβδομϊδα. Η εκπϐνηςη τησ Μεταπτυχιακόσ Εργαςύασ Ειδύκευςησ 

αντιςτοιχεύ ςε εννϋα (9) διδακτικϋσ μονϊδεσ. 

Απϐ τα δώδεκα (12) προςφερϐμενα μαθόματα των δϑο εξϊμηνων τα επτϊ (7) εύναι 

υποχρεωτικϊ κορμοϑ και τα υπϐλοιπα πϋντε (5) κατ’ επιλογόν υποχρεωτικϊ, απϐ τα οπούα ο 

φοιτητόσ οφεύλει να επιλϋξει το ϋνα (1). Σα προςφερϐμενα μαθόματα εύναι ςπονδυλωτϊ και η 

παρακολοϑθηςό τουσ εύναι υποχρεωτικό. Ϊχουν τη μορφό διαλϋξεων οι οπούεσ γύνονται απϐ 

διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ και επιςκϋπτεσ καθηγητϋσ ό ερευνητϋσ ό επιςτόμονεσ τησ ημεδαπόσ 

και τησ αλλοδαπόσ. Ο υντονιςτόσ του κϊθε μαθόματοσ ςυγκεντρώνει τουσ οδηγοϑσ των 

διαλϋξεων απϐ τουσ διδϊςκοντεσ καθώσ και τη βιβλιογραφύα και τα θϋματα εργαςιών που 

προτεύνουν.  

Η επιτυχόσ παρακολοϑθηςη των μαθημϊτων εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη για την 

εκπϐνηςη, ςτο τρύτο εξϊμηνο, τησ Μεταπτυχιακόσ Εργαςύασ Ειδύκευςησ. Η ολοκλόρωςη τησ 

τελευταύασ εύναι υποχρεωτικό για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ 

(ΜΔΕ) ϐπωσ προβλϋπεται και απϐ τισ διατϊξεισ του Εςωτερικοϑ Κανονιςμοϑ Μεταπτυχιακών 

πουδών του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. Ο αναλυτικϐσ κατϊλογοσ μαθημϊτων ϋχει ωσ εξόσ: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

 Ανθρωπολογικϋσ Προςεγγύςεισ των Υϑλων 

 Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ των Υϑλων 

 Υϑλο και Πολιτικό 

 Ψσ τϋταρτο μϊθημα (υποχρεωτικϐ κατ’ επιλογόν) του πρώτου εξαμόνου οι φοιτητϋσ θα 

πρϋπει να διαλϋξουν ϋνα απϐ τα παρακϊτω μαθόματα τα οπούα προςφϋρονται ςτο ΠΜ που 

λειτουργεύ ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ με τον τύτλο «Κοινωνικό και 

Ιςτορικό Ανθρωπολογύα»: 

o Οικογϋνεια ςτην Ευρωπαώκό Ιςτοριογραφύα 

o Εθνογραφύα τησ Ελλϊδασ και τησ Νοτύου Ευρώπησ 

o Ανθρωπολογύα τησ υγγϋνειασ και του Υϑλου 

o Ιατρικό Ανθρωπολογύα 

o Προφορικό Ιςτορύα 
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

 Μεθοδολογικϊ Ζητόματα 

 Υϑλο, Εργαςύα και Κατανϊλωςη 

 Υϑλο, ώμα και Τγεύα 

 Σϋχνη, Γλώςςα, Υϑλο 

5.6.4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ ΣΟΤ ΠΜ 

Η αξιολϐγηςη των φοιτητριών/ών γύνεται με βϊςη την προφορικό τουσ ςυμμετοχόσ, τα 

ςεμινϊρια που παρουςιϊζουν, τισ γραπτϋσ εργαςύεσ που εκπονοϑν κατϊ μϊθημα και τη 

διπλωματικό τουσ εργαςύασ.  

Οι φοιτότριεσ/ϋσ αφ’ ενϐσ υπογρϊφουν ςτο δελτύο παρουςύασ και αξιολϐγηςησ 

πιςτοποιώντασ ϋτςι τη φυςικό τουσ παρουςύα ςτα μαθόματα και αφ’ ετϋρου αξιολογοϑνται απϐ 

τον εκϊςτοτε διδϊςκοντα για την προφορικό τουσ ςυμμετοχό ςτισ διαλϋξεισ. Απϐ τα δελτύα 

αξιολϐγηςησ προκϑπτει ο τελικϐσ προφορικϐσ βαθμϐσ, που αντιςτοιχεύ ςτο 30% τησ ςυνολικόσ 

βαθμολογύασ του κϊθε μαθόματοσ. Ο βαθμϐσ αυτϐσ ςυμπεριλαμβϊνει τη ςυνολικό προφορικό 

αξιολϐγηςη (15%) ϐλων των διδαςκϐντων ςτο κϊθε μϊθημα και τη βαθμολογύα (15%) ςε μύα 

μικρό εργαςύα (ϊςκηςη), την οπούα αναθϋτει ο ςυντονιςτόσ του μαθόματοσ. Σο υπϐλοιπο 70% 

τησ ςυνολικόσ βαθμολογύασ προκϑπτει απϐ τη μεγϊλη εργαςύα την οπούα εκπονοϑν οι 

φοιτότριεσ/ϋσ με διδϊςκοντα τησ επιλογόσ τουσ. H παρακολοϑθηςη των μαθημϊτων εύναι 

υποχρεωτικό. Η μη παρακολοϑθηςη μαθημϊτων ςυνιςτϊ λϐγο διαγραφόσ απϐ το πρϐγραμμα. 

τισ περιπτώςεισ αυτϋσ το θϋμα παραπϋμπεται ςτη ΓΕ. 

Η/Ο φοιτότρια/όσ δεν δικαιοϑται να ϋχει εκκρεμϐτητεσ ςε περιςςϐτερα απϐ ϋνα μαθόματα 

ανϊ εξϊμηνο. Αν αποτϑχει ςε κϊποιο μϊθημα του 1ου ό του 2ου εξαμόνου, ϋχει δικαύωμα να 

επανεξεταςτεύ ςτη δεϑτερη εξεταςτικό η οπούα τοποθετεύται χρονικϊ τρεισ εβδομϊδεσ μετϊ το 

τϋλοσ τησ εξεταςτικόσ του κϊθε εξαμόνου. 

5.6.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Με το τϋλοσ τησ εξεταςτικόσ του Ιουνύου οι μεταπτυχιακού φοιτότριεσ/ϋσ επιλϋγουν το θϋμα τησ 

διπλωματικόσ εργαςύασ τουσ ςε ςυνεννϐηςη με ϋναν επιβλϋποντα καθηγητό (μϋλοσ ΔΕΠ του 

Σμόματοσ ό ϊλλου πανεπιςτημύου απϐ τουσ εξωτερικοϑσ ςυνεργϊτεσ του ΠΜ). Η ΓΕ 

επικυρώνει την ανϊθεςη των διπλωματικών εργαςιών και τον οριςμϐ των επιβλεπϐντων 

καθηγητών και ςυγκροτεύ τριμελό επιτροπό, ϋνα μϋλοσ τησ οπούασ εύναι ΔΕΠ του Σμόματοσ. Η 

τριμελόσ επιτροπό βαθμολογεύ τη διπλωματικό εργαςύα. 

Η διπλωματικό εργαςύα εύναι ςυνθετικό εργαςύα, το ενδεικτικϐ μϋγεθοσ τησ οπούασ 

κυμαύνεται μεταξϑ 12 και 15 χιλιϊδων λϋξεων (χωρύσ τισ υποςημειώςεισ, τη βιβλιογραφύα και τα 

παραρτόματα). Βαςύζεται ςε βιβλιογραφικό, αρχειακό ό επιτϐπια ανθρωπολογικό ϋρευνα και το 

θϋμα τησ πρϋπει να εμπύπτει ςτα γνωςτικϊ πεδύα που καλϑπτει το πρϐγραμμα μεταπτυχιακών 

ςπουδών. Προςφϋρει τη δυνατϐτητα να κριθεύ αλλϊ και να κατευθυνθεύ η ερευνητικό/αναλυτικό 

ικανϐτητα τησ/του φοιτότριασ/ό, αντιπροςωπεϑει υψηλϐ επύπεδο ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ 

και ςυμβϊλλει ςτην επιςτημονικό γνώςη.  

Οι διπλωματικϋσ εργαςύεσ παραδύδονται ςτη Γραμματεύα, ϐχι νωρύτερα απϐ τισ 15 Νοεμβρύου 

και ϐχι αργϐτερα απϐ τισ 15 Ιανουαρύου, η οπούα μεριμνϊ για τη διανομό τουσ ςτουσ εξεταςτϋσ. 

την περύπτωςη που η/ο φοιτότρια/όσ αδυνατεύ να καταθϋςει εμπρϐθεςμα τη διπλωματικό του 

εργαςύα μπορεύ ςε ςυνεννϐηςη με τον επιβλϋποντα και, αφοϑ ενημερωθεύ ςχετικϊ τη 

Γραμματεύα, να πϊρει παρϊταςη, η οπούα δεν μπορεύ να υπερβαύνει το ϋνα εξϊμηνο. Αν δεν 

καταθϋςει τη διπλωματικό του εργαςύα ςτη Γραμματεύα πριν τη λόξη τησ παρϊταςησ, η/ο 

μεταπτυχιακό/ϐσ φοιτότρια/όσ διαγρϊφεται. Αντύγραφα των διπλωματικών εργαςιών που 

εξετϊζονται με επιτυχύα κατατύθενται ςτη βιβλιοθόκη του Πανεπιςτημύου Αιγαύου.  
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Επύςησ, οι φοιτότριεσ/ϋσ εύναι υποχρεωμϋνοι να προςκομύςουν ςτη Γραμματεύα μια περύληψη 

τησ διπλωματικόσ τουσ εργαςύασ ςτην ελληνικό και αγγλικό γλώςςα ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό 

μορφό. Η περύληψη αποτελεύ μια ςαφό και ςϑντομη περιγραφό των ερευνητικών ζητημϊτων  

(ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ) καθώσ και των ςυμπεραςμϊτων 

τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ςε μια το πολϑ ςελύδα. 

5.6.6. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ 

Οι φοιτότριεσ/ϋσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ΠΜ εύναι υποχρεωμϋνοι: 

 να παρακολουθοϑν κανονικϊ και ανελλιπώσ τα μαθόματα του ιςχϑοντοσ προγρϊμματοσ 

ςπουδών 

 να υποβϊλουν μϋςα ςτισ προβλεπϐμενεσ προθεςμύεσ τισ απαιτοϑμενεσ εργαςύεσ 

 να προςϋρχονται ςτισ προβλεπϐμενεσ εξετϊςεισ 

 να ςυμμετϋχουν ςτισ ακαδημαώκϋσ δραςτηριϐτητεσ του προγρϊμματοσ 

 να ςϋβονται και να τηροϑν τισ αποφϊςεισ των οργϊνων καθώσ και την ακαδημαώκό 

δεοντολογύα. 

5.6.7. ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ - ΔΙΔΑΚΣΡΑ 

Για το ϋτοσ 2009-10 ορύζεται ϐτι το ϑψοσ των διδϊκτρων αναλογεύ ςε πεντακϐςια (500) ευρώ.  

5.6.8. ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΨΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

Μετϊ την επιτυχό εξϋταςη ςτα εξαμηνιαύα μαθόματα και την ϋγκριςη τησ Διπλωματικόσ 

Εργαςύασ, απονϋμεται ςτη/ςτο μεταπτυχιακό/ϐ φοιτότρια/ό το Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα 

Ειδύκευςησ. το δύπλωμα αναφϋρονται: το ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ, ο 

αριθμϐσ του Διπλώματοσ και η ημερομηνύα απονομόσ, το ϐνομα, επώνυμο, ϐνομα πατϋρα, και 

τϐποσ καταγωγόσ τησ/του μεταπτυχιακόσ/οϑ φοιτότριασ/ό. Ο τύτλοσ του Μεταπτυχιακοϑ 

Διπλώματοσ Ειδύκευςησ υπογρϊφεται απϐ κοινοϑ απϐ τον Πρϑτανη και τον Προώςτϊμενο 

Γραμματεύασ ΑΕΙ του Ιδρϑματοσ. 

Ο τϑποσ του μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ ειδύκευςησ ωσ προσ τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 

του—τισ διαςτϊςεισ, το χρώμα, το τμόμα, το ϐνομα, το επώνυμο, το ϐνομα πατϋρα και τον τϐπο 

καταγωγόσ του διπλωματοϑχου--εύναι ο ύδιοσ με τον τϑπο του πτυχύου, ϐπωσ αυτϐσ αναλυτικϊ 

ορύζεται ςτην παρ. 6 τησ απϐφαςησ Β1/721/1989 (Β΄ 754).  

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ 
 

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΨΝ 2009-2010 
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ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΨΝ 2009-20104 

 

Η ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

1. Η Επιςτημονικό Σαυτϐτητα του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, υπηρετοϑμε 

μια αντύληψη που εςτιϊζεται ςτη μελϋτη των κοινωνικών, ιςτορικών και πολιτιςμικών ϐψεων 

τησ ανθρώπινησ δρϊςησ. ε μια εποχό κατϊ την οπούα υπϊρχει ςτροφό ςτη μερικό και 

ακαδημαώκϊ αποςπαςματικό γνώςη, το Σμόμα μασ εξακολουθεύ να υποςτηρύζει πολϑπλευρεσ και 

διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ καθώσ πιςτεϑουμε ϐτι μϐνο οι προςεγγύςεισ αυτϋσ υπηρετοϑν την 

καλϑτερη κατανϐηςη των κοινωνικών και πολιτιςμικών φαινομϋνων. Μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο 

οργανώνονται οι διδακτικϋσ, εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του Σμόματοσ, τϐςο 

ςε προπτυχιακϐ ϐςο και μεταπτυχιακϐ επύπεδο. Η διδαςκαλύα επικεντρώνεται ςτην παροχό 

ολοκληρωμϋνων ςπουδών ςτουσ τομεύσ τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και τησ Ιςτορύασ. το 

Σμόμα υπϊρχει ςυςτηματικϐ ενδιαφϋρον για την καλλιϋργεια του διαλϐγου ανϊμεςα ςτα δϑο 

αυτϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα και την προςϋγγιςη ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων, ϐπωσ η οικογϋνεια, το 

φϑλο και οι ςυγγενικϋσ ςχϋςεισ, η μετανϊςτευςη, οι μειονϐτητεσ και οι εθνοτικϋσ ταυτϐτητεσ, 

κ.ϊ., τϐςο απϐ ανθρωπολογικό ϐςο και απϐ ιςτορικό ςκοπιϊ. το Σμόμα πιςτεϑουμε ϐτι η 

πολϑπλευρη και ςφαιρικό προςϋγγιςη ςϑγχρονων κοινωνικών και πολιτιςμικών φαινομϋνων 

προϒποθϋτει την κατανϐηςό τουσ ωσ ιςτορικών φαινομϋνων, ςυνεπώσ αναγνωρύζει την ιςτορικό 

τουσ διϊςταςη. Η διερεϑνηςη και κατανϐηςη τησ αλληλεπύδραςησ παρϐντοσ και παρελθϐντοσ 

και των ποικύλων χρόςεων του παρελθϐντοσ ςτο παρϐν αποτελοϑν βαςικό πλευρϊ τησ 

ερευνητικόσ και εκπαιδευτικόσ φυςιογνωμύασ του Σμόματοσ, όδη απϐ την εποχό τησ ύδρυςόσ 

του, και ϋχει αποδώςει μϋχρι ςόμερα πολλοϑσ καρποϑσ. Η φυςιογνωμύα αυτό αντανακλϊται ςτη 

δομό του προπτυχιακοϑ και μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ, ςτη θεματολογύα διδακτορικών 

διατριβών αλλϊ και ςτα τϋςςερα ςυνϋδρια που ϋχει οργανώςει το Σμόμα ςτη βϊςη αυτοϑ του 

διαλϐγου. 

Η εςτύαςη του ενδιαφϋροντοσ ςτισ κοινωνικϋσ, ιςτορικϋσ και πολιτιςμικϋσ ϐψεισ των 

ανθρωπύνων φαινομϋνων ϐςο και η ςφαιρικό τουσ θεώρηςη ςυνεπϊγονται ςτενοϑσ δεςμοϑσ με 

ϊλλουσ κλϊδουσ των κοινωνικών επιςτημών. Παρϐτι η διδαςκαλύα επικεντρώνεται ςτη 

ςυςτηματικό παιδεύα ςτα πεδύα τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και τησ Ιςτορύασ, το Σμόμα 

παρϋχει και μαθόματα ςε ςυγγενεύσ κλϊδουσ των Κοινωνικών Επιςτημών ϐπωσ η Ιςτορύα τησ 

Σϋχνησ, η Πολιτικό Οικονομύα, η Πολιτικό Υιλοςοφύα και η Γλωςςολογύα. Σα μαθόματα αυτϊ 

διευρϑνουν τισ γνωςτικϋσ βϊςεισ του Σμόματοσ και βοηθοϑν ςημαντικϊ ςτην εμπϋδωςη τησ 

παρεχϐμενησ γνώςησ. 

Σϋλοσ, το Σμόμα αναγνωρύζοντασ τη ςημαςύα των νϋων τεχνολογιών ϋχει μεριμνόςει για την 

κϊλυψη των αναγκών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών και φοιτητριών ςε 

αυτϐν τον τομϋα και διαθϋτει ϊρτια εξοπλιςμϋνο εργαςτόριο ηλεκτρονικών υπολογιςτών. το 

εργαςτόριο προςφϋρεται η δυνατϐτητα εξοικεύωςησ των φοιτητών/τριών με τουσ 

ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ και παρϋχονται ειδικϊ ςεμινϊρια για την εκμϊθηςη προγραμμϊτων 

software. Σο εργαςτόριο εύναι ςυνδεδεμϋνο με το δύκτυο του Πανεπιςτημύου (Αιγαύο-ΝΕΣ) και η 

εύςοδοσ των φοιτητών/τριών του Σμόματοσ εύναι ελεϑθερη. 

                                                                    

4 Σην επιμϋλεια τησ ϋκδοςησ του Οδηγοϑ πουδών εύχαν ο Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ, η Ϊλια Πετρύδου και η 
Ποθητό Φαντζαροϑλα. Σην ϋκδοςη χρηματοδϐτηςε το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου. 
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2. Η Επιςτόμη τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ  

Ανθρωπολογύα εύναι η μελϋτη του ανθρώπου. Ψσ κλϊδοσ των επιςτημών τησ κοινωνύασ και του 

ανθρώπου, η ανθρωπολογύα αποςκοπεύ ςτη διερεϑνηςη των διαφορετικών μορφών τησ 

ανθρώπινησ ϑπαρξησ και εμπειρύασ ςε ϐλη τουσ την ευρϑτητα. τϐχοσ τησ εύναι η διαπύςτωςη 

των γενικών και ειδικών αρχών που διϋπουν τισ πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ και ομοιϐτητεσ ανϊμεςα 

ςτισ ανθρώπινεσ κοινωνύεσ. 

Η ανθρωπολογύα εύναι μια κριτικό επιςτόμη του πολιτιςμοϑ. Ο κριτικϐσ τησ 

προςανατολιςμϐσ ςτηρύζεται κυρύωσ ςτην ευρϑτατη εποπτεύα των ανθρώπινων πολιτιςμών, 

που ςυναντώνται ςε ϐλα τα μόκη και τα πλϊτη του πλανότη μασ, και ςτη ςυγκριτικό, 

διαπολιτιςμικό τουσ μελϋτη. Πεπούθηςη των ανθρωπολϐγων εύναι ϐτι οι ϊλλοι πολιτιςμού ϋχουν 

πολλϊ να μασ διδϊξουν πϊνω ςε θϋματα μεγύςτησ ςημαςύασ για την ανθρωπϐτητα, γι' αυτϐ και 

πρϋπει να τουσ προςεγγύςουμε με ςοβαρϐτητα και προςοχό. Η αντύληψη αυτό, που κυριαρχεύ 

ςτην ευρωπαώκό ανθρωπολογικό παρϊδοςη όδη απϐ τισ πρώτεσ δεκαετύεσ του αιώνα μασ, δύνει 

μικρϐτερη ςχετικϊ προςοχό ςε τομεύσ ϐπωσ η βιολογικό ανθρωπολογύα ό η προώςτορικό 

αρχαιολογύα. Αυτϐ που κυρύωσ μασ απαςχολεύ εύναι οι τρϐποι με τουσ οπούουσ οι ϊνθρωποι 

οργανώνουν την καθημερινό τουσ ζωό και το νϐημα που αυτού αποδύδουν ςτισ πρϊξεισ τουσ. 

Αντικεύμενο τησ ανθρωπολογύασ εύναι η πολιτιςμικό ετερϐτητα, η διαφορετικϐτητα. Η 

ανθρωπολογύα, λοιπϐν, ιςτορικϊ, αντλεύ τον δυναμιςμϐ τησ απϐ τη ςυςτηματικό, την «απϐ τα 

μϋςα», επιτϐπια γνώςη και εμπειρύα ϊλλων, διαφορετικών κοινωνιών που ανόκουν ςτισ 

περιφϋρειεσ του βιομηχανικοϑ κϐςμου, ςτην Αφρικό, την Αςύα, τη Νϐτιο Αμερικό, την Αυςτραλύα 

ό τη Μελανηςύα. Απϐ την απϐςταςη που εξαςφαλύζει η γνώςη του διαφορετικοϑ, η 

ανθρωπολογύα ςτρϋφεται και ςτη μελϋτη του «οικεύου», και ειδικϐτερα, ςτη διερεϑνηςη των 

λεγϐμενων «δυτικών», βιομηχανικών κοινωνιών. 

Η ςϑγκριςη του διαφορετικοϑ με το οικεύο αναιρεύ το αυτονϐητο και ανατρϋπει ϐ,τι 

θεωροϑμε «φυςικϐ». Ϊτςι η ανθρωπολογύα αμφιςβητεύ ςτερεϐτυπεσ θεωρύεσ και ςτϊςεισ που 

επικρατοϑν ςτη ςϑγχρονη κοινωνικό ζωό. Για παρϊδειγμα, η ανθρωπολογύα ελϋγχει, κριτικϊ, 

θεωρύεσ που βαςύζονται ςε γενικεϑςεισ για την «ανθρώπινη φϑςη», πολλϋσ απϐ τισ οπούεσ 

αντανακλοϑν βαθιϊ ριζωμϋνεσ προκαταλόψεισ των δυτικών κοινωνιών για την οικογϋνεια, την 

ταυτϐτητα του κοινωνικοϑ φϑλου και τη ςεξουαλικϐτητα, την εθνοτικό και κοινωνικό ϋνταξη, 

την κοινωνικό ευταξύα, τον χώρο ό τον χρϐνο. 

Η δουλειϊ των ανθρωπολϐγων καταδεικνϑει πϐςο αυτϋσ οι θεωρύεσ εύναι οροθετημϋνεσ απϐ 

ιςτορικοϑσ και πολιτιςμικοϑσ παρϊγοντεσ και εκθϋτει τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ τϋτοιεσ 

προκαταλόψεισ ςτενεϑουν και διαςτρεβλώνουν την κατανϐηςη του ανθρώπινου παρϐντοσ και 

παρελθϐντοσ. υγχρϐνωσ δεύχνει τουσ πολιτιςμικοϑσ περιοριςμοϑσ και τισ εξαρτόςεισ τησ 

ανθρώπινησ πρακτικόσ ςε ςημαντικοϑσ τομεύσ ϐπωσ εύναι, για παρϊδειγμα, η οικονομικό 

ανϊπτυξη, η επικοινωνύα, η διοικητικό οργϊνωςη, η παραγωγό τησ τροφόσ, η παροχό 

περύθαλψησ, ακϐμα και η αντιμετώπιςη θεομηνιών και, επομϋνωσ, ςυμβϊλλει ςτην αντιμετώπιςη 

των ανθρωπύνων δυςκολιών. 

Η ανθρωπολογύα τοποθετεύται κατϊ του «εθνοκεντριςμοϑ», τησ τϊςησ δηλαδό να 

ερμηνεϑουμε και να αξιολογοϑμε ϊλλουσ πολιτιςμοϑσ ό μη οικεύεσ μορφϋσ κοινωνικόσ ζωόσ με 

ιδϋεσ και κοινωνικϋσ αρχϋσ του δικοϑ μασ πολιτιςμοϑ. Η ςυγκριτικό, διαπολιτιςμικό γνώςη που 

παρϊγει η ανθρωπολογύα ϋχει επανειλημμϋνα αποδεύξει ϐτι πολλϋσ θεωρύεσ τησ Κοινωνικόσ 

Επιςτόμησ δεν ϋχουν οικουμενικό ιςχϑ – παρϊ τουσ αντύθετουσ ιςχυριςμοϑσ τησ. 

ε πολλϊ πανεπιςτημιακϊ τμόματα τησ Ευρώπησ και τησ Αμερικόσ, ϐπωσ και ςτο δικϐ μασ, η 

ϋμφαςη ςτη ςχϋςη τησ ανθρωπολογύασ με μη-βιομηχανικοϑσ «εξωτικοϑσ» πολιτιςμοϑσ, 

εξιςορροπεύται απϐ τη ςυςτηματικό αναφορϊ και ςτον δυτικϐ πολιτιςμϐ. Οι φοιτητϋσ/τριεσ 

καλοϑνται να αναπτϑξουν ζητόματα που ϋχουν ςχϋςη ϐχι μϐνο με ϊλλεσ κοινωνύεσ αλλϊ και με τη 

δικό τουσ, να ανιχνεϑςουν και να ςυζητόςουν τισ ςυνϋχειεσ και τισ αςυνϋχειεσ ανϊμεςα ςτον 
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αγροτικϐ χώρο και την πϐλη, ανϊμεςα ςτισ λεγϐμενεσ «αναπτυςςϐμενεσ» και τισ 

«ανεπτυγμϋνεσ» χώρεσ. 

Η ανθρωπολογύα δύνει ιδιαύτερη ςημαςύα ςε ϋναν ειδικϐ τϑπο ϋρευνασ, την επιτϐπια 

παρατόρηςη, που εμπλϋκει τον ερευνητό ςε ϊμεςη, καθημερινό και μακρϐχρονη ςχϋςη με τουσ 

ανθρώπουσ που μελετϊ. Η ερευνητικό αυτό πρακτικό, εφαρμοςμϋνη ςτον Ελλαδικϐ χώρο, 

αποτελεύ βαςικϐ ςτοιχεύο των μεταπτυχιακών ανθρωπολογικών ςπουδών ςτο Πανεπιςτόμιο 

Αιγαύου. Ϋδη απϐ τα πρώτα του βόματα, το Σμόμα ανϋπτυξε ϋντονο ερευνητικϐ 

προςανατολιςμϐ ςτο μεταπτυχιακϐ επύπεδο, επιδιώκοντασ τον ςυςτηματικϐ ςυνδυαςμϐ τησ 

διδαςκαλύασ με την ϋρευνα. 

Με δεδομϋνα την πλοϑςια ερευνητικό εμπειρύα του διδακτικοϑ μασ προςωπικοϑ ςτη μελϋτη 

τησ ελληνικόσ κοινωνύασ, τισ αξιϐλογεσ διδακτορικϋσ διατριβϋσ που εκπονοϑνται απϐ 

μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ/τριϋσ μασ και τη διεθνό αναγνώριςη του ερευνητικοϑ ϋργου που 

επιτελοϑμε, μποροϑμε δικαύωσ να υποςτηρύξουμε ϐτι το Σμόμα μασ ϋχει ςυμβϊλει ςημαντικϊ 

ςτην ανθρωπολογύα τησ Νϐτιασ Ευρώπησ και τησ Βαλκανικόσ. 

3. Οι Ιςτορικϋσ πουδϋσ ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

Η ιςτορύα αςχολεύται με τη μελϋτη του παρελθϐντοσ και αποτελεύ κλϊδο των κοινωνικών 

επιςτημών. Η μελϋτη του παρελθϐντοσ εύναι πολϑ πιο πολϑπλοκη απ' ϐ,τι εκ πρώτησ ϐψεωσ 

φαύνεται, και κυρύωσ απϐ την εικϐνα που ϋχουν τϐςο οι μαθητϋσ τησ δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ ϐςο και ευρϑτερα ςτρώματα τησ κοινωνύασ. υνόθωσ η αντύληψη που επικρατεύ για 

την Ιςτορύα εύναι ϐτι πρϐκειται για μια ενϐτητα ςταθερών γνώςεων για το παρελθϐν, ςτισ οπούεσ 

μπορεύ να ανατρϋχει κανεύσ ϐποτε χρειαςτεύ. Μια πολϑ ςυνηθιςμϋνη εκδοχό αυτόσ τησ 

αντύληψησ εκλαμβϊνει την Ιςτορύα ωσ ϋνα διαχρονικϐ ϊθροιςμα ςυμβαντολογικών 

πληροφοριών ςχετικών με ημερομηνύεσ ςημαντικών γεγονϐτων, διαδοχϋσ αυτοκρατϐρων, 

μοναρχών ό πολιτικών κυβερνόςεων, μϊχεσ κ.ϊ. Αυτό η αντύληψη υποβαθμύζει τϐςο τισ 

ςυςτηματικϋσ προςπϊθειεσ αποκατϊςταςησ του παρελθϐντοσ, ςτο βαθμϐ που αυτϐ μπορεύ να 

αποκαταςταθεύ, ϐςο και τον πλοϑςιο μεθοδολογικϐ και θεωρητικϐ προβληματιςμϐ των 

ιςτορικών ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ. Οι ιςτορικϋσ ςπουδϋσ δεν ςυνδϋονται απλώσ με την 

ανακϑκλωςη όδη γνωςτών πραγμϊτων αλλϊ με την επϋκταςη τησ ιςτορικόσ ςκϋψησ ςχετικϊ με 

το τι ακριβώσ ςυνιςτϊ το παρελθϐν. 

το πλαύςιο αυτϐ το παρελθϐν αντιμετωπύζεται ωσ πρϐβλημα μϊλλον, παρϊ ωσ ςαφώσ 

οριοθετημϋνη πηγό γνώςεων. Μετϊ την ειςαγωγό και εδραύωςη τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ που 

όρθε ςε ρόξη με παλαιϐτερα παραδεύγματα ιςτορικόσ ϋρευνασ που επικεντρώνονταν ςτη 

διερεϑνηςη των «μεγϊλων γεγονϐτων» και των επιφανών προςώπων, η ςυζότηςη για το 

παρελθϐν και την ιςτορύα διευρϑνεται ςυνεχώσ με αποτϋλεςμα το πεδύο των ιςτορικών 

ςπουδών να απαςχολοϑν πλϋον θϋματα ϐπωσ η ιςτορύα του φϑλου, η πολιτιςμικό ιςτορύα, ο 

τρϐποσ γραφόσ τησ ιςτορύασ κ.ϊ. Η ιςτορικοπούηςη, η απϐπειρα κατανϐηςησ των φαινομϋνων 

ςτο πλαύςιο τησ εποχόσ τουσ, η διερεϑνηςη τησ τομόσ και τησ ςυνϋχειασ ςτον ιςτορικϐ χρϐνο 

αποτελοϑν πλϋον βαςικϊ μελόματα τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ. Σαυτϐχρονα ϐλο και περιςςϐτερο 

αναγνωρύζεται η ςημαςύα των χρόςεων του παρελθϐντοσ ςτο παρϐν, ο τρϐποσ δηλαδό που 

ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνύεσ επανερμηνεϑουν το παρελθϐν, θετικϊ ό αρνητικϊ, και το 

χρηςιμοποιοϑν ςυςτηματικϊ ςτα ςυμφραζϐμενα τησ δικόσ τουσ εποχόσ, ςυχνϊ πολϑ 

απομακρυςμϋνησ απϐ το παρελθϐν που επικαλοϑνται. 

Αν και δεν υπϊρχει ςυναύνεςη ςτον χώρο των ιςτορικών ςχετικϊ με επιςτημολογικϊ 

ζητόματα (ϐπωσ το ιδεώδεσ τησ αντικειμενικϐτητασ, η δυνατϐτητα πλόρουσ και οριςτικόσ 

αποκατϊςταςησ του παρελθϐντοσ, η ανϊγκη τησ διεπιςτημονικϐτητασ, κ.ϊ.) ό με ζητόματα που 

αφοροϑν τισ προτεραιϐτητεσ τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ (ϐπωσ η ϋμφαςη ςτη μακρϊ ό τη μικρό 

διϊρκεια, η προτεραιϐτητα ςτην κοινωνικό ιςτορύα ςε ςχϋςη με την παλαιϐτερη προτύμηςη ςτη 

διπλωματικό ιςτορύα, κ.ϊ.) οι ςυζητόςεισ που γύνονται ςτουσ κϐλπουσ τησ ιςτορικόσ κοινϐτητασ 

εύναι ιδιαύτερα πλοϑςιεσ και οι καρπού τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ ϋχουν επηρεϊςει πολλαπλϊ ϊλλεσ 

ςυγγενεύσ επιςτόμεσ. 
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Οι ιςτορικϋσ ςπουδϋσ ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ παρακολουθοϑν 

αυτϐν τον πλοϑςιο προβληματιςμϐ και προςαρμϐζονται ςυνεχώσ ςτα νϋα δεδομϋνα τησ 

ιςτορικόσ ϋρευνασ. Μακριϊ απϐ την «ελληνοκεντρικό» αντύληψη των ιςτορικών ςπουδών που 

κυριϊρχηςε ςτην ελληνικό τριτοβϊθμια εκπαύδευςη και εξακολουθεύ ακϐμη και ςόμερα να ιςχϑει 

ςε πολλϊ προγρϊμματα ιςτορικών ςπουδών, οι ιςτορικϋσ ςπουδϋσ ςτο Σμόμα ϋχουν 

προςανατολιςτεύ ςτην προςφορϊ ενϐσ ςϑγχρονου και πλοϑςιου προγρϊμματοσ που παρϋχει 

γνώςεισ τϐςο ςε γενικϊ ϐςο και ςε εξειδικευμϋνα θϋματα. 

Η οργϊνωςη των ςπουδών αυτών διακρύνεται ςε δϑο αλληλϋνδετα επύπεδα. Σο πρώτο αφορϊ 

την παροχό μαθημϊτων γενικοϑ χαρακτόρα τα οπούα εξετϊζουν μεγϊλεσ ό μικρϐτερεσ χρονικϋσ 

ενϐτητεσ εςτιαςμϋνεσ ςτην ιςτορύα ςυγκεκριμϋνων χώρων. το πλαύςιο αυτϐ διδϊςκεται η 

Νεϐτερη και η ϑγχρονη Ευρωπαώκό Iςτορύα, η Νεϐτερη και ϑγχρονη Ελληνικό Iςτορύα, η 

Iςτορύα του Αρχαύου Κϐςμου, η Iςτορύα τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ κ.ϊ. Σα μαθόματα αυτϊ 

διαχϋονται, ανϊλογα με τον βαθμϐ δυςκολύασ και ςτουσ δϑο κϑκλουσ ςπουδών του Σμόματοσ. 

τϐχοσ τουσ εύναι η παροχό γνώςεων, η εξοικεύωςη των φοιτητών/τριών με τα θϋματα αυτϊ και 

ο εμπλουτιςμϐσ τησ κριτικόσ τουσ ςκϋψησ. 

Σο δεϑτερο επύπεδο οργϊνωςησ των ιςτορικών ςπουδών αφορϊ εξειδικευμϋνα μαθόματα 

που εξετϊζουν θϋματα ϐπωσ η πολιτιςμικό μνόμη, ο εθνικιςμϐσ, το αςτικϐ φαινϐμενο, η ιςτορικό 

δημογραφύα, η ιςτορύα του τοπύου, η δουλεύα ςτην αρχαιϐτητα, κ.ϊ. τα μαθόματα αυτϊ οι 

φοιτητϋσ/τριεσ ϐχι μϐνο ϋρχονται ςε επαφό με την ϋρευνα και τον προβληματιςμϐ που 

αναπτϑςςεται, αλλϊ και ςε ςυςτηματικό επαφό με πηγϋσ για τα ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα. Σο 

Σμόμα θεωρεύ ϐτι η προςφορϊ των ιςτορικών μαθημϊτων δύνει ϋνα ςϑγχρονο και ευϋλικτο 

ςτύγμα για τισ ιςτορικϋσ ςπουδϋσ και την κατεϑθυνςη που πρϋπει να ϋχουν. Επιπλϋον, υπϊρχει 

μϋριμνα ϋτςι ώςτε οι ιςτορικϋσ ςπουδϋσ ςτο Σμόμα να επικοινωνοϑν με τα μαθόματα τησ 

ανθρωπολογύασ παρϋχοντασ ϋτςι ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ ολοκληρωμϋνη και ϐχι αποςπαςματικό 

εικϐνα για την αλληλεπύδραςη παρελθϐντοσ και παρϐντοσ. 

4. Επαγγελματικϋσ Δυνατϐτητεσ των Πτυχιοϑχων του Σμόματοσ 

Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ προςφϋρει ςπουδϋσ γενικόσ παιδεύασ που 

ςυνδϋονται με μεγϊλο φϊςμα επαγγελματικών επιλογών. Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα των 

αποφούτων του Σμόματοσ ορύζονται με βϊςη Προεδρικϐ Διϊταγμα το οπούο δημοςιεϑθηκε ςτο 

ΥΕΚ 228/6.11.1995. ϑμφωνα με το διϊταγμα αυτϐ, οι απϐφοιτοι του Σμόματοσ μποροϑν να 

απαςχοληθοϑν ςτην ϋρευνα και τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, ςε μουςεύα, ςτουσ ευρϑτερουσ 

χώρουσ τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, τησ κοινωνικόσ ιατρικόσ και τησ επιδημιολογύασ, τησ 

ψυχολογύασ, τησ πολεοδομύασ και του προγραμματιςμοϑ. Επύςησ μποροϑν να βρουν απαςχϐληςη 

ςτην Σοπικό Αυτοδιούκηςη και ϊλλουσ δημϐςιουσ οργανιςμοϑσ και υπηρεςύεσ, καθώσ και ςε 

τομεύσ, ϐπωσ τησ διαφόμιςησ, των δημοςκοπόςεων και ερευνών αγορϊσ, αλλϊ και ςτον ϋντυπο 

και ηλεκτρονικϐ τϑπο. ε αρκετϊ απϐ αυτϊ τα επαγγϋλματα η απαραύτητη επαγγελματικό 

εκπαύδευςη προςφϋρεται ςτον ύδιο τον χώρο απαςχϐληςησ, υπϐ τη μορφό μιασ επιπλϋον 

εξειδύκευςησ ςτην ευρϑτερη διαπολιτιςμικό παιδεύα που διαθϋτει ο πτυχιοϑχοσ. Πϊντωσ η υψηλό 

ποιϐτητα ςπουδών δύνει ςημαντικϊ εφϐδια ςτουσ αποφούτουσ για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην 

Ελλϊδα και το εξωτερικϐ. την κατεϑθυνςη αυτό οι πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ μποροϑν να 

αξιοποιόςουν τισ γνώςεισ τουσ προκειμϋνου να προχωρόςουν ςτην απϐκτηςη μεταπτυχιακοϑ 

διπλώματοσ Masters, ό και διδακτορικοϑ διπλώματοσ. ε αυτό την περύπτωςη οι δυνατϐτητεσ 

απαςχϐληςησ ςτον χώρο τησ ϋρευνασ και τησ εκπαύδευςησ αυξϊνονται ςημαντικϊ. 
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ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΤ  

1. Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

Tο Νοϋμβριο του 2007 το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου 

Αιγαύου γιϐρταςε τα εύκοςι χρϐνια απϐ την ϋναρξη τησ λειτουργύασ του με ϋνα διεθνϋσ 

επιςτημονικϐ ςυμπϐςιο με θϋμα «Αναθεωρόςεισ του πολιτικοϑ: ανθρωπολογικό και ιςτορικό 

ϋρευνα ςτην ελληνικό κοινωνύα». Ποια όταν η πορεύα του Σμόματοσ απϐ το πρώτο ιδρυτικϐ 

επιςτημονικϐ ςυμπϐςιο ϋωσ ςόμερα; Η ςυμπλόρωςη εύκοςι χρϐνων λειτουργύασ του Σμόματοσ 

προςφϋρει μια ευκαιρύα για απολογιςμϐ.  

Η ύδρυςη του Σμόματοσ ταυτϐχρονα με την ύδρυςη του Πανεπιςτημύου Αιγαύου το 1984 και η 

λειτουργύα του αρχικϊ ςε μεταπτυχιακϐ επύπεδο ςπουδών και ςχεδϐν αμϋςωσ μετϊ ςε 

προπτυχιακϐ ςηματοδϐτηςαν την ϋναρξη μιασ πορεύασ εντυπωςιακόσ ανϊπτυξησ ςε φοιτητικϐ 

δυναμικϐ, ακαδημαώκϐ προςωπικϐ και υλικοτεχνικό υποδομό.  

Σο Σμόμα ςτοχεϑει ςτην παροχό ολοκληρωμϋνων ςπουδών ςτουσ τομεύσ τησ Κοινωνικόσ 

Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ. Η θεςμικό εμπϋδωςη μιασ αυτϐνομησ ανθρωπολογικόσ 

ταυτϐτητασ αποτϋλεςε προτεραιϐτητα την πρώτη περύοδο λειτουργύασ του Σμόματοσ. Η 

κοινωνικό ανθρωπολογύα, μια διεθνώσ καθιερωμϋνη επιςτόμη που ϋκανε ϐμωσ τϐτε ςτην 

Ελλϊδα τα πρώτα τησ βόματα, ϋλαβε ςτο Σμόμα πλόρη θεςμικό αποκατϊςταςη. Ϋδη απϐ τα 

πρώτα βόματα του τμόματοσ η ανϊπτυξη τησ επικοινωνύασ με την ιςτοριογραφύα και η 

ςυςτηματικό καλλιϋργεια του διαλϐγου ανϊμεςα ςτα δϑο γνωςτικϊ αντικεύμενα αποτελοϑςε 

πρωταρχικϐ μϋλημα. Η μετονομαςύα του Σμόματοσ αναβϊθμιςε το ρϐλο τησ ιςτορύασ και 

αποτϋλεςε την τυπικό επιςφρϊγιςη τησ προϒπϊρχουςασ δημιουργικόσ ςυνομιλύασ ιςτορύασ και 

κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ.  

Μϋςα απϐ ϋνα ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα ςπουδών, δϐθηκε ϋμφαςη ςτη διδαςκαλύα, ενώ 

μϋςα απϐ το μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα αναπτϑχθηκε η ϋρευνα ςε επικοινωνύα και ςυγχρονιςμϐ 

με τισ διεθνεύσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ ςτα πεδύα τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και τησ 

ιςτορύασ. Μύα ςημαντικό διϊςταςη του προγρϊμματοσ όταν η ανανϋωςη των δϑο κλϊδων και ο 

ςυνεχόσ διϊλογοσ με τα διεθνό ακαδημαώκϊ περιβϊλλοντα, ξεφεϑγοντασ απϐ την περιχαρϊκωςη 

ςε ελληνοκεντρικϊ ςχόματα τα οπούα ςε μεγϊλο βαθμϐ κυριαρχοϑςαν ςτο ελληνικϐ ακαδημαώκϐ 

περιβϊλλον. Ο διεπιςτημονικϐ χαρακτόρασ του ενιςχϑθηκε και εμπλουτύςτηκε απϐ ςυγγενεύσ 

κλϊδουσ των κοινωνικών επιςτημών, ϐπωσ η ιςτορύα τησ τϋχνησ, η γλωςςολογύα, η πολιτικό 

φιλοςοφύα και η πολιτικό οικονομύα. 

Σο Σμόμα αποτϋλεςε βαςικϐ αγωγϐ διϊδοςησ των ανθρωπολογικών ιδεών ςτην ελληνικό 

κοινωνύα υλοποιώντασ ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα για την ανθρωπολογύα ςτην Ελλϊδα, που 

δύνει προτεραιϐτητα ςτην κλαςικό εθνογραφικό μϋθοδο, παραπϋμπει ςτη ςϑγχρονη 

ανθρωπολογικό θεωρύα ϐχι με ϐρουσ απλόσ κατανϊλωςησ δϊνειων ςχημϊτων αλλϊ παραγωγόσ 

μϋςα απϐ εθνογραφικϋσ εφαρμογϋσ ςτην οικεύα και ςε «ϊλλεσ» κοινωνύεσ, και καλεύ ςτη 

ςυγκρϐτηςη ελληνϐφωνου ανθρωπολογικοϑ λϐγου. τισ ιςτορικϋσ ςπουδϋσ, η ειςαγωγό νϋων 

θεωρητικών και μεθοδολογικών προςεγγύςεων ςτη μελϋτη του παρελθϐντοσ, οι οπούεσ 

μεταςχημϊτιςαν διεθνώσ το ιςτοριογραφικϐ παρϊδειγμα, ςυνϋβαλε ςτην ανανϋωςη του 

προγρϊμματοσ ςπουδών. Ο ςχεδιαςμϐσ του προγρϊμματοσ των ιςτορικών ςπουδών ςτοχεϑει 

ςτην παροχό γνώςεων και καλϑπτει ϋνα ευρϑ φϊςμα θεμϊτων, χώρων και περιϐδων αλλϊ και 

ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών/τριών με νϋα πεδύα, ϐπωσ η κοινωνικό ιςτορύα, η πολιτιςμικό 

ιςτορύα, η διανοητικό ιςτορύα, η ιςτορικό δημογραφύα, η προφορικό ιςτορύα, η ιςτορύα του 

φϑλου, η ιςτορύα τησ οικογϋνειασ, αλλϊ και με μύα ανανεωμϋνη πολιτικό ιςτορύα και ιςτορύα των 

θεςμών.  



150 

 

Η εξϋλιξη του φοιτητικοϑ δυναμικοϑ του ΣΚΑΙ όταν η ακϐλουθη: 

ΠΙΝΑΚΑ 1  

Εξζλιξθ του Φοιτθτικοφ Δυναμικοφ του ΤΚΑΙ 

Α. 

ΕΝΕΓΟΛ ΦΟΛΤΘΤΕΣ 2008/09 2007 /08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 

Ρροπτυχιακοί φοιτθτζσ* 678 658 614 606 601 562 

Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 65 67 71 66 74 59 

Υποψιφιοι διδάκτορεσ 25 24 20 19 17 18 

* ονομαςτικόσ αρικμόσ κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου 

Β. 

ΑΡΟΦΟΛΤΘΣΑΝΤΕΣ ΦΟΛΤΘΤΕΣ 

ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

2008/09 2007 /08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 

Ρροπτυχιακοί φοιτθτζσ 52 72 26 92 68 45 

Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 32 31 5 33 17 13 

Διδάκτορεσ  4 2 - 1 2 3 

 

Απϐ το 2001, χρονιϊ θεςμοθϋτηςησ πρώτου κϑκλου των μεταπτυχιακών ςπουδών, μϋχρι ςόμερα 

λειτουργεύ το ΠΜ «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα». τα 20 χρϐνια λειτουργύασ ϋκαναν 

αύτηςη για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην κοινωνικό και ιςτορικό ανθρωπολογύα περιςςϐτεροι 

απϐ 750 φοιτητϋσ εκ των οπούων ϋγιναν δεκτού και φούτηςαν οι 283, οι 180 την πρώτη περύοδο 

και οι υπϐλοιποι την περύοδο 2001-2007 (Πύνακασ 2). Ϊντεκα επιπλϋον φοιτητϋσ γρϊφτηκαν για 

διδακτορικό διατριβό την τελευταύα περύοδο. Μϋχρι ςόμερα 25 διδακτορικϋσ διατριβϋσ ϋχουν 

ολοκληρωθεύ με επιτυχύα ςτο Σμόμα μασ. υνολικϊ μιλϊμε για 23 χρϐνια μεταπτυχιακών 

ςπουδών ςτο ΣΚΑΙ.  

ΠΙΝΑΚΑ 2 
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(αρικμόσ αιτιςεων)

Μθ επιτυχόντεσ

Επιτυχόντεσ που δεν γράφτθκαν

Επιτυχόντεσ που γράφτθκαν
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Σο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα υπόρξε ϋνα απϐ τα πρώτα ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ ςτην Ελλϊδα. 

Σο πρϐγραμμα απονϋμει μεταπτυχιακϐ δύπλωμα ειδύκευςησ ςε δϑο κατευθϑνςεισ, την 

ανθρωπολογικό και ιςτορικό κατεϑθυνςη. κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η προαγωγό τησ 

ανθρωπολογικόσ και ιςτορικόσ ϋρευνασ. Επικεντρώθηκε ςτην προςπϊθεια ςυςτηματικόσ 

ειςαγωγόσ των ανθρωπολογικών ςπουδών ςτο ελληνικϐ πανεπιςτόμιο, ςτην παροχό βαςικόσ, 

ςυςτηματικόσ παιδεύασ ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα καθώσ και ςτη ςυςτηματικό διερεϑνηςη 

ιςτοριογραφικών ζητημϊτων που ςχετύζονται με τισ πολιτικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ 

διαςτϊςεισ των κοινωνιών του παρελθϐντοσ. Εξειδικεϑεται ςτην εθνογραφύα και κοινωνικό 

ιςτορύα του ευρϑτερου ελληνικοϑ, βαλκανικοϑ και μεςογειακοϑ χώρου. Ψσ προσ τον βαςικϐ 

πυρόνα των ανθρωπολογικών ςπουδών καθιερώθηκε μια βαςικό δομό μαθημϊτων και 

γνωςτικών αντικειμϋνων που διεθνώσ ςυνιςτϊ την εκπαιδευτικό ταυτϐτητα τησ ςϑγχρονησ 

κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ. το πρϐγραμμα ςπουδών η ιςτορικό και θεωρητικό τοποθϋτηςη 

του κλϊδου ςυνοδεϑτηκε απϐ την παρουςύαςη των πολιτιςμικών (μϋςω τησ θρηςκεύασ, τησ 

τελετουργύασ και του ςυμβολιςμοϑ) και των κοινωνικών (μϋςω τησ ςυγγϋνειασ και τησ 

κοινωνικϐτητασ) διαςτϊςεων του βύου ςε πολιτικϐ και οικονομικϐ πλαύςιο. Σο πρϐγραμμα 

μαθημϊτων τησ ιςτορύασ εύναι προςανατολιςμϋνο ςτη διεπιςτημονικϐτητα, ςτη χρόςη 

αναλυτικών εργαλεύων και εννοιών τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ ςτη μελϋτη ζητημϊτων τησ 

ευρωπαώκόσ ιςτορύασ, ςτη ςε βϊθοσ μελϋτη ζητημϊτων τησ κοινωνικόσ, πολιτικόσ και 

πολιτιςμικόσ ιςτορύασ: ιςτορικοπούηςη του εθνικοϑ φαινομϋνου, μηχανιςμού παραγωγόσ 

ιδεολογύασ, πολιτικού θεςμού, αξύεσ με τισ οπούεσ εύναι επενδυμϋνοι και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που 

δρουν ςε αυτοϑσ. Σο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα εύναι διετοϑσ φοιτόςεωσ και δϋχεται 

πτυχιοϑχουσ διαφϐρων ειδικοτότων.  

Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2003-2004 λειτουργεύ ϋνα νϋο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδών 

μονοετοϑσ φοιτόςεωσ με θϋμα «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ 

Προςεγγύςεισ». Σο πρϐγραμμα εγκρύθηκε το 2002 ςτα πλαύςια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Σο νϋο αυτϐ 

πρϐγραμμα με ϋμφαςη ςτη διεπιςτημονικϐτητα όταν πρωτοπϐρο ςτισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ 

φϑλου ςτην Ελλϊδα, ςυγκϋντρωςε ςημαντικϋσ προςωπικϐτητεσ του ακαδημαώκοϑ χώρου με 

μακρϊ ερευνητικό δραςτηριϐτητα και παρουςύα ςτο πεδύο. Η δυναμικό του αποτυπώνεται ςε 

μια ςειρϊ ςυνϋδρια, ημερύδεσ, ςεμινϊρια αλλϊ και ςε βιβλιογραφικϋσ μελϋτεσ οι οπούεσ εύναι 

αναρτημϋνεσ ςτον κϐμβο του προγρϊμματοσ και χρηςιμοποιοϑνται ϐχι μϐνο απϐ τισ 

φοιτότριεσ/τϋσ αλλϊ και απϐ ϊλλουσ φορεύσ και πανεπιςτόμια. Σο πρϐγραμμα παρεύχε κϑκλο 

διαλϋξεων και ςεμιναρύων για τουσ επιμορφωτϋσ/τριεσ του ΚΕΘΙ τον Ιοϑλιο του 2007. Σο 

πρϐγραμμα ϋχει όδη αξιολογηθεύ απϐ εξωτερικοϑσ κριτϋσ ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 

ΕΠΕΑΕΚ. 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

Αρικμόσ αιτιςεων, προςφορϊν κζςεων από το Τµιµα, ειςακτζων (εγγραφϊν)  

και αποφοίτων ςτο ΠΜΣ «Γυναίκεσ και φφλα: Ανκρωπολογικζσ και Ιςτορικζσ προςεγγίςεισ» 

 2008-2009 2007-2008 

Αιτιςεισ (α+β) 37 32 

 (α) Ρτυχιοφχοι του Τμιματοσ 7 3 

 

 

(β) Ρτυχιοφχοι άλλων Τµθµάτων 30 29 

Ρροςφορζσ 15 15 

Εγγραφζσ 13 15 

Απόφοιτοι 14 14 

 

το καθϋνα απϐ τα μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα γύνονται δεκτού ϋωσ 15 φοιτητϋσ/τριεσ κατ’ 

ϋτοσ μετϊ απϐ εξϋταςη του φακϋλου υποψηφιϐτητασ, γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτην αγγλικό γλώςςα 

και προφορικό ςυνϋντευξη (βλϋπε κατωτϋρω το ςχετικϐ κεφϊλαιο). Και τα δϑο μεταπτυχιακϊ 
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προγρϊμματα απονϋμουν Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (ΜΔΕ). Σο Σμόμα δϋχεται επύςησ 

υποψόφιουσ διδϊκτορεσ μετϊ απϐ ςχετικό διαδικαςύα που ορύζει ο Κανονιςμϐσ Μεταπτυχιακών 

πουδών του Σμόματοσ. 

το Σμόμα λειτουργοϑν τρύα θεςμοθετημϋνα εργαςτόρια τα οπούα υποςτηρύζουν ενεργϊ τισ 

διδακτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του Σμόματοσ τϐςο ςε προπτυχιακϐ ϐςο και ςε 

μεταπτυχιακϐ επύπεδο. Πρϐκειται για το Εργαςτόριο Εθνογραφύασ, το Εργαςτόριο Ιςτορύασ και 

το Εργαςτόριο Οικογϋνειασ και υγγϋνειασ. το Σμόμα λειτουργεύ επύςησ απϐ το 1992 

εργαςτόριο ηλεκτρονικών υπολογιςτών με 25 θϋςεισ εργαςύασ για τισ ανϊγκεσ των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για τα 

Εργαςτόρια διατύθενται ςτον δικτυακϐ τϐπο του Σμόματοσ.  

ημ.: Η επεξεργαςύα των ποςοτικών δεδομϋνων ϋγινε απϐ τον Φρύςτο Μπϋλλα. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ  

 

Πρϐεδροσ: Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ 

Εκπρϐςωποι ςτην Επιτροπό Ερευνών: Παναγιώτησ Δουκϋλλησ (τακτικϐσ), Φρύςτοσ Μπϋλλασ 

(αναπληρωματικϐσ) 

υντονιςτϋσ ΠΜ «Κοινωνικό Ανθρωπολογύα και Ιςτορύα»: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

(διευθυντόσ), Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ, Μαρύα ταματογιαννοποϑλου 

υντονιςτϋσ ΠΜ «Γυναύκεσ και Υϑλα»: Βαςιλικό Γαλανό-Μουτϊφη (επιςτημονικό υπεϑθυνη), 

Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ, Φϊρησ Εξερτζϐγλου, Βενετύα Καντςϊ 

Εργαςτόριο Εθνογραφύασ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ (διευθυντόσ) 

Εργαςτόριο Ιςτορύασ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου (διευθυντόσ) 

Εργαςτόριο Μελετών Οικογϋνειασ και υγγϋνειασ: Ντιϊνα Σρϊκα (διευθϑντρια) 

Επιτροπό Προπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών: Φϊρησ Εξερτζϐγλου, Φρύςτοσ Μπϋλλασ, Ϊφη 

Πλεξουςϊκη 

Τπεϑθυνοσ για Θϋματα Βιβλιοθόκησ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ 

Τπεϑθυνη Υοιτητικών Θεμϊτων: Μαρύα ταματογιαννοποϑλου 

Επιτροπό Θερινόσ Πρακτικόσ Άςκηςησ: Ϊφη Πλεξουςϊκη (επιςτημονικό υπεϑθυνη), Γιϊννησ 

Γιαννιτςιώτησ, Φϊρησ Εξερτζϐγλου, Μαρύα ταματογιαννοποϑλου 

Τπεϑθυνη Προγρϊμματοσ Εrasmus: Ϊλια Πετρύδου 

Τπεϑθυνοσ Εργαςτηρύου Τπολογιςτών: Φρύςτοσ Μπϋλλασ 

Τπεϑθυνοι Οδηγοϑ πουδών: Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ, Ϊλια Πετρύδου, Ποθητό Φαντζαροϑλα 

Τπεϑθυνη Δικτυακοϑ Σϐπου του Σμόματοσ: Ϊφη Πλεξουςϊκη 

Επιτροπό Παραλαβόσ και Εκτϋλεςησ Εργαςιών: Ϊλια Πετρύδου, Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ, Φϊρησ 

Εξερτζϐγλου, Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ 

Τπεϑθυνη Προγρϊμματοσ Vista: Ελϋνη Γκαρϊ 

 

ΣΟ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ 

1. Οργϊνωςη των Προπτυχιακών πουδών 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

Σο πρϐγραμμα ςπουδών ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ προςφϋρει 

μαθόματα κατανεμημϋνα ςε δϑο κϑκλουσ ςπουδών καθϋνασ απϐ τουσ οπούουσ διαρκεύ τϋςςερα 
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εξϊμηνα. Η οργϊνωςη του προγρϊμματοσ ςπουδών ςτηρύζεται ςτην προςφορϊ μαθημϊτων 

ειςαγωγικοϑ ό εξειδικευμϋνου χαρακτόρα και την κατανομό τουσ ςτουσ δϑο κϑκλουσ ςπουδών 

αναλϐγωσ του βαθμοϑ δυςκολύασ. τϐχοσ τησ οργϊνωςησ αυτόσ εύναι η καλϑτερη δυνατό 

ϊρθρωςη των μαθημϊτων και η μεγαλϑτερη δυνατϐτητα επιλογόσ των φοιτητών/τριών. τον 

πρώτο κϑκλο ςπουδών προςφϋρεται ο βαςικϐσ κορμϐσ μαθημϊτων ςτην Κοινωνικό 

Ανθρωπολογύα και την Ιςτορύα αλλϊ και υποςτηρικτικϊ μαθόματα, ϐπωσ Πολιτικό Οικονομύα, 

Γλωςςολογύα κ.ϊ., τα οπούα διευρϑνουν τουσ γνωςτικοϑσ ορύζοντεσ των φοιτητών/τριών 

προςφϋροντϊσ τουσ τη δυνατϐτητα καλϑτερησ εξοικεύωςησ με τα δϑο κϑρια γνωςτικϊ 

αντικεύμενα που υπηρετεύ το Σμόμα. 

τον δεϑτερο κϑκλο ςπουδών προςφϋρεται ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ μαθημϊτων ςτη βϊςη των 

οπούων οι φοιτητϋσ/τριεσ μποροϑν να αναπτϑξουν τα ενδιαφϋροντϊ τουσ ό να εξειδικευτοϑν 

επιλϋγοντασ μαθόματα με ςυγγενό θεματολογύα. Για την επιλογό των μαθημϊτων του δεϑτερου 

κϑκλου οι φοιτητϋσ/τριεσ μποροϑν να ςυμβουλευτοϑν το/τη ςϑμβουλο ςπουδών τουσ. τον ύδιο 

κϑκλο ςπουδών προςφϋρεται και μια ειδικό κατηγορύα μαθημϊτων, οι πρακτικϋσ 

αςκόςεισ/ςεμινϊρια. 

υνολικϊ το προπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδών του Σμόματοσ προςφϋρει ςε τετραετό βϊςη 

ογδϐντα πϋντε περύπου μαθόματα που καλϑπτουν ευρϑ φϊςμα των γνωςτικών αντικειμϋνων 

τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και τησ Ιςτορύασ. Κατϊ τον πρώτο κϑκλο ςπουδών 

προςφϋρονται 26 μαθόματα και τα υπϐλοιπα μαθόματα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πρακτικών 

αςκόςεων/ςεμιναρύων, κατανϋμονται ςτα τϋςςερα εξϊμηνα του δεϑτερου κϑκλου. Σα μαθόματα 

εύναι 3ωρησ διϊρκειασ ανϊ εβδομϊδα. Ο κωδικϐσ κϊθε μαθόματοσ δεύχνει τη θϋςη του ςτην 

αντύςτοιχη κατηγορύα μαθημϊτων. 

II. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ 

ήλα τα μαθόματα κατανϋμονται ςε τρεισ (3) κατηγορύεσ: τα υποχρεωτικϊ, τα μαθόματα 

ελεϑθερησ επιλογόσ, και τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια. 

α) Τποχρεωτικϊ εύναι τα μαθόματα που καλϑπτουν βαςικϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα και η 

διδαςκαλύα τουσ επαναλαμβϊνεται κϊθε διδακτικϐ ϋτοσ. Οι φοιτητϋσ/τριεσ πρϋπει να 

εξεταςθοϑν ςε αυτϊ με επιτυχύα προκειμϋνου να αποφοιτόςουν και δεν μποροϑν να τα 

αντικαταςτόςουν με ϊλλα. τα υποχρεωτικϊ μαθόματα περιλαμβϊνονται ϐλα τα μαθόματα του 

πρώτου διετοϑσ κϑκλου (ςυμπεριλαμβανομϋνων των μαθημϊτων ξϋνων γλωςςών). Η Γενικό 

υνϋλευςη ϋχει το δικαύωμα να αλλϊξει ϋνα υποχρεωτικϐ μϊθημα αντικαθιςτώντασ το ϐμωσ 

ταυτϐχρονα με κϊποιο ϊλλο ϋτςι ώςτε να παραμεύνει ςταθερϐσ ο αριθμϐσ των μαθημϊτων του 

πρώτου κϑκλου. Κϊθε υποχρεωτικϐ μϊθημα αντιςτοιχεύ ςε 3 διδακτικϋσ μονϊδεσ και 5.5 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. Εξαύρεςη αποτελοϑν τα μαθόματα ξϋνων γλωςςών τα οπούα αντιςτοιχοϑν 

ςε 5 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ.  

β) Σα μαθόματα ελεϑθερησ επιλογόσ εύναι μαθόματα τα οπούα εξειδικεϑουν και καλλιεργοϑν 

τα ενδιαφϋροντα των φοιτητών/τριών και προςφϋρονται αποκλειςτικϊ ςτον δεϑτερο κϑκλο 

ςπουδών. ήλα τα μαθόματα αυτόσ τησ κατηγορύασ αντιςτοιχοϑν ςε 3 διδακτικϋσ μονϊδεσ και 5,5 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. Σα μαθόματα επιλογόσ δεν εύναι ςταθερϊ ςτο πρϐγραμμα και η διδαςκαλύα 

τουσ δεν επαναλαμβϊνεται, αν ο διδϊςκων/ουςα δεν το επιθυμεύ. Η ευχϋρεια αυτό παρϋχει ςτουσ 

διδϊςκοντεσ/ουςεσ την ευελιξύα να οργανώνουν τη διδαςκαλύα νϋων μαθημϊτων ςτη θϋςη των 

παλαιών και ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ τη δυνατϐτητα μεγαλϑτερησ επιλογόσ γνωςτικών 

αντικειμϋνων. το πλαύςιο τησ λειτουργύασ τησ πανεπιςτημιακόσ μονϊδασ τησ Μυτιλόνησ, η 

Γενικό υνϋλευςη του Σμόματοσ ϋχει αποφαςύςει να δύνεται η δυνατϐτητα ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ 

του Σμόματοσ να επιλϋγουν διατμηματικϊ μαθόματα ωσ ελεϑθερεσ επιλογϋσ απϐ το πρϐγραμμα 

ςπουδών του Σμόματοσ Περιβϊλλοντοσ, Σμόματοσ Γεωγραφύασ, Σμόματοσ Κοινωνιολογύασ και 

Σμόματοσ Πολιτιςμικόσ Σεχνολογύασ και Επικοινωνύασ.  

γ) Οι πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια (ΠΑ/) αποτελοϑν μια ειδικό κατηγορύα μαθημϊτων και 

παρϋχονται αποκλειςτικϊ ςτον δεϑτερο κϑκλο ςπουδών. Βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ των εν λϐγω 

μαθημϊτων εύναι ο μικρϐσ αριθμϐσ φοιτητών/τριών που εγγρϊφονται ςε αυτϊ (ϐχι 
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περιςςϐτεροι απϐ οκτώ) και το εξειδικευμϋνο αντικεύμενϐ τουσ. τϐχοσ των 

αςκόςεων/ςεμιναρύων εύναι η εξοικεύωςη των φοιτητών/τριών με μεθοδολογικϊ και θεωρητικϊ 

εργαλεύα και η ανϊπτυξη των δεξιοτότων τουσ υπϐ την ϊμεςη επύβλεψη του διδϊςκοντα/ουςασ. 

Για την παρακολοϑθηςη των μαθημϊτων τησ κατηγορύασ αυτόσ υπϊρχουν προαπαιτοϑμενα 

μαθόματα ςτα οπούα οι φοιτητϋσ/τριεσ πρϋπει να ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ προκειμϋνου να 

ϋχουν το δικαύωμα να τα παρακολουθόςουν. Η εβδομαδιαύα διδαςκαλύα τησ πρακτικόσ 

ϊςκηςησ/ςεμιναρύου εύναι τρύωρη και αντιςτοιχεύ ςε 3 διδακτικϋσ μονϊδεσ και 5,5 πιςτωτικϋσ 

μονϊδεσ. Οι φοιτητϋσ/τριεσ υποχρεοϑνται να επιτϑχουν ςε μια τουλϊχιςτον πρακτικό 

ϊςκηςη/ςεμινϊριο για να αποφοιτόςουν. τη βϊςη τησ αναδιοργϊνωςησ του Προγρϊμματοσ 

πουδών, η Γενικό υνϋλευςη του Σμόματοσ αποφϊςιςε ϐτι, αρχόσ γενομϋνησ με τουσ 

φοιτητϋσ/τριεσ που ειςόχθηςαν ςτο Σμόμα το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/8, η αποφούτηςη 

προϒποθϋτει την επιτυχό εξϋταςη 3 πρακτικών αςκόςεων/ςεμιναρύων. 

III. Η ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

το πλαύςιο του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών προςφϋρεται η δυνατϐτητα εκπϐνηςησ πτυχιακόσ 

εργαςύασ ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ που ϋχουν όδη εγγραφεύ ςτον κϑκλο αυτϐ. Η πτυχιακό εργαςύα 

εύναι προαιρετικό και αντιςτοιχεύ ςε 3 μαθόματα και 16, 5 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. Η επιλογό του 

θϋματοσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ γύνεται ςε ςυνεννϐηςη με ϋναν επιβλϋποντα/ουςα 

καθηγητό/τρια ενώ το θϋμα επιλϋγεται ςε ςχϋςη με κϊποιο απϐ τα παρεχϐμενα μαθόματα του 

προπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών. Για την τελικό αξιολϐγηςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ 

αποφαςύζει επιτροπό που αποτελεύται απϐ τρεισ διδϊςκοντεσ.  

IV. ΚΤΚΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ 

Η διδαςκαλύα των μαθημϊτων ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

διαφοροποιεύται ανϊλογα με τον κϑκλο ςπουδών. τον πρώτο κϑκλο ςπουδών η ϋμφαςη δύνεται 

ςτισ παραδϐςεισ, δηλαδό ςτην εποπτικό παρουςύαςη του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου απϐ τον 

διδϊςκοντα/ουςα. Σο πρϐγραμμα ςπουδών ςυμπληρώνεται κατϊ περύπτωςη με 

φροντιςτηριακϋσ αςκόςεισ αλλϊ οι παραδϐςεισ καλϑπτουν το μεγαλϑτερο μϋροσ του. τα 

μαθόματα αυτϊ γύνεται ςυςτηματικό χρόςη οπτικοϑ υλικοϑ. Κατϊ την κρύςη του 

διδϊςκοντοσ/ουςασ, ςε μαθόματα του πρώτου κϑκλου ςπουδών οι φοιτητϋσ/τριεσ εξετϊζονται 

ςε πρϐοδο κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου ςτο οπούο παρϋχεται το μϊθημα. Η βαθμολογύα τησ 

προϐδου προςμετρϊται ςτην τελικό βαθμολογύα του φοιτητό/τριασ. 

Κατϊ τη διϊρκεια του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών το Σμόμα ενθαρρϑνει τρϐπουσ διδαςκαλύασ 

που ςυνδυϊζουν τισ διαλϋξεισ που παρϋχονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ/ουςεσ με την 

ενεργοπούηςη των φοιτητών/τριών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Αυτϐ επιτυγχϊνεται με την 

οργϊνωςη φροντιςτηριακών κϑκλων που ςυνοδεϑουν το κϊθε μϊθημα, με την ανϊθεςη 

εργαςιών ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ και την παρουςύαςό τουσ ςτη διϊρκεια του μαθόματοσ, ό τϋλοσ 

με τον ςυνδυαςμϐ διαλϋξεων και επιτϐπιων ερευνών. Η επιλογό του κατϊλληλου ςυνδυαςμοϑ 

αποτελεύ ςυνϊρτηςη των δυνατοτότων που παρϋχει το κϊθε μϊθημα και βρύςκεται ςτην 

αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα του κϊθε διδϊςκοντα/ουςασ. Η επύδοςη των φοιτητών/τριών 

ςυνυπολογύζεται ςτην τελικό βαθμολογύα. τα μαθόματα του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών 

ςυνεκτιμϊται η ςυςτηματικό παρακολοϑθηςη των φοιτητών/τριών ςτην αξιολϐγηςό τουσ απϐ 

τον διδϊςκοντα/ουςα. 

Η διδαςκαλύα των μαθημϊτων ϋχει ωσ ςτϐχο την εμπϋδωςη των γνώςεων που παρϋχονται 

ςτο Σμόμα και την ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ και των δεξιοτότων των φοιτητών/τριών 

ςτον γραπτϐ και τον προφορικϐ λϐγο. Οι διδϊςκοντεσ/ουςεσ ενθαρρϑνουν τη ςυμμετοχό των 

φοιτητών/τριών ςτα μαθόματα και προςαρμϐζουν τον τρϐπο διδαςκαλύασ ϋτςι ώςτε να 

μεγιςτοποιεύται το εκπαιδευτικϐ αποτϋλεςμα. 
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V. ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΥΟΙΣΗΣΨΝ 

Κατϊ τον πρώτο κϑκλο ςπουδών οι φοιτητϋσ/τριεσ παρακολουθοϑν αποκλειςτικϊ τα μαθόματα 

του εξαμόνου ςτο οπούο εύναι εγγεγραμμϋνοι καθώσ και μαθόματα προηγουμϋνων εξαμόνων ςτα 

οπούα εύχαν αποτϑχει ό δεν εύχαν δηλώςει. Οι φοιτητϋσ /τριεσ του πρώτου και του δευτϋρου 

εξαμόνου δεν μποροϑν να εγγραφοϑν ςε λιγϐτερο απϐ τϋςςερα (4) μαθόματα ανϊ εξϊμηνο και οι 

φοιτητϋσ/τριεσ του τρύτου και του τετϊρτου εξαμόνου δεν μποροϑν να εγγραφοϑν ςε λιγϐτερα 

απϐ τϋςςερα (4) και περιςςϐτερα απϐ δϋκα (10) μαθόματα ανϊ εξϊμηνο. Η εγγραφό ςτον 

δεϑτερο κϑκλο (πϋμπτο εξϊμηνο) εύναι ελεϑθερη και δεν προϒποθϋτει την επιτυχό εξϋταςη του 

φοιτητό/τριασ ςε ϐλα τα μαθόματα του πρώτου κϑκλου ςπουδών. 

Κατϊ τη διϊρκεια του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών οι φοιτητϋσ/τριεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να 

δηλώςουν και μαθόματα που κατϊ την ύδια περύοδο (εαρινϐ ό χειμερινϐ εξϊμηνο) προςφϋρονται 

ςε ϊλλο εξϊμηνο απϐ αυτϐ ςτο οπούο οι ύδιοι ϋχουν εγγραφεύ. ε καμύα περύπτωςη πϊντωσ οι 

φοιτητϋσ/τριεσ του κϑκλου αυτοϑ δεν ϋχουν δικαύωμα να δηλώςουν περιςςϐτερα απϐ δϋκα (10) 

ό λιγϐτερα απϐ τϋςςερα (4) μαθόματα ανϊ εξϊμηνο. 

Για τουσ φοιτητϋσ/τριεσ που ειςόχθηςαν πριν απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/8, απαραύτητη 

προϒπϐθεςη για τη λόψη πτυχύου απϐ το Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ εύναι η 

επιτυχόσ εξϋταςη ςε 46 μαθόματα, ςτα οπούα ςυμπεριλαμβϊνονται 26 υποχρεωτικϊ μαθόματα 

του πρώτου κϑκλου ςπουδών, 19 μαθόματα επιλογόσ και 1 πρακτικό ϊςκηςη/ςεμινϊριο. Οι 

φοιτητϋσ/τριεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να εγγραφοϑν ςε περιςςϐτερα μαθόματα επιλογόσ και, αν 

επιτϑχουν, να επιλϋξουν για την τελικό βαθμολογύα τουσ εκεύνα που ϋχουν τον υψηλϐτερο 

βαθμϐ. Για τουσ φοιτητϋσ/τριεσ που ειςόχθηςαν το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/8 και εξόσ, ο αριθμϐσ 

μαθημϊτων για τη λόψη πτυχύου ορύςτηκε ςτα 44, τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςε 240 πιςτωτικϋσ 

μονϊδεσ. ε αυτϊ ςυμπεριλαμβϊνονται τα 26 υποχρεωτικϊ μαθόματα του πρώτου κϑκλου 

ςπουδών, 15 μαθόματα ελεϑθερησ επιλογόσ και 3 πρακτικϋσ αςκόςεισ/ςεμινϊρια.  

τα μαθόματα ελεϑθερησ επιλογόσ περιλαμβϊνονται και ϐλα τα μαθόματα των Σμημϊτων 

Περιβϊλλοντοσ, Κοινωνιολογύασ, Γεωγραφύασ και Πολιτιςμικόσ Σεχνολογύασ και Επικοινωνύασ 

του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, με τον περιοριςμϐ ϐτι ςτον ςυνολικϐ αριθμϐ μαθημϊτων ελεϑθερησ 

επιλογόσ για τη λόψη πτυχύου του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ, ο 

πτυχιοϑχοσ ϋχει το δικαύωμα να ςυμπεριλϊβει ςυνολικϊ 4 διατμηματικϊ μαθόματα που 

προςφϋρονται ςτα Σμόματα αυτϊ. 

ημειώνεται ϐτι κατϊ τη διϊρκεια και των δϑο κϑκλων ςπουδών το πρϐγραμμα μπορεύ να 

υφύςταται αλλαγϋσ αν αυτϐ κριθεύ απαραύτητο απϐ τη Γενικό υνϋλευςη του Σμόματοσ. ε 

περύπτωςη κατϊ την οπούα αφαιρεθεύ μϊθημα απϐ το πρϐγραμμα ςπουδών, αυτϐ δεν αφαιρεύται 

και απϐ το ενεργητικϐ των φοιτητών/τριών που ϋχουν όδη εγγραφεύ και επιτϑχει ςε αυτϐ. 

Σϋλοσ, απϐ το χειμερινϐ εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2002-2003 προςφϋρεται το μϊθημα 

«Ειςαγωγό ςτην Πληροφορικό» (ΠΛΡ-70). ε κϊθε εξϊμηνο προςφϋρεται ϋνασ κϑκλοσ 8 

ςεμιναρύων 2ωρησ διϊρκειασ. Σο μϊθημα το διδϊςκει ο υπεϑθυνοσ του εργαςτηρύου Η/Τ του 

Σμόματοσ, ο οπούοσ καθορύζει τον αριθμϐ των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθοϑν τα 

ςεμινϊρια κϊθε εξϊμηνο. το τϋλοσ του εξαμόνου παραδύδει ςτη Γραμματεύα κατϊλογο με τουσ 

φοιτητϋσ/τριεσ οι οπούοι παρακολοϑθηςαν τα ςεμινϊρια. Οι φοιτητϋσ/τριεσ παύρνουν απϐ τη 

Γραμματεύα του Σμόματοσ βεβαύωςη ςτην οπούα αναγρϊφεται ϐτι ϋχουν παρακολουθόςει τον 

κϑκλο ςεμιναρύων ςτο μϊθημα «Πληροφορικό» καθώσ και το περιεχϐμενο των ςεμιναρύων 

αυτών. 

Σο μϊθημα «Πληροφορικό» δεν βαθμολογεύται, ςυνεπώσ δεν ϋχει διδακτικϋσ και πιςτωτικϋσ 

μονϊδεσ και δεν ςυνυπολογύζεται ςτον αριθμϐ των 44 μαθημϊτων για τη λόψη πτυχύου απϐ το 

Σμόμα. υνιςτϊται ςτουσ προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ/τριεσ να ϋχουν ολοκληρώςει τη ςειρϊ των 

ςεμιναρύων ςτην πληροφορικό κατϊ τα δϑο πρώτα ϋτη των ςπουδών τουσ. Σον κϑκλο 

ςεμιναρύων ςτην πληροφορικό μποροϑν να παρακολουθόςουν επύςησ οι μεταπτυχιακού 

φοιτητϋσ/τριεσ και οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ του Σμόματοσ. 
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VI. ΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ 

Με δεδομϋνη την περιφερειακό θϋςη του Σμόματοσ, τον μεγϊλο αριθμϐ φοιτητών/τριών απϐ 

ϊλλεσ περιοχϋσ εκτϐσ του νομοϑ Λϋςβου, και τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν οι 

φοιτητϋσ/τριεσ ϋωσ ϐτου εξοικειωθοϑν ςτο νϋο ακαδημαώκϐ και κοινωνικϐ περιβϊλλον, το Σμόμα 

ϋχει ειςαγϊγει τον θεςμϐ του ςυμβοϑλου ςπουδών. Με την εγγραφό τουσ ςτο Σμόμα οι 

φοιτητϋσ/τριεσ κατανϋμονται ςε ομϊδεσ για την εποπτεύα των οπούων υπϊρχει υπεϑθυνοσ/η 

ςϑμβουλοσ ςπουδών. Ο ςϑμβουλοσ ςπουδών ανόκει ςτο διδακτικϐ προςωπικϐ του Σμόματοσ και 

ϋχει την υποχρϋωςη να ςυναντϊ τουσ φοιτητϋσ/τριεσ που επιβλϋπει και να ςυζητϊ μαζύ τουσ 

προβλόματα που αντιμετωπύζουν ςτην ακαδημαώκό τουσ ζωό. Οι ςϑμβουλοι ςπουδών ορύζονται 

ςτην αρχό κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ. 

2. Προςφερϐμενα Μαθόματα και Πρακτικϋσ Αςκόςεισ/εμινϊρια 

 (Τ) Τποχρεωτικϐ Μϊθημα 

 (Ε) Μϊθημα Επιλογόσ 

ΚΑ-100 Ειςαγωγό ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα Ι (Τ) 

ΚΑ-101 Ειςαγωγό ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα II (Τ) 

ΚΑ-105 Γνωςτικό Ανθρωπολογύα (Ε) 

ΚΑ-110 Εθνογραφύα Μη-Δυτικών Κοινωνιών (Τ) 

ΚΑ-112 Ελληνικό Εθνογραφύα (Τ) 

ΚΑ-119 Μετανϊςτευςη και Ρατςιςμϐσ: Ανθρωπολογικϋσ Προςεγγύςεισ (Ε) 

ΚΑ-120 Ανθρωπολογύα τησ υγγϋνειασ (Τ) 

ΚΑ-129 Ανθρωπολογύα τησ Επιςτόμησ (Ε) 

ΚΑ-130 Ανθρωπολογύα τησ Θρηςκεύασ (Τ) 

ΚΑ-132 Ανθρωπολογύα τησ Σελετουργύασ και των υμβολικών υςτημϊτων (Ε) 

ΚΑ-139 Επιτϐπια Ϊρευνα και υμμετοχικό Παρατόρηςη (Ε) 

ΚΑ-140 Ιςτορύα τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ (Τ) 

ΚΑ-141 Ανθρωπολογικό Θεωρύα (Τ) 

ΚΑ-143 Ανθρωπολογύα του Τλικοϑ Πολιτιςμοϑ (Ε) 

ΚΑ-150 Οικονομικό Ανθρωπολογύα (Τ) 

ΚΑ-153 Ανθρωπολογύα του Σουριςμοϑ (Ε) 

ΚΑ-191 Ανθρωπολογύα του Ϋχου (Ε) 

ΚΑ-192 Ανθρωπολογύα τησ Μουςικόσ (Τ) 

Ι-200 Ειςαγωγό ςτην Ιςτορύα (Τ) 

Ι-208 Προφορικό Ιςτορύα (Τ) 

Ι-212 Ιςτορύα του Σοπύου (Ε) 

Ι-214 Ειςαγωγό ςτην Κοινωνικό και Πολιτιςμικό Ιςτορύα του Βυζαντύου (Τ) 

Ι-217 Πϐλεμοσ και Κοινωνύα ςτο Βυζϊντιο (Ε) 

I-218 Κοινωνικό και Πολιτιςμικό Ιςτορύα τησ Μεςαιωνικόσ και Πρώιμησ Νεϐτερησ Ευρώπησ (Τ) 

Ι-220 ϑγχρονη Ελληνικό Ιςτορύα (Ε) 

Ι-221 Κρϊτοσ και Κοινωνύα ςτην Ελλϊδα το 19ο αιώνα (Τ) 

Ι-222 Ανοχό, Καταςτολό και Ετερϐτητα ςτη Μεςαιωνικό και Πρώιμη Νεϐτερη Ευρώπη (Ε) 

Ι-224 Οικονομύα και Τλικϐσ Πολιτιςμϐσ ςτην Πρώιμη Νεϐτερη Ευρώπη (Ε) 

Ι-227 Πϐλεισ και Διακυβϋρνηςη ςτην Ευρώπη τον 19ο αιώνα  

Ι-232 λαβικού Λαού ςτα Βαλκϊνια (15οσ-18οσ αι.) (Ε) 
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Ι-233 Ιςλϊμ και Φριςτιανιςμϐσ ςτουσ Πρώιμουσ Νεϐτερουσ Φρϐνουσ (Ε) 

Ι-235 Ιςτορύα τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ (1300-1839) (Τ) 

Ι-236 Ϊθνη και Εθνικιςμού ςτο Βαλκανικϐ Φώρο (19οσ-20ϐσ αιώνασ) (Ε) 

Ι-241 Ιςτορύα του Αρχαύου Κϐςμου Ι: Πολιτεϑματα και Πολιτικό Ιςτορύα ςτην Αρχαύα Ελλϊδα (Τ) 

Ι-242 Ιςτορύα του Αρχαύου Κϐςμου ΙΙ: Η Ιςτορύα τησ Ρώμησ απϐ τον 3ο π.Φ. ςτον 1ο μ.Φ. αιώνα (Τ) 

Ι-245 Ιςτορύα του Αρχαύου Κϐςμου ΙV: οι Πολιτικϋσ Ιδϋεσ ςτα Πρώτα Φρϐνια τησ Ρωμαώκόσ 

Αυτοκρατορύασ (Ε) 

Ι-256 Βυζϊντιο και Δϑςη (11οσ-15οσ αι.) (Ε) 

Ι-258 υγγϋνεια, Γϊμοσ, Οικογϋνεια ςτον Οθωμανικϐ και Ελληνικϐ Φώρο (18οσ και 19οσ αι.) (Ε) 

Ι-265 Η Ευρώπη και η Ιςτορύα των «Λαών Φωρύσ Ιςτορύα» (Τ) 

Ι-267 ϑγχρονη Ευρωπαώκό Ιςτορύα (τϋλη 18ου-αρχϋσ 20οϑ αι.) (Τ) 

Ι-272 Υϑλο και Εργαςύα ςτη Νεϐτερη και ϑγχρονη Ευρωπαώκό Ιςτορύα (Ε) 

ΓΛ-300 Ειςαγωγό ςτη Γλωςςολογύα (Τ) 

ΓΛ-311 Κοινωνιογλωςςολογύα (Ε) 

ΟΙ-400 Αρχϋσ Πολιτικόσ Οικονομύασ (Τ) 

ΟΙ-402 Ιςτορύα τησ Οικονομικόσ κϋψησ (Ε) 

ΟΙ-404 Θεωρύα Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ (Ε) 

ΞΓΛ-01,02,03,04 Αγγλικϊ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV  

ΞΓΛ-11,12,13,14 Γαλλικϊ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV  

ΠΑ/-001 ήψεισ τησ Ϊννοιασ του Προςώπου ςτην Αφρικό και τη Μελανηςύα 

ΠΑ/-004 Iςτορύα Αρχαύου Κϐςμου ΙΙΙ : Ζητόματα Αρχαιοελληνικόσ Ιςτοριογραφύασ και Κριτικόσ 

των Πηγών  

ΠΑ/-020 Πηγϋσ τησ Ιςτορύασ των Οθωμανικών Βαλκανύων 

ΠΑ/-022 Μετανϊςτευςη και Μεταναςτευτικού Πληθυςμού  

ΠΑ/ 024 Ανθρωπολογύα τησ Μουςικόσ  

ΠΑ/-026 Ιςτορικό Δημογραφύα 

ΠΑ/-028 Κανϐνεσ και Πρακτικϋσ ςτη Μεταβύβαςη Αγαθών ςτον Ελληνοθωμανικϐ Φώρο, 18οσ-

19οσ αι.  

ΠΑ/-030 Ιςτοριογραφύα του Βυζαντύου 

ΠΑ/-034 Πραγματολογύα 

ΠΑ/-035 Αναγνώςεισ τησ Αθόνασ τον 20ϐ αιώνα 

ΠΑ/-040 Η Ϊννοια τησ Οικονομικόσ Ευημερύασ τον 20ϐ αιώνα 

ΠΑ/-041 Ϊγκλημα και Σιμωρύα ςτη Μεςαιωνικό και Πρώιμη Νεϐτερη Ευρώπη  

ΠΑ/-042 Αυτοβιογραφύα  

ΠΑ/-043 «Υιλοξενύα» και Πολιτιςμικό Διαφοροπούηςη  

ΠΑ/-044 Μνόμη, Ιςτορύα, Αναπαρϊςταςη ςτην Ευρώπη του Β΄ Παγκϐςμιου Πολϋμου  

ΚΨΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ  

Κοινωνικό Ανθρωπολογύα (ΚΑ): κωδικού 100-192 

Ιςτορύα (Ι): κωδικού 200-272 

Γλώςςα (ΓΛ): κωδικού 300-311 

Οικονομύα (ΟΙ): κωδικού 400-404 

Πρακτικϋσ Αςκόςεισ/εμινϊρια (ΠΑ/): κωδικού 001-044 

Ξϋνεσ Γλώςςεσ (ΞΓΛ): κωδικού 01-14 
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Πληροφορικό (ΠΛΡ): κωδικού 70-89 

3. Περιλόψεισ Μαθημϊτων και Πρακτικών Αςκόςεων/εμιναρύων 

ΚΑ-100 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ Ι 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ϊφη Πλεξουςϊκη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Οι φοιτητϋσ/τριεσ ειςϊγονται ςε βαςικϋσ ϋννοιεσ και οριςμοϑσ τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ. Παρουςιϊζεται η ιςτορύα του κλϊδου ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ και η ςχϋςη 

του με ϊλλεσ κοινωνικϋσ και ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ. Αναφϋρονται οι βαςικϋσ θεωρητικϋσ 

προςεγγύςεισ μελϋτησ των κοινωνιών και των διαφορών μεταξϑ τουσ. Παρουςιϊζονται 

διεξοδικϊ οι μεθοδολογικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ ϐςον αφορϊ την 

ϋρευνα, την ανϊλυςη και τη ςυγγραφό. Μϋςα απϐ εθνογραφικϊ παραδεύγματα, 

προςεγγύζονται οι τρϐποι με τουσ οπούουσ τα μϋλη των διαφϐρων κοινωνιών 

αντιλαμβϊνονται και ταξινομοϑν τον κϐςμο γϑρω τουσ, με ιδιαύτερη εςτύαςη ςτα θϋματα τησ 

ςυγγϋνειασ, τησ οικογϋνειασ, του γϊμου, του φϑλου και τησ ηλικύασ. 

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειώςει τουσ πρωτοετεύσ φοιτητϋσ με το αντικεύμενο και την μεθοδολογύα τησ 

κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ καθώσ και με βαςικϋσ θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτη μελϋτη διαφϐρων κοινωνιών. Μϋςα απϐ την κατανϐηςη τησ 

πολιτιςμικόσ ποικιλύασ και διαφοροπούηςησ, επιζητεύται επύςησ η διερεϑνηςη των δικών μασ, 

πολιτιςμικϊ καταςκευαςμϋνων και ςυχνϊ εθνοκεντρικών τρϐπων, αντύληψησ του κϐςμου. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη, προβολό εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη, μικρϋσ εργαςύεσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-101 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ II 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ϊλια Πετρύδου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο δεϑτερο μϋροσ τησ Ειςαγωγόσ ςτην Ανθρωπολογύα ξεκινϊ με ζητόματα που 

εμπύπτουν ςτον χώρο τησ Οικονομικόσ Ανθρωπολογύασ και ςτη διαδικαςύα ανταλλαγόσ, 

παραγωγόσ και κατανϊλωςησ αγαθών. Επύςησ, διερευνώνται οι ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτο φυςικϐ 

περιβϊλλον και τισ διϊφορεσ μορφϋσ κοινωνικοοικονομικόσ οργϊνωςησ. H δεϑτερη ενϐτητα 

του μαθόματοσ αφορϊ ςε θϋματα Πολιτικόσ Ανθρωπολογύασ, αναλϑονται οι διϊφορεσ μορφϋσ 

πολιτικόσ οργϊνωςησ, οι δομϋσ τησ κοινωνικόσ ςτρωμϊτωςησ και ανιςϐτητασ, καθώσ και οι 

αντύςτοιχεσ μορφϋσ δικαύου και κοινωνικοϑ ελϋγχου, και εξετϊζεται το φαινϐμενο του 

εθνικιςμοϑ. Η τρύτη ενϐτητα του μαθόματοσ αναφϋρεται ςτον κϐςμο τησ ςυμβολικόσ ςκϋψησ 

και πρϊξησ: θρηςκευτικϊ ςυςτόματα, μαγικϋσ πρακτικϋσ, τελετουργύεσ, κοςμοθεωρόςεισ και 

κοςμολογύεσ (υμβολικό Ανθρωπολογύα, Ανθρωπολογύα τησ Θρηςκεύασ). 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των πρωτοετών με τισ βαςικϋσ θεωρητικϋσ και μεθοδολογικϋσ ϋννοιεσ 

των πιο βαςικών τομϋων τησ Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα 

εθνογραφικϊ παραδεύγματα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη και προβολό ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικό πρϐοδοσ, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 
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ΚΑ-105 ΓΝΨΣΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα διερευνϊ τουσ ϊτυπουσ και θεςμικοϑσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ 

αποκτϊται και χρηςιμοποιεύται η γνώςη ςτην τρϋχουςα ζωό ενϐσ πολιτιςμοϑ, καθώσ και 

τρϐπουσ με τουσ οπούουσ η γνώςη που παρϊγουν τα μϋλη μιασ κοινωνύασ καθιζϊνει ςε αυτϐ 

που αποκαλοϑμε πολιτιςμϐ. Μετϊ απϐ μια ιςτορικό ειςαγωγό ςτη γνωςτικό ανθρωπολογύα 

και τισ ςχϋςεισ που διατηρεύ με τουσ ϊλλουσ τομεύσ τησ ανθρωπολογύασ, αλλϊ και με τη 

γλωςςολογύα, ψυχολογύα και τισ γνωςτικϋσ επιςτόμεσ, οι διαλϋξεισ επικεντρώνονται ςε 

μερικϊ βαςικϊ ζητόματα τησ γνωςτικόσ ανθρωπολογύασ, ϐπωσ: η αντύληψη, ο ρϐλοσ τησ 

μνόμησ ςτη μεταβύβαςη του πολιτιςμοϑ, οι δημώδεισ ταξινομόςεισ, η κατηγοριοπούηςη, η 

θεωρύα των πολιτιςμικών ςχημϊτων, τα πολιτιςμικϊ μοντϋλα αναπαρϊςταςησ τησ 

κοινωνικόσ και πολιτιςμικόσ πραγματικϐτητασ, η επύδραςη των γνωςτικών διαδικαςιών 

πϊνω ςτο ϊτομο. 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των φοιτητών και φοιτητριών με το περιεχϐμενο και τα βαςικϊ 

ζητόματα τησ γνωςτικόσ ανθρωπολογύασ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ και ςυζητόςεισ που απορρϋουν απϐ μικρϋσ. εργαςύεσ-

αςκόςεισ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ανθρωπολογύα τησ Σελετουργύασ και των υμβϐλων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-110 ΕΘΝΟΓΡΑΥΙΑ ΜΗ-ΔΤΣΙΚΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΨΝ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Αιμύλιοσ Σςεκϋνησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα οργανώνεται ςε τρεισ ενϐτητεσ. την πρώτη ενϐτητα παρουςιϊζεται 

εκτενώσ το βιβλύο του Levi-Strauss, Θλιβερού Σροπικού. Αναπτϑςςουμε το θϋμα τησ 

ετερϐτητασ μϋςα απϐ την παρουςύαςη εθνογραφικών παραδειγμϊτων (κυρύωσ Ινδιϊνοι τησ 

κεντρικόσ Βραζιλύασ και φυλαρχύεσ Μπαμιλεκϋ του δυτικοϑ Καμεροϑν). τη δεϑτερη ενϐτητα 

προςεγγύζουμε το πρϐβλημα τησ εθνογραφύασ, ορύζοντασ το αντικεύμενο και παρουςιϊζοντασ 

τη ςημαςύα τησ επιτϐπιασ ϋρευνασ και τησ ςυμμετοχικόσ παρατόρηςησ ςτην ανθρωπολογικό 

ϋρευνα. Τπογραμμύζεται η ςτενό ςχϋςη ανϊμεςα ςτην εθνογραφικό μϋθοδο και τη θεωρύα 

(λειτουργιςμϐσ, δομολειτουργιςμϐσ και ςυμμετοχικό παρατόρηςη). Εξετϊζεται η ςχϋςη 

παρατηρητό/παρατηρουμϋνων. Παρουςιϊζονται οι τρεισ βαςικϐτερεσ ανθρωπολογικϋσ 

ςχολϋσ (αμερικανικό, βρετανικό και γαλλικό) και ιδιαύτερα ο τρϐποσ με τον οπούο 

αναπτϑχθηκε ςτην καθεμιϊ η εθνογραφύα.  

ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα ϋχει ςκοπϐ 1) να δώςει μια εικϐνα τησ πολιτιςμικόσ ποικιλϐτητασ 

εςτιϊζοντασ ςε παραδεύγματα απϐ μη δυτικϋσ κοινωνύεσ και 2) να ειςαγϊγει ζητόματα που 

αφοροϑν την εθνογραφικό πρακτικό – δηλαδό πώσ παρατηρεύ, μελετϊει και περιγρϊφει 

κανεύσ μια κοινωνύα – καθώσ και τη ςχϋςη τησ εθνογραφύασ με την ανθρωπολογικό θεωρύα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Προβολό ταινιών, διαλϋξεισ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 



160 

 

ΚΑ-112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΥΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Eυθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Εξετϊζεται η ςυμβολό τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ ςτη μελϋτη τησ ελληνικόσ 

πολιτιςμικόσ ταυτϐτητασ και των πολιτικών τησ χρόςεων. Παρϊλληλα διερευνώνται οι 

κοινωνικϋσ ςχϋςεισ και οι νοοτροπύεσ που διαμορφώνονται ςτουσ χώρουσ τησ ελληνικόσ 

υπαύθρου και τησ πϐλησ, ενώ δύνεται ϋμφαςη ςτη διαπραγμϊτευςη εννοιών ϐπωσ οικιακό 

ομϊδα και οικογϋνεια, ςυγγϋνεια και φϑλα, θρηςκεύα και πολιτικϋσ ςχϋςεισ. Σϋλοσ εξετϊζονται 

προςεγγύςεισ που ςυνδυϊζουν την Ανθρωπολογύα και την Ιςτορύα ςτη μελϋτη του 

νεοελληνικοϑ παρελθϐντοσ. 

ΣΟΦΟΙ: Να προςφϋρει μια εμπεριςτατωμϋνη εικϐνα τησ ςϑγχρονησ ανθρωπολογικόσ 

θεωρύασ, τϐςο απϐ ιςτορικό ϊποψη ϐςο και απϐ την ϊποψη των ςϑγχρονων εθνογραφικών 

κειμϋνων ςτα οπούα εφαρμϐζονται τα διαφορετικϊ θεωρητικϊ παραδεύγματα τησ 

ανθρωπολογικόσ ςκϋψησ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ:Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-119 ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΡΑΣΙΜΟ: ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Πηνελϐπη Σοπϊλη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποτελεύ μύα ειςαγωγό ςε ζητόματα μετανϊςτευςησ και ρατςιςμοϑ 

ςτισ ςημερινϋσ κοινωνύεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα αςχολεύται με τισ πολιτικϋσ και επιςτημονικϋσ 

χρόςεισ τησ ϋννοιασ τησ ‘φυλόσ’ και μελετϊ θϋματα ρατςιςμοϑ ςτη Γερμανύα, τισ ΗΠΑ, τη 

Νϐτια Αφρικό και τη ςημερινό Ελλϊδα. Επιπλϋον, διερευνϊ ςϑγχρονεσ μορφϋσ ρατςιςμοϑ 

ςτην Ευρώπη και τον τρϐπο με τον οπούο αυτϋσ αλληλοδιαπλϋκονται με την ϋννοια του 

‘πολιτιςμοϑ’ και το ζότημα τησ μετανϊςτευςησ. Επεξεργϊζεται το περιεχϐμενο τησ ϋννοιασ 

του/τησ μετανϊςτη/τριασ ςε διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ πλαύςια, ανιχνεϑοντασ μορφϋσ 

διακρύςεων που διατρϋχουν τη χρόςη τησ. Σϋλοσ, εςτιϊζει ςτη ςημερινό Ελλϊδα μελετώντασ 

αναλυτικϊ διαφορετικϋσ περιπτώςεισ μεταναςτευτικών πληθυςμών και ζητημϊτων που 

αφοροϑν ςε ομϊδεσ προςφϑγων. 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των φοιτητών/τριων με θεωρητικοϑσ προβληματιςμοϑσ που αφοροϑν 

ςε ζητόματα ρατςιςμοϑ και μετανϊςτευςησ, ‘φυλόσ’ και εθνϐτητασ.  

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, παρουςιϊςεισ εργαςιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό εξϋταςη, υποχρεωτικό πρϐοδοσ, προαιρετικϋσ εργαςύεσ ςε ςυνεννϐηςη 

με τη διδϊςκουςα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-120 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΪΝΕΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Βενετύα Καντςϊ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η ςυγγϋνεια υπόρξε το προνομιακϐ πεδύο μελϋτησ και ϋρευνασ τησ 

ανθρωπολογύασ για περύπου ϋναν αιώνα, μϋχρι τη δεκαετύα του 1970, ϐταν το 

ανθρωπολογικϐ ενδιαφϋρον για τη μελϋτη των ςυγγενειακών ςχϋςεων μειώθηκε αιςθητϊ, 

ϑςτερα απϐ την κριτικό που δϋχτηκαν οι επονομαζϐμενεσ «ολιςτικϋσ προςεγγύςεισ τησ 

ςυγγϋνειασ». Ψςτϐςο, οι επιδρϊςεισ τησ ςυμβολικόσ προςϋγγιςησ τησ ςυγγϋνειασ και των 
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φεμινιςτικών αναλϑςεων του φϑλου, τησ αναπαραγωγόσ και τησ ςεξουαλικϐτητασ, αλλϊ και 

οι εθνογραφικϋσ καταγραφϋσ των τρϐπων με τουσ οπούουσ καταςκευϊζονται και 

νοηματοδοτοϑνται οι ςυγγενειακϋσ και οικογενειακϋσ ςχϋςεισ ςτισ δυτικϋσ κοινωνύεσ εύχαν 

ωσ ςυνϋπεια την ανανϋωςη του ανθρωπολογικοϑ ενδιαφϋροντοσ για τη μελϋτη τησ 

ςυγγϋνειασ και τησ οικογϋνειασ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ. 

το πλαύςιο του μαθόματοσ επιχειρεύται, καταρχόν, η γνωριμύα με τισ κυριϐτερεσ 

ανθρωπολογικϋσ θεωρύεσ τησ ςυγγϋνειασ και η κατανϐηςη βαςικών εννοιών. Αναλυτικϐτερα, 

εξετϊζονται η θεωρύα τησ μονογραμμικόσ καταγωγόσ και η θεωρύα τησ επιγαμύασ, οι οπούεσ 

αντιμετωπύζουν τη ςυγγϋνεια ωσ ςυνολικϐ τρϐπο οργϊνωςησ μιασ κοινωνύασ, και 

αναλϑονται, ανϊμεςα ςε ϊλλεσ, οι ϋννοιεσ τησ καταγωγόσ, τησ αγχιςτεύασ, τησ αιμομιξύασ, τησ 

εξωγαμύασ, του ϋδνου, τησ προύκασ, τησ εγκατϊςταςησ, τησ οικογϋνειασ και τησ οικιακόσ 

ομϊδασ. Εξετϊζονται ακϐμα, τϐςο η ςυμβολικό προςϋγγιςη, ϐςο και φεμινιςτικϋσ θεωρόςεισ 

που προτεύνουν την απϐ κοινοϑ ανϊλυςη τησ ςυγγϋνειασ και του φϑλου, και οι οπούεσ 

αμφιςβότηςαν παλαιϐτερεσ ολιςτικϋσ θεωρύεσ περύ ςυγγϋνειασ και προετούμαςαν το ϋδαφοσ 

για την ανϊδυςη ςϑγχρονων προςεγγύςεων. Σϋλοσ, ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτη χρόςη νϋων 

μεθϐδων αναπαραγωγόσ και την εμφϊνιςη καινοϑργιων τρϐπων ςυμβύωςησ και μορφών 

γαμόλιων ςχϋςεων οι οπούεσ αμφιςβότηςαν ρητϊ την ϊποψη ϐτι οι πλϋον διαδεδομϋνεσ 

κοινωνικϋσ μασ ςχϋςεισ εύναι βαςιςμϋνεσ ςτη «βιολογύα» ό τη «φϑςη», διαφοροπούηςαν τισ 

αντιλόψεισ μασ ςχετικϊ με το «τι κϊνει» κϊποιον ςυγγενό, και επανϋφεραν με ϋνταςη ςτο 

προςκόνιο την ερώτηςη αναφορικϊ με τισ εννοιολογόςεισ τησ ςυγγϋνειασ και τησ οικογϋνειασ 

ςε διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ ςυμφραζϐμενα.  

ΣΟΦΟΙ: Αφενϐσ, η κατανϐηςη και κριτικό αποτύμηςη των κυριϐτερων ανθρωπολογικών 

προςεγγύςεων που αφοροϑν τη ςυγγϋνεια, και, αφετϋρου, η γνωριμύα και εξοικεύωςη με τουσ 

βαςικοϑσ ϐρουσ, ϋννοιεσ και μεθοδολογύεσ τησ ανθρωπολογύασ τησ ςυγγϋνειασ.  

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, παρουςιϊςεισ κειμϋνων απϐ τουσ/τισ φοιτητϋσ/ότριεσ, 

προβολό εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό εργαςύα, τελικό γραπτό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-129 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Βενετύα Καντςϊ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι οι ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ τησ 

επιςτόμησ. Μϋχρι πρϐςφατα η μελϋτη τησ επιςτόμησ αφοροϑςε ςχεδϐν αποκλειςτικϊ την 

ιςτορύα και φιλοςοφύα των επιςτημών, ενώ, τα τελευταύα μϐλισ χρϐνια ϋνασ νϋοσ κλϊδοσ, οι 

ςπουδϋσ επιςτόμησ και τεχνολογύασ (ΕΠ), επϋφεραν τη διεϑρυνςη του ενδιαφϋροντοσ, απϐ 

ζητόματα γνωςιολογύασ, ςτα κοινωνικϊ πλαύςια παραγωγόσ τησ γνώςησ. 

τα πλαύςια του μαθόματοσ θα αναφερθοϑμε ςτο ϋργο δϑο κϑριων εκπροςώπων των 

ςπουδών επιςτόμησ και τεχνολογύασ, του Γϊλλου φιλοςϐφου και ανθρωπολϐγου Bruno 

Latour και του ςυνεργϊτη του Steve Woolgar—με αναφορϊ κυρύωσ ςτο ϋργο τουσ για την 

«εθνογραφύα του εργαςτηρύου»—, και θα εξετϊςουμε τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτισ ΕΠ και την 

ανθρωπολογύα τησ επιςτόμησ. Πϋρα απϐ την εναςχϐληςη με τισ πολιτιςμικϋσ ςυνθόκεσ 

παραγωγόσ «αντικειμενικόσ γνώςησ» και την ϋννοια του εργαςτηρύου, ϋνασ δεϑτεροσ 

κεντρικϐσ ϊξονασ του μαθόματοσ θα κινηθεύ ςε ζητόματα επιςτημολογύασ, τρϐπου 

παραγωγόσ γνώςησ και ςχϋςεων εξουςύασ, ϐπωσ αυτϋσ αναδϑονται μϋςα απϐ τον διϊλογο 

των ςπουδών τησ επιςτόμησ με τισ φεμινιςτικϋσ και μετααποικιακϋσ ςπουδϋσ. Η 

ανθρωπολογύα εξαιτύασ τησ εναςχϐληςόσ τησ με το φϑλο ωσ αναλυτικϐ εργαλεύο και τρϐπο 

θϋαςησ του πολιτιςμοϑ, αλλϊ και του «παραδοςιακοϑ» ενδιαφϋροντϐσ τησ για τουσ τρϐπουσ 

γνώςησ και κατανϐηςησ του κϐςμου απϐ ϊλλουσ πολιτιςμοϑσ, όταν επαρκώσ εφοδιαςμϋνη να 
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μελετόςει τισ πολιτιςμικϋσ ςυνθόκεσ παραγωγόσ γνώςησ ςε δυτικϋσ και μη δυτικϋσ κοινωνύεσ 

και να τονύςει τη ςημαςύα μιασ ανϊλυςησ «απϐ τη ςκοπιϊ του ιθαγενοϑσ»—εύτε πρϐκειται για 

τουσ μϊγουσ μιασ φυλόσ, εύτε για τουσ ερευνητϋσ ςε ϋνα εργαςτόριο. Περαιτϋρω δε, 

επιςόμανε την ανϊγκη να μελετώνται τα δύκτυα, οι ςχϋςεισ εξουςύασ και οι πολλαπλού λϐγοι 

που υπερβαύνουν τον λϐγο των ερευνητών και αφοροϑν ςϑνθετεσ ςχϋςεισ ςε τοπικϐ και 

παγκϐςμιο επύπεδο.  

Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ, ωσ μελϋτη περύπτωςησ, ςτο επιςτημονικϐ πεδύο τησ βιολογύασ 

και ειδικϊ τησ γενετικόσ, ςτη ςυζότηςη για τη ςχϋςη «φϑςη»-«επιςτόμη», και τισ νϋεσ μορφϋσ 

εξουςύασ, ςυλλογικϐτητασ και ιδιϐτητασ του πολύτη, ϐπωσ προκϑπτουν μϋςα απϐ τισ 

πρϐςφατεσ επιςτημονικϋσ και τεχνολογικϋσ εξελύξεισ.  

ΣΟΦΟΙ: Η κριτικό προςϋγγιςη τησ επιςτόμησ ωσ «αποκομμϋνη» γνώςη και η προςπϊθεια 

κατανϐηςόσ τησ με αναφορϊ ςτα ευρϑτερα πολιτιςμικϊ τησ ςυμφραζϐμενα μϋςω μιασ 

«πολυεπύπεδησ» εθνογραφικόσ μεθϐδου.  

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, παρουςύαςη και ςχολιαςμϐσ κειμϋνων, προβολό 

εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ, γραπτό εργαςύα, τελικό γραπτό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-130 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΘΡΗΚΕΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το πρώτο μϋροσ του μαθόματοσ εξετϊζεται η ιςτορικό προϋλευςη, διαμϐρφωςη 

και μεταςχηματιςμϐσ των εννοιών θρηςκεύα, μαγεύα και επιςτόμη ςτη δυτικό ςκϋψη και οι 

επιδρϊςεισ τουσ ςτον ανθρωπολογικϐ λϐγο. Παρουςιϊζονται οι κοινωνιολογικϋσ, 

λειτουργικϋσ και ςυμβολικϋσ προςεγγύςεισ ςτη θρηςκεύα και μαγεύα. Σϋλοσ διερευνώνται οι 

διϊφορεσ θρηςκευτικϋσ μορφϋσ κοινωνικόσ διαμαρτυρύασ (μεςςιανιςμϐσ, χιλιαςμϐσ, 

εκςτατικϋσ λατρεύεσ, πνευματοληψύα κ.ϊ.) με αναφορϊ ςε διϊφορα εθνογραφικϊ 

παραδεύγματα απϐ ϊλλουσ πολιτιςμοϑσ. Σο δεϑτερο μϋροσ του μαθόματοσ αφιερώνεται ςτο 

παρϊδειγμα του Ιςλϊμ. Αναλϑεται η ιςτορικό και πολιτικό δυναμικό, το δϐγμα και οι ηθικϋσ 

και κοινωνικοπολιτικϋσ διαςτϊςεισ τησ ιςλαμικόσ θρηςκεύασ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτισ 

μορφϋσ τησ λαώκόσ λατρεύασ, ςτο εςωτερικϐ Ιςλϊμ (ςουφιςμϐσ) και ςτην πολλαπλϐτητα των 

ιςλαμικών παραδϐςεων. 

ΣΟΦΟΙ: Εμβϊθυνςη ςτισ βαςικϋσ κοινωνιολογικϋσ και ανθρωπολογικϋσ θεωρύεσ των 

θρηςκευτικών φαινομϋνων με βαςικϐ παρϊδειγμα το Ιςλϊμ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ και προβολό εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-132 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΣΕΛΕΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΤΜΒΟΛΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αναφϋρεται ςτισ ανθρωπολογικϋσ θεωρύεσ και προςεγγύςεισ ςτισ 

διϊφορεσ τελετουργικϋσ και ςυμβολικϋσ εκφϊνςεισ και διαςτϊςεισ του πολιτιςμοϑ. Αρχικϊ 

αναλϑονται η ςχϋςη τησ γνωςτικϐτητασ με τον πολιτιςμϐ, τα ςυςτόματα ταξινϐμηςησ και 

δϐμηςησ τησ ανθρώπινησ εμπειρύασ και η καταςκευό των ιδεολογικών και κοςμολογικών 

ςυςτημϊτων. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται οι διϊφορεσ ςϑγχρονεσ ανθρωπολογικϋσ 
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προςεγγύςεισ και ερμηνεύεσ των τελεςτικών και τελετουργικών πρακτικών. Περιγρϊφονται 

οι βαςικού μηχανιςμού τησ ςυμβολικόσ ςκϋψησ, αναλϑεται η ϋννοια του ςυμβϐλου και 

παρουςιϊζονται οι τρϐποι με τουσ οπούουσ η ανθρωπολογύα προςεγγύζει το ςυμβολιςμϐ. 

Σϋλοσ αναλϑονται μερικϊ απϐ τα βαςικϊ θϋματα τησ ανθρωπολογύασ του προςώπου, των 

ςυναιςθημϊτων και του ςώματοσ. Σο μϊθημα περιλαμβϊνει και προβολό μερικών 

ςημαντικών εθνογραφικών ταινιών με θϋμα τισ τελετουργύεσ και τον τελετουργικϐ 

ςυμβολιςμϐ. 

ΣΟΦΟΙ: Εμβϊθυνςη ςτισ βαςικϋσ ανθρωπολογικϋσ θεωρύεσ τησ τελετουργύασ, τησ επιτϋλεςησ 

και των ςυμβολικών ςυςτημϊτων. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ και προβολό εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-139 Η ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ Η ΤΜΜΕΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Πηνελϐπη Σοπϊλη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Παρουςιϊζονται οι αρχϋσ πϊνω ςτισ οπούεσ βαςύζεται η επιτϐπια ϋρευνα ςτην 

Κοινωνικό Ανθρωπολογύα, επιςτόμη τησ οπούασ κϑρια μϋθοδοσ εύναι η ςυμμετοχικό 

παρατόρηςη. Σο μϊθημα επικεντρώνεται ςτο γεγονϐσ ϐτι ο οριςμϐσ και η χρόςη τησ 

ςυμμετοχικόσ παρατόρηςησ δεν εύναι ταυτϐςημοι ςτα πλαύςια διαφορετικών 

ανθρωπολογικών θεωριών (λειτουργιςμϐσ, ερμηνευτικό ανθρωπολογύα). Σο μϊθημα καλεύ ςε 

διερεϑνηςη των τρϐπων με τουσ οπούουσ η παρουςύα του/τησ ερευνητό/τριασ ςτο πεδύο και 

οι ςχϋςεισ που αναπτϑςςονται ανϊμεςα ςτον/ςτην ερευνητό/τρια και τουσ/τισ 

ερευνώμενουσ/εσ κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρατόρηςησ επιδροϑν πϊνω ςτα ερευνητικϊ 

δεδομϋνα αλλϊ και το ρϐλο του «αναςτοχαςμοϑ» ςτην ερευνητικό διαδικαςύα. Οι 

φοιτητϋσ/τριεσ χωριςμϋνοι ςε ομϊδεσ εργαςύασ αςκοϑνται ςτο πεδύο ςε ζητόματα 

χαρτογρϊφηςησ, παρατόρηςησ, ςυνεντεϑξεων και ςυγγραφόσ ςημειώςεων πεδύου.  

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ με την ερευνητικό μϋθοδο τησ ςυμμετοχικόσ 

παρατόρηςησ για την ανϊλυςη τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ και με το ρϐλο του/τησ 

ερευνητό/τριασ ωσ παρατηρητό/τριασ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη, αςκόςεισ ςε ομϊδεσ εργαςύασ με θϋμα την 

παραγωγό, καταγραφό και ανϊλυςη του εθνογραφικοϑ υλικοϑ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Παρουςιϊςεισ ςτην τϊξη και γραπτϋσ εργαςύεσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-140 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Πηνελϐπη Σοπϊλη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα γύνεται παρουςύαςη, μϋςα απϐ μια κριτικό ςκοπιϊ, των κυριϐτερων 

θεωριών και ρευμϊτων που κυριϊρχηςαν ςτην Κοινωνικό Ανθρωπολογύα απϐ το 19ο αιώνα 

μϋχρι και τη δεκαετύα του 1970. Κατ' αυτϐν τον τρϐπο οι φοιτητϋσ διαμορφώνουν μια πλόρη 

εικϐνα για τισ ιςτορικϋσ τϊςεισ τησ ςϑγχρονησ ανθρωπολογύασ ενώ, παρϊλληλα, κατανοοϑν 

την προϋλευςη και τα χαρακτηριςτικϊ των τριών «εθνικών» τησ «ςχολών» (τησ αγγλικόσ, τησ 

γαλλικόσ και τησ αμερικανικόσ). Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςε βαςικϋσ ϋννοιεσ, ϐπωσ εξϋλιξη, 

πολιτιςμϐσ, κουλτοϑρα, λειτουργύα, διαδικαςύα και δομό. Ϊνα ζότημα το οπούο εξετϊζεται 
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ςυςτηματικϊ ςτο μϊθημα αφορϊ τη χρόςη τησ ιςτορύασ και τη προςϋγγιςη τησ πολιτιςμικόσ 

και κοινωνικόσ αλλαγόσ.  

ΣΟΦΟΙ: Να γνωρύςουν οι φοιτητϋσ το αντικεύμενο και τισ μεθϐδουσ τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ ϐπωσ διαμορφώθηκαν ιςτορικϊ και να κατανοόςουν ϐτι η ανθρωπολογικό 

ςκϋψη ϋχει επηρεαςτεύ απϐ – και ϋχει αςκόςει επιρροό ςε – φιλοςοφικϊ ρεϑματα και 

πολιτικϋσ αντιλόψεισ που κυριϊρχηςαν ςε διαφορετικϋσ ιςτορικϋσ περιϐδουσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη και προβολό ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικό πρϐοδοσ, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-141 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Κριτικό παρουςύαςη των κυριϐτερων ανθρωπολογικών θεωριών 

(λειτουργιςμϐσ, δομολειτουργιςμϐσ, μαρξιςμϐσ, δομιςμϐσ, ερμηνευτικό, μεταδομιςμϐσ) και η 

ϋνταξό τουσ ςε ευρϑτερα θεωρητικϊ ρεϑματα. Ϊτςι, εξετϊζεται ο τρϐποσ με τον οπούο η 

ανθρωπολογύα ςυνομιλεύ με ϊλλεσ επιςτόμεσ ϐπωσ τη φιλοςοφύα και τη ψυχανϊλυςη. Δύνεται 

ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη μετϊβαςη απϐ τον δομιςμϐ ςτον μεταδομιςμϐ και ςτα ςϑγχρονα 

θϋματα ςτην ανθρωπολογικό θεωρύα ϐπωσ υποκειμενικϐτητα, εξουςύα-γνώςη, 

ανθρωπολογύα τησ ενςωμϊτωςησ/ςωματοπούηςησ και του ςυναιςθόματοσ. Η πρϐςφατη, με 

βϊςη τισ παραπϊνω θεωρύεσ και θεματικϋσ, επανεξϋταςη τησ εθνογραφικόσ ϋρευνασ και 

γραφόσ θα αποτελϋςει ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ ϊξονεσ του μαθόματοσ. 

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ με τισ βαςικϋσ θεωρύεσ που αναπτϑχθηκαν ςτα 

πλαύςια κυρύωσ τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ αλλϊ και γενικϐτερα των κοινωνικών και 

ανθρωπιςτικών επιςτημών. Να αναγνωρύςουν το γεγονϐσ ϐτι η λεγϐμενη «θεωρύα» δεν εύναι 

πολιτιςμικϊ και πολιτικϊ «ουδϋτερη», οϑτε ϊςχετη προσ τη λεγϐμενη «πρϊξη». 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, παρουςύαςη κειμϋνων απϐ τουσ φοιτητϋσ/τριεσ και 

ςυζότηςη, προβολό και ανϊλυςη εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-143 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ϊλια Πετρύδου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η Ανθρωπολογύα του Τλικοϑ Πολιτιςμοϑ αςχολεύται με τον τρϐπο που ο υλικϐσ 

κϐςμοσ διαμορφώνει και διαμορφώνεται μϋςα απϐ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, πολιτιςμικϋσ 

αντιλόψεισ και πρακτικϋσ. το μϊθημα αυτϐ επιχειρεύται καταρχϊσ μια κριτικό διερεϑνηςη 

τησ ϋννοιασ τησ υλικϐτητασ και των ορύων μεταξϑ προςώπων και πραγμϊτων, τα οπούα δεν 

θεωροϑνται δεδομϋνα αλλϊ πολιτιςμικϊ καθοριςμϋνα. τη ςυνϋχεια γύνεται μια επιςκϐπηςη 

των κυριϐτερων θεωρητικών προςεγγύςεων του υλικοϑ πολιτιςμοϑ που εμφανύζονται ςτην 

ιςτορύα τησ ανθρωπολογικόσ ςκϋψησ. Με ςτϐχο να κατανοηθεύ ο τρϐποσ που θεωρητικϋσ 

προςεγγύςεισ βρύςκουν εφαρμογό ςε επιμϋρουσ πεδύα μελϋτησ του υλικοϑ πολιτιςμοϑ, 

εξετϊζονται ζητόματα μουςειακόσ αναπαρϊςταςησ, μνημεύα και υλικϊ πεδύα πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ, ενδϑματα, τροφό, παιχνύδια και τεχνολογικϊ αντικεύμενα. Σο μϊθημα 

ολοκληρώνεται με αναφορϊ ςε θϋματα και προβληματιςμοϑσ που προκϑπτουν ϐταν 
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χρηςιμοποιεύται η οπτικό τησ Ανθρωπολογύασ του Τλικοϑ Πολιτιςμοϑ για τη μελϋτη τησ 

κατανϊλωςησ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, προβολό οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ, παρουςύαςη εργαςιών.  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικϋσ εργαςύεσ, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-150 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Βαςιλικό Γαλανό-Μουτϊφη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο πρώτο μϋροσ του μαθόματοσ επικεντρώνεται ςτη διαμϐρφωςη τησ 

Οικονομικόσ Ανθρωπολογύασ (θεωρύεσ και ρεϑματα) καθώσ και τισ βαςικϋσ προςεγγύςεισ τησ 

ϋννοιασ του «οικονομικοϑ». Γύνεται κριτικό παρουςύαςη των κυριοτϋρων ανθρωπολογικών 

θεωριών για την πρωτϐγονη οικονομύα και, ειδικϐτερα, για την ανταλλαγό, το δώρο και τουσ 

τρϐπουσ/ςχϋςεισ παραγωγόσ. Επύςησ εξετϊζονται διϊφορεσ αντιλόψεισ που ϋχουν 

επικρατόςει για τον ςυμβολιςμϐ και την ηθικό του χρόματοσ καθώσ και απϐψεισ για τισ 

διαφορϋσ μεταξϑ δυτικοϑ και πρωτϐγονου χρόματοσ. Σο δεϑτερο μϋροσ περιλαμβϊνει 

ενϐτητεσ οι οπούεσ προορύζονται για την εξϋταςη των εξόσ θεμϊτων: θεωρύεσ/ϋννοιεσ του 

εκςυγχρονιςμοϑ, τησ ανϊπτυξησ και των παγκοςμύων ςυςτημϊτων, προςεγγύςεισ των 

διαδικαςιών κοινωνικοοικονομικοϑ μεταςχηματιςμοϑ, και αναλυτικϋσ ςκοπιϋσ πϊνω ςτο 

ζότημα εργαςύα και κοινωνικϐ φϑλο. 

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ με την ανθρωπολογικό αντιμετώπιςη διαφϐρων 

θεωρητικών και ερευνητικών ζητημϊτων ςυναφών με οικονομικϋσ ςχϋςεισ, πρακτικϋσ και 

αντιλόψεισ, τϐςο απϐ μεθοδολογικό ϊποψη ϐςο και απϐ αναλυτικό ςκοπιϊ. Ειδικϐτερα, να 

κατανοόςουν πώσ η εθνογραφικό ϋρευνα ερμηνεϑει τισ ιδιαιτερϐτητεσ των εκϊςτοτε 

οικονομικών πρακτικών, ςυμπεριφορών και αντιλόψεων, εντϊςςοντϊσ τεσ ςτα κοινωνικϊ 

και πολιτιςμικϊ τουσ ςυμφραζϐμενα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

AΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη και προαιρετικό εργαςύα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-153 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Βαςιλικό Γαλανό-Μουτϊφη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Οι παρακϊτω ϊξονεσ αποτελοϑν τη βϊςη για τη ςυγκρϐτηςη του μαθόματοσ: οι 

εννοιολογικϋσ προςεγγύςεισ του τουριςμοϑ και τησ κατηγορύασ του τουρύςτα (δομικϋσ 

αναλϑςεισ, ταξινομικϊ ςχόματα και η προςϋγγιςη του τουριςμοϑ ωσ διαδικαςύα). Αναλυτικϋσ 

προςεγγύςεισ του τουριςτικοϑ λϐγου, των τουριςτικών αναπαραςτϊςεων και τησ 

διαπολιτιςμικόσ, δι-υποκειμενικόσ τουριςτικόσ ςυνϊντηςησ· το ζότημα τησ ανϊπτυξησ 

(development) και οι διαδικαςύεσ του κοινωνικοοικονομικοϑ μεταςχηματιςμοϑ τισ οπούεσ 

βιώνουν οι τοπικϋσ κοινωνύεσ υποδοχόσ· η διαχεύριςη τησ κληρονομιϊσ, αντιλόψεισ για την 

«παρϊδοςη», τη φϑςη, το παρελθϐν και την «αυθεντικϐτητα» (εναλλακτικϋσ μορφϋσ 

τουριςμοϑ), και η αναςυγκρϐτηςη τησ πολιτιςμικόσ ταυτϐτητασ· η διαπλοκό/αλληλεπύδραςη 

του τουριςμοϑ με ϋμφυλεσ «πραγματικϐτητεσ» (ιδεολογύεσ, ςχϋςεισ, αντιλόψεισ)· ζητόματα 

πολιτικόσ και ςχεδιαςμοϑ του τουριςμοϑ, καθώσ και το ζότημα τησ εννοιολϐγηςησ του 

πολιτιςμοϑ απϐ τη ςκοπιϊ διαφϐρων απϐψεων που ϋχουν διατυπωθεύ για την αειφορύα και 

την επύτευξό τησ. 
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ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ με την ανθρωπολογικό προςϋγγιςη του τουριςμοϑ, απϐ 

μεθοδολογικό και αναλυτικό ϊποψη· ειδικϐτερα, να κατανοόςουν πώσ η 

ανθρωπολογικό/εθνογραφικό ϋρευνα εύναι ςε θϋςη να φωτύςει τισ ιδιαιτερϐτητεσ των 

τοπικών κοινωνιών μϋςα απϐ το πρύςμα των διαςυνδϋςεων τουσ με μια παγκϐςμια 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό πραγματικϐτητα, τον τουριςμϐ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη, πρακτικϋσ αςκόςεισ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Εργαςύα ό/και γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-191 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΗΦΟΤ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Πανϐπουλοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο ανθρωπολογικϐ ενδιαφϋρον για τον όχο και την ακοό εύναι ςχετικϊ 

πρϐςφατο και ϋχει πολυπούκιλεσ αφετηρύεσ και ςυνδϋςεισ, την ανθρωπολογύα τησ μουςικόσ, 

την ανθρωπολογύα των αιςθόςεων, τισ πολιτιςμικϋσ ςπουδϋσ, αλλϊ και πρϐςφατεσ ιςτορικϋσ 

μελϋτεσ που επικεντρώνουν ςτην πολιτιςμικό ςυγκρϐτηςη τησ πρϐςληψησ και τισ μεταφορι-

κϋσ χρόςεισ του όχου και των αιςθόςεων. Θα εςτιϊςουμε ςτισ πολιτιςμικϋσ ςυνιςτώςεσ του 

όχου και τησ ακοόσ ςε κοινωνύεσ του τροπικοϑ δϊςουσ, ςτη νεωτερικό και μετανεωτερικό 

Ευρώπη και Αμερικό, ςε ςϑγχρονεσ πρακτικϋσ ϐπωσ η χρόςη των γουώκμαν και των κινητών 

τηλεφώνων. Επύςησ, θα εξετϊςουμε τισ ςυνϊφειεσ και τισ διαφοροποιόςεισ μεταξϑ των 

αναζητόςεων τησ ανθρωπολογύασ του όχου και των αντύςτοιχων αναζητόςεων οριςμϋνων 

ςϑγχρονων καλλιτεχνικών εκφρϊςεων που επικεντρώνονται ςτον όχο (sound art). 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη με ϋνα καινοϑργιο πεδύο ανθρωπολογικοϑ προβληματιςμοϑ και η 

εξειδύκευςη πϊνω ςε ζητόματα ανθρωπολογύασ τησ μουςικόσ και ανθρωπολογύασ των 

αιςθόςεων. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ακρϐαςη μουςικών παραδειγμϊτων, προφορικϋσ 

παρουςιϊςεισ μικρών εργαςιών απϐ τουσ φοιτητϋσ/φοιτότριεσ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ανθρωπολογύα τησ μουςικόσ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό εξϋταςη, προφορικϋσ παρουςιϊςεισ, εργαςύα (προαιρετικό) κατϐπιν 

ςυνεννοόςεωσ με τον διδϊςκοντα.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΚΑ-192 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Πανϐπουλοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα αυτϐ, θα εξετϊςουμε πώσ εφαρμϐζεται η ανθρωπολογικό 

προςϋγγιςη ςτη μελϋτη τησ μουςικόσ. Θα αςχοληθοϑμε με ποικύλεσ μουςικϋσ επιτελϋςεισ ςε 

διϊφορεσ κοινωνύεσ και θα εςτιϊςουμε ςτισ κοινωνικϋσ και ςυμβολικϋσ ςυνιςτώςεσ τησ 

μουςικόσ μϋςα ςτον πολιτιςμϐ, αλλϊ και τησ μουςικόσ ωσ πολιτιςμοϑ. Θα μελετόςουμε, 

επομϋνωσ, τη μουςικό ϐχι ωσ αυτϐνομη καλλιτεχνικό μορφό οργϊνωςησ του όχου, αλλϊ ωσ 

κοινωνικό ςχϋςη και πολιτιςμικό πρακτικό, εςτιϊζοντασ ςτην πολλαπλϐτητα και την 

ποικιλομορφύα των πολιτιςμικών ςημαςιών των μουςικών επιτελϋςεων απϐ κοινωνύα ςε 

κοινωνύα, αλλϊ και μϋςα ςτα πλαύςια τησ ύδιασ κοινωνύασ.  

ΣΟΦΟΙ: Μϋςα απϐ την ανϊλυςη των ποικύλων κοινωνικών χρόςεων τησ μουςικόσ ςε 

διϊφορουσ πολιτιςμοϑσ, θα εξηγόςουμε γιατύ η ανθρωπολογύα τησ μουςικόσ δεν αποτελεύ 

ςόμερα ϋναν γνωςτικϐ κλϊδο που ςυγκροτεύται πϊνω ςτη βϊςη ενϐσ γνωςτικοϑ 

αντικειμϋνου (τη μουςικό ςτισ «ϊλλεσ» κοινωνύεσ), αλλϊ μια ευρϑτερη θεωρητικό ςκοπιϊ, 
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που προςεγγύζει τη μουςικό ωσ πεδύο παραγωγόσ και διαχεύριςησ των πολιτιςμικών 

πρακτικών, των κοινωνικών ςχϋςεων και των ςχϋςεων εξουςύασ, και που μπορεύ να 

εφαρμοςτεύ ςε κϊθε κοινωνύα και ςε κϊθε πολιτιςμικϐ ςϑςτημα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ακρϐαςη μουςικών παραδειγμϊτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό εξϋταςη, εργαςύα (προαιρετικό) κατϐπιν ςυνεννοόςεωσ με τον 

διδϊςκοντα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-200 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςε μια πρώτη επαφό των φοιτητριών/ών με το γνωςτικϐ 

αντικεύμενο τησ Ιςτορύασ και τη διδαςκαλύα του ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και 

Ιςτορύασ. Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςε οριςμϋνα κεντρικϊ προβλόματα τησ Ιςτορύασ 

ϐπωσ το υλικϐ τησ (αρχεύα- πηγϋσ –ιςτοριογραφύα) και η προςϋγγιςό του. Επιχειρεύ να 

εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με βαςικϋσ ϋννοιεσ ϐπωσ η ιςτορικϐτητα και η χρονικϐτητα. 

Παρουςιϊζει τη ςχϋςη τησ Ιςτορύασ με το παρελθϐν και το παρϐν, εξετϊζοντασ ζητόματα 

ϐπωσ η κοινωνικό μνόμα και η ιςτορικό κουλτοϑρα. Σϋλοσ διερευνϊ τη ςχϋςη τησ Ιςτορύασ με 

την Κοινωνικό Ανθρωπολογύασ αλλϊ και τισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ γενικϐτερα. 

ΣΟΦΟΙ: Να αναδειχθεύ η ςυνθετϐτητα τησ ιςτορικόσ προςϋγγιςησ και η χρηςιμϐτητα τησ 

ιςτορύασ ςτην κατανϐηςη τησ του τρϐπου με τον οπούο οι ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ 

αντιλαμβϊνονται τον εαυτϐ τουσ.  

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, προβολό οπτικοϑ υλικοϑ, παρουςύαςη εργαςιών 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό πρϐοδοσ, εργαςύεσ, τελικό εξϋταςη  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-208 ΠΡΟΥΟΡΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ποθητό Φαντζαροϑλα 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποτελεύ ειςαγωγό ςτα κεντρικϊ θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ 

ζητόματα τησ προφορικόσ ιςτορύασ: Αποτελεύ η προφορικό ιςτορύα ϋνα διαφορετικϐ εύδοσ 

ιςτορύασ και ςε τι ςυνύςταται η διαφορϊ τησ; Σι εύδουσ τεκμόρια εύναι οι προφορικϋσ 

μαρτυρύεσ; Για ποιο λϐγο αποτελοϑν πρϐκληςη για τον ιςτορικϐ του πρϐςφατου 

παρελθϐντοσ; Ποιεσ πλευρϋσ τησ ανθρώπινησ ιςτορύασ φωτύζουν οι προφορικϋσ μαρτυρύεσ; 

Πώσ προϋκυψε και απϐ ποιεσ ανϊγκεσ η ςυγκρϐτηςη τησ προφορικόσ ιςτορύασ ςε ξεχωριςτϐ 

γνωςτικϐ πεδύο; Σα θϋματα ςτα οπούα εςτιϊζει αφοροϑν: τη ςχϋςη μνόμησ και ιςτορύασ, τη 

μνόμη ωσ πηγό τησ ταυτϐτητασ (ταξικόσ, ϋμφυλησ, φυλετικόσ, ςεξουαλικόσ, θρηςκευτικόσ 

κλπ.), τη διαδικαςύα διαμϐρφωςησ τησ υποκειμενικϐτητασ (ατομικόσ και ςυλλογικόσ), τη 

ςχϋςη μεταξϑ ερευνότριασ/τό και πληροφορότριασ/τό, ζητόματα δεοντολογύασ τησ 

προφορικόσ ςυνϋντευξησ και χρόςησ τησ προφορικόσ μαρτυρύασ, τισ πολιτικϋσ τησ 

ςυγκρϐτηςησ τησ αφόγηςησ (μνόμη, απϐκρυψη, ςιωπό, τραϑμα). 

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειώςει τισ φοιτότριεσ/τϋσ με τισ θεωρητικϋσ και μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ 

τησ προφορικόσ ιςτορύασ μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα ιςτοριογραφικϊ παραδεύγματα (ιςτορύα 

του Ολοκαυτώματοσ, εμφυλύου, απαρτχϊιντ κλπ.). Επιπλϋον, να τισ/τουσ ειςαγϊγει ςε 

ζητόματα πρακτικόσ τησ προφορικόσ ιςτορύασ ϐπωσ ο ςχεδιαςμϐσ και η διεξαγωγό 

ςυνεντεϑξεων και η ερμηνεύα των προφορικών μαρτυριών. 
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ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, χρόςη οπτικοϑ και ηχητικοϑ υλικοϑ, ηλεκτρονικϊ αρχεύα 

προφορικόσ ιςτορύασ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-212 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΣΟΠΙΟΤ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Δουκϋλλησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Βϊςη του μαθόματοσ αποτελεύ η θϋςη ϐτι τα ανθρωπογενό τοπύα δϑναται να 

εκληφθοϑν ωσ ιςτορικϊ τεκμόρια των ανθρωπύνων κοινωνιών που τα διαμϐρφωςαν και τα 

οικειοποιόθηκαν. Κϊθε τοπύο δϑναται να εκληφθεύ ωσ ϋνα παλύμψηςτο επύ του οπούου 

εντοπύζονται τα ύχνη των κοινωνιών που κατϊ το παρελθϐν όταν εγκατεςτημϋνεσ εκεύ και με 

διϊφορουσ τρϐπουσ το προςϊρμοζαν και το διαμϐρφωναν κατϊ βοϑληςη και ςϑμφωνα με τισ 

ανϊγκεσ τουσ. ε μύα πρώτη φϊςη επομϋνωσ προκϑπτει ϐτι το αντικεύμενο τησ ιςτορύασ του 

τοπύου εύναι ςυγγενϋσ με αυτϐ τησ ανθρωπογεωγραφύασ ό τησ ιςτορικόσ γεωγραφύασ. 

Διαφοροποιεύται απϐ τοϑτα κυρύωσ εξ αιτύασ τησ παρεμβολόσ του παρατηρητό: εύναι γνωςτϐ 

ϐτι ςτην ϋννοια του τοπύου περιλαμβϊνεται τϐςο ο θεώμενοσ τϐποσ, ϐςο και ο ύδιοσ ο 

παρατηρητόσ. Σο μϊθημα αναφϋρεται τϐςο ςε ζητόματα ιςτορικϐτητασ του τοπύου (μϋθοδοι, 

πηγϋσ και εργαλεύα ϋρευνασ) ϐςο και ςε ζητόματα εκφορϊσ του τοπύου εκ μϋρουσ 

ςυγγραφϋων και ζωγρϊφων διαφϐρων εποχών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Τποχρεωτικό παρακολοϑθηςη των ςεμιναρύων. Οι φοιτητϋσ αξιολογοϑνται με 

βϊςη την ενεργϐ ςυμμετοχό τουσ ςτο μϊθημα και την ποιϐτητα τησ εργαςύασ που 

αναλαμβϊνουν να εκπονόςουν κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου. Δεν υπϊρχει τελικό γραπτό 

εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-214 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΒΤΖΑΝΣΙΟΤ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ μαρνϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποτελεύ μια ειςαγωγό ςτη μελϋτη τησ κοινωνύασ και του πολιτιςμοϑ 

τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ. Μετϊ απϐ μερικϋσ αρχικϋσ διαλϋξεισ για τα ςϑνορα, τουσ 

λαοϑσ, τισ γλώςςεσ και την πολιτικό ιςτορύα του Βυζαντύου, εξετϊζονται η εννοιολϐγηςη απϐ 

τουσ Βυζαντινοϑσ τησ «αυτοκρατορύασ», η οργϊνωςη τησ διούκηςησ και του ςτρατοϑ. τη 

ςυνϋχεια αναδεικνϑονται κϊποια βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ βυζαντινόσ οικονομύασ και 

κοινωνύασ, ϐπωσ η οργϊνωςη τησ παραγωγόσ, η κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη, η ζωό ςτισ 

πϐλεισ και ςτην ϑπαιθρο. Σο μϊθημα ολοκληρώνεται με διαλϋξεισ για τισ κοςμοθεωρύεσ και 

τισ ταυτϐτητεσ των Βυζαντινών, την εκπαύδευςη και τουσ αιρετικοϑσ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-217 ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ μαρνϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σα τελευταύα χρϐνια ϋχει αναζωπυρωθεύ το ενδιαφϋρον των ιςτορικών για το 

ςτρατϐ ςτη Βυζαντινό αυτοκρατορύα και τισ ςχϋςεισ του με την κοινωνύα και το κρϊτοσ. το 
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μϊθημα αυτϐ εξετϊζεται η βυζαντινό κοινωνύα ςε καιρϐ πολϋμου. Πϋρα απϐ ζητόματα που 

αφοροϑν τη ςυγκρϐτηςη, τον εξοπλιςμϐ, τισ τακτικϋσ, την επιμελητεύα των βυζαντινών 

ςτρατευμϊτων ό τον πολιτικϐ ρϐλο τουσ, θα επιχειρόςουμε να κατανοόςουμε τισ βυζαντινϋσ 

αντιλόψεισ και ςτϊςεισ απϋναντι ςτον πϐλεμο και ςτην ειρόνη μϋςα ςτα κοινωνικϊ και 

πολιτιςμικϊ ςυμφραζϐμενα τησ εποχόσ. Ειδικϐτερα θϋματα που θα εξεταςτοϑν εύναι οι 

βυζαντινϋσ θεωρύεσ περύ πολϋμου, η θϋςη των ςτρατιωτικών ςτην κοινωνύα, η ανϊδειξη τησ 

υποκειμενικϐτητασ μϋςα απϐ την καθημερινό ζωό ςτουσ ςτρατώνεσ ό ςτισ εκςτρατεύεσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ειςαγωγό ςτην Κοινωνικό και Πολιτιςμικό Ιςτορύα του Βυζαντύου. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικό πρϐοδοσ, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-218 ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΜΕΑΙΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΨΙΜΗ ΝΕΟΣΕΡΗ 

ΕΤΡΨΠΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιώργοσ Πλακωτϐσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποτελεύ ειςαγωγό ςτην κοινωνύα και τον πολιτιςμϐ τησ Ευρώπησ 

απϐ τον 5ο μϋχρι το 18ο αιώνα. Εξετϊζονται η μετϊβαςη απϐ την αρχαιϐτητα και η 

διαμϐρφωςη του μεςαιωνικοϑ κϐςμου και ςτη ςυνϋχεια το πϋραςμα ςτην πρώιμη νεϐτερη 

περύοδο. Κϑριουσ ϊξονεσ του μαθόματοσ αποτελοϑν η διαμϐρφωςη του πολιτικοϑ χϊρτη τησ 

Ευρώπησ («βαρβαρικϊ βαςύλεια», κοινοτικϐ φαινϐμενο, ανϊδυςη του θεςμικοϑ και εδαφικοϑ 

κρϊτουσ), η κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη (τριμερόσ διϊκριςη τησ μεςαιωνικόσ κοινωνύασ, 

φεουδαρχικό οργϊνωςη, αςτικό κοινωνύα, ελύτ και υπϊλληλα ςτρώματα), τα δημογραφικϊ 

μεγϋθη, η οικονομύα (χωροδεςποτεύα και αγροτικϐσ κϐςμοσ, αςτικό οικονομύα, μετϊβαςη απϐ 

τη φεουδαρχύα ςτον καπιταλιςμϐ, πρωτοεκβιομηχϊνιςη, επϋκταςη ςτον εξωευρωπαώκϐ 

κϐςμο), οι διανοητικού ορύζοντεσ (ο μεςαιωνικϐσ χριςτιανιςμϐσ, το κύνημα τησ Αναγϋννηςησ, 

τα κινόματα τησ Μεταρρϑθμιςησ και Αντιμεταρρϑθμιςησ) και η ςυγκρϐτηςη ταυτοτότων 

(κοινωνικών, ϋμφυλων, θρηςκευτικών). 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των φοιτητών/τριών με βαςικϋσ πτυχϋσ τησ ιςτορύασ των 

δυτικοευρωπαώκών κοινωνιών κατϊ τη μεςαιωνικό και πρώιμη νεϐτερη περύοδο και η 

γνωριμύα με βαςικϋσ ιςτοριογραφικϋσ παραδϐςεισ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, χρόςη οπτικοϑ υλικοϑ και κειμϋνων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-220 ΤΓΦΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: πϑροσ Καρϊβασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αρθρώνεται ςε τϋςςερισ ενϐτητεσ, ϐπου εξετϊζονται τα ακϐλουθα 

ζητόματα: α) Η διαδικαςύα εδαφικόσ ςυγκρϐτηςησ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ το πρώτο μιςϐ 

του 20οϑ αιώνα. Οι πληθυςμιακϋσ ανακατατϊξεισ, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ τοπικϋσ και κοινωνικϋσ 

ιδιαιτερϐτητεσ που αναδεύχθηκαν. Οι μηχανιςμού ομογενοπούηςησ και τα ϐριϊ τουσ. β) Η 

ρητορικό τησ Μεγϊλησ Ιδϋασ και οι εκδοχϋσ τησ. Σα επιτεϑγματα και τα αδιϋξοδα των 

«εθνικών βλϋψεων». Η οικονομικό και πολιτιςμικό διϊςταςη τησ Μεγϊλησ Ιδϋασ μετϊ το 

1922. γ) Σο αντιςταςιακϐ φαινϐμενο και η ιδεολογικό επύδραςη του εμφυλύου πολϋμου. 

Κρϊτοσ, παρακρϊτοσ και κοινοβουλευτικό δημοκρατύα ςτη μετεμφυλιακό Ελλϊδα. Η αποδοχό 

τησ Δικτατορύασ και η αποενοχοπούηςη το 1974. δ) Μεταναςτευτικϋσ πολιτικϋσ και 

οικονομικό ανϊπτυξη. Η μεταπολεμικό αναδιϊρθρωςη τησ κοινωνικόσ διαςτρωμϊτωςησ και 

οι νϋεσ ςυνθόκεσ των ταξικών αντιθϋςεων. 
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ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα προςφϋρεται ςτο δεϑτερο κϑκλο ςπουδών και αποςκοπεύ ςτην 

παρουςύαςη και εξϋταςη βαςικών θεματικών τησ ςϑγχρονησ ελληνικόσ ιςτορύασ. Κατϊ τη 

διϊρκεια του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται με τη ςχετικό βιβλιογραφύα και 

εργϊζονται επϊνω ςε πηγϋσ τησ περιϐδου. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, παρουςύαςη οπτικοϑ και ακουςτικοϑ υλικοϑ, διανομό 

φωτοτυπιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη, προαιρετικό ανϊθεςη εργαςιών η βαθμολογύα των 

οπούων ςυνυπολογύζεται ςτη βαθμολογύα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-221 ΚΡΑΣΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟ 19ο ΑΙΨΝΑ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ Γιαννιτςιώτησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα εξετϊζονται θϋματα που ϊπτονται τησ κοινωνικόσ, οικονομικόσ και 

πολιτικόσ ςυγκρϐτηςησ τησ ελληνικόσ κοινωνύασ απϐ την ύδρυςη του ελληνικοϑ κρϊτουσ 

μϋχρι και το κύνημα ςτο Γουδύ. Η προςοχό μασ εςτιϊζεται ςτη διερεϑνηςη του ρϐλου του 

κρϊτουσ και τησ θεςμικόσ οργϊνωςησ ςτην προοπτικό διαμϐρφωςησ μιασ ςυνεκτικόσ και 

ομογενοποιημϋνησ εθνικόσ κοινϐτητασ, ςτον πελατειακϐ χαρακτόρα του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ και τη μετεξϋλιξό του, ςτη διαμϐρφωςη των κοινωνικών ομϊδων και την 

εμφϊνιςη των ομογενών τησ Διαςπορϊσ, ςτισ αντιλόψεισ και πρακτικϋσ εκςυγχρονιςμοϑ τησ 

οικονομύασ. 

ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην κριτικό παρουςύαςη τησ Νεϐτερησ Ελληνικόσ Ιςτορύασ. 

Επιπλϋον, επιχειρεύται μια πρώτη επαφό των φοιτητών με ιςτοριογραφικϊ κεύμενα για τη 

ςυγκεκριμϋνη περύοδο, τα οπούα παρουςιϊζονται ςε μια ςειρϊ φροντιςτηρύων. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ υποςτηριζϐμενεσ απϐ οπτικϐ υλικϐ και κεύμενα. 

Υροντιςτόρια κατϊ τη διϊρκεια των οπούων ομϊδεσ φοιτητών παρουςιϊζουν κεύμενα τησ 

ςϑγχρονησ βιβλιογραφύασ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Α΄τρϐποσ: Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτο τϋλοσ του εξαμόνου. Β΄τρϐποσ: Πρϐοδοσ (με 

ϊριςτα το 5), εργαςύα (με ϊριςτα το 4), ϊςκηςη βιβλιογραφικόσ αναζότηςησ (με ϊριςτα το 1).  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-222 ΑΝΟΦΗ, ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΕΣΕΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΕΑΙΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΨΙΜΗ ΝΕΟΣΕΡΗ 

ΕΤΡΨΠΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιώργοσ Πλακωτϐσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα εςτιϊζει ςτισ ιςτοριογραφικϋσ παραδϐςεισ ςχετικϊ με την ανϊδυςη 

τησ μεςαιωνικόσ διώκουςασ κοινωνύασ και τη διαδικαςύα κοινωνικόσ πειθϊρχηςησ, ηθικόσ 

αναμϐρφωςησ και θρηςκευτικόσ ομογενοπούηςησ κατϊ την πρώιμη νεϐτερη περύοδο. 

Καλϑπτοντασ την περύοδο απϐ το 13ο αιώνα μϋχρι το 18ο αιώνα το μϊθημα εξετϊζει τϐςο τη 

θϋςη των μειονοτικών και περιθωριακών ομϊδων ϐςο και τισ διαδικαςύεσ 

αποκλειςμοϑ/ενςωμϊτωςησ και ποινικοπούηςησ τησ διαφορϊσ. Η εδραύωςη των διωκτικών 

μηχανιςμών και η διαδικαςύα ετεροπούηςησ προςεγγύζεται μϋςα απϐ το πρύςμα των 

ςταδιακών αλλϊ ουςιαςτικών αλλαγών που βύωςαν οι κοινωνύεσ τησ προβιομηχανικόσ 

Δϑςησ, ϐπωσ η δημιουργύα του θεςμικοϑ και γραφειοκρατικοϑ κρϊτουσ και η μετϊβαςη απϐ 

τη φεουδαρχύα ςτον καπιταλιςμϐ. 
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ΣΟΦΟΙ: Η εμβϊθυνςη ςτισ κοινωνικϋσ πρακτικϋσ και τον αξιακϐ κώδικα των κοινωνιών τησ 

προ-νεωτερικόσ Δϑςησ μϋςω των διαδικαςιών ετεροπούηςησ, η κατανϐηςη τησ δημιουργύασ 

και λειτουργύασ των μηχανιςμών ποινικοπούηςησ, η εξοικεύωςη με τισ ςχετικϋσ 

ιςτοριογραφικϋσ παραδϐςεισ και ςυζητόςεισ, η διερεϑνηςη των δυνατοτότων που 

προςφϋρουν και των περιοριςμών που θϋτουν οι πρωτογενεύσ πηγϋσ που προϋρχονταν απϐ 

καταςταλτικοϑσ θεςμοϑσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, χρόςη οπτικοϑ υλικοϑ και κειμϋνων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικϋσ παρουςιϊςεισ και εργαςύεσ, τελικό γραπτό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-224 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΗΝ ΠΡΨΙΜΗ ΝΕΟΣΕΡΗ ΕΤΡΨΠΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιώργοσ Πλακωτϐσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Απϐ το 15ο μϋχρι το 18ο αιώνα η ευρωπαώκό οικονομύα γνώριςε μια ςειρϊ 

αλλαγών ςτην ϑπαιθρο, τισ πϐλεισ και τισ ςχϋςεισ τησ με τον εξωευρωπαώκϐ κϐςμο, οι οπούεσ 

θεωρεύται ϐτι ςηματοδϐτηςαν μια ςταδιακό μετϊβαςη ςτον καπιταλιςμϐ και τη διαμϐρφωςη 

μιασ παγκϐςμιασ οικονομύασ υπϐ ευρωπαώκό κυριαρχύα. Σο μϊθημα διερευνϊ τισ οικονομικϋσ 

δομϋσ και διαδικαςύεσ αλλαγόσ, την οικονομικό γεωγραφύα του ευρωπαώκοϑ χώρου, την 

ανϊδυςη νϋων κοινωνικών ομϊδων και τισ διεκδικόςεισ που προβϊλλουν και το ρϐλο 

οριςμϋνων ευρωπαώκών κρατών ςτην υπϐ διαμϐρφωςη παγκϐςμια οικονομύα. ε αυτϐ το 

περιβϊλλον μεςαιωνικών παραδϐςεων και νεωτερικών μεταςχηματιςμών, ο υλικϐσ 

πολιτιςμϐσ υφύςταται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. Σο μϊθημα εξετϊζει τα υλικϊ αντικεύμενα ωσ 

μορφό επικοινωνύασ ό γλώςςασ, τισ αναςημαςιοδοτόςεισ τουσ και τη θϋςη τουσ ςτη 

διαμϐρφωςη κοινωνικών και οικονομικών ςχϋςεων.  

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη και εμβϊθυνςη ςε βαςικϊ ζητόματα οικονομικόσ και κοινωνικόσ 

ιςτορύασ και η κατανϐηςη των πολλαπλών διαςτϊςεων του υλικοϑ πολιτιςμοϑ ςτισ κοινωνύεσ 

τησ προβιομηχανικόσ Ευρώπησ, η διερεϑνηςη ευρϑτερων ζητημϊτων τησ ευρωπαώκόσ 

ιςτορύασ απϐ την οπτικό τησ οικονομύασ, η γνωριμύα με τισ ςχετικϋσ ιςτοριογραφικϋσ 

παραδϐςεισ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, χρόςη οπτικοϑ υλικοϑ και κειμϋνων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικϋσ παρουςιϊςεισ και εργαςύεσ, τελικό γραπτό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-227 ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΗ ΣΟΝ 19ο ΑΙΨΝΑ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ Γιαννιτςιώτησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: τη διϊρκεια του 19ου αιώνα οι ευρωπαώκϋσ πϐλεισ αναδεικνϑονται ςε 

προνομιακϐ τϐπο ϊςκηςησ και εφαρμογόσ τησ φιλελεϑθερησ διακυβϋρνηςησ, γύνονται 

εργαςτόρια νϋων μορφών και τρϐπων ϊςκηςησ εξουςύασ. Η ιατρικό, η ςτατιςτικό, η 

αρχιτεκτονικό και η πολεοδομύα διαμορφώνουν το πλαύςιο ανϊπτυξησ των τεχνολογιών τησ 

νϋασ διακυβϋρνηςησ. Ϊτςι, για παρϊδειγμα, οι απογραφϋσ πληθυςμών γνωςτοποιοϑν τον 

πληθυςμϐ που πρϐκειται να κυβερνηθεύ, η χαρτογρϊφηςη τησ πϐλησ και η ρυμοτομύα με τουσ 

μεγϊλουσ δρϐμουσ και τα πεζοδρϐμια, μετατρϋπουν τον δαιδαλώδη και επικύνδυνο μϋχρι τϐτε 

αςτικϐ χώρο ςε μια μετρόςιμη αντικειμενικό επιφϊνεια και εξαςφαλύζουν την ελευθερύα 

κύνηςησ και κυκλοφορύασ των πολιτών, το ςϑςτημα ϑδρευςησ και αποχϋτευςησ μαζύ με τα 

ςφαγεύα που χωροθετοϑνται εκτϐσ του αςτικοϑ ιςτοϑ διαςφαλύζουν τη δημϐςια υγεύα. 
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Παρϊλληλα, αποτυπώνουν την υλικό διϊςταςη αυτών των αντιλόψεων που εκπορεϑονται 

απϐ το κρϊτοσ και εγκαθιδρϑουν νϋα καθεςτώτα εννοιολϐγηςησ του κοινωνικοϑ.  

ημεύο αναφορϊσ μασ για την εξϋταςη των νϋων μορφών διακυβϋρνηςησ και των 

τεχνολογιών τησ θα αποτελϋςουν πϐλεισ τησ δυτικόσ και κεντρικόσ Ευρώπησ. το πεδύο του 

ενδιαφϋροντϐσ μασ εντϊςςονται και αποικιακϋσ πϐλεισ· θα μασ απαςχολόςουν με ϊλλα λϐγια 

οι μορφϋσ τησ αποικιακόσ κυβερνητικϐτητασ. Η προςοχό μασ θα επικεντρωθεύ ςτη 

διερεϑνηςη τησ ςχϋςησ εξουςύασ – αντύςταςησ, τη ςυγκρϐτηςη νϋων ςυλλογικών 

υποκειμϋνων και τισ νϋεσ εννοιολογόςεισ του κοινωνικοϑ, τισ πολιτικϋσ πρακτικϋσ τησ 

φιλελεϑθερησ κυβερνητικϐτητασ αλλϊ και τισ πρακτικϋσ εκεύνεσ που φαντϊζουν «εξω-

πολιτικϋσ» χωρύσ ϐμωσ να εύναι λιγϐτερο κυβερνητικϋσ (το περπϊτημα, η χρόςη του 

λεωφορεύου και η μεταφορϊ μϋςα ςτην πϐλη).  

ΣΟΦΟΙ: τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη των φοιτητών/φοιτητριών με 

προςεγγύςεισ τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ οι οπούεσ θϋτουν ςτο επύκεντρο του προβληματιςμοϑ 

τισ ποικύλεσ πολιτιςμικϊ και ιςτορικϊ προςδιοριςμϋνεσ ςημαςύεσ τησ ϋννοιασ τησ «κοινωνύασ» 

αντιμετωπύζοντϊσ τη ωσ διαδικαςύα και ϐχι ωσ δεδομϋνο.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Α΄τρϐποσ: Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτο τϋλοσ του εξαμόνου. Β΄τρϐποσ: Πρϐοδοσ (με 

ϊριςτα το 5), εργαςύα (με ϊριςτα το 4), ϊςκηςη βιβλιογραφικόσ αναζότηςησ (με ϊριςτα το 1). 

Η βιβλιογραφύα τησ εργαςύασ εύναι ςτην αγγλικό γλώςςα.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-232 ΛΑΒΙΚΟΙ ΛΑΟΙ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (15οσ-18οσ ΑΙ.)  

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ελϋνη Γκαρϊ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Με την παγύωςη τησ οθωμανικόσ κυριαρχύασ ςτα Βαλκϊνια, η οπούα επϋφερε την 

κατϊλυςη των μεςαιωνικών ςλαβικών βαςιλεύων, ςχεδϐν ϐλοι οι νοτιοςλαβικού πληθυςμού 

ενςωματώνονται ςε ϋνα κρατικϐ μϐρφωμα, την Οθωμανικό Αυτοκρατορύα. Εντϊςςονται ςε 

ϋναν ενιαύο πολιτιςμικϐ χώρο και ακολουθοϑν κοινό ιςτορικό πορεύα, η οπούα διαφϋρει 

ςημαντικϊ απϐ εκεύνη των νοτιοςλαβικών πληθυςμών που βρύςκονται υπϐ την εξουςύα των 

Βενετών και των Αψβοϑργων. Παρϊλληλα, η πρϐοδοσ του εξιςλαμιςμοϑ επιφϋρει την 

πολιτιςμικό διαφοροπούηςη ςημαντικοϑ τμόματοσ των υπϐ οθωμανικό κυριαρχύα 

νοτιοςλαβικών πληθυςμών όδη απϐ τον 16ο αι., ενώ η αψβουργικό πολιτικό οδηγεύ το 18ο αι. 

ςτη δημιουργύα ενϐσ ιδιϐτυπου χώρου ϐςμωςησ των νοτιοςλϊβων ςτη μεθϐριο των δϑο 

κρατών. Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η επιςκϐπηςη τησ ιςτορύασ, τησ κοινωνύασ και του 

πολιτιςμοϑ των ςλαβϐφωνων πληθυςμών ςτισ οθωμανικϋσ περιοχϋσ των Βαλκανύων και την 

οθωμανοαψβουργικό μεθϐριο, απϐ την κατϊκτηςη τησ Βοςνύασ το 1463 μϋχρι τη ςερβικό 

εξϋγερςη (1804) και την αυτονϐμηςη τησ ερβύασ. 

ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών με την ιςτορύα, τισ κοινωνικϋσ 

πραγματικϐτητεσ και τον πολιτιςμϐ των ςλαβικών πληθυςμών των Βαλκανύων ςτουσ 

πρώιμουσ νεϐτερουσ χρϐνουσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: υνδυαςμϐσ διαλϋξεων και ςεμιναρύου με ενεργϐ ςυμμετοχό των 

φοιτητών, χρόςη οπτικοϑ και κειμενικοϑ υλικοϑ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό εργαςύα (3000-3600 λϋξεισ) (30%), γραπτό τελικό εξϋταςη (70%). 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 
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Ι-233 ΙΛΑΜ ΚΑΙ ΦΡΙΣΙΑΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΨΙΜΟΤ ΝΕΟΣΕΡΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ελϋνη Γκαρϊ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η εδραύωςη του οθωμανικοϑ κρϊτουσ ϋθεςε τισ βϊςεισ για την υπαγωγό των 

Βαλκανύων και μϋρουσ τησ Κεντρικόσ Ευρώπησ υπϐ την εξουςύα μιασ μουςουλμανικόσ 

δυναςτεύασ, ενώ παρϊλληλα δημιοϑργηςε τισ προϒποθϋςεισ για τη ςυγκρϐτηςη πολυπληθών 

μουςουλμανικών κοινοτότων ςε ευρωπαώκϐ χώρο. Σο μϊθημα εξερευνϊ τουσ πολλαπλοϑσ 

τρϐπουσ ςυνϊντηςησ ανϊμεςα ςτισ μουςουλμανικϋσ και τισ χριςτιανικϋσ ευρωπαώκϋσ 

κοινωνύεσ ςτουσ πρώιμουσ νεϐτερουσ χρϐνουσ, που χαρακτηρύζονται τϐςο απϐ ςϑγκρουςη 

και αντιπαλϐτητα ϐςο και απϐ ςυνεργαςύα και αλληλεπύδραςη. Η μελϋτη των επαφών 

ανϊμεςα ςτα χριςτιανικϊ κρϊτη τησ Ευρώπησ και τη μουςουλμανικό Οθωμανικό 

Αυτοκρατορύα, αλλϊ και ανϊμεςα ςε χριςτιανικοϑσ και μουςουλμανικοϑσ πληθυςμοϑσ, τϐςο 

εντϐσ ϐςο και εκτϐσ τησ οθωμανικόσ επικρϊτειασ, αναδεικνϑει την πολλαπλϐτητα τησ 

ιςτορικόσ εμπειρύασ και αντιπαρατύθεται ςτα ςτερεϐτυπα που εκλαμβϊνουν το Ιςλϊμ και τον 

Φριςτιανιςμϐ ωσ ϊχρονεσ ουςύεσ ςε αιώνια αντιπαλϐτητα. 

ΣΟΦΟΙ: τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να εμβαθϑνουν οι φοιτητϋσ ςτο ζότημα των επαφών 

ανϊμεςα ςτο Ιςλϊμ και τον Φριςτιανιςμϐ ςτον ευρωπαώκϐ χώρο κατϊ τουσ πρώιμουσ 

νεϐτερουσ χρϐνουσ, εποχό που απϐ τη μια μεριϊ διαμορφώνεται η ϋννοια τησ Ευρώπησ και 

απϐ την ϊλλη ςυγκροτοϑνται ςτα Βαλκϊνια εντϐπιεσ μουςουλμανικϋσ κοινϐτητεσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: υνδυαςμϐσ διαλϋξεων και ςεμιναρύου με ενεργϐ ςυμμετοχό των 

φοιτητών, χρόςη οπτικοϑ και κειμενικοϑ υλικοϑ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό εργαςύα (3000-3600 λϋξεισ) (30%), γραπτό τελικό εξϋταςη (70%).  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-235 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΘΨΜΑΝΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ (1300-1839) 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ελϋνη Γκαρϊ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: τα τϋλη του 13ου αι. δημιουργόθηκε ςτο βορειοδυτικϐ ϊκρο τησ πολιτικϊ 

κατακερματιςμϋνησ Μικρϊσ Αςύασ μια μικρό μουςουλμανικό ηγεμονύα με αρχηγϐ κϊποιον 

Οςμϊν μπϋη. Αντύθετα ϐμωσ με τισ υπϐλοιπεσ ηγεμονύεσ τησ εποχόσ, το κρϊτοσ του Οςμϊν 

επεκτϊθηκε εδαφικϊ και μετεξελύχθηκε ςε μια πολυεθνικό αυτοκρατορύα, την Οθωμανικό, η 

οπούα κυριϊρχηςε ςτα Βαλκϊνια, τη Μικρϊ Αςύα και τη Μϋςη Ανατολό για πϋντε αιώνεσ. 

Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό ιςτορύα τησ 

οθωμανικόσ επικρϊτειασ απϐ την παγύωςη του οθωμανικοϑ εμιρϊτου ςτισ αρχϋσ του 14ου 

αιώνα μϋχρι την ϋναρξη τησ εποχόσ των μεταρρυθμύςεων το 1839, που εγκαινύαςαν τη 

μετεξϋλιξη τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ ςε νεωτερικϐ κρϊτοσ. 

ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών με την ιςτορύα του 

οθωμανικοϑ κρϊτουσ και των πληθυςμών που ζοϑςαν ςτην επικρϊτειϊ του κατϊ τον ϑςτερο 

Μεςαύωνα και τουσ πρώιμουσ νεϐτερουσ χρϐνουσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ με ςυζότηςη, χρόςη οπτικοϑ και κειμενικοϑ υλικοϑ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό πρϐοδοσ (30%), γραπτό τελικό εξϋταςη (70%). 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 
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Ι-236 ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΜΟΙ ΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΦΨΡΟ (19οσ-20ϐσ ΑΙ.) 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα εξετϊζει την εμφϊνιςη του εθνικιςμοϑ και των εθνικών κρατών ςτα 

Βαλκϊνια κατϊ την περύοδο που καλϑπτει τον 19ο και τισ πρώτεσ δεκαετύεσ του 20οϑ αιώνα 

και ςε ςχϋςη με τον διαμελιςμϐ τησ οθωμανικόσ και αυςτριακόσ αυτοκρατορύασ. Η 

προςϋγγιςη εύναι ςυγκριτικό και ενςωματώνει ϐλεσ τισ περιπτώςεισ των βαλκανικών 

εθνικών κρατών (Ελλϊδα, ερβύα/Γιουγκοςλαβύα, Ρουμανύα, Βουλγαρύα, Αλβανύα). Η 

οργϊνωςη του μαθόματοσ ςτηρύζεται ςτην εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων θεματικών που 

ςυνδϋονται με το εθνικϐ φαινϐμενο ςτα Βαλκϊνια και ςυγκροτοϑν ξεχωριςτϋσ ενϐτητεσ. Η 

πρώτη ενϐτητα διερευνϊ τη ςχϋςη θρηςκεύασ και εθνικιςμοϑ ςτο βαλκανικϐ χώρο και τη 

ςχϋςη τησ εθνικόσ με ϊλλεσ μορφϋσ κοινωνικόσ ταυτϐτητασ. Η δεϑτερη προςεγγύζει το ζότημα 

των εθνικών επαναςτϊςεων και τη δημιουργύα των εθνικών κρατών και η τρύτη εξετϊζει τισ 

αντικρουϐμενεσ εθνικϋσ διεκδικόςεισ ςτα Βαλκϊνια.  

ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα απευθϑνεται ςε φοιτητϋσ του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών. Μϋςα απϐ την 

μελϋτη των ενοτότων αυτών η/ο φοιτότρια/ησ αποκτϊ τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και τη 

δυνατϐτητα μιασ κριτικόσ προςϋγγιςησ του εθνικοϑ φαινομϋνου. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ υποςτηριζϐμενεσ απϐ οπτικϐ υλικϐ και κεύμενα που 

διατύθενται ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του μαθόματοσ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Εξϋταςη προϐδου, γραπτό τελικό εξϋταςη.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-241 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ Ι: ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Oι αρχαιοελληνικϋσ πϐλεισ-κρϊτη παρουςιϊζουν ςημαντικό ποικιλύα 

πολιτευμϊτων, τα οπούα μϊλιςτα οργανώνονταν ςτο πλαύςιο τησ πολιτικόσ φιλοςοφύασ ςε 

περύπλοκα ςχόματα ομοιοτότων και αντιθϋςεων. Παρϊλληλα, φαύνεται να υπόρξε ϋντονοσ ο 

προβληματιςμϐσ ςχετικϊ με τη μετϊλλαξη, τον εκφυλιςμϐ ό την ολύςθηςό τουσ, φαινϐμενα τα 

οπούα θα όταν δυνατϐ να τεκμηριώνονται απϐ την ύδια την πολιτικό ιςτορύα. Σο μϊθημα αυτϐ 

αποβλϋπει ςτην παρουςύαςη των ςπουδαιϐτερων πτυχών τησ ςχετικόσ γραμματεύασ, 

πϊντοτε ςε ςυνϊρτηςη με τισ ςϑγχρονϋσ τουσ εξελύξεισ ςτην οικονομύα, την κοινωνύα, τουσ 

θεςμοϑσ και τη διπλωματύα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-242 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ ΙΙ: Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΡΨΜΗ ΑΠΟ ΣΟΝ 3ο Π.Φ. ΣΟΝ 1ο Μ.Φ. 

ΑΙ. 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Δουκϋλλησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Αντικεύμενο του μαθόματοσ η ειςαγωγό ςε μεύζονα ζητόματα τησ ρωμαώκόσ 

ιςτορύασ απϐ τον 3ο αιώνα π.Φ. ωσ τον 1ο αι. μ.Φ. κυρύωσ. Ιδιαύτερη ςημαςύα αποδύδεται ςτην 

μελϋτη μικροϑ ανθολογύου πηγών (φιλολογικών, επιγραφικών και αρχαιολογικών) που 

εικονογραφοϑν κϊποια απϐ τα ζητόματα αυτϊ. Σο μϊθημα ςτοχεϑει, πϋραν απϐ τη ςε αδρϋσ 
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γραμμϋσ παρουςύαςη τησ ςυγκεκριμϋνησ ιςτορικόσ περιϐδου, ςτη μϑηςη των φοιτητών ςτισ 

τεχνικϋσ και μεθϐδουσ ανϊλυςησ των πηγών. 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη του φοιτητό με το αντικεύμενο τησ ρωμαώκόσ ιςτορύασ και κυρύωσ η 

μϑηςό του ςτη μελϋτη και ιςτορικό ερμηνεύα ιςτορικών τεκμηρύων τησ περιϐδου. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη, προαιρετικϋσ γραπτϋσ εργαςύεσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-245 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ ΙV: ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΙΔΕΕ ΣΑ ΠΡΨΣΑ ΦΡΟΝΙΑ ΣΗ 

ΡΨΜΑέΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Δουκϋλλησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποτελεύ α) θεματικό εξειδύκευςη πτυχών του μαθόματοσ Ιςτορύα 

Αρχαύου Κϐςμου ΙΙ και β) χρονολογικό προϋκταςη του προαναφερθϋντοσ μαθόματοσ προσ 

τον δεϑτερο και τρύτο μεταχριςτιανικϐ αιώνα. Καταβϊλλεται προςπϊθεια παρουςύαςησ 

θεματογραφύασ ςχετικόσ με τα ακϐλουθα θϋματα: απϐψεισ περύ βαςιλεύασ· οι απϐψεισ περύ 

κρϊτουσ και νϐμου του Κικϋρωνα· τωικού και Επικοϑρειοι· κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ απϐψεισ 

Ρωμαύων νομομαθών (2οσ-3οσ αι.). Σο μϊθημα ςτηρύζεται ςε ανθολϐγιο κειμϋνων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ιςτορύα του Αρχαύου Κϐςμου ΙΙ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Ενθαρρϑνεται η ανϊληψη εργαςύασ. Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-256 ΒΤΖΑΝΣΙΟ ΚΑΙ ΔΤΗ (11οσ-15οσ ΑΙ.) 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ μαρνϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα εξετϊζονται οι ςχϋςεισ Βυζαντύου και Δϑςησ απϐ τον 11ο ϋωσ το 15ο 

αι. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτισ ςταυροφορύεσ. Αναλϑονται οι απϐψεισ τησ ςϑγχρονησ 

ιςτοριογραφύασ για το θϋμα και ερμηνεϑονται οι διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ των ερευνητών. 

Σο ενδιαφϋρον μασ εςτιϊζεται κυρύωσ ςτισ εικϐνεσ για τον ϊλλο που διαμορφώνουν 

Βυζαντινού και ςταυροφϐροι. Για την περύοδο απϐ το 13ο αι. κ.ε. εξετϊζονται οι εμπορικϋσ 

ςχϋςεισ με τισ ιταλικϋσ πϐλεισ και η θϋςη του Βυζαντινοϑ κρϊτουσ ςτην αναδυϐμενη διεθνό 

αγορϊ τησ ανατολικόσ Μεςογεύου. Εκτύθενται οι προςπϊθειεσ για την ϋνωςη των Εκκληςιών 

και ερμηνεϑονται τα αντικρουϐμενα κοινωνικϊ ςυμφϋροντα ενωτικών και ανθενωτικών. 

Σϋλοσ αναλϑονται οι πολιτιςμικϋσ επαφϋσ με τη Δϑςη και η αλληλεπύδραςη Βυζαντινών και 

δυτικών ςτο χώρο του Αιγαύου. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικό πρϐοδοσ, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-258 ΤΓΓΕΝΕΙΑ, ΓΑΜΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΝ ΟΘΨΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΨΡΟ (18οσ-19οσ ΑΙ.) 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Μαρύα ταματογιαννοποϑλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα εξετϊζεται η δομό και οργϊνωςη του οικιακοϑ χώρου ςτο 

μεταβαλλϐμενο πλαύςιο του ελληνο-οθωμανικοϑ χώρου του 18ου και του19ου αιώνα. 

Παρουςιϊζεται η ςϑνθεςη τησ οικιακόσ ομϊδασ, η λειτουργύα τησ ωσ μονϊδασ παραγωγόσ και 

κατανϊλωςησ, αλλϊ και ωσ φορολογικόσ μονϊδασ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτισ ςυγγενικϋσ 

ςχϋςεισ, τη ςημαςύα τησ ςυγκρϐτηςησ των ςυγγενικών δικτϑων, ςτην κλύμακα τησ 

κοινϐτητασ και τησ περιοχόσ, και επομϋνωσ ςτη λειτουργύα τησ γαμηλιακόσ αγορϊσ και των 
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γαμόλιων ςτρατηγικών, των κανϐνων και των πρακτικών τησ μεταβύβαςησ των αγαθών. 

Εξετϊζεται επύςησ η κανονιςτικό λειτουργύα του δικαιώκοϑ πλαιςύου, εκκληςιαςτικοϑ και 

κοςμικοϑ, ςτα ζητόματα τησ ςυγγϋνειασ και του γϊμου και οι τρϐποι με τουσ οπούουσ το 

θεςμικϐ πλαύςιο οριοθετεύ τισ πρακτικϋσ, επιτρϋπει αποκλύςεισ ό και μεταςχηματύζεται κϊτω 

απϐ την πύεςη των μεταβαλλϐμενων ςυνθηκών. 

ΣΟΦΟΙ: Ο φοιτητόσ καλεύται να κατανοόςει την κεντρικό ςημαςύα των ςυγγενικών ςχϋςεων 

ςτην κοινωνύα που μελετϊ. Ακϐμα, καλεύται να κατανοόςει την προςϋγγιςη εθνογραφικόσ και 

ιςτορικόσ ϋρευνασ ςτο πεδύο τησ οικογϋνειασ, του γϊμου και τησ ςυγγϋνειασ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη ό προφορικό και γραπτό παρουςύαςη εργαςιών για 

ϐςουσ φοιτητϋσ παρακολουθοϑν ςυςτηματικϊ το μϊθημα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-265 Η ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΨΝ «ΛΑΨΝ ΦΨΡΙ ΙΣΟΡΙΑ» 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Μαρύα ταματογιαννοποϑλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα εξετϊζεται η ηγεμονικό ςυγκρϐτηςη τησ Ευρώπησ κατϊ το 16ο 

αιώνα, μϋςα απϐ την ιςτορύα τησ ιςπανικόσ κυριαρχύασ ςε ςημαντικϐ τμόμα τησ αμερικανικόσ 

ηπεύρου. Σρεισ εύναι οι κεντρικϋσ θεματικϋσ ενϐτητεσ που παρουςιϊζονται. Η πρώτη θεματικό 

ενϐτητα, εξετϊζει τη μεςογειακό-ευρωπαώκό πορεύα προσ το «1492», την ευρωπαώκό δηλαδό 

επϋκταςη κατϊ το 15ο και το 16ο αιώνα, χαρτογραφώντασ την «ϋξοδο» του ευρωπαώκοϑ 

ναυτικοϑ και εμπορικοϑ κϐςμου ςτον Ατλαντικϐ και τισ ςυνθόκεσ εκεύνεσ που κατϋςτηςαν 

δυνατϋσ τισ εξερευνητικϋσ αποςτολϋσ και την ευρωπαώκό επϋκταςη, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο 

μεςογειακϐ κϐςμο και τισ ιβηρικϋσ μοναρχύεσ. Η δεϑτερη θεματικό ενϐτητα εξετϊζει τισ 

επιπτώςεισ τησ κατϊκτηςησ αμερικανικών εδαφών απϐ το ιςπανικϐ ςτϋμμα κατϊ το 16ο 

αιώνα ςτουσ τοπικοϑσ πληθυςμοϑσ, αλλϊ και ςτουσ απούκουσ, τη νϋα τϊξη πραγμϊτων που 

επιβϊλλουν οι κατακτητϋσ και τισ μορφϋσ ηγεμονύασ –κοινωνικόσ, οικονομικόσ, πολιτιςμικόσ. 

Σϋλοσ, η τρύτη θεματικό ενϐτητα του μαθόματοσ επιχειρεύ να παρουςιϊςει το νομικϐ-

φιλοςοφικϐ-θεολογικϐ πλαύςιο, μϋςα ςτο οπούο, κατϊ το 16ο αιώνα, ςυζητόθηκε, 

τοποθετόθηκε, απϋκτηςε νομιμϐτητα ό αποτϋλεςε αντικεύμενο κριτικόσ η κατϊκτηςη και 

κυριαρχύα των Ιςπανών ςτην Κεντρικό και Νϐτια Αμερικό. Εξετϊζονται επομϋνωσ οι τρϐποι 

με τουσ οπούουσ προςεγγύςτηκε, την περύοδο τησ κατϊκτηςησ, το ηθικϐ ζότημα που ϋθετε η 

δρϊςη των κατακτητών και το πολιτικϐ ζότημα τησ νομιμϐτητασ ό μη τησ ιςπανικόσ 

κυριαρχύασ ςε αμερικανικϊ εδϊφη. Σελικϊ, ςτο μϊθημα εξετϊζονται οι τρϐποι ϋνταξησ των 

«λαών χωρύσ ιςτορύα» ςτα οικονομικϊ και πολιτικϊ προτϊγματα του ευρωπαώκοϑ κϐςμου και 

το πλαύςιο τησ νομιμοπούηςησ τησ ευρωπαώκόσ κυριαρχύασ.  

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τισ απαρχϋσ τησ ιςτορικόσ διαδικαςύασ η οπούα 

ςυνϋδεςε τον μη-ευρωπαώκϐ κϐςμο με την Ευρώπη και ϐριςε τισ μορφϋσ ηγεμονύασ και τη 

νομιμοπούηςη τησ κυριαρχύασ τησ ςτουσ «λοιποϑσ» του πλανότη. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη (40%), προαιρετικϋσ εργαςύεσ και παρουςύαςό τουσ ςε 

κϊθε μύα απϐ τισ τρεισ ενϐτητεσ (60% τησ βαθμολογύασ). 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-267 ΤΓΦΡΟΝΗ ΕΤΡΨΠΑέΚΗ ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΛΗ 18ου-ΑΡΦΕ 20οϑ ΑΙ.) 

ΔΙΔΑΚΨΝ: πϑροσ Καρϊβασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα εξετϊζονται οι εξόσ θεματικϋσ ενϐτητεσ: Βιομηχανικό Επανϊςταςη – 

Γαλλικό Επανϊςταςη – Η Ευρώπη μετϊ το 1815 και τα επαναςτατικϊ κινόματα – 
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Αςτικοπούηςη και εκβιομηχϊνιςη τον 19ο αιώνα – Δημιουργύα εθνικών κρατών – Ο θρύαμβοσ 

και η κρύςη του ευρωπαώκοϑ καπιταλιςμοϑ (1870-1914). Ιδιαύτερο βϊροσ δύνεται ςτισ δϑο 

επαναςτϊςεισ (βιομηχανικό και γαλλικό) που ϊλλαξαν τη μορφό και καθϐριςαν ςε μεγϊλο 

βαθμϐ την πορεύα τησ Ευρώπησ. ε κϊθε ενϐτητα προηγεύται ςϑντομη ειςαγωγό και 

χρονολογικό παρουςύαςη των γεγονϐτων-ςημεύων αναφορϊσ και επακολουθεύ η ανϊλυςη 

των παραγϐντων που επηρϋαςαν τισ εξελύξεισ καθώσ και των μηχανιςμών που 

χαρακτηρύζουν τισ νϋεσ ιςτορικϋσ πραγματικϐτητεσ. 

ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα ανόκει ςτα υποχρεωτικϊ μαθόματα και προςφϋρεται ςτον πρώτο κϑκλο 

ςπουδών με ςτϐχο τη γνωριμύα των φοιτητών με τισ κυριϐτερεσ θεματικϋσ τησ ςϑγχρονησ 

Ευρωπαώκόσ Ιςτορύασ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ υποςτηριζϐμενεσ απϐ οπτικϐ υλικϐ και φωτοτυπύεσ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

Ι-272 ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΗ ΕΤΡΨΠΑέΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ποθητό Φαντζαροϑλα 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα ειςϊγει την αναλυτικό κατηγορύα του φϑλου ςτην ιςτορύα τησ 

εργαςύασ και τησ ταξικόσ ςυγκρϐτηςησ. τϐχοσ εύναι να γύνει κατανοητό η νϋα ϋννοια τησ 

εργαςύασ που αναδϑεται το δϋκατο ϋνατο αιώνα και να εξεταςτοϑν τα χαρακτηριςτικϊ αυτόσ 

τησ ϋννοιασ. Κεντρικϐ ζότημα τησ ιςτορύασ τησ γυναικεύασ εργαςύασ εύναι η ερμηνεύα του κατϊ 

φϑλο καταμεριςμοϑ εργαςύασ και τησ παρουςύασ των γυναικών ςτισ χαμηλϐμιςθεσ, 

περιςταςιακϋσ και χαμηλοϑ κϑρουσ εργαςύεσ. Η ϋνταξη του φϑλου ςτην ιςτορύα τησ εργαςύασ 

αποςκοπεύ ςτο να εξεταςτεύ με ποιουσ τρϐπουσ οι αντιλόψεισ για τη θηλυκϐτητα και τον 

ανδριςμϐ διαμϐρφωςαν ςχϋςεισ υποταγόσ και κυριαρχύασ και με ποιουσ τρϐπουσ αυτϋσ 

ϐριζαν μηχανιςμοϑσ αποκλειςμοϑ και ενςωμϊτωςησ ςτην εργαςύα και ςτο εργατικϐ κύνημα.  

ΣΟΦΟΙ: Να γύνει κατανοητό η μετϊβαςη απϐ την προβιομηχανικό ςτη βιομηχανικό κοινωνύα 

και η ςυμβολό τησ γυναικεύασ εργαςύασ ςε αυτό τη μετϊβαςη. Να παρακολουθόςουμε το 

μεταςχηματιςμϐ τησ γυναικεύασ εργαςύασ ςτο δεϑτερο μιςϐ του δεκϊτου ενϊτου αιώνα και 

την επύδραςη τησ εργατικόσ νομοθεςύασ ςε αυτό. Να αναλϑςουμε τον τρϐπο με τον οπούο το 

φϑλο επηρϋαςε τισ ϋννοιεσ τησ ειδύκευςησ, τεχνολογύασ και καταμεριςμοϑ εργαςύασ.  

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ. το μϊθημα θα χρηςιμοποιηθεύ η ελληνικό και 

αγγλϐγλωςςη βιβλιογραφύα τησ ιςτορύασ τησ εργαςύασ, καθώσ και αυτοβιογραφικϋσ και 

προφορικϋσ πηγϋσ που αναδεικνϑουν την εμπειρύα τησ τϊξησ και τησ εργαςύασ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό τελικό εξϋταςη.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΓΛ-300 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΓΛΨΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Κώςτασ Κανϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: ε αυτϐ το μϊθημα οι φοιτητϋσ ειςϊγονται ςτη γλωςςολογύα, τον κλϊδο που ϋχει 

ωσ αντικεύμενϐ του τη μελϋτη των φυςικών γλωςςών, απϐ τυπικόσ και λειτουργικόσ 

πλευρϊσ. Εξετϊζονται η ιςτορύα και οι βαςικϋσ αρχϋσ τησ ςϑγχρονησ γλωςςολογύασ και 

δύνεται ϋμφαςη ςτην παρουςύαςη των επιπϋδων τησ γλωςςολογικόσ ανϊλυςησ ( φωνητικό & 

φωνολογύα, μορφολογύα, ςϑνταξη, ςημαςιολογύα). Δεδομϋνου ϐτι επιχειρεύ να καλϑψει 

βαςικϋσ θεωρητικϋσ ανϊγκεσ εκκολαπτϐμενων κοινωνικών επιςτημϐνων, το μϊθημα εξετϊζει 
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ϐχι μϐνο την τυπικό (βλ. παραπϊνω) αλλϊ και τη κοινωνικο-λειτουργικό πλευρϊ τησ 

γλώςςασ (πραγματολογύα, κοινωνιογλωςςολογύα) επιχειρώντασ, ϋτςι, μια ςϑνδεςη τησ 

γλώςςασ ωσ πανανθρώπινου (γνωςτικοϑ) φαινομϋνου και τησ γλώςςασ ωσ ςυγκεκριμϋνου 

επικοινωνιακοϑ κώδικα (δηλαδό ωσ κοινωνικϊ τοποθετημϋνησ πραγματικϐτητασ και 

εμπειρύασ). 

ΣΟΦΟΙ: Nα εξοικειώςει τον φοιτητό των κοινωνικών επιςτημών με τισ γενικϋσ αρχϋσ τησ 

(δομικόσ και γενετικόσ-μεταςχηματιςτικόσ) γλωςςολογύασ και ςυγκεκριμϋνα: α) με την 

τυπικό μελϋτη του κϊθε επιπϋδου γλωςςικόσ ανϊλυςησ και β) με τη λειτουργικό πλευρϊ τησ 

γλώςςασ. 

MΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη, πρακτικϋσ αςκόςεισ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

AΞΙΟΛΟΓΗΗ: Εργαςύεσ/αςκόςεισ, πρϐοδοσ, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΓΛ-311 ΚΟΙΝΨΝΙΟΓΛΨΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Κώςτασ Κανϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Οριςμϐσ τησ κοινωνιογλωςςολογύασ, ςχετικού κλϊδοι, κοινωνικού παρϊγοντεσ και 

διαςτϊςεισ τησ γλωςςικόσ ποικιλϐτητασ, γλωςςικό ποικιλϐτητα και γλωςςικϋσ ποικιλύεσ 

(φϑλο, ηλικύα, κοινωνικό τϊξη, ςεξιςμϐσ και ςτερεϐτυπα), χρόςεισ τησ γλώςςασ: περιβϊλλον, 

ϑφοσ και επύπεδα ϑφουσ, θεωρύα προςαρμογόσ, πολϑγλωςςεσ γλωςςικϋσ κοινϐτητεσ, 

διατόρηςη και μεταβολό γλώςςασ, καθομιλοϑμενεσ, πρϐτυπεσ και κρεολϋσ γλώςςεσ, γλώςςεσ 

pidgin και lingua franca, γεωγραφικό και κοινωνικό ποικιλϐτητα: διϊλεκτοι και 

κοινωνιϐλεκτοι, γλωςςικό αλλαγό, εθνϐτητα και κοινωνικϊ δύκτυα, λειτουργύεσ του λϐγου, 

γλωςςικό ευγϋνεια και διαπολιτιςμικό επικοινωνύα, γλωςςικϐσ προγραμματιςμϐσ και 

γλωςςικό εκπαύδευςη, διγλωςςύα και διμορφύα, οι ϋρευνεσ του Labov, ο επεξεργαςμϋνοσ και 

ο περιοριςμϋνοσ κώδικασ του Bernstein. 

ΣΟΦΟΙ: Πρώτον, να γύνει ςαφϋσ ϐτι οι γλώςςεσ δεν εύναι ομοιογενεύσ και ϐτι ο καθϋνασ μασ 

ϋχει ϋνα γλωςςικϐ ρεπερτϐριο (χειρύζεται δηλ. περιςςϐτερεσ απϐ μύα γλωςςικϋσ ποικιλύεσ 

ανϊλογα με την περύςταςη). Δεϑτερον, να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ με τα κϑρια θϋματα που 

απαςχολοϑν τη ςϑγχρονη κοινωνιογλωςςολογικό ϋρευνα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη, πρακτικϋσ αςκόςεισ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα – εύναι ϐμωσ χρόςιμο να ϋχει κανεύσ βαςικϋσ γνώςεισ γενικόσ 

γλωςςολογύασ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Εργαςύα ό/και γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΟΙ-400 ΑΡΦΕ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φρύςτοσ Μπϋλλασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα πραγματεϑεται τη ςχϋςη Αγορϊσ και Κρϊτουσ ςτην οικονομικό ζωό 

υπϐ το πρύςμα τησ ςϑγχρονησ οικονομικόσ θεωρύασ. Αρχικϊ αναλϑονται βαςικϋσ ϋννοιεσ ϐπωσ 

οι οικονομικϋσ επιλογϋσ και το κϐςτοσ τουσ, η ςυνολικό παραγωγό και η μεγϋθυνςό τησ, το 

βιοτικϐ επύπεδο μιασ χώρασ, η ανταλλαγό και το χρόμα. το μικροοικονομικϐ ςκϋλοσ τησ 

ανϊλυςησ παρουςιϊζεται το υπϐδειγμα τησ ελεϑθερησ αγορϊσ και οι περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ 

η αγορϊ αποτυγχϊνει (εξωτερικϐτητεσ, δημϐςια αγαθϊ, μονοπώλιο, οικονομικό ανιςϐτητα). 

Αυτϐ οδηγεύ ςτη εξϋταςη τησ παρϋμβαςησ του κρϊτουσ ςτην αγορϊ (ϋμμεςη και ϊμεςη 

φορολογύα, δαςμού, επιδοτόςεισ, ρϑθμιςη των αγορών), αλλϊ και ςτον αυτϐνομο ρϐλο του 
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ςτην οικονομύα (κρατικό παραγωγό δημοςύων αγαθών, μεταβιβαςτικϋσ πληρωμϋσ, δημϐςιεσ 

επενδϑςεισ). Απϐ μακροοικονομικό ςκοπιϊ παρουςιϊζονται τα δϑο αντιμαχϐμενα 

υποδεύγματα (Κεϒνςιανϐ και Μονεταριςτικϐ) και οι διαφορϋσ που αυτϊ ςυνεπϊγονται για τισ 

επιδρϊςεισ τησ δημοςιονομικόσ και νομιςματικόσ πολιτικόσ ςτα ςυνολικϊ μεγϋθη τησ 

οικονομύασ (ΑΕΠ, ανεργύα, τιμϋσ, ιςοζϑγιο πληρωμών). 

ΣΟΦΟΙ: Να εμπλουτιςθοϑν οι γνώςεισ των φοιτητών για τον τρϐπο λειτουργύασ των 

ςϑγχρονων οικονομικών ςυςτημϊτων και να αποκτηθεύ εκ μϋρουσ τουσ κριτικό ικανϐτητα 

αξιολϐγηςησ αυτόσ τησ λειτουργύασ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ που υποςτηρύζονται απϐ υλικϐ τοποθετημϋνο ςτο 

πρϐγραμμα VISTA. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικό εξϋταςη προϐδου, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΟΙ-402 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΧΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φρύςτοσ Μπϋλλασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Εξετϊζεται η πορεύα τησ οικονομικόσ ςκϋψησ απϐ το δεϑτερο όμιςυ του 18ου 

αιώνα ωσ τισ μϋρεσ μασ. ημεύο αφετηρύασ, μετϊ απϐ ςϑντομεσ αναφορϋσ ςτουσ Υυςιοκρϊτεσ 

και ςτο Μερκαντιλιςμϐ, αποτελεύ η ςυμβολό του A. Smith ςτην οικονομικό ςκϋψη. Αναλϑεται 

επύςησ το ϋργο των κλαςςικών οικονομολϐγων του 19ου αιώνα (Ricardo, Malthus, Mill) αλλϊ 

και των ουτοπικών ςοςιαλιςτών. Ακολουθεύ η παρουςύαςη τησ θεωρύασ του Marx για την 

φϑςη και δυναμικό του καπιταλιςμοϑ. Εξετϊζονται ςτη ςυνϋχεια η ανϊδυςη τησ νεοκλαςικόσ 

θεωρύασ και η αντύδραςη ςε αυτόν απϐ ςτοχαςτϋσ ϐπωσ ο Veblen και ο Hobson. Η ςυμβολό 

του Κeynes ςτη διαμϐρφωςη των μεταπολεμικών ιδεών για τον ρϐλο του κρϊτουσ ςτην 

οικονομύα και η αντύδραςη ςτον κεϒνςιανιςμϐ με την επανεμφϊνιςη τησ ποςοτικόσ θεωρύασ 

του χρόματοσ ολοκληρώνουν την θεματολογύα. 

ΣΟΦΟΙ: Βαςικϐσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η εμπϋδωςη τησ ιςτορικϐτητασ των 

οικονομικών θεωριών, δηλαδό η κατανϐηςη απϐ τουσ φοιτητϋσ ϐτι οι οικονομικϋσ θεωρύεσ  

εξαρτώνται απϐ τον ιςτορικϐ χρϐνο μϋςα ςτον οπούο παρϊγονται. Ιδιαύτερη προςοχό δύνεται 

ςυνεπώσ ςτη ςχϋςη των επιμϋρουσ θεωριών με την ιςτορικό φϊςη κατϊ την οπούα 

διατυπώθηκαν καθώσ και ςτισ επιπτώςεισ τουσ ςτη διαμϐρφωςη ιδεολογικών ρευμϊτων. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προαιρετικό εξϋταςη προϐδου, γραπτό τελικό εξϋταςη. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΟΙ-404 ΘΕΨΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φρύςτοσ Μπϋλλασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα ϋχει ςκοπϐ την εξϋταςη, απϐ θεωρητικό ςκοπιϊ, των προβλημϊτων 

που αντιμετωπύζουν οι λιγϐτερο αναπτυγμϋνεσ οικονομύεσ. Αναλϑεται η ϋννοια τησ 

οικονομικόσ ανϊπτυξησ, καθώσ και οι επιπτώςεισ τησ δυαδικόσ οικονομικόσ διϊρθρωςησ και 

του πλεονϊζοντοσ εργατικοϑ δυναμικοϑ ςτην αναπτυξιακό διαδικαςύα. Εξετϊζεται το θϋμα 

τησ επιλογόσ του βαθμοϑ ϋνταςησ κεφαλαύου ςτη διαδικαςύα κεφαλαιακόσ ςυςςώρευςησ και 

τα πολιτικϊ διλόμματα που ανακϑπτουν απϐ κϊθε επιλογό. Αναλϑεται επύςησ το ζότημα των 

διεθνών οικονομικών ςχϋςεων των λιγϐτερο αναπτυγμϋνων χωρών. Σϋλοσ, με αναφορϊ ςτα 
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προβλόματα των λιγϐτερο αναπτυγμϋνων χωρών, επιχειρεύται διευκρύνιςη εννοιών ϐπωσ η 

φτώχεια, η ανιςϐτητα ςτη διανομό του ειςοδόματοσ και η οικονομικό ευημερύα. 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των φοιτητών με τη βιβλιογραφύα των θεματικών που παρουςιϊζονται 

ςτο μϊθημα και η ανϊπτυξη τησ δυνατϐτητασ κατανϐηςησ και παρουςύαςησ ςε γραπτϐ και 

προφορικϐ επύπεδο των ςχετικών προβληματιςμών. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, υποςτηρικτικϐ υλικϐ τοποθετημϋνο ςτο πρϐγραμμα VISTA. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΞΓΛ-01,02,03,04 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5 

ΞΓΛ-11,12,13,14 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5 

ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΠΑ/-001 ΟΧΕΙ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΟΤ (ΜΕΛΑΝΗΙΑ, ΑΥΡΙΚΗ) 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Αιμύλιοσ Σςεκϋνησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Ϊννοιεσ ςϑνθετεσ ϐπωσ «πρϐςωπο», «εαυτϐσ» και «ϊτομο» αποτελοϑν ιςτορικϊ, 

πολιτιςμικϊ και κοινωνικϊ οριζϐμενεσ κατηγορύεσ. τϐχοσ τησ πρώτησ ενϐτητασ εύναι να 

δεύξουμε ϐτι οι κατηγορύεσ αυτϋσ δεν εύναι ϋμφυτεσ αλλϊ πολιτιςμικϊ/κοινωνικϊ 

προςδιοριςμϋνεσ και ϐτι υπϐκεινται ςε ιςτορικοϑσ μεταςχηματιςμοϑσ. ημαςύα ϋχει επύςησ 

να δεύξουμε πωσ ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ (ιδιαύτερα ϐςον αφορϊ τη ςχϋςη «κοινωνύασ» και 

«ατϐμου», μια αντύθεςη που ςτούχειωςε τισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ). Σα ερωτόματα ςτα οπούα 

καλοϑμαςτε να απαντόςουμε εύναι τα εξόσ: μποροϑμε να διακρύνουμε απϐλυτα το 

«πρϐςωπο» απϐ το «ϊτομο»; Σο «πρϐςωπο»-ρϐλοσ (personnage) απϐ τον «εαυτϐ»; 

τη δεϑτερη ενϐτητα παρουςιϊζουμε κϊποια απϐ τα ςημαντικϐτερα κεύμενα ϐπου 

προςεγγύζονται οι παραπϊνω ϋννοιεσ μϋςα απϐ παραδεύγματα απϐ τη Μελανηςύα και την 

υποςαχϊρια Αφρικό. Αναδεικνϑουμε τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςε ϋνα «Μελανηςιακϐ» και ϋνα 

«Αφρικανικϐ» πρϐςωπο και ιδιαύτερα το γεγονϐσ ϐτι το πρώτο μελετόθηκε κυρύωσ μϋςα απϐ 

τισ ανταλλαγϋσ και το κοινωνικϐ φϑλο ενώ το δεϑτερο προςεγγύςτηκε μϋςα απϐ τισ 

αναπαραςτϊςεισ και τη θρηςκεύα. Προςπαθοϑμε ϐμωσ ταυτϐχρονα να τονύςουμε τα κοινϊ 

ςημεύα τουσ.  

Οι ανθρωπολϐγοι που αςχολόθηκαν και αςχολοϑνται με τισ ϋννοιεσ του «προςώπου», του 

«εαυτοϑ», του «ατϐμου» (και τησ ςχϋςησ τουσ με την ιδϋα τησ «κοινωνύασ») ύςωσ λϐγω του 

ύδιου του αντικειμϋνου τουσ, λογαριϊςτηκαν πολϑ νωρύσ και ϋντονα με κϊποια θεμελιώδη 

επιςτημολογικϊ ερωτόματα που απαςχολοϑν την κοινωνικό ανθρωπολογύα εν γϋνει ϐπωσ: 

ςυνιςτϊ το «ϊτομο» μια ιδιαιτερϐτητα του δυτικοϑ πολιτιςμοϑ; Πωσ μποροϑμε να 

χρηςιμοποιόςουμε την αντύθεςη εμεύσ/ϊλλοι – αναπϐφευκτη διϊςταςη του ανθρωπολογικοϑ 

εγχειρόματοσ αλλϊ και καταςκευό του ανθρωπολογικοϑ λϐγου – για να μελετόςουμε 

διαπολιτιςμικϊ την ϋννοια του προςώπου; την τρύτη και τελευταύα ενϐτητα παρουςιϊζουμε 

κϊποιεσ λϑςεισ και απαντόςεισ ςτα παραπϊνω ερωτόματα.  

TOXOI: Να ειςαγϊγουμε τουσ φοιτητϋσ ςε μια αναλυτικό κατηγορύα τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ παρουςιϊζοντασ και αναλϑοντασ κεύμενα. Σο ςεμινϊριο χωρύζεται ςε τρεισ 

ενϐτητεσ. Κϊθε ενϐτητα περιλαμβϊνει ϋξι με οκτώ κεύμενα. ήλα τα κεύμενα μιασ ενϐτητασ θα 
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παρουςιϊζονται ςε δυο ςυνεδρύεσ (δυο τρύωρα). Θα ακολουθεύ ςυζότηςη για το κϊθε κεύμενο 

ξεχωριςτϊ, και για το ςϑνολο των κειμϋνων τησ κϊθε θεματικόσ ενϐτητασ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ανθρωπολογύα τησ ςυγγϋνειασ, αγγλικϊ ΙV.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Κϊθε φοιτητόσ θα παρουςιϊςει δυο ό τρύα κεύμενα ενώ θα υποβϊλει μια γραπτό 

περύληψη ϐλων των κειμϋνων του ςεμιναρύου. Σϋλοσ, θα επιλϋξει ϋνα θϋμα εργαςύασ με τον 

διδϊςκοντα. Η βαθμολογύα διαμορφώνεται βϊςει των παρουςιϊςεων, τησ ςυμμετοχόσ και 

τησ τελικόσ εργαςύασ.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-004 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ ΙΙΙ: ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΑΡΦΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΨΝ ΠΗΓΨΝ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-020 ΠΗΓΕ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΨΝ ΟΘΨΜΑΝΙΚΨΝ ΒΑΛΚΑΝΙΨΝ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ελϋνη Γκαρϊ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η πρακτικό ϊςκηςη εξετϊζει τα διϊφορα εύδη πηγών που ϋχει ςτη διϊθεςό του ο 

ιςτορικϐσ που ερευνϊ την ιςτορύα των οθωμανικών Βαλκανύων απϐ την εμφϊνιςη των 

Οθωμανών ςτα Βαλκϊνια μϋχρι την εποχό του Σανζιμϊτ. το πλαύςιο τησ ϊςκηςησ θα 

εξεταςτοϑν τα κυριϐτερα εύδη πηγών, οθωμανικών και μη, και θα διερευνηθοϑν οι 

δυνατϐτητεσ και τα ϐριϊ τουσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτισ αρχειακϋσ πηγϋσ. 

ΣΟΦΟΙ: Η ϊςκηςη αποςκοπεύ ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ κυριϐτερεσ πηγϋσ τησ 

ιςτορύασ των οθωμανικών Βαλκανύων και την ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ ςτη χρόςη των 

πηγών. τϐχοσ τησ ϊςκηςησ εύναι επύςησ η εκπαύδευςη των φοιτητών ςτη ςυγγραφό μιασ 

πρωτϐτυπησ εργαςύασ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: εμινϊριο με ενεργϐ ςυμμετοχό των φοιτητών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ιςτορύα τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ (1300-1839) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Οι φοιτητϋσ θα αξιολογηθοϑν κατϊ 30% απϐ τη ςυμμετοχό και δραςτηριϐτητϊ 

τουσ ςτισ εβδομαδιαύεσ ςυναντόςεισ, ςτισ οπούεσ η παρουςύα εύναι υποχρεωτικό, και κατϊ 

70% απϐ τη γραπτό εργαςύα (4000-5000 λϋξεισ) που θα παραδώςουν ςτο τϋλοσ του 

εξαμόνου. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-022 ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ  

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Πηνελϐπη Σοπϊλη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: την πρακτικό αυτό ϊςκηςη οι φοιτητϋσ/τριεσ θα κληθοϑν να επεξεργαςτοϑν 

περαιτϋρω ζητόματα που αφοροϑν ςτη ςϑγχρονη μελϋτη του ρατςιςμοϑ και τησ 

μετανϊςτευςησ μϋςα απϐ τη ςυγγραφό μικρών εργαςιών και παρουςιϊςεων αλλϊ και 

αςκόςεισ ςτο πεδύο. 

ΣΟΦΟΙ: Να αςκηθοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ ςτη βιβλιογραφικό ϋρευνα, τη ςυγγραφό, και τισ 

μεθϐδουσ επιτϐπιασ ϋρευνασ ςε μεταναςτευτικοϑσ πληθυςμοϑσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: εμινϊρια ςτα πλαύςια των οπούων οι φοιτητϋσ/τριεσ θα μελετοϑν, 

παρουςιϊζουν και ςυγγρϊφουν κεύμενα που αφοροϑν μεταναςτευτικϋσ ομϊδεσ. 
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ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Μετανϊςτευςη και Μειονϐτητεσ: Ανθρωπολογικϋσ Προςεγγύςεισ ό/και 

Μετανϊςτευςη και Ρατςιςμϐσ: Ανθρωπολογικϋσ Προςεγγύςεισ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: υμμετοχό ςτο μϊθημα, παρουςιϊςεισ και γραπτϋσ εργαςύεσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-024 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Πανϐπουλοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: ε αυτόν την πρακτικό ϊςκηςη, οι φοιτητϋσ καλοϑνται να εμβαθϑνουν 

βιβλιογραφικϊ και να αςχοληθοϑν ερευνητικϊ με το πώσ εφαρμϐζεται η ανθρωπολογικό 

προςϋγγιςη ςτη μελϋτη τησ μουςικόσ. Η ϊςκηςη αποτελεύ προϋκταςη, με ϋμφαςη ςτο 

ερευνητικϐ επύπεδο, του μαθόματοσ «Ανθρωπολογύα τησ μουςικόσ», το οπούο προςφϋρεται 

ςτο γ΄ εξϊμηνο ςπουδών (βλ. τη ςχετικό περιγραφό του μαθόματοσ). 

ΣΟΦΟΙ: τϐχοσ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ εύναι η εξοικεύωςη των φοιτητών με τη 

βιβλιογραφικό και επιτϐπια ϋρευνα και τη ςυγγραφό επιςτημονικόσ εργαςύασ πϊνω ςε 

ζητόματα που ϊπτονται των πιο πρϐςφατων εξελύξεων ςτην ανθρωπολογύα τησ μουςικόσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Οργϊνωςη απϐ τον κϊθε φοιτητό/φοιτότρια ενϐσ ερευνητικοϑ 

προγρϊμματοσ, βαςιςμϋνου ςε βιβλιογραφικό ό επιτϐπια ϋρευνα. Παρουςύαςη των 

διαδοχικών ςταδύων τησ ερευνητικόσ εργαςύασ. υμπληρωματικϊ: Διαλϋξεισ, ακρϐαςη 

μουςικών παραδειγμϊτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ανθρωπολογύα τησ μουςικόσ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ, γραπτό εργαςύα. 

ΠΑ/-026 ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: πϑροσ Καρϊβασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα επικεντρώνεται ςε τρεισ θεματικϋσ ενϐτητεσ που εξετϊζονται 

παρϊλληλα. Θϋμα τησ πρώτησ ενϐτητασ εύναι το αντικεύμενο και οι τεχνικϋσ τησ Ιςτορικόσ 

Δημογραφύασ (Κοινωνικό ιςτορύα, δημογραφύα και «γϋννηςη» τησ Ιςτορικόσ Δημογραφύασ - 

Πρακτικό εφαρμογό των τεχνικών). Η δεϑτερη ενϐτητα εξετϊζει την ιςτορύα του πληθυςμοϑ 

(Εξϋλιξη του παγκϐςμιου πληθυςμοϑ απϐ την παλαιολιθικό εποχό μϋχρι ςόμερα - Θεωρύεσ 

περύ πληθυςμοϑ και δημογραφικϋσ πολιτικϋσ). Σϋλοσ, θϋματα τησ τρύτησ ενϐτητασ εύναι η 

δημογραφικό ανϊλυςη - αςτικό δημογραφύα - ανϊλυςη των δημογραφικών ςυμπεριφορών, 

16οσ-19οσ αιώνασ - ςυγκρϐτηςη του αςτικοϑ πληθυςμοϑ και μεταναςτεϑςεισ, 18οσ-20ϐσ αι. 

Ελληνικό Ιςτοριογραφύα. 

ΣΟΦΟΙ: Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην καλϑτερη δυνατό κατανϐηςη των τεχνικών και μεθϐδων 

τησ ιςτορικόσ δημογραφύασ και ςτην ανϊπτυξη των δεξιοτότων των φοιτητών ςτον χώρο 

αυτϐ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ και αςκόςεισ κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Παρουςύα και ςυμμετοχό των φοιτητών ςτο μϊθημα. Γραπτϋσ εργαςύεσ κατϊ τη 

διϊρκεια του εξαμόνου. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 
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ΠΑ/-028 ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΓΑΘΨΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΟΘΨΜΑΝΙΚΟ 

ΦΨΡΟ, 18οσ-19οσ ΑΙΨΝΑ.  

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Μαρύα ταματογιαννοποϑλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η πρακτικό αυτό ϊςκηςη εξοικειώνει τουσ εμπλεκϐμενουσ φοιτητϋσ, -τριεσ με τα 

ζητόματα που θϋτει η ςχετικό βιβλιογραφύα και με τα διαθϋςιμα corpus τεκμηρύων.  

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Εβδομαδιαύεσ ςυναντόςεισ τησ ομϊδασ, ειςηγόςεισ τησ υπεϑθυνησ τησ 

ϊςκηςησ, ςυμμετοχό και παρουςιϊςεισ των εμπλεκομϋνων φοιτητών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: υγγϋνεια, γϊμοσ, οικογϋνεια ςτον οθωμανικϐ και ελληνικϐ χώρο, 

Ανθρωπολογύα τησ ςυγγϋνειασ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Τποχρεωτικό ςυμμετοχό και παρουςιϊςεισ εργαςιών ςτισ ςυναντόςεισ, γραπτό 

τελικό εργαςύα βαςιζϐμενη ςε αρχειακϐ υλικϐ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-030 ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΥΙΑ ΣΟΤ ΒΤΖΑΝΣΙΟΤ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ μαρνϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το μϊθημα αναλϑεται η ιςτοριογραφύα για τη Βυζαντινό αυτοκρατορύα. 

Εξετϊζεται η ςυγκρϐτηςη του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου των «Βυζαντινών ςπουδών», κατϊ το 

19ο αι., τϐςο ςτην Ευρώπη, ϐςο και ςτην Ελλϊδα. κιαγραφοϑνται τα ςημαντικϐτερα 

ιςτοριογραφικϊ ρεϑματα απϐ την εποχό αυτό ϋωσ και ςόμερα. Γύνονται εκτενεύσ αναφορϋσ 

ςτισ μεγϊλεσ ιςτοριογραφικϋσ ςυζητόςεισ, που ϋλαβαν χώρα ςτα πλαύςια του επιςτημονικοϑ 

πεδύου των «Βυζαντινών ςπουδών», ϐπωσ η «ελληνικϐτητα» του Βυζαντύου, οι ςλαβικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ, η «φεουδαρχύα» και οι αναλογύεσ με το δυτικϐ μεςαύωνα, οι ςταυροφορύεσ 

κ.ϊ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Ειςαγωγό ςτην Κοινωνικό και Πολιτιςμικό Ιςτορύα του Βυζαντύου. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-034 ΠΡΑΓΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Κώςτασ Κανϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η πραγματολογύα ςτη γλωςςικό επιςτόμη μπορεύ κατ' αρχόν να οριςτεύ ωσ 

ανϊλυςη του πώσ (και του γιατύ) επιτελοϑμε πρϊξεισ με τισ λϋξεισ – ςυχνϊ δε αναπϊντεχα 

πρϊγματα, ϐπωσ το να προςβϊλουμε ϋνα φύλο λϋγοντϊσ του χϊρμα το μπλουζϊκι ςου. Σο 

εκφώνημα αυτϐ αντιςτοιχεύ ςε μια πρϐταςη που, αληθειακϊ (δηλ. επιφανειακϊ και απϐ 

αυςτηρϊ ςημαςιολογικό ϊποψη), μπορεύ να εύναι απλώσ αληθόσ ό ψευδόσ. Πραγματολογικϊ, 

ϐμωσ, δηλώνει μϊλλον την ϋκφραςη ειρωνεύασ προσ τον φύλο ωσ προσ την επιλογό τησ 

ςυγκεκριμϋνησ μπλοϑζασ, παρϊ φιλοφρϐνηςη. Η ειρωνεύα εύναι μια απϐ τισ ςυχνϐτερεσ 

χρόςεισ αυτοϑ του εκφωνόματοσ – τϐςο ςυχνό περύπου, ϐςο κι η φιλοφρϐνηςη. Σο ύδιο 

ςυμβαύνει και με το εκφώνημα καλϊ, εύςαι τϋρασ ευφυώασ. Ωρα ςυχνϊ εννοοϑμε πολϑ 

διαφορετικϊ πρϊγματα απϐ αυτϊ που λϋμε. Πώσ ςυμβαύνει αυτϐ; Ποια εύναι η ανϊγκη 

ϑπαρξησ αυτοϑ του πολϑπλοκου μηχανιςμοϑ; Ποιοσ εύναι ο προςφορϐτεροσ τρϐποσ ανϊλυςόσ 

του; Αυτϊ και ϊλλα ερωτόματα θα μασ απαςχολόςουν ςε αυτϐ το μϊθημα, το οπούο θα ϋχει, 

αναγκαςτικϊ, ωσ βϊςη του γλωςςικϊ δεδομϋνα που προκϑπτουν φυςικϊ, αλλϊ και ϊλλο 

υλικϐ ϐπωσ λεζϊντεσ απϐ γελοιογραφύεσ, διαφημιςτικϊ μηνϑματα, ανϋκδοτα και 

χρονογραφόματα. 

Πραγματολογύα, λοιπϐν, ςημαύνει η μελϋτη μιασ ςυγκεκριμϋνησ πλευρϊσ τησ γλωςςικόσ 

ςημαςύασ: τησ μη-αληθειακόσ – τησ ςυνομιλιακόσ – τησ κοινωνικόσ. Εύναι η ϐψη τησ μελϋτησ 

τησ ςημαςύασ που – οϑτωσ ό ϊλλωσ γνωρύζουμε ϐτι – ξεπερνϊ τη ςτενό, κυριολεκτικό και 
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αφηρημϋνη ςημαςύα των λϋξεων (ϐπωσ ορύζονται ςτο λεξικϐ) και ταυτύζεται ϋτςι με τη 

ςυμφραςτικό, εξω-λογικό και, ςυχνϊ, υπερ-προταςιακό ςημαςύα των γλωςςικών 

εκφρϊςεων. Αυτϐ καθιςτϊ την πραγματολογύα ξεχωριςτϐ επύπεδο γλωςςικόσ ανϊλυςησ που 

επιτϊςςεται τησ τυπικόσ αληθειακόσ ςημαςιολογύασ (truth-conditional semantics) μιασ και 

εύναι κατ' εξοχόν επιφορτιςμϋνη με το δϑςκολο ϋργο τησ ερμηνεύασ των εκφωνημϊτων ςτα 

ςυμφραζϐμενϊ τουσ, δηλ. με αυτϐ που εννοεύ ο ομιλητόσ – το πλϋον ϊυλο και φευγαλϋο 

κομμϊτι τησ γλωςςικόσ ανϊλυςησ. ήπωσ δηλώνει το ϐνομϊ τησ, η πραγματολογύα 

(pragmatics) εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνη με την φιλοςοφικό παρϊδοςη του πραγματιςμοϑ 

(pragmatism) και ταυτϐχρονα με την παραδοχό ϐτι υπϊρχει αντικειμενικϐσ ϋξω κϐςμοσ που 

ενώ μασ «περιϋχει» δεν τον «περιϋχουμε». Η φιλοςοφικό αυτό παρϊδοςη οδόγηςε τουσ 

γλωςςολϐγουσ ςε τϋςςερα χωριςτϊ – αλλϊ και ςαφώσ διαπλεκϐμενα – ενδιαφϋροντα που θα 

αποτελϋςουν τισ θεματικϋσ αυτοϑ του μαθόματοσ: i) τη δεύξη (deixis), ii) τισ ομιλιακϋσ 

πρϊξεισ/ενεργόματα (speech acts), iii) τα διαλογικϊ υπονοόματα (conventional & 

conversational implicature) και iv) την προϒπϐθεςη (presupposition). 

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των φοιτητών/τριών με τα βαςικϊ θεωρητικϊ εργαλεύα τησ 

πραγματολογύασ και τισ τϋςςερισ κατ' εξοχόν περιοχϋσ τησ. Να αςκηθοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ 

ςτη θεωρύα επεξεργαζϐμενοι φυςικϊ γλωςςικϊ δεδομϋνα. 

MΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, ςυζότηςη, αςκόςεισ ςτην ανϊλυςη εμπειρικοϑ υλικοϑ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. υνιςτϊται το μϊθημα ‘Ειςαγωγό ςτη Γλωςςολογύα’. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-035 ΑΝΑΓΝΨΕΙ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΝ 20ϐ ΑΙΨΝΑ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ Γιαννιτςιώτησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: το πλαύςιο τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ το ενδιαφϋρον μασ επικεντρώνεται ςτην 

εξϋταςη πηγών που αφοροϑν την ελληνικό πρωτεϑουςα απϐ την ϋλευςη των προςφϑγων το 

1922 μϋχρι και ςόμερα. Οδηγού πϐλησ, εφημερύδεσ, μαρτυρύεσ, λογοτεχνύα, επιςτημονικϊ 

περιοδικϊ αρχιτεκτϐνων, κινηματογρϊφοσ και κρατικό νομοθεςύα ςυνιςτοϑν τα πεδύα μϋςα 

απϐ τα οπούα επιχειρεύται ςε πρώτη φϊςη η κατανϐηςη των ποικύλων και πολυεπύπεδων 

αλλαγών μιασ μοντϋρνασ πϐλησ ςε ϊμεςη ςυςχϋτιςη με τισ πολιτιςμικϋσ, κοινωνικϋσ, 

πολιτικϋσ και οικονομικϋσ μεταβολϋσ τησ εξεταζϐμενησ περιϐδου. ε δεϑτερη φϊςη 

επιχειρεύται, πϊντα με βϊςη τισ πηγϋσ, η ανϊδειξη των διαφορετικών τρϐπων με τουσ οπούουσ 

το κρϊτοσ, η δημοτικό εξουςύα, ομϊδεσ ειδικών, διϊφορεσ ομϊδεσ και ϊτομα «μιλοϑν» για την 

ελληνικό πρωτεϑουςα.  

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των φοιτητών με πηγϋσ τησ ελληνικόσ ιςτορύασ γϑρω απϐ τη 

διαμϐρφωςη του αθηναώκοϑ αςτικοϑ χώρου.  

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: ϑντομεσ διαλϋξεισ απϐ τον διδϊςκοντα, προφορικϋσ παρουςιϊςεισ 

φοιτητών και φοιτητριών, φωτογραφικϐ υλικϐ και προβολό ταινιών.  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: υμμετοχό, παρουςιϊςεισ προφορικών εργαςιών, ςϑνταξη γραπτόσ εργαςύασ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-040 Η ΪΝΝΟΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΣΟΝ 20ϐ ΑΙΨΝΑ. 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φρύςτοσ Μπϋλλασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: εμιναριακοϑ τϑπου μϊθημα. Η ϋννοια τησ οικονομικόσ ευημερύασ ϋχει τισ ρύζεσ 

τησ ςτην κλαςικό οικονομικό ςκϋψη του 18ου και 19ου αιώνα. Ψςτϐςο κατϊ τον 20ϐ αιώνα 

γύνεται ιδιαύτεροσ κλϊδοσ τησ οικονομικόσ που διαλϋγεται με τα ρεϑματα τησ φιλοςοφικόσ 
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και πολιτικόσ ςκϋψησ ϐπωσ ο φιλελευθεριςμϐσ, ο ςοςιαλιςμϐσ, ο κομμουνιςμϐσ και τελικϊ 

αλληλεπιδρϊ με ςϑγχρονεσ θεωρύεσ για την ιςϐτητα και την κοινωνικό δικαιοςϑνη.  

τισ πρώτεσ τϋςςερεισ ςυναντόςεισ ο διδϊςκων θα παρουςιϊςει με μορφό διαλϋξεων ϋνα 

θεωρητικϐ ςχόμα μελϋτησ των θεωριών αυτών ςτο οπούο εντϊςςονται ο ωφελιμιςμϐσ, ο 

παρετιανιςμϐσ, η λεγϐμενη «νϋα» οικονομικό τησ ευημερύασ, το περύφημο θεώρημα του 

Arrow και οι αναζητόςεισ που το ακολοϑθηςαν κατϊ το δεϑτερο όμιςυ του 20οϑ αιώνα. Αυτϋσ 

διακρύνονται ςε «ευημεριςτικϋσ» θεωρύεσ για την ιςϐτητα και ςε μη «ευημεριςτικϋσ» θεωρύεσ 

ϐπωσ του Rawls και του Sen για τα πρωταρχικϊ αγαθϊ και τισ πρωταρχικϋσ δυνατϐτητεσ, η 

αναβύωςη του μαρξιςτικοϑ οραματιςμοϑ του Προγρϊμματοσ Gotha, αλλϊ και η 

νεοφιλελεϑθερη θεωρύα του Nozick για το «ελϊχιςτο κρϊτοσ». τισ υπϐλοιπεσ οκτώ 

εβδομϊδεσ ο κϊθε φοιτητόσ και φοιτότρια θα παρουςιϊςουν γραπτϋσ εργαςύεσ τουσ ςε 

προεπιλεγμϋνο θϋμα που θα ςτηρύζονται ςε ςχετικό βιβλιογραφύα. Σην παρουςύαςη θα 

ακολουθεύ ςυζότηςη.  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο, ειςηγόςεισ κατϊ τη διϊρκεια του ςεμιναρύου, τελικό 

γραπτό εργαςύα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-041 ΪΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΙΜΨΡΙΑ ΣΗ ΜΕΑΙΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΨΙΜΗ ΝΕΟΣΕΡΗ ΕΤΡΨΠΗ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιώργοσ Πλακωτϐσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η μετϊβαςη απϐ τη μεςαιωνικό ςτην πρώιμη νεϐτερη περύοδο ςηματοδοτεύ την 

αυξανϐμενη οριοθϋτηςη και ςυςτηματοπούηςη τησ ανθρώπινησ ςυμπεριφορϊσ και το 

πϋραςμα απϐ τη διαπροςωπικό ό ενδοκοινοτικό επύλυςη των διαφορών ςτη θεςμοπούηςη 

τησ βύασ και τη διαμϐρφωςη τησ απονομόσ δικαιοςϑνησ ωσ γραφειοκρατικόσ λειτουργύασ. Σο 

μϊθημα εξετϊζει αυτϋσ τισ διαδικαςύεσ και την πολιτιςμικό, κοινωνικό και πολιτικό 

νομιμοπούηςη τησ τιμωρύασ εςτιϊζοντασ ςε περιπτώςεισ ποινικοπούηςησ τησ ςυμπεριφορϊσ, 

ςτη διαμϐρφωςη του ποινικοϑ λϐγου και πρακτικόσ και ςτισ προςλόψεισ του νϐμου και τησ 

εγκληματικϐτητασ. 

ΣΟΦΟΙ: Η ιςτορικοπούηςη τησ ποινικοπούηςησ και του εγκλόματοσ, η ικανϐτητα διεξαγωγόσ 

βιβλιογραφικόσ ϋρευνασ, διαχεύριςησ ιςτορικών πληροφοριών και ςυγγραφόσ εργαςύασ 

πϊνω ςε ϋνα ειδικευμϋνο ιςτορικϐ ζότημα, η κατανϐηςη των ςχετικών ιςτοριογραφικών 

ςυζητόςεων, η εμβϊθυνςη ςε ϋνα ειδικευμϋνο ιςτορικϐ ζότημα και μϋςω αυτόσ η εξοικεύωςη 

με ευρϑτερεσ ιςτορικϋσ και ιςτοριογραφικϋσ πλευρϋσ τησ προ-νεωτερικόσ Ευρώπησ, η 

γνωριμύα με ενδεικτικϐ αρχειακϐ υλικϐ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: ϑντομεσ διαλϋξεισ, παρουςύαςη εργαςιών απϐ τουσ/τισ 

φοιτητϋσ/τριεσ, ςυζότηςη, μελϋτη πηγών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα. υνιςτϊται το μϊθημα «Ανοχό, καταςτολό και ετερϐτητα ςτη 

μεςαιωνικό και πρώιμη νεϐτερη Ευρώπη». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Παρουςύα και ςυμμετοχό των φοιτητών/τριών ςτο ςεμινϊριο, παρουςύαςη 

κειμϋνων και εργαςύασ, γραπτό εργαςύα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-042 ΑΤΣΟΒΙΟΓΡΑΥΙΑ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο ςεμινϊριο θα διερευνόςει την αυτοβιογραφύα ωσ ειδικό κατηγορύα λϐγου και 

ωσ ιςτορικό πηγό. Με βϊςη αυτοβιογραφικϊ κεύμενα (ημερολϐγια, αυτοβιογραφύεσ) το 

ςεμινϊριο θα εξετϊςει μεθοδολογικϊ και ιςτορικϊ ζητόματα που απορρϋουν απϐ τη χρόςη 
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των κειμϋνων αυτών αλλϊ και τισ δυνατϐτητεσ που προςφϋρουν ςτην ιςτορικό γνώςη. Οι 

φοιτότριεσ/τεσ καλοϑνται να εξοικειωθοϑν με τισ γενικϋσ θεωρητικϋσ και μεθοδολογικϋσ 

πλευρϋσ του εύδουσ τησ αυτοβιογραφύασ και να εργαςτοϑν πϊνω ςε αυτοβιογραφικϊ κεύμενα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Εβδομαδιαύεσ ςυναντόςεισ ςτισ οπούεσ παρουςιϊζονται απϐ τον 

διδϊςκοντα ό απϐ ομϊδεσ εργαςύασ ςυγκεκριμϋνα θϋματα. Σο μϊθημα υποςτηρύζεται απϐ 

ηλεκτρονικό ςελύδα.  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Η αξιολϐγηςη των φοιτητριών/των προκϑπτει με βϊςη τη ςυμμετοχό κατϊ τη 

διϊρκεια του ςεμιναρύου και τον βαθμϐ τησ τελικόσ εργαςύασ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-043 «ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ» ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 

ΠΑ/-044 ΜΝΗΜΗ, ΙΣΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΗ ΣΟΤ Β΄ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ  

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ποθητό Φαντζαροϑλα 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο ςεμινϊριο επικεντρώνεται ςε θϋματα που αφοροϑν την ιςτορύα και τη μνόμη 

του Δευτϋρου Παγκοςμύου Πολϋμου. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςε ζητόματα που αφοροϑν τη 

μνόμη του Ολοκαυτώματοσ ςτισ μεταπολεμικϋσ κοινωνύεσ. Θα μασ απαςχολόςει η «ϋκρηξη 

τησ μνόμησ» και ο κεντρικϐσ ρϐλοσ τησ μαρτυρύασ ςτη ςυγγραφό τησ ιςτορύασ του 

Ολοκαυτώματοσ που ςυνδϋεται με την ανϊγκη για μια ιςτορύα γραμμϋνη απϐ διαφορετικό 

οπτικό γωνύα απϐ την ιςτορύα που βαςύζεται ςτα επύςημα ϋγγραφα του ναζιςτικοϑ κρϊτουσ. 

Θα μασ απαςχολόςουν ερωτόματα: Πϐτε η μαρτυρύα των επιζώντων μπαύνει ςτην ιςτορικό 

αφόγηςη; Ποιεσ εύναι οι χρόςεισ τησ μαρτυρύασ; Ποιεσ εύναι οι ευρϑτερεσ ςυνεπαγωγϋσ τησ 

μαρτυρύασ για τον τρϐπο που μελετϊμε το παρελθϐν; Η εγγραφό τησ μνόμησ ςτον κοινωνικϐ 

και ιςτορικϐ χώρο (μνημεύα, ερεύπια, τοπύα κλπ) αλλϊ και ςε μορφϋσ τϋχνησ, ϐπωσ η πούηςη 

και ο κινηματογρϊφοσ, αποτελεύ πρϐςφορο ϋδαφοσ για να ςκεφτοϑμε πϊνω ςτη ςχϋςη τησ 

μνόμησ με την ιςτορύα.  

ΣΟΦΟΙ: Εξοικεύωςη με διαφορετικϊ εύδη πηγών και ειςαγωγό ςτα μεθοδολογικϊ και 

θεωρητικϊ ζητόματα που θϋτει η χρόςη τουσ. Εξοικεύωςη με νϋεσ κατηγορύεσ ανϊλυςησ ϐπωσ 

το τραϑμα και το ςυναύςθημα. Ανϊλυςη κειμϋνων και εικϐνων με ςτϐχο την τοποθϋτηςη των 

εμπειριών και των αναμνόςεων Β΄ Παγκοςμύου Πολϋμου ςτο ιςτορικϐ τουσ πλαύςιο. 

Ιςτορικοπούηςη των μουςειοποιημϋνων τϐπων. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Ειςηγόςεισ απϐ τη διδϊςκουςα, χαρτογρϊφηςη και παρουςύαςη του 

διαθϋςιμου υλικοϑ (εκδϐςεισ προφορικών και γραπτών μαρτυριών, φωτογραφικϐ υλικϐ, 

απομνημονεϑματα, λογοτεχνύα, κινηματογρϊφοσ, ηλεκτρονικϋσ πηγϋσ και αρχεύα). 

Θεωρητικϋσ και μεθοδολογικϋσ κατευθϑνςεισ για την χρόςη του υλικοϑ και την εκπϐνηςη 

παρουςιϊςεων και εργαςιών.  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Κανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Παρουςύα και ςυμμετοχό των φοιτητών και φοιτητριών ςτο μϊθημα. 

Παρουςιϊςεισ και γραπτϋσ εργαςύεσ κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου. υνθετικό τελικό 

γραπτό εργαςύα.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 5,5 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ» 

1. Οργϊνωςη του Προγρϊμματοσ 

Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ οργανώνει και λειτουργεύ διετϋσ Πρϐγραμμα 

Μεταπτυχιακών πουδών με τύτλο «Κοινωνικό και Ιςτορικό Ανθρωπολογύα», ςϑμφωνα με τισ 

διατϊξεισ του Νϐμου 2083/92. Σο Πρϐγραμμα ϊρχιςε να λειτουργεύ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2001-

2002 και ϋχει ωσ αντικεύμενο τη διεπιςτημονικό μελϋτη των ςϑγχρονων και ιςτορικών 

κοινωνιών και πολιτιςμικών ςυςτημϊτων απϐ την πλευρϊ τησ κοινωνικόσ και ιςτορικόσ 

ανθρωπολογύασ. Σο Πρϐγραμμα ϋχει ωσ ςτϐχο τη μετεκπαύδευςη νϋων επιςτημϐνων και 

απονϋμει μεταπτυχιακϐ δύπλωμα ειδύκευςησ ςε δϑο κατευθϑνςεισ, την ανθρωπολογικό και την 

ιςτορικό κατεϑθυνςη. Κατϊ τη διϊρκεια του θϋρουσ μετϊ το δεϑτερο εξϊμηνο ςπουδών οι 

φοιτητϋσ/τριεσ υποχρεοϑνται να διεξαγϊγουν θερινό ϊςκηςη. την αρχό του τρύτου εξαμόνου οι 

φοιτητϋσ/τριεσ επιλϋγουν μια απϐ τισ δϑο κατευθϑνςεισ που προςφϋρονται ςτο Πρϐγραμμα. 

Ο διετόσ κϑκλοσ μαθημϊτων ςυνιςτϊ κυρύωσ ϋνα πεδύο εντατικόσ προετοιμαςύασ ςτουσ 

βαςικοϑσ τομεύσ τησ ςϑγχρονησ κοινωνικόσ και ιςτορικόσ ανθρωπολογύασ, ενώ παρϊλληλα 

εξειδικεϑεται ςτην εθνογραφύα και κοινωνικό ιςτορύα του ευρϑτερου ελληνικοϑ, βαλκανικοϑ και 

μεςογειακοϑ χώρου. Για την επιτυχό αποφούτηςη απαιτεύται εκπϐνηςη μεταπτυχιακόσ εργαςύασ 

η οπούα επιλϋγεται και οργανώνεται κατϊ το τϋταρτο εξϊμηνο και ολοκληρώνεται ςε διϊςτημα 

ϐχι μεγαλϑτερο του ενϐσ εξαμόνου, πϋραν του τετϊρτου. 

το Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι ΑΕΙ του εςωτερικοϑ και του 

εξωτερικοϑ, ϐλων των ειδικοτότων, τϐςο ςτισ Ανθρωπιςτικϋσ και Κοινωνικϋσ ϐςο και ςτισ 

Θετικϋσ Επιςτόμεσ. Η παρακολοϑθηςη των μεταπτυχιακών μαθημϊτων δεν προϒποθϋτει ειδικϋσ 

γνώςεισ ςτην κοινωνικό ανθρωπολογύα ό την ιςτορύα. Μετϊ τη δημοςύευςη τησ ςχετικόσ 

προκόρυξησ ςτον ημερόςιο τϑπο, και ϐπωσ αυτό ορύζει, οι υποψόφιοι υποβϊλλουν ςτο Σμόμα 

αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ και βιογραφικϐ ςημεύωμα. Οι υποψόφιοι 

διαγωνύζονται ςε μύα τουλϊχιςτον απϐ τισ δϑο ξϋνεσ γλώςςεσ ςτισ οπούεσ εύναι γραμμϋνο το 

μεγαλϑτερο μϋροσ τησ χρηςιμοποιοϑμενησ βιβλιογραφύασ ςτο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα 

(αγγλικϊ και γαλλικϊ). Επύςησ διαγωνύζονται γραπτώσ ςε θϋματα που προϋρχονται απϐ μια 

καθοριςμϋνη βιβλιογραφύα την οπούα προμηθεϑονται εγκαύρωσ απϐ τη Γραμματεύα του 

Σμόματοσ. Σϋλοσ, οι υποψόφιοι ςυμμετϋχουν και ςε προφορικό ςυνϋντευξη. 

Οι φοιτητϋσ υποχρεοϑνται να παρακολουθοϑν τισ διαλϋξεισ και τα ςεμινϊρια των 

μεταπτυχιακών μαθημϊτων ϐπωσ αυτϊ προςδιορύζονται ςτο πρϐγραμμα. Σα μεταπτυχιακϊ 

μαθόματα ςυνόθωσ ςυνδυϊζουν τη διϊλεξη με τη ςεμιναριακόσ μορφόσ ανϊπτυξη κϊποιων 

θεμϊτων. τη διϊλεξη, ο διδϊςκων/ουςα αναπτϑςςει το θϋμα και ακολουθεύ ςυζότηςη. το 

ςεμινϊριο, ϋνασ ό περιςςϐτεροι φοιτητϋσ ϋχουν την ευθϑνη να παρουςιϊςουν ϋνα ζότημα που 

εξειδικεϑει οριςμϋνεσ πλευρϋσ τησ διϊλεξησ και να θϋςουν τισ βϊςεισ για μια ςυςτηματικό, εισ 

βϊθοσ ςυζότηςη με τουσ ςυναδϋλφουσ του. Ο ακριβόσ κϑκλοσ των διαλϋξεων και των ςεμιναρύων 

μαζύ με την προτεινϐμενη βιβλιογραφύα αναγρϊφονται ςτον οδηγϐ του μαθόματοσ. Οι 

μεταπτυχιακού φοιτητϋσ/τριεσ αξιολογοϑνται ςτη βϊςη τησ προφορικόσ ςυμμετοχόσ, των 

ςεμιναρύων που παρουςιϊζουν και των γραπτών εργαςιών που εκπονοϑν κατϊ μϊθημα.  

Οι απϐφοιτοι του προγρϊμματοσ ϋχουν το δικαύωμα να υποβϊλλουν ερευνητικό πρϐταςη για 

εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ ςτο Σμόμα, η οπούα, αν εγκριθεύ, επιτρϋπει ςτον υποψόφιο/α 

διδϊκτορα να εργαςτεύ για την απϐκτηςη διδακτορικοϑ διπλώματοσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ 

επιτϐπιασ ϋρευνασ υπϊρχει τακτικό ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτον ερευνητό/τρια φοιτητό/τρια και 

ςτον επϐπτη/τρια καθηγητό/τρια. Η τελικό αξιολϐγηςη και κρύςη τησ διδακτορικόσ διατριβόσ 

γύνεται απϐ επταμελό εξεταςτικό επιτροπό ςτην οπούα ςυμμετϋχουν ο επιβλϋπων/ουςα 

καθηγητόσ/τρια, τα ϊλλα μϋλη τησ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ και δϑο ϊλλα μϋλη ΔΕΠ του ύδιου 

ό ϊλλου ΑΕΙ και τησ ύδιασ ό ςυγγενοϑσ επιςτημονικόσ ειδικϐτητασ. 
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Η ανθρωπολογικό και ιςτορικό προςϋγγιςη του πολιτικοϑ, η ιςτορύα των πϐλεων, οι χωρικϋσ 

προςεγγύςεισ του φϑλου, τησ ταυτϐτητασ και γενικϐτερα του πολιτιςμοϑ, το φϑλο, η 

ςεξουαλικϐτητα και η ιδιϐτητα του πολύτη, η υγεύα, το ςώμα και η βιοπολιτικό, η κοινωνικό και 

πολιτιςμικό ςυγκρϐτηςη τησ ψυχικόσ αςθϋνειασ, η ςυγγϋνεια, οι τεχνολογικού μεταςχηματιςμού 

και οι νϋεσ μορφϋσ ςυςχετικϐτητασ, η εθνογραφύα του ςχολεύου, του αθλητιςμοϑ, του 

αςκητιςμοϑ, η θρηςκεύα και η μετανϊςτευςη, η παιδικό και νεανικό ηλικύα, το φϑλο και η εθνικό 

ταυτϐτητα ςτη λογοτεχνύα, η γελοιογραφύα και η πολιτικό κριτικό, οι πρακτικϋσ τησ ανϊγνωςησ 

ςε ςχϋςη με την ταυτϐτητα και την πολιτικό αποτελοϑν παραδεύγματα των τομϋων τησ 

διδακτορικόσ ϋρευνασ που διεξϊγεται ςτο Σμόμα μασ. Σην εϑρυθμη λειτουργύα του 

Προγρϊμματοσ μεταπτυχιακών ςπουδών εγγυϊται η μακρϊ εμπειρύα του Σμόματοσ ςτη 

προςφορϊ μεταπτυχιακών κϑκλων μαθημϊτων. 

2. Προςφερϐμενα Μαθόματα 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Κοινωνικό και Πολιτικό Ιςτορύα του Αρχαύου Κϐςμου (Τποχρεωτικϐ) 

2. Θεωρύα και Ιςτορύα τησ ϑγχρονησ Ανθρωπολογικόσ κϋψησ (Τποχρεωτικϐ) 

3. Ανθρωπολογύα τησ Θρηςκεύασ, Σελετουργύασ και υμβολικών υςτημϊτων (Τποχρεωτικϐ) 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Οικονομικό και Πολιτικό Ανθρωπολογύα (Τποχρεωτικϐ) 

2. Οικογϋνεια ςτην Ευρωπαώκό Ιςτοριογραφύα (Τποχρεωτικϐ) 

3. Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ του Eθνικοϑ Υαινομϋνου (Τποχρεωτικϐ) 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

2. Eθνογραφύα τησ Eλλϊδασ και τησ Νϐτιασ Eυρώπησ (Τποχρεωτικϐ Κατεϑθυνςησ) 

3. Ανθρωπολογύα τησ υγγϋνειασ και του Υϑλου (Eπιλογόσ) 

4. Ζητόματα Ανθρωπολογύασ: Ανθρωπολογύα τησ Εκπαύδευςησ (Eπιλογόσ) 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

1. Ζητόματα Ιςτορικόσ Ανθρωπολογύασ (Τποχρεωτικϐ Κατεϑθυνςησ) 

2. Eιδικϊ Θϋματα Ιςτοριογραφύασ (Eπιλογόσ) 

3. Πολιτικό και Κοινωνικό Ιςτορύα τησ Νεϐτερησ Eλλϊδασ (Eπιλογόσ) 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Μεταπτυχιακό Εργαςύα Ειδύκευςησ 

3. Περιλόψεισ Μαθημϊτων 

ΚΙΑ-1 ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΑ 

ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΣΟ: ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΦΑΜΟΤ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: H αρχαιοελληνικό πϐλη-κρϊτοσ παρουςιϊζεται απϐ πολλοϑσ μελετητϋσ ωσ εξϋχον 

παρϊδειγμα κοινωνικόσ και πολιτικόσ ενϐτητασ, την ύδια ακριβώσ ςτιγμό που μια αντύπαλη 

μερύδα τουσ επικαλεύται την ύδια την κλαςικό ιςτοριογραφύα για να αναδεύξει την πϐλη ςε 

εςτύα φατριαςμοϑ και πυρόνα κϊθε λογόσ εςωτερικόσ ςϑγκρουςησ. το ςυγκεκριμϋνο 

μϊθημα αναδεικνϑονται οι ςυνεκτικϋσ αλλϊ και οι φυγϐκεντρεσ δυνϊμεισ οι οπούεσ εκλϑονται 
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μϋςα ςτην πϐλη, η ςτϊςη των διανοουμϋνων απϋναντι ςε αυτϋσ, αλλϊ και ςυγκεκριμϋνα 

γεγονϐτα που κατεξοχόν ςυνδϋονται με τη διαχεύριςη τησ ανιςϐτητασ και τησ βύασ. H 

θρηςκεύα, η νοοτροπύα, καθώσ και ο ιδιοςυγκραςιακϐσ χαρακτόρασ των ελληνικών 

ανταγωνιςτικών αξιών και του ατομιςμοϑ, ςυνιςτοϑν κϑριουσ ϊξονεσ των θεμϊτων που 

αναπτϑςςονται. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-2 ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΤΓΦΡΟΝΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΕΧΗ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Ευθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα παρουςιϊζει τη μϋθοδο και το αντικεύμενο τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ υπϐ το πρύςμα των διαφορετικών θεωρητικών παραδϐςεων του 20οϑ αιώνα 

και ςε ςχϋςη με τισ πολιτικϋσ διαςτϊςεισ του ανθρωπολογικοϑ εγχειρόματοσ. Οι διαφορετικϋσ 

θεωρύεσ εξετϊζονται ςτο πλαύςιο των ιςτορικών ςυνθηκών διαμϐρφωςόσ τουσ τϐςο 

αυτοτελώσ ϐςο και μϋςα απϐ εθνογραφικϋσ «εφαρμογϋσ» τουσ. το πρώτο μϋροσ 

ςχολιϊζονται οι ιςτορικϋσ τϊςεισ τησ ςϑγχρονησ ανθρωπολογύασ και οι "εθνικϋσ" ςχολϋσ 

(Aγγλικό, Aμερικανικό, Γαλλικό), η πρϐταςη του εξελικτιςμοϑ για μια φυςικό επιςτόμη του 

κοινωνικοϑ και ο βιολογικϐσ ουνιβερςαλιςμϐσ, η τομό με τον εξελικτιςμϐ και τη Βικτωριανό 

ανθρωπολογύα και η γϋνεςη του ςϑγχρονου ανθρωπολογικοϑ παραδεύγματοσ που βαςύζεται 

ςτη ςυμμετοχικό παρατόρηςη και την εθνογραφύα καθώσ και η θεωρύα τησ κοινωνικόσ 

δομόσ. το δεϑτερο μϋροσ παρουςιϊζονται η επύδραςη τησ δομικόσ γλωςςολογύασ ςτην 

ανθρωπολογύα και ο ανθρωπολογικϐσ δομιςμϐσ του Levi-Strauss η επύδραςη του δομιςμοϑ 

ςτο μαρξιςμϐ και οι κριτικϋσ ςτον δομιςμϐ ϐπωσ η θεωρύα τησ πρακτικόσ του Bourdieu και η 

θεωρύα τησ δομοπούηςησ. το τρύτο μϋροσ παρουςιϊζονται η ερμηνευτικό ανθρωπολογύα και 

οι ςϑγχρονεσ ςυζητόςεισ για την ανθρωπολογικό ϋννοια του πολιτιςμοϑ, η θεωρύα τησ 

καταςκευόσ ςτην ανθρωπολογύα και οι καταβολϋσ τησ ςτισ ςϑγχρονεσ πολιτικϋσ τησ 

ταυτϐτητασ, η κριτικό του εθνογραφικοϑ ρεαλιςμοϑ υπϐ το πρύςμα τησ κειμενικϐτητασ και 

τησ χωρικόσ αποδϐμηςησ και οι εναλλακτικϋσ μορφϋσ εθνογραφύασ που βαςύζονται ςτη 

διατοπικϐτητα, τη διαλογικϐτητα και τον αναςτοχαςμϐ, οι μετα-κουλτουραλιςτικϋσ και 

μετα-αποικιακϋσ προςεγγύςεισ του πολιτιςμοϑ και οι επιπτώςεισ τουσ ςτη μελϋτη τησ 

πολιτιςμικόσ διαφορϊσ (ςε ςχϋςη με το φϑλο, τη φυλό, το ϋθνοσ και την τϊξη) και τϋλοσ οι 

ςϑγχρονεσ ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ τησ «παγκοςμιοπούηςησ». 

ΣΟΦΟΙ: Παροχό βαςικών γνώςεων ςτα πεδύα τησ ανθρωπολογικόσ θεωρύασ και τησ 

εθνογραφικόσ παραγωγόσ τησ ανθρωπολογικόσ γνώςησ καθώσ και εξειδύκευςη ςε οριςμϋνεσ 

πτυχϋσ τουσ που θα επιλϋξει ο φοιτητόσ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Με βϊςη γραπτϋσ εργαςύεσ και προφορικό επύδοςη ςτο ςεμιναριακϐ μϊθημα  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-3 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΘΡΗΚΕΙΑ, ΣΕΛΕΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΜΒΟΛΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Θεϐδωροσ Παραδϋλλησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αναφϋρεται ςτουσ τρϐπουσ που προςεγγύζονται, αναλϑονται και 

ερμηνεϑονται οι θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ και τα θρηςκευτικϊ και κοςμικϊ τελετουργικϊ 

και ςυμβολικϊ ςυςτόματα. υζητοϑνται ςε βϊθοσ οι ανθρωπολογικϋσ θεωρύεσ και 

προςεγγύςεισ τησ θρηςκεύασ. Αναλϑονται τα ςυςτόματα ταξινϐμηςησ και δϐμηςησ τησ 

ανθρώπινησ εμπειρύασ, η λογικό τησ μαγικόσ ςκϋψησ και πρακτικόσ, η τελετουργικό πρακτικό 

και οι ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ ςτο ςυμβολιςμϐ. Εξετϊζονται επύςησ θϋματα γνωςτικόσ 

ανθρωπολογύασ, καθώσ και ανθρωπολογύασ του προςώπου, των ςυναιςθημϊτων και του 

ςώματοσ. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Βαςιλικό Γαλανό-Μουτϊφη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα περιλαμβϊνει τρεισ ενϐτητεσ. την πρώτη ενϐτητα παρουςιϊζονται οι 

βαςικϋσ προςεγγύςεισ τησ ϋννοιασ του «οικονομικοϑ», εξετϊζονται η εμπορευματικό 

ανταλλαγό, το δώρο και ο αντιπραγματιςμϐσ, ενώ επιπλϋον ςχολιϊζονται παραδεύγματα 

ανθρωπολογικών θεωρόςεων για τα υλικϊ αντικεύμενα. Σα τελευταύα αναλϑονται ωσ 

εμπορευματικϊ αγαθϊ απϐ μια πολιτικο-οικονομικό οπτικό ό ωσ φορεύσ ςυμβολικών 

νοημϊτων. Εξετϊζονται ακϐμα διϊφορεσ αντιλόψεισ για την ηθικό και το ςυμβολιςμϐ του 

χρόματοσ καθώσ και αναλυτικϋσ προςεγγύςεισ τησ κατανϊλωςησ. Η δεϑτερη ενϐτητα 

καλϑπτει βαςικϊ ζητόματα τησ ανθρωπολογύασ του τουριςμοϑ και παρουςιϊζει, απϐ μια 

κριτικό ςκοπιϊ, παλαιϐτερουσ και νεϐτερουσ προβληματιςμοϑσ πϊνω ςε ζητόματα ςυναφό 

με τον κοινωνικο-οικονομικϐ μεταςχηματιςμϐ – ϐπωσ, για παρϊδειγμα, την πηγό προϋλευςησ 

τησ κοινωνικόσ αλλαγόσ και τη ςχϋςη μεταξϑ δομόσ και δρϊςησ. την τρύτη ενϐτητα του 

μαθόματοσ αναλϑεται η ςχϋςη τησ πολιτικόσ ανθρωπολογύασ με την πολιτικό επιςτόμη και 

παρουςιϊζονται παραδεύγματα απϐ μη δυτικϋσ κοινωνύεσ που καθιϋρωςαν την προβληματικό 

τησ πολιτικόσ ανθρωπολογύασ. Σϋλοσ, εξετϊζονται οι κυριϐτερεσ προςεγγύςεισ του εθνικοϑ 

και του εθνοτικοϑ (ethnic) φαινομϋνου και ςχολιϊζεται η ςχϋςη μεταξϑ των ςχετικών ϐρων 

και αναλυτικών κατηγοριών. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτον εθνικιςμϐ ωσ πολιτιςμικό 

διαδικαςύα ςυγκρϐτηςησ τησ ταυτϐτητασ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-5 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΑέΚΗ ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΥΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Μαρύα ταματογιαννοποϑλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην παρουςύαςη βαςικών ϐψεων τησ ιςτοριογραφύασ 

τησ οικογϋνειασ και παρακολουθεύ τη ςυζότηςη του πεδύου με τισ αντύςτοιχεσ ϋρευνεσ ςτον 

χώρο τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ. Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ παρουςιϊζονται οι 

ςϑγχρονεσ ιςτοριογραφικϋσ τϊςεισ ςτο πεδύο τησ ιςτορύασ τησ οικογϋνειασ ςτον ευρωπαώκϐ 

χώρο. Σο ενδιαφϋρον επικεντρώνεται βαςικϊ ςτισ μελϋτεσ ςχετικϊ με τισ μορφϋσ 

εγκατϊςταςησ και οικιακόσ οργϊνωςησ, τισ πρακτικϋσ μεταβύβαςησ και τισ οικογενειακϋσ 

ςτρατηγικϋσ, τισ ενδοοικογενειακϋσ ςχϋςεισ, τον ευρωπαώκϐ οικογενειακϐ και ςυζυγικϐ 

πολιτιςμϐ (15οσ-19οσ αιώνασ). 

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με την ϋρευνα ςτο πεδύο τησ ιςτορύασ τησ ςυγγϋνειασ 

και τησ οικογϋνειασ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ και ςυμμετοχό ςτο ςεμινϊριο, γραπτϋσ εργαςύεσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-6 ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Φϊρησ Εξερτζϐγλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα εξετϊζει το εθνικϐ φαινϐμενο ωσ ϋνα ςϑγχρονο φαινϐμενο, προώϐν και 

ςυντελεςτό τησ νεοτερικϐτητασ. τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η ανϊδειξη τησ ιςτορικϐτητασ 

και τησ πολυπλοκϐτητασ του εθνικοϑ φαινομϋνου ςτη βϊςη τησ πλοϑςιασ θεωρητικόσ 

ςυζότηςησ αλλϊ και των εξειδικευμϋνων μελετών των τελευταύων δϑο δεκαετιών. Κεντρικϊ 

παραδεύγματα που εξετϊζονται αφοροϑν την ανϊλυςη του εθνικοϑ φαινομϋνου ςτην Ευρώπη 

(Γαλλύα- Γερμανύα- Βαλκανικϊ κρϊτη) αλλϊ και ςε μη-ευρωπαώκοϑσ χώρουσ, ( Ινδύα, Μϋςη 
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Ανατολό, Αφρικό) κυρύωσ τισ αποικιακϋσ και μετα-αποικιακϋσ φϊςεισ τουσ. Η οργϊνωςη του 

μαθόματοσ ςτηρύζεται ςτισ παρακϊτω ενϐτητεσ. Α) Η γνώςη για το ϋθνοσ: Εθνικϊ αφηγόματα 

και εθνικϋσ κουλτοϑρεσ, Β) Οι πολιτικϋσ τησ εθνικόσ ςυγκρϐτηςησ, Γ) Εθνικιςμϐσ –

Αποικιοκρατύα- Μεταποικιοκρατύα 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-Α-1 ΕΘΝΟΓΡΑΥΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΕΤΡΨΠΗ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Πανϐπουλοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα παρουςιϊζει εθνογραφικϋσ μελϋτεσ που αφοροϑν τη ςϑγχρονη 

ελληνικό κοινωνύα και τισ ϊλλεσ κοινωνύεσ τησ νϐτιασ Ευρώπησ, με ϊξονα τη διαπολιτιςμικό 

ςϑγκριςη. Οι δϑο πρώτεσ ενϐτητεσ αναφϋρονται ςτην ιςτορύα τησ εθνογραφικόσ ϋρευνασ 

ςτον ςυγκεκριμϋνο χώρο, ωσ προσ τισ μεθοδολογικϋσ τϊςεισ και τισ εξειδικεϑςεισ ςε 

αντικεύμενα και πεδύα ενδιαφϋροντοσ. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται πιο αναλυτικϊ τα 

αντικεύμενα ςτα οπούα εςτιϊςτηκε η ανθρωπολογικό ϋρευνα ςτην Ελλϊδα και ςτην ευρϑτερη 

περιοχό τησ νϐτιασ Ευρώπησ, ϐπωσ οι μορφϋσ και οι πολιτιςμικϋσ ςημαςύεσ τησ ςυγγϋνειασ 

και τησ οικιακόσ ομϊδασ, οι ιδεολογύεσ των φϑλων, τα ςϑμβολα και οι πολιτιςμικϋσ εκδοχϋσ τη 

θηλυκϐτητασ και του ανδριςμοϑ, οι μορφϋσ δρϊςησ γυναικών και ανδρών, οι πολιτιςμικϋσ 

δυναμικϋσ τησ πολιτικόσ ζωόσ και η ςυγκρϐτηςη τησ νεοελληνικόσ πολιτιςμικόσ και εθνικόσ 

ταυτϐτητασ. 

ΣΟΦΟΙ: ’ αυτϐ το ςεμιναριακϐ μϊθημα θα εξετϊςουμε πώσ ϋχει εφαρμοςτεύ ςτο παρελθϐν 

και πώσ εφαρμϐζεται ςόμερα η προβληματικό τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ ςτη μελϋτη 

τησ ελληνικόσ κοινωνύασ και των ϊλλων κοινωνιών τησ νϐτιασ Ευρώπησ. Θα εςτιϊςουμε 

ιδιαύτερα ςτην πρϐςφατη μεθοδολογικό και θεματολογικό ανανϋωςη τησ ελληνικόσ και 

ευρωπαώκόσ εθνογραφύασ, που όρθε ωσ αποτϋλεςμα τησ εφαρμογόσ, ςτη μελϋτη τησ 

κοινωνύασ και του πολιτιςμοϑ, των νεϐτερων θεωρητικών αναζητόςεων και προβληματικών 

που αναπτϑχθηκαν ςτισ ανθρωπολογικϋσ ςπουδϋσ κατϊ τισ δϑο τελευταύεσ δεκαετύεσ. Θα 

ςυγκρύνουμε, τϋλοσ, τισ εθνογραφικϋσ προςεγγύςεισ Ελλϊδασ, Μεςογεύου και νϐτιασ Ευρώπησ 

ωσ προσ την ϋκταςη, τη θεματολογύα, τη μεθοδολογύα, καθώσ και ωσ προσ τισ πολιτικϋσ 

διαςτϊςεισ τησ ανϊδειξησ ενϐσ γεωγραφικοϑ χώρου ςε ερευνητικϐ αντικεύμενο. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, προφορικϋσ παρουςιϊςεισ απϐ τουσ φοιτητϋσ/φοιτότριεσ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ, μικρϋσ γραπτϋσ εργαςύεσ κατϊ τη διϊρκεια του 

εξαμόνου, μεγϊλη γραπτό εργαςύα ςτο τϋλοσ του εξαμόνου. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚIA-Α-2 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΤΛΟΤ  

ΔIΔΑΚΟΤΑ: Βενετύα Καντςϊ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Η ςυζότηςη για τη ςχϋςη φϑςησ και πολιτιςμοϑ εύναι το κατεξοχόν ερώτημα που 

ϋχει απαςχολόςει, και ςυνεχύζει να απαςχολεύ την ανθρωπολογύα. Αρχικϊ μϋςα απϐ μια 

ςυζότηςη για τη φυλό, αργϐτερα για τη ςυγγϋνεια, και ςτη ςυνϋχεια για το φϑλο και τη 

ςεξουαλικϐτητα, το ενδιαφϋρον για τη ςχϋςη «φϑςη και πολιτιςμϐσ», «βιολογύα και 

ςυγγϋνεια/φϑλο/ςεξουαλικϐτητα», ςυνεχύζει να κεντρύζει το ενδιαφϋρον, αφοϑ φαύνεται να 

αφορϊ, ςε τελευταύα ανϊλυςη, ζητόματα ταξινϐμηςησ, ϋνταξησ, και αποκλειςμοϑ. 

τα πλαύςια του μαθόματοσ επιχειρεύται η παρουςύαςη και ανϊλυςη των κυριϐτερων 

ανθρωπολογικών προςεγγύςεων που αφοροϑν ςτη μελϋτη τησ ςυγγϋνειασ, του φϑλου, και 

τησ ςεξουαλικϐτητασ. Εξετϊζονται οι ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ τησ ςυγγϋνειασ απϐ τα 

τϋλη του 19ου αι. μϋχρι ςόμερα, αναλϑεται το ζότημα τησ ϋμφυλησ διαφοροπούηςησ, 

παρουςιϊζονται οι θεωρύεσ τησ καταςκευόσ και τησ επιτελεςτικϐτητασ, και προςεγγύζεται 
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κριτικϊ η ϊποψη ϐτι οι πλϋον διαδεδομϋνεσ κοινωνικϋσ μασ ςχϋςεισ, ςυγγενικϋσ, ϋμφυλεσ ό 

ςεξουαλικϋσ βαςύζονται ςτη «βιολογύα» ό τη «φϑςη».  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, θα μασ απαςχολόςουν η ςημαςύα τησ μελϋτησ τησ ςυγγϋνειασ ςτην 

ανθρωπολογύα και η ςϑνδεςό τησ ωσ ερευνητικοϑ πεδύου με τα θεωρητικϊ ρεϑματα του 

εξελικτικιςμοϑ, του δομολειτουργιςμοϑ και του δομιςμοϑ κατϊ τη διϊρκεια 19ου και 20οϑ αι., η 

ανθρωπολογικό εναςχϐληςη με τισ γυναύκεσ ωσ υποκεύμενα τησ ϋρευνασ και η μετατϐπιςη 

του ανθρωπολογικοϑ ενδιαφϋροντοσ ςτουσ πολλαπλοϑσ τρϐπουσ ςχηματιςμοϑ των ϋμφυλων 

υποκειμϋνων και τησ διαπραγμϊτευςησ των ϋμφυλων ςχϋςεων, η επύδραςη τησ θεωρύασ τησ 

παραςταςιακόσ επιτϋλεςησ και τησ queer θεωρύασ ςτην ανϊλυςη του φϑλου και τησ 

ςεξουαλικϐτητασ, η εκ νϋου ανθρωπολογικό ςτροφό, ςτο τϋλοσ του 20οϑ και τισ αρχϋσ του 

21ου αι., ςτη μελϋτη τησ ςυγγϋνειασ, και η εμφϊνιςη των επονομαζϐμενων «νϋεσ μελϋτεσ τησ 

ςυγγϋνειασ»—οι οπούεσ μελετοϑν τη χρόςη νϋων μεθϐδων αναπαραγωγόσ, την εμφϊνιςη 

νϋων τρϐπων ςυμβύωςησ και καινοϑργιων μορφών γαμόλιων ςχϋςεων, τη ςϑνδεςη 

ςυγγϋνειασ και ςεξουαλικϐτητασ και τη δημιουργύα οικογενειών απϐ ϊτομα με ομϐφυλεσ 

ερωτικϋσ πρακτικϋσ. 

ΣΟΦΟΙ: Η ανϊλυςη των κοινωνικών και πολιτιςμικών ςυμφραζομϋνων μϋςα ςτα οπούα 

αναδϑονται κϊθε φορϊ τα ςυςτόματα τησ ςυγγϋνειασ, οι εννοιολογόςεισ του φϑλου, και οι 

αντιλόψεισ περύ ςεξουαλικϐτητασ μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα εθνογραφικϊ παραδεύγματα ςε 

διαφορετικοϑσ πολιτιςμοϑσ. ε ϋνα δεϑτερο επύπεδο, προβληματοποιεύται η ύδια η 

εννοιολϐγηςη του φϑλου και τησ ςυγγϋνειασ μϋςα απϐ την εναςχϐληςη με θεωρητικϋσ 

προςεγγύςεισ που αναλϑουν το φϑλο και τη ςυγγϋνεια ωσ επιτελεςτικϋσ πρακτικϋσ. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, παρουςύαςη και ςχολιαςμϐσ κειμϋνων, προβολό 

εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Η επιτυχόσ ολοκλόρωςη του πρώτου ϋτουσ ςπουδών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ, γραπτϋσ εργαςύεσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΑΙ-Α-3 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ. ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ϊφη Πλεξουςϊκη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα παρουςιϊζει θεωρητικϋσ μελϋτεσ για τη ςχϋςη τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ με την κοινωνύα και τον πολιτιςμϐ και εθνογραφικϋσ ϋρευνεσ με αντικεύμενο το 

ςχολεύο ςε ςυγκεκριμϋνα ιςτορικϊ και πολιτιςμικϊ ςυμφραζϐμενα. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα 

δοθεύ ςτη ςυγκριτικό προςϋγγιςη κοινωνιών τησ Νϐτιασ Ευρώπησ υπϐ το πρύςμα των 

πολιτιςμικών νοημϊτων τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και των αξιών που ςυνδϋονται με το 

ςχολεύο και τη μϐρφωςη.  

τισ ανθρωπολογικϋσ προςεγγύςεισ τησ εκπαύδευςησ διακρύνονται δϑο βαςικϋσ 

ερευνητικϋσ κατευθϑνςεισ. Ο πρώτοσ ςτρϋφεται γϑρω απϐ τη θϋςη και το ρϐλο που ϋχει το 

ςχολεύο ςε διαφορετικϋσ κοινωνύεσ και ςε διαφορετικϊ μϋρη του κϐςμου, απϐ την οπτικό 

γωνύα τησ «πολιτιςμικόσ μεταβύβαςησ», ϐπωσ την επεξεργϊςτηκε, κατϊ κϑριο λϐγο, η 

αμερικανικό ανθρωπολογύα. Απϐ αυτό την οπτικό το «δυτικϐ» ςχολεύο ωσ επύςημη μορφό 

εκπαύδευςησ ςτο ςϑγχρονο κϐςμο εύναι μύα απϐ τισ μορφϋσ πολιτιςμικόσ μεταβύβαςησ και η 

διαπολιτιςμικό ςϑγκριςη διαφορετικών πρακτικών ανατροφόσ και κοινωνικοπούηςησ των 

παιδιών ςυνιςτϊ τον πυρόνα αυτόσ τησ προςϋγγιςησ. τη διεϑρυνςη αυτόσ τησ 

προβληματικόσ, το ςχολεύο νοεύται ωσ χώροσ που διϋπεται απϐ ιδιαύτερουσ πολιτιςμικοϑσ 

κώδικεσ που φϋρουν τη ςφραγύδα τησ «Δϑςησ» και μϊλιςτα των μεςαύων κοινωνικών 

ςτρωμϊτων, και τα ερευνητικϊ ερωτόματα αφοροϑν τισ λεκτικϋσ και μη λεκτικϋσ ανταλλαγϋσ 

ςτο ςχολεύο ωσ μορφϋσ διαπολιτιςμικόσ επικοινωνύασ οι οπούεσ εγγρϊφονται ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ ςχϋςεισ ιεραρχύασ. 
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ϑμφωνα με τη δεϑτερη, η ανθρωπολογικό προςϋγγιςη τησ εκπαύδευςησ δεν αποτελεύ ϋνα 

γνωςτικϐ κλϊδο που ςυγκροτεύται με βϊςη ϋνα αντικεύμενο (την εκπαύδευςη ςτουσ «ϊλλουσ» 

πολιτιςμοϑσ) αλλϊ μια αναλυτικό ςκοπιϊ η οπούα εςτιϊζει ςτο ςχολεύο ωσ ϋνα επιμϋρουσ 

κοινωνικϐ πλαύςιο, πεδύο δρϊςησ των ατϐμων που νοηματοδοτεύται απϐ το περιεχϐμενο που 

αποδύδουν ςτισ ϋννοιεσ «μαθητόσ», «δϊςκαλοσ» κλπ. Οι μεταςχηματιςμού ςτουσ οπούουσ 

υπϐκεινται οι τοπικϋσ κοινωνικϋσ δομϋσ, αξύεσ και πρακτικϋσ ϐπωσ αποτυπώνονται ςτο 

εκπαιδευτικϐ πεδύο κατϋχει ςημαντικό θϋςη ςτην προςϋγγιςη αυτό. Οριςμϋνεσ απϐ τισ 

πρϐςφατεσ μελϋτεσ εςτιϊζουν ςτισ καθημερινϋσ ςχολικϋσ πρακτικϋσ και τη ςυγκρϐτηςη τησ 

υποκειμενικϐτητασ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονϋων κατϊ τη δρϊςη τουσ ςτο 

εκπαιδευτικϐ πεδύο. 

ΣΟΦΟΙ: Η κατϊκτηςη των βαςικών θεωρητικών εργαλεύων μϋςω των οπούων ερευνόθηκε το 

ςχολεύο απϐ την ανθρωπολογύα. Η εξοικεύωςη με την εθνογραφύα του ςχολεύου υπϐ το 

πρύςμα τησ ανθρωπολογύασ. Η επεξεργαςύα των μεθοδολογικών και δεοντολογικών 

ζητημϊτων που τύθενται ςτην ϋρευνα για το ςχολεύο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτϋσ αςκόςεισ ςτη διϊρκεια του εξαμόνου και τελικό γραπτό εργαςύα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-Ι-1 ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ποθητό Φαντζαροϑλα 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο ςεμινϊριο αςχολεύται με ιςτοριογραφικϊ ζητόματα τα οπούα ϋχουν 

αποτελϋςει αντικεύμενο διαφορετικών πειθαρχιών (κυρύωσ τησ ιςτορύασ και τησ 

ανθρωπολογύασ) και διαφορετικών γνωςτικών πεδύων και αναλϑει αυτϊ τα ζητόματα μϋςα 

απϐ τη διεπιςτημονικό οπτικό. Πρϐκειται για κεντρικϊ ζητόματα και ϋννοιεσ που 

απαςχολοϑν τη ςημερινό ιςτοριογραφύα, ϐπωσ το ζότημα τησ αφόγηςησ, τησ ερμηνεύασ και 

τησ αντιπροςωπευτικϐτητασ, των πηγών και του αρχεύου, καθώσ και οι ϋννοιεσ τησ μνόμησ, 

του χρϐνου, τησ μαρτυρύασ, τησ κουλτοϑρασ, τησ εμπειρύασ, του φϑλου, τησ 

υποκειμενικϐτητασ και τησ ταυτϐτητασ. Θα εςτιϊςουμε ςε ιςτοριογραφικϋσ πρακτικϋσ που 

διακρύνονται για τη διεπιςτημονικό προςϋγγιςό τουσ και προϋκυψαν μϋςα απϐ την ανϊγκη 

να εμπλουτιςτεύ η ιςτορικό μελϋτη με νϋα εργαλεύα. Η προφορικό ιςτορύα, η ιςτορύα των 

νοοτροπιών, η μικροώςτορύα, η ιςτορύα του φϑλου, η ιςτορύα του ςώματοσ και τησ 

ςεξουαλικϐτητασ καθώσ και η ιςτορύα των ςυναιςθημϊτων μεταςχημϊτιςαν την 

ιςτοριογραφικό ςκϋψη και γραφό μϋςα απϐ τισ μεθοδολογικϋσ, θεωρητικϋσ και ερμηνευτικϋσ 

προςεγγύςεισ τουσ. Σα ιςτοριογραφικϊ κεύμενα που επιλϋχθηκαν ϋχουν ςυμβϊλει ςημαντικϊ 

ςτην ανανϋωςη τησ μεθοδολογύασ και των αναλυτικών εργαλεύων τησ ιςτοριογραφύασ. 

ΣΟΦΟΙ: Να διδαχθοϑν οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ ιςτοριογραφικϋσ πρακτικϋσ και 

ιςτοριογραφικϊ παραδεύγματα που θα τουσ επιτρϋψουν να εμβαθϑνουν ςε διεπιςτημονικϋσ 

προςεγγύςεισ. Να εξοικειωθοϑν με τη χρόςη αναλυτικών εργαλεύων διαφορετικών 

πειθαρχιών, και ιδιαύτερα τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ, ςτην ιςτοριογραφύα. Να 

κατανοόςουν ςε βϊθοσ τισ ϋννοιεσ και τα ιςτοριογραφικϊ ζητόματα τα οπούα απαςχολοϑν τη 

ςϑγχρονη ιςτοριογραφύα. Να χρηςιμοποιόςουν νϋα αναλυτικϊ εργαλεύα και ερμηνευτικϋσ 

προςεγγύςεισ ςτισ εργαςύεσ και ςτη διπλωματικό εργαςύα τουσ – ςτη μελϋτη, δηλαδό, του 

παρελθϐντοσ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Δϑο γραπτϋσ εργαςύεσ (2500 και 5000 λϋξεων), ςυμμετοχό και ςυμβολό ςτο 

ςεμινϊριο (περιλαμβϊνει «αντύδραςη» ςτα κεύμενα και παρουςιϊςεισ). 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 
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ΚΙΑ-Ι-2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΥΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Παναγιώτησ Δουκϋλλησ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

ΚΙΑ-Ι-3 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΝΕΟΣΕΡΗ EΛΛΑΔΑ (ΑΠΟ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ 

ΣΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ) 

ΔΙΔΑΚΨΝ: πϑροσ Καρϊβασ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην παρουςύαςη-κατανϐηςη των μηχανιςμών 

παραγωγόσ και διαμϐρφωςησ τησ κυρύαρχησ ελληνικόσ ιδεολογύασ μϋςα απϐ τισ ςυνϋπειϋσ 

τησ ςτισ πολιτικϋσ πρακτικϋσ. Η διαδικαςύα ςυγκρϐτηςησ του ελληνικοϑ επιχειρόματοσ περύ 

«εθνικών δικαύων», το αςϑμπτωτο των εδαφικών «βλϋψεων» με τισ πολιτικϋσ και 

εθνολογικϋσ παραμϋτρουσ, η πολιτικό διαθεςιμϐτητα των «αλυτρώτων», η καταςτολό τησ 

επανϊςταςησ ςτη Μακεδονύα, ϐπωσ και οι ιςτοριογραφικϋσ ςτρεβλώςεισ του μακεδονικοϑ 

ζητόματοσ εύναι οριςμϋνα απϐ τα θϋματα που θα ςυζητηθοϑν. 

ΣΟΦΟΙ: Η ιςτορικοπούηςη των εννοιών και η ανϊδειξη των αντινομιών μεταξϑ των πηγών και 

τησ χρηςιμοθηρικόσ ιςτορύασ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Δϋκα μικρϋσ εργαςύεσ, που αφοροϑν ςχολιαςμϐ κειμϋνων (πηγών) και 

εκπονοϑνται κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 10 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ «ΓΤΝΑΙΚΕ ΚΑΙ ΥΤΛΑ: 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ» 

1. Οργϊνωςη του Προγρϊμματοσ 

Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ οργανώνει και λειτουργεύ Πρϐγραμμα 

Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ) με τύτλο «Γυναύκεσ και Υϑλα: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ 

Προςεγγύςεισ» απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2002-03 ςϑμφωνα με την Τ.Α 35101/Β7 (ΥΕΚ 

903/4.7.2003, τ. Β΄). 

Σο Πρϐγραμμα περιλαμβϊνει τα κυριϐτερα θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ ζητόματα που 

θϋτουν οι ςπουδϋσ για τισ γυναύκεσ και το φϑλο ςτην ανθρωπολογύα και την ιςτορύα, και 

αςχολεύται με τη διερεϑνηςη του φϑλου ωσ αναλυτικοϑ εργαλεύου για την πληρϋςτερη 

κατανϐηςη ζητημϊτων που ςχετύζονται με την πολιτικό, την οικονομύα, την υγεύα, την 

εκπαύδευςη, τη γλώςςα, την τϋχνη. τϐχοσ του εύναι η υψηλοϑ επιπϋδου εκπαύδευςη 

επιςτημϐνων και ερευνητών, εξειδικευμϋνων ςτισ γυναικεύεσ ςπουδϋσ και τισ ςπουδϋσ για το 

φϑλο, οι οπούεσ/οι θα εύναι ςε θϋςη να ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ των ςημερινών 

πολυπολιτιςμικών κοινωνιών, ςυμβϊλλοντασ ςτην προώθηςη τησ αρχόσ τησ ιςϐτητασ ςτη βϊςη 

τησ ετερϐτητασ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ. Πρϐκειται για ϋνα διεπιςτημονικϐ πρϐγραμμα το οπούο 

ςυνθϋτει την Κοινωνικό Ανθρωπολογύα με την Ιςτορύα, και εξετϊζει τη διαπλοκό τουσ με 

ςυναφεύσ επιςτόμεσ, ϐπωσ η Οικονομύα, η Πολιτικό Υιλοςοφύα, η Κοινωνιογλωςςολογύα, και η 

Σϋχνη.  

Ϊνα επιπλϋον καινοτϐμο ςτοιχεύο του προγρϊμματοσ ςυνιςτοϑν οι θεωρητικϋσ και 

μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ που ςυνδυϊζουν τισ γνώςεισ απϐ μη δυτικϋσ κοινωνύεσ και 

πολιτιςμοϑσ ςε θϋματα φϑλου, με τον ανϊλογο διϊλογο που διεξϊγεται ςτη χώρα μασ γϑρω απϐ 

τα ύδια θϋματα. υνεπώσ, τα ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν τη φυςιογνωμύα του ΠΜ εύναι η 

διεπιςτημονικό προςϋγγιςη την οπούα εφαρμϐζει ο εξ οριςμοϑ διαπολιτιςμικϐσ του 
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προςανατολιςμϐσ, καθώσ και η ϋμφαςη ςτισ ποιοτικϋσ κυρύωσ μεθϐδουσ ϋρευνασ και ιδιαύτερα 

ςτην εθνογραφικό προςϋγγιςη. 

Ειδικϐτερα το ΠΜ ςτοχεϑει ςτο: 

 Να ειςϊγει τισ/ουσ φοιτότριεσ/ϋσ ςτουσ κυριϐτερουσ ςϑγχρονουσ προβληματιςμοϑσ για 

το φϑλο ςτουσ διαφορετικοϑσ επιςτημονικοϑσ κλϊδουσ και πεδύα. 

 Να ςυμβϊλει ςτην κατανϐηςη του ϋμφυλου χαρακτόρα των κοινωνικών ςχϋςεων και 

αντιλόψεων ςε τομεύσ ϐπωσ η πολιτικό, η εκπαύδευςη, η οικονομύα, η υγεύα, η γλώςςα 

και η τϋχνη 

 Να παρϋχει υψηλοϑ επιπϋδου εκπαύδευςη ςε κοινωνικϊ ευαύςθητουσ τομεύσ ϐπου 

διαμορφώνονται οι πολιτικϋσ τησ ιςϐτητασ και του φϑλου. 

 Να ςυνδϋςει τισ παρεχϐμενεσ γνώςεισ με τισ διεθνεύσ εξελύξεισ ςτισ ςχετικϋσ επιςτόμεσ, 

ερευνητικϋσ κατευθϑνςεισ και ειδικϐτητεσ. 

το ΠΜ γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι ϐλων των Σμημϊτων των Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ 

καθώσ και οι κϊτοχοι αναγνωριςμϋνων τύτλων ςπουδών απϐ ομοταγό Πανεπιςτόμια τησ 

αλλοδαπόσ. Μετϊ τη δημοςύευςη τησ ςχετικόσ προκόρυξησ ςτον ημερόςιο τϑπο, και ϐπωσ αυτό 

ορύζει, οι υποψόφιοι υποβϊλλουν ςτο Σμόμα αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ και 

βιογραφικϐ ςημεύωμα. Οι υποψόφιοι διαγωνύζονται ςτην αγγλικό γλώςςα και ςυμμετϋχουν ςε 

προφορικό ςυνϋντευξη. Ο αριθμϐσ ειςακτϋων κατ' ϋτοσ ορύζεται απϐ τη ΓΕ του Σμόματοσ 

Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ και δεν υπερβαύνει τουσ 20.  

Για το Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) απαιτεύται η επιτυχόσ ολοκλόρωςη των 

υποχρεώςεων των φοιτητών/τριών κατϊ τη διϊρκεια 2 διδακτικών εξαμόνων και ακολοϑθωσ η 

εκπϐνηςη Μεταπτυχιακόσ Εργαςύασ Ειδύκευςησ, η οπούα πρϋπει να ολοκληρωθεύ ςε διϊςτημα 

ενϐσ εξαμόνου. Για την απϐκτηςη του Μεταπτυχιακοϑ Σύτλου Ειδύκευςησ απαιτοϑνται 90 

πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. Κϊθε μϊθημα αντιςτοιχεύ ςε 7,5 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και ςε τρεισ ώρεσ 

διδαςκαλύασ την εβδομϊδα. Η εκπϐνηςη τησ Μεταπτυχιακόσ Εργαςύασ Ειδύκευςησ αντιςτοιχεύ ςε  

30 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ Απϐ τα προςφερϐμενα μαθόματα των δϑο εξαμόνων τα τϋςςερα (4) 

μαθόματα του χειμερινοϑ εξαμόνου εύναι υποχρεωτικϊ κορμοϑ και τα τϋςςερα (4) μαθόματα του 

εαρινοϑ εξαμόνου εύναι υποχρεωτικϊ κατ’ επιλογόν. Οι βαςικϋσ μϋθοδοι διδαςκαλύασ του ΠΜ 

εύναι α) οι διαλϋξεισ, ειςηγόςεισ και ομϊδεσ εργαςύασ (workshops) απϐ μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ, 

προςκεκλημϋνουσ καθηγητϋσ και ειδικοϑσ επιςτόμονεσ, β) προφορικϋσ παρουςιϊςεισ εργαςιών 

που διεξϊγονται κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου απϐ τουσ μεταπτυχιακοϑσ/ϋσ φοιτητϋσ/τριεσ με 

ςτϐχο την ανϊπτυξη τησ αυτενϋργειασ, γ) εκπϐνηςη ερευνητικών εργαςιών. Οι φοιτητϋσ/τριεσ 

αξιολογοϑνται ςτη βϊςη τησ προφορικόσ ςυμμετοχόσ και των γραπτών εργαςιών που εκπονοϑν 

ςε κϊθε μϊθημα. Η επιτυχόσ παρακολοϑθηςη τουσ εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη για την 

εκπϐνηςη, ςτο τρύτο εξϊμηνο, τησ Μεταπτυχιακόσ Ερευνητικόσ ό υνθετικόσ Διατριβόσ. Η 

ολοκλόρωςη τησ τελευταύασ εύναι υποχρεωτικό για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ 

Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (ΜΔΕ). To θϋμα τησ ορύζεται ϑςτερα απϐ ςυνεννϐηςη με τουσ 

διδϊςκοντεσ/ουςεσ ςτο τϋλοσ του δευτϋρου εξαμόνου. Η διπλωματικό εργαςύα κυμαύνεται απϐ 

12.000 ωσ 15.000 λϋξεισ και ολοκληρώνεται ςε διϊςτημα ϐχι μεγαλϑτερο του ενϐσ εξαμόνου. 

2. Προςφερϐμενα Μαθόματα 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

2. Ανθρωπολογύα των Υϑλων 

3. Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ των Υϑλων 

4. Υϑλο και Πολιτικό 

5. Υεμινιςτικό Θεωρύα και Επιςτημολογύα 
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Μεθοδολογικϊ Ζητόματα  

2. Υϑλο, Εργαςύα και Κατανϊλωςη 

3. Υϑλο, ώμα και Τγεύα 

4. Γλώςςα, Υϑλο και εξουαλικϐτητα 

3. Περιλόψεισ Μαθημϊτων 

ΓΥ-1 ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΣΨΝ ΥΤΛΨΝ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Eυθϑμιοσ Παπαταξιϊρχησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα χωρύζεται ςε 3 επιμϋρουσ ενϐτητεσ. Η πρώτη ενϐτητα παρουςιϊζει τη 

ςκοπιϊ τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ και τη ςχϋςη τησ με τη ςϑγχρονη φεμινιςτικό ςκϋψη 

καθώσ και το ιςτορικϐ και θεωρητικϐ πλαύςιο μϋςα απϐ το οπούο αναδεύχθηκε η ςϑγχρονη 

ανθρωπολογικό προβληματικό για το φϑλο. Ειδικϐτερα μϋςα απϐ κϊποια παραδεύγματα η 

ενϐτητα αυτό ανιχνεϑει τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ η ανθρωπολογύα ϋχει κατϊ καιροϑσ 

αντλόςει απϐ τη φεμινιςτικό κριτικό καθώσ και εκεύνουσ με τουσ οπούουσ ϋχει ςυμβϊλλει 

ςτην ενύςχυςη, ςτον μεταςχηματιςμϐ ό ςτην αποδυνϊμωςη διεκδικόςεων του γυναικεύου 

κινόματοσ. τη δεϑτερη ενϐτητα εξετϊζεται η ςϑγχρονη ανθρωπολογικό προβληματικό για 

το κοινωνικϐ φϑλο ωσ εννοιολογικϐ εργαλεύο τησ ανθρωπολογικόσ ανϊλυςησ και ςε ςχϋςη με 

τα θεωρητικϊ παραδεύγματα που παρακολουθοϑν την αντι-ουςιοκρατικό ςτροφό των 

κοινωνικών επιςτημών. Επύςησ ςχολιϊζονται οι διαφορετικϋσ φϊςεισ τησ ςυζότηςησ για το 

φϑλο: η ςχϋςη βιολογικοϑ και κοινωνικοϑ φϑλου, το φϑλο ωσ ςυμβολικό καταςκευό και 

επιτελεςτικό πρακτικό και τϋλοσ το φϑλο ωσ πρύςμα για την μελϋτη των πολλαπλών 

διαςτϊςεων τησ ταυτϐτητασ. Σϋλοσ η τρύτη ενϐτητα αναφϋρεται ςε παραδεύγματα που 

εικονογραφοϑν την χρόςη τησ ανθρωπολογικόσ προβληματικόσ για το φϑλο ςτη μελϋτη τησ 

θηλυκϐτητασ και του ανδριςμοϑ, τησ ςεξουαλικϐτητασ, τησ γυναικεύασ θϋςησ, τησ 

κοινωνικϐτητασ, τησ θρηςκεύασ και τησ πολιτικόσ, τϐςο ςτην Ελλϊδα ϐςο και ςε ϊλλεσ χώρεσ 

τησ νϐτιασ Ευρώπησ.  

ΣΟΦΟΙ: Παροχό βαςικών γνώςεων ςτην ανθρωπολογύα του φϑλου και εξειδύκευςησ ςτο 

εθνογραφικϐ πεδύο τησ Νϐτιασ Ευρώπησ και τησ Ελλϊδασ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Με βϊςη γραπτϋσ εργαςύεσ και προφορικό επύδοςη ςτο ςεμιναριακϐ μϊθημα.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 

ΓΥ-2 ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΨΝ ΥΤΛΨΝ: ΑΝΔΡΙΚΕ ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΗ (19οσ-

20οσ ΑΙ.)  

ΔΙΔΑΚΨΝ: Γιϊννησ Γιαννιτςιώτησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Οι διαλϋξεισ ϋχουν ςτϐχο να αναδεύξουν τον ιςτορικϐ χαρακτόρα των 

διαφορετικών εκδοχών τησ ανδρικόσ ταυτϐτητασ μϋςα απϐ παραδεύγματα τησ ευρωπαώκόσ 

ιςτορύασ. Πρϐκειται με ϊλλα λϐγια να μασ απαςχολόςουν οι αναπαραςτϊςεισ των πολλαπλών 

μορφών ανδριςμοϑ και οι πρακτικϋσ επιτϋλεςόσ τουσ ςε ςχϋςη με τα μεταβαλλϐμενα 

οικονομικϊ, κοινωνικϊ, πολιτικϊ και ιδεολογικϊ ςυμφραζϐμενα τουσ. Σο χρονικϐ εϑροσ τησ 

ςυζότηςησ εκτεύνεται απϐ τα τϋλη του 18ου αιώνα μϋχρι και την περύοδο του Μεςοπολϋμου. 

Θεωρητικό μασ αφετηρύα αποτελεύ η ιςτοριογραφικό ςυζότηςη ςτο πλαύςιο τησ «ιςτορύασ 

των γυναικών», «τησ ιςτορύασ του φϑλου» τησ «νϋασ εργατικόσ ιςτορύασ» και τησ «ιςτορύασ 

των αςτικών τϊξεων» και μεθοδολογικό μασ επιλογό η υπογρϊμμιςη τησ αλληλϐδραςησ 

μεταξϑ των αναλυτικών κατηγοριών φϑλο, τϊξη, ςεξουαλικϐτητα και ηλικύα. Ψσ πεδύα 

διερεϑνηςησ ϋχουμε επιλϋξει την εργαςύα, την οικογϋνεια, την οικύα, το ϋθνοσ και τον 
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εθνικιςμϐ, τον αςτικϐ χώρο, τουσ ιατρικοϑσ λϐγουσ γϑρω απϐ το ςώμα, την ϋννοια τησ τιμόσ 

και τη βύα.  

ΣΟΦΟΙ: Η εξοικεύωςη των φοιτητριών/φοιτητών με τον ιςτορικϐ χαρακτόρα ςυγκρϐτηςησ 

των ϋμφυλων ταυτοτότων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Η τελικό βαθμολογύα διαμορφώνεται ωσ εξόσ: α) υμμετοχό ςτο μϊθημα 

(παρουςιϊςεισ και γενικϐτερη δραςτηριοπούηςη) (30%). β) Μικρό εργαςύα (20%). γ) Μεγϊλη 

εργαςύα (50%). 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 

ΓΥ-3 ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Βενετύα Καντςϊ  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα θϋτει ςτο επύκεντρο τισ ϋννοιεσ «γυναύκεσ», «φϑλο», «πολιτικό», 

«φεμινιςμϐσ/ού» και προςπαθεύ να ανιχνεϑςει τισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ. Πραγματεϑεται 

ζητόματα που διατρϋχουν τη νεωτερικϐτητα και επιχειρεύ μια «αρχαιολογύα» των εννοιών, 

εξετϊζοντασ την ιςτορικϐτητα των παραπϊνω κατηγοριών, την ιςτορικό τουσ διαμϐρφωςη, 

και τισ μεταβαλλϐμενεσ ςημαςύεσ τουσ. Παρϊλληλα, ενδιαφϋρεται για τη ςχϋςη θεωρύασ και 

πολιτικόσ και αποςκοπεύ ςτην ανϊδειξη τησ πολιτικόσ διϊςταςησ των ςϑγχρονων 

φεμινιςτικών θεωριών ςε επιςτημολογικϐ και μεθοδολογικϐ επύπεδο. 

Η ϋμφαςη του δεϑτερου κϑματοσ του φεμινιςμοϑ ςτην πολιτικό διϊςταςη των μϋχρι τϐτε 

θεωροϑμενων ωσ «προςωπικϋσ» ςυνθόκεσ, η οπούα ςυνοψύςτηκε ςτη φρϊςη «το προςωπικϐ 

εύναι πολιτικϐ», ϊνοιξε το δρϐμο για την εναςχϐληςη με θϋματα ϐπωσ το ςώμα, η 

αναπαραγωγό και η ςεξουαλικϐτητα. Μετϋπειτα θεωρόςεισ τϐνιςαν ϐτι οι διεκδικόςεισ τησ 

ιδιϐτητασ του πολύτη, τουλϊχιςτον ςτη Δϑςη, δεν εύναι ποτϋ ουδϋτερεσ, αλλϊ, ςυνδϋονται με 

το φϑλο, τη φυλό και τη ςεξουαλικϐτητα. τα πλαύςια του μαθόματοσ οι επιμϋρουσ ϊξονεσ 

ςυζότηςησ αναφϋρονται, κυρύωσ, ςε «πολιτικϋσ τησ αναπαραγωγόσ» (μητρϐτητα, νϋεσ 

τεχνολογύεσ αναπαραγωγόσ, «το δημογραφικϐ») και «πολιτικϋσ τησ ςεξουαλικϐτητασ» 

(γϊμοσ και η ιδιϐτητα του πολύτη, ςεξουαλικϐτητα και «δημϐςιοσ» χώροσ). 

ΣΟΦΟΙ: Η αναγνώριςη τησ ϋμφυλησ διϊςταςησ τησ πολιτικόσ και τησ πολιτικόσ διϊςταςησ 

τησ ϋμφυλησ διϊκριςησ. Η εξοικεύωςη με τα ςϑγχρονα ρεϑματα τησ φεμινιςτικόσ ςκϋψησ τισ 

τελευταύεσ δεκαετύεσ. Η μελϋτη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων με αναφορϊ ςτην 

αναπαραγωγό και τη ςεξουαλικϐτητα και η υπογρϊμμιςη του πολιτικοϑ τουσ χαρακτόρα. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: Διαλϋξεισ, παρουςύαςη και ςχολιαςμϐσ κειμϋνων, προβολό 

εθνογραφικών ταινιών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ: Kανϋνα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ, γραπτϋσ εργαςύεσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 

ΓΥ-4 ΥΕΜΙΝΙΣΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: Βαςύλησ Αναςταςιϊδησ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 
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ΓΥ-5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΕ ΕΜΥΑΗ Ε ΥΤΛΟ, ΒΙΟ-ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-

ΕΞΟΤΙΑ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Ντιϊνα Σρϊκα 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ πϋντε ενϐτητεσ: 1) θεωρητικϊ ζητόματα τησ 

φεμινιςτικόσ μεθοδολογύασ, βιο-κοινωνικϐτητασ και βιο-εξουςύασ, 2) κριτικό ανϊγνωςη 

ϊρθρων απϐ ανθρωπολογικϊ επιςτημονικϊ περιοδικϊ, 3) μϋθοδοι ςυλλογόσ δεδομϋνων, 4) 

διαχεύριςη δεδομϋνων και ανϊλυςη και 5) ςυγγραφό και παρουςύαςη ενϐσ ερευνητικοϑ 

πρωτϐκολλου. Οι φοιτητϋσ/τριεσ προετοιμϊζουν κεύμενα προσ ςυζότηςη πϊνω ςε 

μεθοδολογικϊ ζητόματα και ςυμμετϋχουν ενεργϊ μϋςα απϐ μια ςειρϊ αςκόςεων ςτισ τεχνικϋσ 

επιτϐπιασ ϋρευνασ. Σο μϊθημα δύνει την ευκαιρύα ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ να παρουςιϊςουν 

δικϊ τουσ κεύμενα βαςιςμϋνα ςτη βιβλιογραφύα και την εμπειρύα τησ επιτϐπιασ ϋρευνασ. Η 

τελικό ϊςκηςη αφορϊ ςτη ςϑνταξη ενϐσ ερευνητικοϑ ςχεδύου.  

ΣΟΦΟΙ: Ο κϑριοσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να αποκτόςουν οι φοιτητϋσ/τριεσ τα 

μεθοδολογικϊ εργαλεύα για την ανϊπτυξη ενϐσ ερευνητικοϑ πρϐτζεκτ και το ςχεδιαςμϐ μιασ 

διπλωματικόσ εργαςύασ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Η αξιολϐγηςη τησ απϐδοςησ βαςύζεται ςε αρκετϋσ γραπτϋσ εργαςύεσ οι οπούεσ 

παρουςιϊζονται και ςυζητιοϑνται ςε εβδομαδιαύα βϊςη, ϐπωσ περύληψη ϊρθρων, κριτικό τησ 

χρηςιμοποιοϑμενησ μεθοδολογύασ ςε επιλεγμϋνα κεύμενα, περιγραφικό αναφορϊ με 

παρατηρόςεισ ςε ϋνα «θεραπευτικϐ πλαύςιο», απομαγνητοφωνημϋνη ςυνϋντευξη-ςυζότηςη, 

ςϑνταξη λύςτασ παραπομπών, ςχϋδιο ερευνητικόσ πρϐταςησ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 

ΓΥ-6 ΥΤΛΟ, ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ 

ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Βαςιλικό Γαλανό-Μουτϊφη 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα αποτελεύται απϐ δϑο βαςικϋσ ενϐτητεσ. Η πρώτη 

εςτιϊζει ςτουσ διϊφορουσ προβληματιςμοϑσ και ερμηνεύεσ (θεωρύα του εκςυγχρονιςμοϑ, 

αναπτυξιακό θεώρηςη, και μαρξιςτικό φεμινιςτικό θεωρύα) ςχετικϊ με την οικιακό και εξω-

οικιακό εργαςύα των γυναικών καθώσ και ςτο ζότημα τησ ςϑνδεςησ τησ οικογϋνειασ με τη 

γυναικεύα εργαςύα. Με βϊςη εθνογραφικϊ παραδεύγματα τϐςο απϐ την Ελλϊδα ϐςο και απϐ 

ϊλλεσ κοινωνύεσ γύνεται κατανοητϐ ϐτι η ϋννοια και η εμπειρύα τησ γυναικεύασ εργαςύασ 

διαφϋρoυν ανϊλογα με τα κοινωνικο-πολιτιςμικϊ ςυμφραζϐμενα. Η εργαςύα προςεγγύζεται 

ωσ ϋνασ χώροσ μϋςα ςτον οπούο διαμορφώνεται, αναπαρϊγεται και μεταςχηματύζεται ο 

κοινωνικϐσ προςδιοριςμϐσ των φϑλων. Παρϊλληλα, εξετϊζεται ωσ ϋνα πρύςμα για τη μελϋτη 

τησ ςυνϊρθρωςησ του φϑλου με την κοινωνικό θϋςη καθώσ και με την εθνικό, εθνοτικό και 

φυλετικό ταυτϐτητα. Ευρϑτερα ςυναφό αναλυτικϊ ζητόματα που καλϑπτονται ςτο μϊθημα 

αφοροϑν την οικονομικό ανιςϐτητα, τα οικονομικϊ δικαιώματα και τισ οικονομικϋσ 

δυνατϐτητεσ των γυναικών. Σα ζητόματα αυτϊ εξειδικεϑονται μϋςα απϐ παραδεύγματα που 

αφοροϑν τισ λιγϐτερο αναπτυγμϋνεσ οικονομύεσ, και ςυνιςτοϑν τη βϊςη για την ανϊπτυξη 

μιασ ςυζότηςησ για τισ λεγϐμενεσ αναπτυγμϋνεσ οικονομύεσ Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται επύςησ 

ςτον τουριςμϐ, ωσ πεδύο ϐπου ανιχνεϑονται οι ποικύλεσ μορφϋσ απαςχϐληςησ των γυναικών 

(ςτο πλαύςιο ατομικών, οικογενειακών και ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων), τα πρϐτυπα και 

οι ϐροι οργϊνωςησ τησ εργαςύασ και τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ και, γενικϐτερα, ωσ 

πεδύο ϐπου διερευνϊται το ζότημα τησ διαμϐρφωςησ και επαναςυγκρϐτηςησ των ϋμφυλων 

ςχϋςεων. Εξετϊζονται παραδεύγματα που αποκαλϑπτουν την επιχειρηματικό δρϊςη των 

γυναικών, κυρύωσ απ' τη ςκοπιϊ τησ πολιτικόσ και ιδεολογικόσ τησ διϊςταςησ ενώ 

παρϊλληλα αναπτϑςςεται μια προβληματικό ςχετικϊ με την ϋμφυλη ταυτϐτητα, την 

οικογϋνεια και την επιχειρηματικϐτητα. 
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Η δεϑτερη ενϐτητα του μαθόματοσ εςτιϊζει ςτην κατανϊλωςη, δεδομϋνου ϐτι οι 

καταναλωτικϋσ πρακτικϋσ αποτελοϑν ϋνα ακϐμα πεδύο ϐπου διερευνώνται οι ϋμφυλεσ 

ςχϋςεισ και οι ϋμφυλεσ ταυτϐτητεσ ςε διαφορετικϊ κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ 

ςυμφραζϐμενα. την ενϐτητα αυτό εξετϊζονται ςϑγχρονεσ προςεγγύςεισ που αναγνωρύζουν 

τον ενεργϐ ρϐλο των καταναλωτών ςτην παραγωγό και διαμϐρφωςη του πολιτιςμοϑ. 

Επύςησ, μϋςα απϐ παραδεύγματα καταδεικνϑεται ο τρϐποσ που οι ςχετιζϐμενεσ με τον οικιακϐ 

χώρο καταναλωτικϋσ πρακτικϋσ ςυμβϊλλουν ςτη διαχεύριςη και καταςκευό των ϋμφυλων 

ςχϋςεων. το πλαύςιο του μαθόματοσ αναπτϑςςεται μια ανθρωπολογικό ςυζότηςη για τη 

ςχϋςη ατϐμων και αντικειμϋνων, ενώ ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτουσ τρϐπουσ που 

διαμορφώνονται οι ςχϋςεισ φϑλου και αντικειμϋνων και ςτισ επιδρϊςεισ που αςκοϑν οι 

αντιλόψεισ περύ θηλυκϐτητασ και ανδριςμοϑ ςτην εννοιολϐγηςη, το ςχεδιαςμϐ, τη 

διαφόμιςη, την αγορϊ και την προςφορϊ και ανταλλαγό αντικειμϋνων. Γενικϊ, η 

κατανϊλωςη προςεγγύζεται ωσ πολιτιςμικό πρακτικό, ενώ τα ϋμφυλα αντικεύμενα 

εξετϊζονται ωσ ςυςτατικϐ των κοινωνικών ςχϋςεων τισ οπούεσ ταυτϐχρονα νοηματοδοτοϑν. 

Σϋλοσ, η κριτικό παρουςύαςη παραδειγμϊτων που αφοροϑν την αγορϊ και χρόςη αγαθών και 

υπηρεςιών ςε διαφορετικϊ ςυμφραζϐμενα αναδεικνϑει τισ ποικύλεσ διαςτϊςεισ του ςχετικοϑ 

με τη διαπραγμϊτευςη των ϋμφυλων ςχϋςεων ζητόματοσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 

ΓΥ-7 ΥΤΛΟ, ΨΜΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Κώςτασ Γιαννακϐπουλοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα εξετϊζει προςεγγύςεισ για το φϑλο, το ςώμα και την υγεύα απϐ το 

χώρο κυρύωσ τησ ανθρωπολογύασ αλλϊ και τησ φιλοςοφύασ και ψυχανϊλυςησ. Η ςυνϑπαρξη 

ανθρωπολογύασ και ψυχανϊλυςησ ςτηρύζεται ςτη θϋςη ϐτι ο τρϐποσ που βιώνουμε τισ 

πολιτιςμικϋσ αντιλόψεισ για το φϑλο δεν εύναι τϐςο νοητικϐσ και ςυνειδητϐσ ϐςο ςωματικϐσ 

και αςυνεύδητοσ. Θεωροϑμε ϐτι ο διϊλογοσ μεταξϑ των πρϐςφατων ανθρωπολογικών 

προςεγγύςεων του ςώματοσ, ιδιαύτερα εκεύνων τησ ενςωμϊτωςησ, και των ψυχαναλυτικών 

προςεγγύςεων, μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα χρόςιμο εργαλεύο μελϋτησ του φϑλου. Η ςυνϑπαρξη 

ανθρωπολογύασ και φιλοςοφύασ εςτιϊζεται ςτη ςυζότηςη γϑρω απϐ τισ αναλυτικϋσ 

κατηγορύεσ τησ παραςταςιακόσ επιτϋλεςησ (performativity) ϐπωσ αυτό αναπτϑχθηκε απϐ 

την Judith Butler και τησ βιοπολιτικόσ (biopolitics) ϐπωσ αυτό επινοόθηκε και διερευνόθηκε 

απϐ τουσ Michel Foucault και Giorgio Agamben. Ϊτςι, θα διερευνηθοϑν πολιτικϋσ υγεύασ ϐπωσ 

αυτϋσ αςκοϑνται απϐ κρατικοϑσ και μη, φορεύσ καθώσ και ο τρϐποσ με τον οπούο οι ϋννοιεσ 

τησ «υγεύασ» και τησ «αρρώςτιασ» γύνονται αντιληπτϋσ και ςυγκροτοϑνται ςωματικϊ, 

«ενςωματώνονται» απϐ τα δρώντα υποκεύμενα ανϊλογα με το φϑλο, τη ςεξουαλικϐτητα 

αλλϊ και τη φυλό και τϊξη.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 

ΓΥ-8 ΓΛΨΑ, ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΕΞΟΤΑΛΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΙΔΑΚΨΝ: Κώςτασ Κανϊκησ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: Σο μϊθημα εςτιϊζει ςε δϑο ζητόματα: α) την εξοικεύωςη με την 

κοινωνιογλωςςολογικό ϋρευνα που ϋχει ωσ αντικεύμενο το φϑλο και β) μια πρώτη 

προςϋγγιςη τησ ενδεικτικόσ ςχϋςησ γλώςςασ-φϑλου-ςεξουαλικϐτητασ. Εςτιϊζοντασ ςτο 

φϑλο ωσ αναλυτικό κατηγορύα ςτη μελϋτη τησ γλώςςασ, θα εξετϊςουμε τουσ τρϐπουσ με 

τουσ οπούουσ τυχϐν διαφοροποιεύται η γλωςςικό παραγωγό των υποκειμϋνων βϊςει το 

φϑλου τουσ, καθώσ επύςησ και ζητόματα γλωςςικόσ ανιςϐτητασ και ςεξιςμοϑ ςε ϐλα τα 

επύπεδα γλωςςικόσ ανϊλυςησ. Παρϊλληλα, θα γύνει ςαφόσ η αλληλεξϊρτηςη γλωςςικών 

μοτύβων και ϋμφυλων ςχϋςεων καθώσ και των γλωςςικών ςτϊςεων των ϋμφυλων 
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υποκειμϋνων. Προφανώσ, το φϑλο και η ςεξουαλικϐτητα διακρύνονται, ςε θεωρητικϐ 

επύπεδο. Ψςτϐςο, εξετϊζοντασ τον παρϊγοντα τησ ςεξουαλικϐτητασ και τησ ςτενόσ διαπλοκόσ 

του με τη γλώςςα, θα διαπιςτώςουμε ϐτι μια ςυζότηςη για τη ςεξουαλικϐτητα χωρύσ 

αναφορϊ ςτο φϑλο εύναι ανεδαφικό, ενώ, ταυτϐχρονα κϊθε ςυζότηςη για τη ςεξουαλικϐτητα 

που λαμβϊνει υπϐψη το φϑλο επιςτρϋφει ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ςτο βαθμϐ που η 

ετεροκανονικϐτητα αποτελεύ θεςμϐ, η ϐποια ςχϋςη μεταξϑ φϑλου-γλώςςασ-ςεξουαλικϐτητασ 

εύναι, εν πολλούσ, προδιαγεγραμμϋνη βϊςει ιςχυρϐτατων ςτερεοτϑπων. Παρϐλα αυτϊ, ςτο 

βαθμϐ που η γλώςςα δεν δομεύται μϐνο απϐ το κοινωνικϐ γύγνεςθαι αλλϊ και το δομεύ με τη 

ςειρϊ τησ, υπϊρχει πϊντα κϊποιο περιθώριο διαπραγμϊτευςησ. Αυτό η διαπραγμϊτευςη—και 

το κοινωνικϐ τησ κϐςτοσ--εύναι εμφανόσ ςτο λϐγο των ατϐμων (και των ομϊδων) που 

αρνοϑνται να ςυμμορφωθοϑν με τα προτϊγματα τησ θεςμοθετημϋνησ ετεροκανονικϐτητασ, 

παύρνοντασ αποςτϊςεισ απϐ τα ϋμφυλα ςτερεϐτυπα αλλϊ και το ρύςκο που ενϋχει η μη-

ευθυγραμμιςμϋνη γλωςςικό, ϋμφυλη ό/και ςεξουαλικό ςυμπεριφορϊ. 

ΣΟΦΟΙ: Να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με την ϋρευνα γλώςςασ και φϑλου και γλώςςασ και 

ςεξουαλικϐτητασ απϐ τη ςκοπιϊ τησ γλωςςολογύασ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Γραπτό ϊςκηςη, δϑο γραπτϋσ εργαςύεσ, προφορικϋσ παρουςιϊςεισ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 3 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ: 7,5 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η 

 

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  

ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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1. ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 2008-2009 

 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

 

Ϊκθεςη Εςωτερικόσ Αξιολϐγηςησ 2008-2009 

 

το πινακϊκι οι οι αριθμού ςημαύνουν:  

 

 
1= καθϐλου, 2=λύγο, 3=μϋτρια, 4=αρκετϊ, 5=πϊρα πολϑ.  

τισ ερωτόςεισ με πολλαπλϋσ απαντόςεισ (α, β, γ, δ, ) να ςημειώςετε τα αντύςτοιχα γρϊμματα που 

ςυνοδεϑονται με την αρύθμηςη τησ ερώτηςησ. τισ ερωτόςεισ αυτϋσ υπϊρχει δυνατϐτητα να ςημειώςετε 

περιςςϐτερεσ απϐ μια απαντόςεισ. 

τισ ερωτόςεισ του παρακϊτω τϑπου κυκλώςτε τη λϋξη ΝΑΙ ό ΟΦΙ που επιλϋγετε: 

 ΝΑΛ 

 ΟΧΛ 

Παρακαλοϑμε να απαντόςετε ςε ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερεσ ερωτόςεισ. 

 

 

Ι. ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ 

1) Βαςικϊ ςτοιχεύα μαθημϊτων που διδϊχτηκαν το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/08 

ΚΩΔ. ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ 
ΤΛΤΛΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ 

ΕΛΔΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ 

(ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΟ: Υ, ΕΡΛΛΟΓΘΣ: Ε, 

ΡΑΚΤΛΚΘ ΑΣΚΘΣΘ/ΣΕΜΛΝΑΛΟ: 

ΡΑ/Σ, ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΣΕΜΛΝΑΛΟ: ΜΣ) 

ΕΞΑΜΘΝΟ ΡΟΥ 

ΔΛΔΑΧΤΘΚΕ 

(Χ.Ε., Ε.Ε.) 

    

    

    

    

2) Ποια μαθόματα διδϊξατε για πρώτη φορϊ (ςημειώςτε τουσ κωδικοϑσ) 

 

 

 

 

3) Πώσ ενημερώςατε τουσ φοιτητϋσ για τα μαθόματϊ και το περιεχϐμενο τουσ;  

 3α) Γραπτό ανακούνωςη 

 3β) Ανακούνωςη ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ 

 3γ) Οδηγϐσ πουδών  

1 2 3 4 5 

ΟΝΟΜΑ ΔΛΔΑΣΚΟΝΤΟΣ/ 

ΔΛΔΑΣΚΟΥΣΑΣ 
 

ΒΑΚΜΛΔΑ  
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4) Ποιοϑσ απϐ τουσ παρακϊτω τρϐπουσ εφαρμϐςατε για την αξιολϐγηςη των φοιτητών ςτα 

υποχρεωτικϊ μαθόματα και τα μαθόματα επιλογόσ: 

 4α) Πρϐοδοσ 

 4β) Ατομικό γραπτό εργαςύα 

 4γ) Ομαδικό γραπτό εργαςύα 

 4δ) Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου 

 4ε) Προφορικό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου 

 4ςτ) Ωλλο (διευκρινύςτε) 

5) Ποιουσ απϐ τουσ παρακϊτω τρϐπουσ εφαρμϐςατε για την αξιολϐγηςη των φοιτητών ςτα 

ςεμινϊρια και τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ: 

 5α) Σελικό γραπτό εργαςύα 

 5β) Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ 

 5γ) Γραπτϋσ εργαςύεσ ςτη διϊρκεια του εξαμόνου 

 5δ) Ωλλο (διευκρινύςτε) 

6) Πϐςο διαφανόσ πιςτεϑετε ϐτι όταν η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των φοιτητών ; 

 

7) Φρηςιμοποιόςατε εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ; 

 

 

8) Φρηςιμοποιόςατε μαθηςιακϊ βοηθόματα βαςιςμϋνα ςε Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ και 

Επικοινωνιών (ΣΠΕ) (π.χ VISTA, ψηφιακϋσ εικϐνεσ ) 

8Α ΝΑΛ 

8Β ΟΧΛ 

9) Φρηςιμοποιεύτε ΣΠΕ ςτην επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ ςασ; 

9Α ΝΑΛ 

9Β ΟΧΛ 

10) Πϐςο ικανοποιητικϊ πιςτεϑετε ϐτι χρηςιμοπούηςαν οι φοιτητϋσ τουσ ηλεκτρονικοϑσ 

υπολογιςτϋσ και το διαδύκτυο για τισ ανϊγκεσ του μαθόματϐσ ςασ; 

 

 

11) Απϐ ποϑ προτεύνατε ςτουσ φοιτητϋσ υλικϐ μελϋτησ για τα μαθόματϊ ςασ (μπορεύτε να 

τςεκϊρετε περιςςϐτερεσ τησ μιασ επιλογόσ) 

 11α) Προτεινϐμενο ϑγγραμμα 

 11β) Βιβλιογραφύα 

 11γ) ημειώςεισ 

 11δ) Διαδύκτυο 

 11ε) Ωλλη πηγό (διευκρινύςτε) 

12) Φρηςιμοποιόςατε υλικϐ απϐ τα εργαςτόρια του Σμόματοσ για τα μαθηματϊ ςασ; 

12Α ΝΑΛ 

12Β ΟΧΛ 

13) Πώσ αξιολογεύτε την εμπειρύα απϐ τισ πρακτικϋσ αςκόςεισ και τα ςεμινϊρια που διδϊξατε το 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2007/08; 

 

 

1 2 3 4 5 

7Α ΝΑΛ 

7Β ΟΧΛ 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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14) Πϐςο ικανοποιητικϊ θεωρεύτε ϐτι κϊλυψε η Βιβλιοθόκη τισ βιβλιογραφικϋσ ανϊγκεσ των 

μαθημϊτων ςασ; 

 

 

15) Πϐςο ικανοποιητικϊ αξιοποιόθηκαν τα εργαςτόρια του Σμόματοσ ςτη διδαςκαλύα 

προπτυχιακών μαθημϊτων; 

 

 

16) Πϐςο ικανοποιητικό κρύνετε πωσ όταν η διαδικαςύα διανομόσ ςυγγραμμϊτων για τουσ 

φοιτητϋσ; 

 

 

17) Πϐςο ικανοποιητικό εκτιμϊτε ϐτι όταν η εμπειρύα τησ Θερινόσ Πρακτικόσ Ωςκηςησ για τουσ 

φοιτητϋσ; 

 

 

18) Θα αξιοποιόςετε την εμπειρύα τησ Θερινόσ Πρακτικόσ Ωςκηςησ ςτην αναδιαμϐρφωςη του 

Προγρϊμματοσ πουδών; 

18Α ΝΑΛ 

18Β ΟΧΛ 

19) Πϐςο ικανοποιητικό κρύνετε τη διεθνό διϊςταςη του Προγρϊμματοσ πουδών ςε ςχϋςη με 

το πρϐγραμμα ανταλλαγών ERASMUS και τη ςυμμετοχό των φοιτητών του Σμόματοσ; 

 

 

20) Πϐςο ικανοποιητικό θεωρεύτε την οργϊνωςη προπτυχιακών ςπουδών του Σμόματοσ ςε δϑο 

κϑκλουσ ςπουδών; 

 

 

21) Πιςτεϑετε ϐτι η αναλογύα υποχρεωτικών μαθημϊτων/μαθημϊτων επιλογόσ που υπϊρχει ςτο 

πρϐγραμμα πρϋπει: 

 21α) να διατηρηθεύ 

 21β) να αυξηθεύ 

 21γ) να μειωθεύ 

22 ) Πιςτεϑετε ϐτι η μορφό του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών πρϋπει: 

 22α) να παραμεύνει η ύδια 

 22β) να οργανωθεύ με βϊςη κατευθϑνςεισ 

 23γ) να οργανωθεύ με βϊςη θεματικϋσ ενϐτητεσ 

23) Σι προτεύνετε για τη βελτύωςη τησ παροχόσ διδακτικοϑ ϋργου. 

[Να απαντόςετε ςε ξεχωριςτό ςελύδα ςημειώνοντασ τον αριθμϐ τησ ερώτηςησ.] 

 

ΙΙ. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ 

24) Πϐςο διαφανόσ πιςτεϑετε ϐτι όταν η διαδικαςύα επιλογόσ των μεταπτυχιακών φοιτητών; 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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25) Πώσ ενημερώςατε τουσ φοιτητϋσ για τα μαθόματϊ και το περιεχϐμενο τουσ;  

 25α) Γραπτό ανακούνωςη 

 25β) Ανακούνωςη ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ 

 25γ) Οδηγϐσ πουδών 

 25δ) υνδυαςμϐσ των ανωτϋρω  

26) Πϐςο επαρκεύσ πιςτεϑετε ϐτι όταν οι διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ των μεταπτυχιακών 

φοιτητών; 

 

 

27) Φρηςιμοποιεύτε μαθηςιακϊ βοηθόματα βαςιςμϋνα ςε Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ και 

Επικοινωνιών (ΣΠΕ);  

 27α) Σο πρϐγραμμα VISTA 

 27β) Ωμεςη χρόςη του δικτϑου  

 27γ) Χηφιακϋσ εικϐνεσ απϐ υπολογιςτό 

 27δ) υνδυαςμϐσ των ανωτϋρω  

28) Φρηςιμοποιεύτε ΣΠΕ (VISTA, ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο) ςτην επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ 

ςασ; 

28Α ΝΑΛ 

28Β ΟΧΛ 

29) Πϐςο ικανοποιητικϊ θεωρεύτε ϐτι κϊλυψε η Βιβλιοθόκη τισ βιβλιογραφικϋσ ανϊγκεσ των 

μαθημϊτων ςασ; 

 

 

30) Πϐςο ικανοποιητικϊ αξιοποιόςατε τα εργαςτόρια του Σμόματοσ ςτα ΠΜ; 

 

 

31) Πιςτεϑετε ϐτι πρϋπει να υπϊρχει διαδικαςύα παρακολοϑθηςησ τησ επαγγελματικόσ ό 

ακαδημαώκόσ πορεύασ ϐςων απϋκτηςαν τύτλο Μεταπτυχιακών πουδών απϐ το Σμόμα; 

31Α ΝΑΛ 

31Β ΟΧΛ 

32) Πϐςο ικανοποιητικό θεωρεύτε την οργϊνωςη του προγρϊμματοσ ςπουδών ςτα 

Μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα; 

 

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

33) Ποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ διδακτικϋσ μεθϐδουσ χρηςιμοποιόςατε;  

 33α) Διϊλεξη 

 33β) Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ 

 33γ) Προβολό οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ 

 33δ) Ωλλο (διευκρινύςτε) 

34) Πϐςο τηρόςατε το ωρολϐγιο πρϐγραμμα των μαθημϊτων; 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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35) Πϐςο ορθολογικό πιςτεϑετε ϐτι εύναι η οργϊνωςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ των 

μαθημϊτων; 

 

 

36) Πϐςο ικανοποιητικϐ θεωρεύτε το μοντϋλο του ςυνεχοϑσ τρύωρου μαθόματοσ που ύςχυςε ςτο 

προπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδών; 

 

 

37) Κατϊ την εκτύμηςό ςασ τι ποςοςτϐ εγγεγραμμϋνων φοιτητών παρακολοϑθηςε κατϊ μϋςο 

ϐρο τισ παραδϐςεισ ςασ; 

 37α) 0-20%  

 37β) 20-40% 

 37γ) 40-60% 

 37δ) 60-80% 

 37ε) 80-100% 

38) Αν το ποςοςτϐ αυτϐ ϊλλαζε ϋχετε παρατηρόςει πϐτε γύνεται αυτϐ; 

 38α) Αμϋςωσ μετϊ την πρώτη εβδομϊδα των μαθημϊτων 

 38β) Προσ τα μϋςα του εξαμόνου 

 38γ) Προσ τα τϋλη του εξαμόνου 

 38δ) Γϑρω απϐ περιϐδουσ διακοπόσ τησ διδαςκαλύασ 

39) Αντιμετωπύςατε προβλόματα απουςιών ςτισ πρακτικϋσ αςκόςεισ ό τα ςεμινϊριϊ ςασ που να 

υπερβαύνουν τισ τρεισ;  

39Α ΝΑΛ 

39Β ΟΧΛ 

40) Πϐςο επαρκεύσ και κατϊλληλεσ όταν οι αύθουςεσ διδαςκαλύασ; 

 40α) των προπτυχιακών μαθημϊτων 

 

 

 40β) των μεταπτυχιακών μαθημϊτων 

 

 

 40γ) των ςεμιναρύων/πρακτικών αςκόςεων 

 

 

41) Πϐςο επαρκόσ και λειτουργικϐσ όταν ο υποςτηρικτικϐσ εξοπλιςμϐσ που χρηςιμοποιεύτε; 

 41α) ςτα προπτυχιακϊ μαθόματα 

 

 41β) ςτα μεταπτυχιακϊ μαθόματα 

 

 

 41γ) ςτα ςεμινϊρια/πρακτικϋσ αςκόςεισ  

 

 

42) Πϐςο επαρκόσ και κατϊλληλοσ πιςτεϑετε ϐτι όταν ο εργαςτηριακϐσ εξοπλιςμϐσ που 

διατϋθηκε ςτουσ φοιτητϋσ για την παρακολοϑθηςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ; 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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43) Πϐςο ικανοποιητικό εύναι η πρϐςβαςη ςτισ αύθουςεσ ςε Ωτομα με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ; 

 

 

44) Πϐςο εντατικό χρόςη των εργαςτηριακών υποδομών πιςτεϑετε ϐτι ϋγινε απϐ τουσ φοιτητϋσ; 

 44α) του εργαςτηρύου ηλεκτρονικών υπολογιςτών 

 

 

 44β) των υποδομών των εργαςτηρύων του Σμόματοσ 

 

 

45) Πϐςο επαρκόσ θεωρεύτε πωσ εύναι ο αριθμϐσ ΕΣΕΠ του Σμόματοσ; 

 

 

46) Εύχατε ανακοινώςει ώρεσ γραφεύου για ςυνεργαςύα με τουσ φοιτητϋσ; 

46Α ΝΑΛ 

46Β ΟΧΛ 

47) Αξιοπούηςαν οι φοιτητϋσ τισ ώρεσ γραφεύου; 

47Α ΝΑΛ 

47Β ΟΧΛ 

48) Παρεύχατε ςε μεταπτυχιακοϑσ ό προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ ςασ δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ςε 

ερευνητικϊ προγρϊμματα; 

48Α ΝΑΛ 

48Β ΟΧΛ 

49) Αναπτϑξατε ςυγκεκριμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ ςυνεργαςύεσ με τοπικοϑσ ό εθνικοϑσ φορεύσ; 

49Α ΝΑΛ 

49Β ΟΧΛ 

 

 

IV. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 

50) Πϐςο αποτελεςματικϋσ θεωρεύτε τισ προςφερϐμενεσ υπηρεςύεσ και το ωρϊριο λειτουργύασ 

τησ Γραμματεύασ για την εξυπηρϋτηςη των αναγκών των φοιτητών και του διδακτικοϑ 

προςωπικοϑ; 

 

 

51) Πϐςο ικανοποιητικϊ εύναι ςτελεχωμϋνη η Γραμματεύα του Σμόματοσ; 

 

 

52) Πϐςο επαρκόσ εύναι ο χώροσ τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ; 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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53) Πϐςο ικανοποιητικϋσ για τισ ανϊγκεσ ςασ εύναι οι υποδομϋσ τησ Βιβλιοθόκησ; 

 53α) ωσ προσ τη ςυλλογό τύτλων για το γνωςτικϐ ςασ αντικεύμενο  

 

 

 53β) ωσ προσ τισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ 

 

 

 53γ) ωσ προσ την κτιριακό υποδομό 

 

 

54) Πϐςο ικανοποιητικϐ κρύνετε το ωρϊριο λειτουργύασ τησ Βιβλιοθόκησ; 

 

 

55) Πϐςο κατϊλληλο εύναι το γραφεύο ςασ και ο εξοπλιςμϐσ του; 

 

 

56) Πϐςο επαρκεύσ εύναι οι χώροι και ο εξοπλιςμϐσ των εργαςτηρύων; 

 

 

57) Καλϑπτουν οι εντϐσ του Πανεπιςτημύου διαθϋςιμεσ υποδομϋσ τισ ανϊγκεσ τησ ερευνητικόσ 

ςασ δραςτηριϐτητασ; Αν ϐχι, ποια απϐ τα ερευνητικϊ ςασ αντικεύμενα δεν καλϑπτονται απϐ τισ 

διαθϋςιμεσ υποδομϋσ; 

57Α ΝΑΛ 

57Β ΟΧΛ 

58) Πϐςο ικανοποιητικό θεωρεύτε την ιςτοςελύδα του Σμόματοσ; 

 

 

59) Πϐςο επαρκό θεωρεύτε τη χρηματοδϐτηςη για προμόθεια, ςυντόρηςη και ανανϋωςη των 

ερευνητικών υποδομών; 

 

 

60) Πϐςο ικανοποιητικό εύναι η πρϐςβαςό ςασ ςτισ υποδομϋσ και ςτον εξοπλιςμϐ του Σμόματοσ; 

 

 

61) Πϐςο αποτελεςματικϋσ θεωρεύτε πωσ εύναι οι κεντρικϋσ και περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ του 

Πανεπιςτημύου; (εκτϐσ τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ); 

 

 

62) Πϐςο ικανοποιητικό κρύνετε την προςβαςιμϐτητα των χώρων Σμόματοσ και του 

Πανεπιςτημύου ςε ΑΜΕΑ; 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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63) Πϐςο θετικϊ κρύνετε το γεγονϐσ τησ πολυδιϊςπαςησ του Πανεπιςτημύου ςτην πϐλη τησ 

Μυτιλόνησ; 

 

 

1 2 3 4 5 
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2. ΑΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ 2009-2010 

 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

 

Ετόςιο ατομικϐ απογραφικϐ δελτύο  

για τα μϋλη του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ 

ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ: 

 

ΒΑΚΜΛΔΑ  

 

Ι. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ/ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ό ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ5 

Ι.1 Αριθμϐσ δημοςιεϑςεων 

 Ελληνϐγλωςςεσ Ξενϐγλωςςεσ 
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2008           

2007           

2006           

2005           

2004           

ϑνολο           

Επεξηγόςεισ: Άλλεσ εργαςύεσ / δημοςιεϑςεισ 

 

 

 

 

 

Ι.2 Επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ 

 Καταγρϊψτε τισ δημοςιεϑςεισ τησ τελευταύασ πενταετύασ ςϑμφωνα με την παραπϊνω κατηγοριοπούηςη 

 

 

 

 

 

                                                                    

5 Αφορϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα εξαιρετικόσ και αδιαμφιςβότητησ ιδιαιτερϐτητασ, ϐπωσ προςδιορύζονται 
απϐ τα ΠΔ 123/1984, 390/1995, και 187/1996. 
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Ι.3 Ερευνητικϊ προγρϊμματα και ϋργα  

 Ι.3.1 Ποια ερευνητικϊ προγρϊμματα ό/και ϋργα που υλοποιόθηκαν ό βρύςκονται ςε εξϋλιξη κατϊ την 

τελευταύα πενταετύα ςυντονύζετε; ε ποια απλώσ ςυμμετϋχετε; 

 

 

 

 

 Ι.3.2 υμμετϋχουν εξωτερικού ςυνεργϊτεσ ό/και μεταδιδακτορικού ερευνητϋσ ό/και μεταπτυχιακού 

φοιτητϋσ ό/ και προπτυχιακού φοιτητϋσ ςυμμετϋχουν ςτα ερευνητικϊ αυτϊ προγρϊμματα ό/και ϋργα; 

ημειώςτε ποια εύναι αυτϊ τα προγρϊμματα. 

 

 

 

 

 

Ι.4 Ωλλη επιςτημονικό δραςτηριϐτητα 

 Ι.4.1 ε ποιεσ επιτροπϋσ διοργϊνωςησ ςυνεδρύων ϋχετε ςυμμετϊςχει την τελευταύα πενταετύα; 

 

 

 

 

 Ι.4.2 ε ποιεσ ςυντακτικϋσ επιτροπϋσ επιςτημονικών περιοδικών ςυμμετϋχετε ό ϋχετε ςυμμετϊςχει την 

τελευταύα πενταετύα; 

 

 

 

 

 Ι.4.3 ε ποια περιοδικϊ ϋχετε προςκληθεύ ωσ κριτόσ την τελευταύα πενταετύα; 

 

 

 

 

 Ι.4.4 Άλλη επιςτημονικό δραςτηριϐτητα 

 

 

 

 

 

Ι.5 υμμετοχό ςε διεθνό ςυνϋδρια και προςκλόςεισ ςε πανεπιςτόμια του εξωτερικοϑ 

 Ι.5.1 Καταγρϊψτε τον αριθμϐ των διεθνών ςυνεδρύων ςτα οπούα ϋχετε ςυμμετϊςχει ωσ ομιλητόσ την 

τελευταύα πενταετύα. 
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 Ι.5.2 Καταγρϊψτε τισ προςκλόςεισ που ϋχετε δεχτεύ για να κϊνετε διαλϋξεισ και να προςφϋρετε μαθόματα 

ςε πανεπιςτόμια του εξωτερικοϑ την τελευταύα πενταετύα. 

 

 

 

 

 

Ι.6 Βραβεύα / διακρύςεισ / τιμητικού τύτλοι 

 Καταγρϊψτε βραβεύα, διακρύςεισ και τιμητικοϑσ τύτλουσ που ϋχετε λϊβει την τελευταύα πενταετύα. 
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3. ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΥΟΙΣΗΣΨΝ 2009-2010  

 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ 

 

Ερωτηματολϐγιο αξιολϐγηςησ μαθόματοσ/διδαςκαλύασ 

απϐ τουσ φοιτητϋσ, ϋτοσ 2009-2010 

 

Βαθμολογικό Κλύμακα 

ΚΑΚΟΛΟΥ ΛΛΓΟ ΜΕΤΛΑ ΡΟΛΥ ΡΑΑ ΡΟΛΥ 

1 2 3 4 5 

ΑΡΑΑΔΕΚΤΘ ΜΘ ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΤΛΚΘ ΜΕΤΛΑ ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΤΛΚΘ ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ 

 

1. Οι ςτϐχοι του μαθόματοσ όταν ςαφεύσ; 

2. Η ϑλη που καλϑφθηκε ανταποκρινϐταν ςτουσ ςτϐχουσ του μαθόματοσ;  

3. Η ϑλη που διδϊχθηκε όταν καλϊ οργανωμϋνη; 

4. Σο εκπαιδευτικϐ υλικϐ που χρηςιμοποιόθηκε βοόθηςε ςτην καλϑτερη κατανϐηςη του 

θϋματοσ; 

5. Σα εκπαιδευτικϊ βοηθόματα («ςϑγγραμμα», ςημειώςεισ, πρϐςθετη βιβλιογραφύα) 

χορηγόθηκαν εγκαύρωσ; 

6. Πϐςο ικανοποιητικϐ βρύςκετε το κϑριο βιβλύο(α) ό τισ ςημειώςεισ; 

7. Πϐςο εϑκολα διαθϋςιμη εύναι η βιβλιογραφύα ςτην Πανεπιςτημιακό Βιβλιοθόκη; 

8. Πϐςο απαραύτητα κρύνετε τα προαπαιτοϑμενα του μαθόματοσ; 

9. Φρόςη γνώςεων απϐ / ςϑνδεςη με ϊλλα μαθόματα. 

10. Πώσ κρύνετε το επύπεδο δυςκολύασ του μαθόματοσ για το ϋτοσ του; 

11. Φρηςιμϐτητα ϑπαρξησ φροντιςτηρύου. 

12. Αξιολϐγηςη ποιϐτητασ φροντιςτηρύων. 

13. Πώσ κρύνετε τον αριθμϐ Διδακτικών Μονϊδων ςε ςχϋςη με τον φϐρτο εργαςύασ; 

14. Διαφϊνεια των κριτηρύων βαθμολϐγηςησ. 

15. Σο θϋμα δϐθηκε εγκαύρωσ; 

16. Η καταληκτικό ημερομηνύα για υποβολό ό παρουςύαςη των εργαςιών όταν λογικό; 

17. Τπόρχε ςχετικϐ ερευνητικϐ υλικϐ ςτη βιβλιοθόκη; 

18. Τπόρχε καθοδόγηςη απϐ τον διδϊςκοντα; 

19. Σα ςχϐλια του διδϊςκοντοσ όταν εποικοδομητικϊ και αναλυτικϊ; 

20. Δϐθηκε η δυνατϐτητα βελτύωςησ τησ εργαςύασ; 

21. Η ςυγκεκριμϋνη εργαςύα ςασ βοόθηςε να κατανοόςετε το ςυγκεκριμϋνο θϋμα; 

22. Ο/Η ΔΙΔΑΚΨΝ/ΟΤΑ: Οργανώνει καλϊ την παρουςύαςη τησ ϑλησ ςτα μαθόματα; 

23. Επιτυγχϊνει να διεγεύρει το ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο του μαθόματοσ; 

24. Αναλϑει και παρουςιϊζει τισ ϋννοιεσ με τρϐπο απλϐ και ενδιαφϋροντα χρηςιμοποιώντασ 

παραδεύγματα; 

25. Ενθαρρϑνει τουσ φοιτητϋσ να διατυπώνουν απορύεσ και ερωτόςεισ και να για να αναπτϑξουν 

την κρύςη τουσ; 
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26. Ϋταν ςυνεπόσ ςτισ υποχρεώςεισ του/τησ (παρουςύα ςτα μαθόματα, ϋγκαιρη διϐρθωςη 

εργαςιών ό εργαςτηριακών αναφορών, ώρεσ ςυνεργαςύασ με τουσ φοιτητϋσ); 

27. Εύναι γενικϊ προςιτϐσ ςτουσ φοιτητϋσ; 

33. Παρακολουθώ τακτικϊ τισ διαλϋξεισ. 

34. Παρακολουθώ τακτικϊ τα εργαςτόρια. 

35. Ανταποκρύνομαι ςυςτηματικϊ ςτισ γραπτϋσ εργαςύεσ / αςκόςεισ 

36. Μελετώ ςυςτηματικϊ την ϑλη. 

37. Αφιερώνω εβδομαδιαύα για μελϋτη του ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ: 

38. 1= <2 Ώρεσ, 2=2-4 Ώρεσ, 3=4-6 Ώρεσ, 4=6-8 Ώρεσ, 5= >8 Ώρεσ 
 

 
ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΛΑ 
ΜΕΣΑΛΩΝΛΚΘ ΡΟΛΘ 

ΛΣΤΟΛΑ ΟΚΩΜΑΝΛΚΘΣ 

ΑΥΤΟΚΑΤΟΛΑΣ 

ΡΑ ΡΘΓΕΣ ΟΚΩΜ. 

ΒΑΛΚΑΝΛΩΝ 
ΑΝΚΩΡΟΛΟΓΛΚΘ ΚΕΩΛΑ 

 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 1 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 2 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 2 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 1 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 4 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1     1    2   1  1    1     1 1 2 

2    1     2     2     1     1 3 

3   1     1 1   1   1    1    1  3 

4    1     1 1  1  1     1    2  2 

5 6     1   1  1    1 1  1     1  1 2 

    1    2  1   1     1    1 2 1 

7   1     1 1   1 1       1  1 2   

8     1  1 1    1 1       1 1 1 1  1 

9     1   1 1   1  1    1    2 1   

10    1    2     1  1    1   1 2 1  

11  1    2 1    1   1     1  1 1 1   

12  1    2      1  1    1   1  2   

13  1      2     1 1   1       2  

14  1      1  1   1 1      1   1 1  

15                   1       

16                   1       

17                  1        

18                   1       

19                   1       

20                   1       

21                  1        

22   1      2     2     1    1  3 

23  1       2    1 1     1    1 1 2 

24  1       1 1  1   1    1     1 3 

25  1       2   1   1    1    1  3 

26     1    2      2    1      3 

27   1      2    1  1    1    1  3 

33    1   1  1    1  1     1    1 2 

35   1           1 1     1   1  2 

36   1     1 1     2          2 1 

37  1     2     1  1    1     3   
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 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΛΣΤΟΛΑ ΡΑ ΑΧΑΛΑ ΕΛΛ. ΛΣΤΟΛΑ ΡΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΗΑΝΤΛΟ 
ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΒΥΗΑΝΤΛΝΘ 

ΛΣΤΟΛΑ 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΚΟΛΝ. 

ΑΝΚΩΡΟΛΟΓΛΑ 

 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 3 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 9 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 3 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 8 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 1 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1   1 1 1   1 4 4    2 1   2 5 1     1 

2   1 2     7 2    2 1   3 4 2    1  

3    2 1   2 1 6    1 2   3 4 2    1  

4    2 1   1 3 5    3    3 3 1  1    

5    3   2 1 2 4   2 1    1 6 1    1  

6   1 2   1 1 3 4   2 1   1 4 2 1  1    

7   2  1  2 2 3 2   1 2    2 3 1    1  

8    1 1 1  2 3 3   1 1 1    5    1   

9   2 1    5 3 1   1  2  2  2 1    1  

10 1   2   1 4 3 1   1 2    6 2      1 

11 1  1   2 4 1 2   1 2   4 1  1     1  

12    1  1 4 2 1   1 2   4  1 1   1    

13   1 1 1 1 1 3 3 1   1 2   2 2 4      1 

14    2 1 2 1 3 3    2 1   2 1 2 2  1    

15    2    2  2                

16    1 1  1 2 1                 

17   2   1  2 1                 

18    1 1  1  3                 

19     2 1   1 2                

20   1 1     4                 

21    1 1    3 1                

22    1 2    2 7    3   1 2 4 1   1   

23    3      9   1 2  1 1  4 2   1   

24    1 2     9   1 2   1 2 4 1     1 

25    2 1    2 7    3  1  3 3 1     1 

26    1 2    1 7    2 1 1  1 5 1   1   

27    1 2     9    3  1  4 3      1 

33    2 1   1 1 6  1  2    1 3 4    1  

35    1    5 2 2  1 1 1   2 2 1       

36   2 1   3 1 5   1 2    2 4 1 1    1  

37 1 2    2 4  3   2 1   4 1 2 1     1  
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ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ & 

ΚΟΛΝΩΝΛΑ 
ΦΥΛΟ & ΕΓΑΣΛΑ 

 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 1 Α. ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 2 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1     1     2 

2     1     2 

3     1     2 

4     1     2 

5     1     2 

6    1      2 

7    1      2 

8    1       

9          2 

10          2 

11 1         2 

12   1       2 

13          2 

14          2 

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22     1     2 

23     1     2 

24     1     2 

25     1     2 

26          2 

27     1     2 

33     1     2 

35          2 

36       1   1 

37       2    

 

 


