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Γενική Συνέλευση του Τµήµατος: Η Γ.Σ. είναι τό ανώτατο όργανο του 

Τµήµατος και αποτελείται από τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος και από εκ-

προσώπους των φοιτητών, ίσους προς το 50% των µελών ∆.Ε.Π. 

 

  ΤΟΜΕΙΣ   

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ     

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Ανώτατο  ακαδηµαϊκό  και διοικητικό  όργανο κάθε Τοµέα είναι η Γενική 

Συνέλευσή του. Υπεύθυνος για τη λειτουργία κάθε Τοµέα είναι ο ∆ιευθυ-

ντής του. Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα απαρτίζεται από τα µέλη ∆.Ε.Π. 

του Τοµέα και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

∆ιευθυντής: • ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης, Καθηγητής 

 Τηλ.: 9201736 e-mail: ddimi@panteion.gr 

Μέλη: • Γιώργος Βέλτσος, Καθηγητής 

 Τηλ.: 9201606 e-mail: d_ginosatis@yahoo.gr 

 
• Περσεφόνη Ζέρη, Καθηγήτρια 

 Τηλ.: 9201739 e-mail: pzeri@panteion.gr 

 
• Γιάννης Σκαρπέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 Τηλ.: 9201676 e-mail: gskarp@panteion.gr 

 
• Μαρία Κακαβούλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 Τηλ.: 9201738 e-mail: markak@panteion.gr 

 
• ∆ιονύσης Καββαθάς, Επίκουρος Καθηγητής 

 Τηλ.: 9201605 e-mail: dionysos@panteion.gr 

 
• Μάρθα Μιχαηλίδου, Λέκτορας 

 Τηλ.: 9201718 e-mail: marthami@panteion.gr 

 
• ∆ηµήτρης Ντούνας, Ε.Τ.Ε.Π. 

 Τηλ.: 9201737 e-mail: dounas@panteion.gr 
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

∆ιευθυντής: • Νίκος Μπακουνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 Τηλ.: 9201734 e-mail: mpakou@panteion.gr 

Μέλη: • Γιάννα Κική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 Τηλ.: 9201677 e-mail: jkiki@panteion.gr 
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 • Χρυσάνθη Αυλάµη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 Τηλ.: 9201718 e-mail: avlami@orange.fr 

 • Ιωάννα Βώβου, Λέκτορας 
 Τηλ.: 9201717 e-mail: i.vovou@panteion.org 

 • Μαρίνα Ρήγου, Ε.Ε.∆Ι.Π. 
  e-mail: rigoumarina@yahoo.gr 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

∆ιευθυντής: • Γιάγκος Ανδρεάδης, Καθηγητής 
  Τηλ.: 9201677 e-mail: iandreadis19@gmail.com 

Μέλη: • Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής 
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  Τηλ.: 9201744 e-mail: mparad@panteion.gr 

 • Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
  Τηλ.: 9201717 e-mail: btsaka@otenet.gr 
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 • Χαρίκλεια Τσοκανή, Λέκτορας 
  Τηλ.: 9201671 e-mail: xtsok@panteion.gr 
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ΙΙ. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

 
 
 

ONOMA 

 
ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-MAIL 

Ανδρεάδης Γιάγκος, 
Καθηγητής 

Η1* 9201677 iandreadis19@gmail.com 

Αυλάµη Χρυσάνθη 

Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γ9 9201717 avlami@orange.fr 

Βέλτσος Γιώργος, 
Καθηγητής 

115** 9201606 d-ginosatis@yahoo.gr 

Βουδούρη ∆άφνη, 
Επίκουρη Καθηγήτρια 

∆13 9201744 dvoud@panteion.gr 

Βώβου Ιωάννα,     
Λέκτορας 

Γ9 9201717 i.vovou@panteion.org 

Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος 
Καθηγητής 

ΣΤ5 9201838 cgiallou@panteion.gr 

Γκαζή Ανδροµάχη, 
Λέκτορας 

Γ9 9201718 agazi@otenet.gr 

∆άλλας Κωστής, 

Επίκουρος Καθηγητής 
∆18 9201734 cdallas@panteion.gr 

∆ηµηρούλης ∆ηµήτρης, 

Καθηγητής 
∆17 9201736 ddimi@panteion.gr 

Ζέρη Περσεφόνη, 

Καθηγήτρια 
∆16 9201739 pzeri@panteion.gr 

Ιορδάνογλου ∆ήµητρα 

Λέκτορας 
Γ10 9201717 diordan@otenet.gr 

Καββαθάς ∆ιονύσης, 

Επίκουρος Καθηγητής 
115 9201605 dionysos@panteion.gr 

Κακαβούλια Μαρία, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
∆16 9201738 markak@panteion.gr 
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Κική Γιάννα, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Η1* 9201677 jkiki@panteion.gr 

Κλήµης Γιώργος-Μιχαήλ, 

Επίκουρος Καθηγητής 
∆18 9201735 gmklimis@panteion.gr 

Κόκκορη Πατρίσια, 

Λέκτορας 
∆16 9201739 pkokor@panteion.gr 

Λέανδρος Νίκος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
∆15 9201742 nleandr@ath.forthnet.gr 

Μιχαηλίδου Μάρθα 

Λέκτορας 
Γ9 9201718 marthami@panteion.gr 

Μπακουνάκης Νίκος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
∆18 9201734 mpakou@otenet.gr 

Παραδείση Μαρία,  

Επίκουρη Καθηγήτρια 
∆13 9201744 mparad@panteion.gr 

Σκαρπέλος Γιάννης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Η1* 9201671 gskarp@otenet.gr 

Τσακαρέστου Μπέττυ, 

Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γ10 9201717 btsaka@otenet.gr 

Τσοκανή Χαρίκλεια, 

Λέκτορας 
Η1* 9201677 xtsok@panteion.gr 

Φουντουλάκη Έφη, 

Επίκουρη Καθηγήτρια 
∆13 9201744  

Ψύλλα Μαριάννα,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

∆15 9201741 mpsilla@hotmail.com 

Ρήγου Μαρίνα, 

Ε.Ε.∆Ι.Π. 
  rigoumarina@yahoo.gr 

Ντούνας ∆ηµήτρης, 

Ε.Τ.Ε.Π. 
∆17 9201737 dounas@panteion.gr 

 

* Ηµιόροφος Νέου Κτιρίου 

 

** Γυάλινο Κτίριο 
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ΙΙΙ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 
 

1. Ιστορία 
ο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, το πρώτο από τα Τµήµατα 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που δηµιουργήθηκε σε ελ-

ληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1990-91. Υπό-

κειται στις διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπει την Ανώτατη Εκπαίδευση και δηµι-

ουργήθηκε µε το υπ’ αρ. 377/89 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 166α/16-6-89), το ο-

ποίο προβλέπει τα σχετικά µε τους σκοπούς, την οργάνωση και τη λειτουργία του. 

 

Αποτέλεσµα µακροχρόνιων διεργασιών, που συνδέονται µε την ιστορία της πρώην 

Παντείου Σχολής, η δηµιουργία του Τµήµατος διατυπώθηκε αρχικά ως αίτηµα στο 

πλαίσιο της συνολικότερης στρατηγικής, την οποία χάραξε η Σχολή από το 1984. Ο 

σχεδιασµός αυτός κατέληξε στη δηµιουργία τεσσάρων νέων τµηµάτων, καθώς και 

στην ταυτόχρονη µετεξέλιξη της Παντείου Σχολής σε Πανεπιστήµιο. 

 

Στις δύο δεκαετίες λειτουργίας του συνέβαλε στην αναγνώριση της σηµασίας των 

δηµοσιογραφικών σπουδών, ανέπτυξε σηµαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ 

το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων αναγνωρίζεται από τους σηµα-

ντικότερους επαγγελµατικούς και κλαδικούς φορείς του χώρου. 

 

2. ∆οµή 

Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού έχει τρεις Τοµείς: 

 

α) Τοµέας Επικοινωνίας 

β) Τοµέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

γ) Τοµέας Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης 

 

και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, ωστόσο, σε κοινό πτυχίο: 

 

α) Κατεύθυνση Πολιτισµού και Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης 

T 
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β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας 

γ) Κατεύθυνση ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 

Το γεγονός ότι το πτυχίο είναι κοινό και η αναγραφή της κατεύθυνσης σε αυτό ά-

τυπη, δεν επηρεάζει το πρόγραµµα σπουδών, που διαφοροποιείται µετά την ολο-

κλήρωση των δύο πρώτων ετών. Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν µία από τις 

τρεις κατευθύνσεις µε την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών. Φιλοδοξία του Τµή-

µατος είναι να αποτελέσει ένα ζωντανό επιστηµονικό και πολιτισµικό κέντρο, µε 

σηµαντική παρουσία στην πνευµατική, επιστηµονική και κοινωνική ζωή, ενώ πα-

ράλληλα θα παρέχει τα κατάλληλα επαγγελµατικά εφόδια στους φοιτητές του. Για 

να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το πρόγραµµα σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική 

παιδεία µε τη συστηµατική πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων 

και Πολιτισµού [Media Lab]. Στο Εργαστήριο αυτό ήδη λειτουργούν οι εξής επιµέ-

ρους τοµείς: 

 

α) ∆ηµοσιογραφικός 

β) Πολιτιστικός 

γ) ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

δ) Ρητορικής και Λόγου 

ε) Νέων Τεχνολογιών 

 

Το Εργαστήριο λειτουργεί στα πανεπιστηµιακά θεσµικά πλαίσια, εξυπηρετεί όλους 

τους φοιτητές, ανεξαρτήτως Κατεύθυνσης, όλους του Τοµείς, και εποπτεύεται από 

τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Το Εργαστήριο διαθέτει τον δικό του Εσωτερι-

κό Κανονισµό λειτουργίας και τη δική του διοικητική δοµή, όπως ορίζονται στο 

Π.∆. υπ’ αρ. 120/99 (ΦΕΚ Α126/ 18.6.99).  
 

Παράλληλα, µε το Εργαστήριο λειτουργεί και το Κέντρο ∆ράµατος και Θεάµατος 

που δραστηριοποιείται στο χώρο της τέχνης, µε κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγή-

σεις, και φιλοξενεί πλήθος συναφών εκδηλώσεων. Τόσο η δοµή του Εργαστηρίου 

και του Κέντρου, όσο και η µορφή ορισµένων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

σεµιναρίων, επιτρέπουν την παρουσία, στο Τµήµα, σηµαντικών πνευµατικών αν-

θρώπων και εκπροσώπων της τέχνης, οι οποίοι συνεργάζονται µε τους πανεπιστη-

µιακούς, τους δηµοσιογράφους και τους τεχνικούς για την, κατά το δυνατόν, πλη-

ρέστερη κάλυψη του προγράµµατος σπουδών. 
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Το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Προγράµµατος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών µε γνωστικό αντικείµενο την Πολιτιστική Πολιτική και ∆ιαχείρι-

ση. Παράλληλα, το 2002 το Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ µετονοµάσθηκε σε Τµήµα 

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, ώστε να περιγράφεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

τόσο το περιεχόµενο σπουδών, όσο και η διδακτική και επιστηµονική του ταυτότητα. 

 

3. Εκπαιδευτικός Προσανατολισµός 

Πρώτιστο µέληµα του Τµήµατος είναι να προσφέρει συστηµατική και υπεύθυνη πα-

νεπιστηµιακή διδασκαλία, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν την επιστη-

µονική γνώση και τις απαιτούµενες τεχνικές ικανότητες για την περαιτέρω σταδιο-

δροµία τους. Το Τµήµα έχει επίγνωση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι από-

φοιτοί του στην αγορά εργασίας, πιστεύει ωστόσο ότι ο καλύτερος τρόπος να α-

ντιµετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες, δεν είναι η προσαρµογή στην οικονοµική 

πραγµατικότητα ούτε η προσφυγή σε επιφανειακά µοντέλα εξειδίκευσης, αλλά η 

άσκηση της κριτικής σκέψης, η συγκροτηµένη γνώση και η ουσιαστική βελτίωση 

της ικανότητας γλωσσικής έκφρασης. 
 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι υποβαθµίζονται συγκεκριµένες δεξιότητες που είναι απαραίτη-

τες, µε τα σηµερινά δεδοµένα, στην αναζήτηση εργασίας. ∆ίνεται, τουναντίον, ιδιαί-

τερη έµφαση στην εξοικείωση των φοιτητών µε τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Σε 

όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν 

συστηµατικά σε ευρύτατες εφαρµογές του λογισµικού, καθώς και στην ορθή αξιο-

ποίηση του ∆ιαδικτύο. Το ίδιο σηµαντική θεωρείται και η µεθοδική ενασχόλησή τους 

µε την αγγλική γλώσσα, ιδιαίτερα σε τοµείς όπως το δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ, το 

πολιτιστικό ρεπορτάζ, το πολιτικό σχόλιο και η βιβλιοκρισία. 

 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της φυσιογνωµίας του Τµήµατος είναι η σύνδεση θεωρί-

ας µε την πράξη και η ενασχόληση των φοιτητών µε ένα ευρύ φάσµα γνωστικών 

αντικειµένων. Οι φοιτητέας µας µαθαίνουν να εργάζονται οµαδικά, να συµµετέ-

χουν µε ουσιαστικό λόγο και συνέπεια στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ανταπο-

κρίνονται µε επαγγελµατισµό στις απαιτήσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, της 

διαφήµισης και του πολιτισµού.  

 

Παρέχεται, επιπροσθέτως, η δυνατότητα, σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτη-

τές, να πραγµατοποιούν ένα µέρος των σπουδών τους σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια 

ή Ινστιτούτα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Το Τµήµα συµµετέχει συστηµατικά σε 



 

 

 

12 

χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα ανταλλαγών µε Ευ-

ρωπαϊκά Πανεπιστήµια. 
 

Σηµαντικός επίσης, είναι και ο θεσµός του ελεύθερου φοιτητή-ακροατή που επι-

τρέπει σε νέους δηµοσιογράφους και ειδικούς της πολιτιστικής διαχείρισης, εφό-

σον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να παρακολουθούν µαθήµατα του προ-

γράµµατος σπουδών. Στους «ελεύθερους φοιτητές-ακροατές» χορηγείται βεβαίωση 

παρακολούθησης µαθηµάτων. 
 

Το Τµήµα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση µε πρακτική άσκηση στα εργαστήρια 

∆ηµοσιογραφίας, Πολιτισµού, ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων, Ρητορικής και 

Λόγου, Νέων Τεχνολογιών. 

 

Επιπλέον, εκτός της παρακολούθησης των εργαστηρίων, πολύ σηµαντικό µέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί και η συµµετοχή των φοιτητών στο πρό-

γραµµα Πρακτικής Άσκησης. Το Τµήµα παρέχει σε όλους σχεδόν τους τελειόφοι-

τους τη δυνατότητα να κάνουν αµoιβόµενη πρακτική άσκηση σε διάφορες επιχει-

ρήσεις, κρατικούς οργανισµούς και ερευνητικά κέντρα. 

 

Από αυτή την ακαδηµαϊκή χρονιά θα λειτουργήσει πιλοτικά και η εφαρµογή ηλε-

κτρονικής υποστήριξης µαθηµάτων «Ηλεκτρονικό Αµφιθέατρο» µε στόχο να ενι-

σχύσει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση µεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. 

 

4. ∆ραστηριότητες 

Οι φοιτητές του Τµήµατος δραστηριοποιούνται παραγωγικά στο χώρο της επικοι-

νωνίας, του πολιτισµού, της διαφήµισης, της δηµοσιογραφίας και της τέχνης, εκ-

δίδοντας εφηµερίδες, περιοδικά, και άλλα πειραµατικά έντυπα, ηλεκτρονικά περι-

οδικά, οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις, αγώνες αντιλογίας (debates), συµ-

µετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικά προγράµµατα και παρά-

γοντας ταινίες µικρού µήκους. 
 

Από το 2002 το Τµήµα αποτελεί, µαζί µε το Τµήµα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Τµήµα ∆η-

µοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-µίου 

Θεσσαλονίκης και την ΄Ενωση Εταιριών ∆ιαφήµισης-Επικοινωνίας (Ε∆ΕΕ), ιδρυτικό 
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µέλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Για το ερευνητικό έργο και τη φυσιογνωµία 

του Ινστιτούτου Επικοινωνίας: http://www.ioc.gr 

 

Γενικότερα, το Τµήµα ως σύνολο οργανώνει επιστηµονικά συνέδρια, συµπόσια και 

ηµερίδες, συµµετέχει στην πνευµατική ζωή της χώρας και προσκαλεί επιφανείς ο-

µιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

5. Υποδοµή για την ∆ιδασκαλία και την  Έρευνα 

Για τις διδακτικές και ερευνητικές του ανάγκες το Τµήµα χρησιµοποιεί τους χώ-

ρους του Παντείου Πανεπιστηµίου, καθώς και συγκεκριµένες υπηρεσίες του (π.χ. 

Βιβλιοθήκη, Φωτοτυπείο, DTP, Μηχανοργάνωση, Αίθουσα Η/Υ, Αίθουσα Στατιστι-

κής, Αίθουσα Προβολών). ∆ιαθέτει, όµως, παράλληλα και δικούς του χώρους για 

την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του προγράµµατός του. Οι χώροι αυτοί είναι 

οι εξής: 

 

α)  Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (στον ηµιόροφο του Νέου Κτιρίου) που 

διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές Macintosh OSX, συνδεδεµένους σε τοπι-

κό δίκτυο. 
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β)   Ψηφιακό Ραδιοτηλεοπτικό Στούντιο στην οδό Χιλλ 3-5 στην Πλάκα, στο 

ηµιυπόγειο του Ιν-στιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων που αξι-ποιείται από τους 

φοιτητές για την άσκησή τους στην παραγωγή ειδησεογραφικού υλικού, 

αλλά και ταινιών 

µικρού µήκους. Το 

Ραδιοτηλεοπτικό 

Στούντιο άρχισε να 

λειτουργεί από την 

αρχή της ακαδηµα-

ϊκής χρονιάς 2009-

2010 και τα εγκαί-

νεια έγιναν στις 5 

Νοεµβρίου 2009. Οι 

βασικοί πόροι για 

τη δηµιουργία και 

λειτουργία του ε-

ξασφαλίστηκαν από το Πάντειο Πανεπιστήµιο αξιοποιώντας εκ παραλλή-

λου τις ευγενείς χορηγίες του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνά-

σης και της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας.  

 

 

γ)  Το Στούντιο «Λήδρα», στην οδό Κέκροπος 12, στην Πλάκα, που φιλοξενεί 

δραστηριότητες πολιτιστικές (θέατρο, κινηµατογράφος, εικαστικά, µουσι-

κή) και επικοινωνιακές (οµιλίες, 

στρογγυλές τράπεζες, συνεντεύξεις 

τύπου). 
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6.Στόχοι 

Στους στόχους του Τµήµατος συγκαταλέγονται, σε γενικές γραµµές, και τα εξής: 

α)  Η θεωρητική και ιστορικο-εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου της επι-

κοινωνίας τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. 

β)  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο χώρο των µέσων (έντυπος λόγος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, πολιτιστική διαχείριση, νέες τεχνολογίες, διαφή-

µιση, δηµόσιες σχέσεις, κ.ά.). 

γ)  Η κατάρτιση δηµοσιογράφων και στελεχών για τον ηµερήσιο και περιοδικό 

τύπο, καθώς και για τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 

δ)  Η κατάρτιση ειδικών στην πολιτιστική διαχείριση, επικοινωνιολόγων, δια-

φηµιστών, ειδικών στις δηµόσιες σχέσεις και την εταιρική κοινωνική ευθύ-

νη, καθώς και στελεχών ειδικευµένων σε όλες τις µορφές επικοινωνίας και 

ενηµέρωσης. 

 

7. Οι Kατευθύνσεις 

Κατά τα δύο πρώτα έτη όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος έχουν κοινό πρόγραµµα, το 

οποίο και συνιστά τον Α΄ Κύκλο Σπουδών. Από το τρίτο έτος µπορούν να επιλέξουν 

µία από τις τρεις Κατευθύνσεις του Β΄ Κύκλου Σπουδών, καθώς και τα αντίστοιχα 

Εργαστήρια: 

α) Κατεύθυνση Πολιτισµού και Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης 

β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας 

γ) Κατεύθυνση ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

Οι Κατευθύνσεις είναι άτυπες και οδηγούν στο ίδιο πτυχίο. 

 

8. Οι Τοµείς 

Το Τµήµα διαθέτει τρεις Τοµείς: 

1. Τοµέας Επικοινωνίας 

2. Τοµέας Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

3. Τοµέας Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης 

Οι Τοµείς έχουν συσταθεί µε υπουργική απόφαση (αρ. Β1/412, ΦΕΚ Β487/27.7.90) 

και καλύπτουν συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα που εµπίπτουν στα ευρύτερα 

διδακτικά, επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των µελών ∆ΕΠ του Τµήµα-

τος. 

 



 

 

 

16 

9. Η Φιλοσοφία του Προγράµµατος 

Η επικοινωνία είναι κύριο χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων κοινωνιών και προσδι-

οριστικό στοιχείο της λειτουργίας των κοινωνικών θεσµών και των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Η ανθρώπινη ιστορία θα µπορούσε να µελετηθεί υπό το πρίσµα της διαρ-

κούς µετεξέλιξης των µέσων επικοινωνίας, από την εποχή της προφορικότητας και 

της πρωτογενούς γραφής έως την εποχή της τηλεόρασης και της δορυφορικής δι-

ασύνδεσης. 

 

Το φαινόµενο της επικοινωνίας έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία 

τριάντα χρόνια, µε τις ραγδαίες µεταβολές στα επικοινωνιακά µέσα, στις επικοι-

νωνιακές τεχνικές και στην επικοινωνιακή συµπεριφορά. Τα καινούρια δεδοµένα 

απαιτούν συστηµατική µελέτη, αφού προσφέρουν νέες δυνατότητες στην επιστη-

µονική έρευνα, µε την ισχυρή επίδραση που ασκεί η κυριαρχία τους σε οικονοµίες, 

κοινωνίες και πολιτισµούς.  

 

Η παγκόσµια πλέον επικράτηση της τηλεόρασης, των σύγχρονων τηλεπικοινω-

νιών, του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιβάλλει την υπεύθυνη 

και συγκροτηµένη θεώρηση του φαινοµένου της επικοινωνίας, καθώς και των συ-

νεπειών του  στο µέλλον του ανθρώπου. 

 

Παράλληλα, σηµαντική θέση στις επιστηµονικές προτεραιότητες του Τµήµατος κατέχει 

η µελέτη της διαµεσολαβηµένης πραγµατικότητας. Η γλώσσα και η εικόνα των Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της πραγµατικότητας, που επι-

δρά πολλαπλώς στη συγκρότηση της γνώσης και στην άσκηση της σκέψης αλλά και 

διαµορφώνει (ή θα έπρεπε να διαµορφώνει) εν πολλοίς τις συνθήκες ανάπτυξης µιας 

δηµοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας. 

 

Το φαινόµενο της επικοινωνίας, υπό τις συνθήκες αυτές, προσεγγίζεται διεπιστηµονι-

κά µε τη συνέργεια των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών, των νέων τεχνο-

λογιών, της πληροφορικής, της νοµικής επιστήµης και της οικονοµικής θεωρίας. Ιδιαί-

τερη έµφαση δίνεται στη µελέτη της επίδρασης των επικοινωνιακών συστηµάτων στην 

ανθρώπινη ιστορία, καθώς και στη σηµασία της γλώσσας για τη διαµόρφωση της αν-

θρώπινης δραστηριότητας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν επί-

σης, ακόµη ένα κέντρο βάρους στο Πρόγραµµα του Τµήµατος. Η καλωδιακή τηλεόρα-

ση, η µέσω Η/Υ διάδραση και τα ιδιωτικά δίκτυα επικοινωνίας είναι ορισµένες από τις 
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κρίσιµες εξελίξεις που χρήζουν επισταµένης µελέτης, κυρίως στις παραµέτρους της 

κοινωνικής απήχησης και της θεσµικής εξουσίας. 

 

Σε γενικές γραµµές, οι σπουδές στο Τµήµα προσεγγίζουν το φαινόµενο της επικοι-

νωνίας στην εξελισσόµενη πολλαπλότητά του και εξετάζουν µεθοδικά τις διάφορες 

επικοινωνιακές τεχνολογίες, από τη γλώσσα έως την τηλεόραση και έως τα ηλε-

κτρονικά δίκτυα. Το κέντρο όµως της φιλοσοφίας του προγράµµατος είναι ο άν-

θρωπος και η ανθρώπινη εµπειρία. Τα επικοινωνιακά φαινόµενα και οι συναφείς 

τεχνολογίες συσχετίζονται µε τον τρόπο που ο άνθρωπος νοηµατοδοτεί, ατοµικά 

και συλλογικά, τον κόσµο και διαµορφώνει την πραγµατικότητα. 

 

Για τη µελέτη του επικοινωνιακού φαινοµένου το Τµήµα διαθέτει, από το 2000-2001 

ένα καινούργιο πρόγραµµα σπουδών που αποτελείται από δύο κύκλους. Ο πρώτος 

κύκλος διαρκεί 2 χρόνια και είναι κοινός για όλους. Τα περισσότερα µαθήµατα είναι 

εισαγωγικά, συνδέονται όµως µεταξύ τους µε µια εσωτερική λογική, απόρροια µα-

κρών συζητήσεων στο Τµήµα, για το περιεχόµενο των σπουδών. 

 

Η «επικοινωνία» προσεγγίζεται ως κοινωνικό, πολιτισµικό και γνωσιακό φαινόµε-

νο που εµπλέκεται στην άσκηση εξουσίας. Μεθοδολογικά η προσέγγιση αξιοποιεί, 

στο θεωρητικό επίπεδο, ιστορικές, συγκριτικές, θεσµικές και µορφολογικές πλευ-

ρές που ορίζουν την επικοινωνία διαχρονικά και συγχρονικά. Πιο συγκεκριµένα, 

στον κύκλο αυτό τα γνωστικά αντικείµενα αναφέρονται κυρίως: 

 

� Στη χρήση των Η/Υ και στις τεχνολογίες της πληροφορίας. 

� Στην επιστηµονική σπουδή της ρητορικής (ιστορία και θεωρία). 

� Στην άσκηση της αγγλικής γραφής, µε έµφαση στο δηµοσιογραφικό λόγο 

και σε ζητήµατα πολιτισµού. 

� Στην επικοινωνία ως κοινωνικό φαινόµενο. 

� Στα Μέσα Επικοινωνίας και στην Ανάλυση των Επικοινωνιακών Συστηµά-

των. 

� Στην Πολιτική Επιστήµη, στην Πολιτική Οικονοµία, στην Ιστορία (ελληνική 

και ευρωπαϊκή) και στις Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύµατος. 

� Στην πολιτισµική διάσταση της επικοινωνίας (δηµιουργική γραφή, λογοτε-

χνία, ιστορία της τέχνης, ιστορία του πολιτισµού, κινηµατογράφος, πολιτι-

στική πολιτική, πολιτιστική ανθρωπολογία, φιλοσοφία). 

� Στη ∆ιαφήµιση και στις ∆ηµόσιες Σχέσεις. 
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Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ Κύκλου Σπουδών οι φοιτητές συνεχίζουν στον Β΄ 

Κύκλο όπου έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Η διάρκεια είναι κι εδώ διετής, µε ι-

σχυρή έµφαση στο συνδυασµό θεωρίας και πρακτικής. Το Τµήµα προσφέρει τρεις 

κατευθύνσεις (Πολιτισµός και Πολιτιστική ∆ιαχείριση - Μέσα Επικοινωνίας - ∆ιαφή-

µιση και ∆ηµόσιες Σχέσεις). Σε κάθε κατεύθυνση λειτουργεί ειδικό εργαστήριο κα-

τεύθυνσης, ενώ προσφέρονται και άλλα δύο εργαστήρια (Ρητορικής και Λόγου, 

Νέων Τεχνολογιών) που µπορούν να επιλεγούν από όλους τους φοιτητές ανεξαρ-

τήτως κατεύθυνσης. 

 

Μολονότι και σε αυτόν τον κύκλο κυριαρχεί η θεωρητική και κριτική προσέγγιση 

του φαινοµένου των επικοινωνιακών πεδίων και ενισχύεται η προσπάθεια για τη 

συστηµατική ενασχόληση των φοιτητών µε την ανθρωπιστική παράδοση, το Τµήµα 

µεριµνά για την άσκησή τους στο γραπτό και προφορικό λόγο, στις επικοινωνιακές 

τεχνικές, στην παραγωγή επικοινωνιακών προϊόντων (φιλµ, video, CD-Rom, ηλε-

κτρονική εφηµερίδα, διαφηµιστικές έρευνες κλπ.). 

 

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, το Ραδιοτηλεοπτικό Στούντιο και το Στούντιο 

ΛΗ∆ΡΑ προσφέρουν σε όλους τους διδάσκοντες και τους διδασκοµένους του Τµή-

µατος την απαιτούµενη τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για τις ανάγκες της επι-

κοινωνίας και της έρευνας. 
 

Το Τµήµα επιδιώκει να ανταποκριθεί, στο µέτρο του δυνατού, και εντός των συ-

γκεκριµένων συνθηκών και συγκυριών, στις προσωπικές και επαγγελµατικές επι-

διώξεις των φοιτητών. Η σπουδή της «επικοινωνίας» είναι σηµαντική για όλα σχε-

δόν τα επαγγέλµατα που έρχονται σε άµεση επαφή µε τον άνθρωπο: εκπαίδευση, 

διοίκηση, δηµόσιες σχέσεις, πολιτιστική διαχείριση, διαφήµιση, υπηρεσίες υγείας, 

κοινωνικές υπηρεσίες, νοµική επιστήµη, marketing, δηµοσιογραφία κ.ά. 

 

Το ίδιο σηµαντική είναι η σπουδή των επικοινωνιακών φαινόµενων για όσους σχε-

διάζουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε αντικείµενα που απαιτούν ικανότητες σε 

τοµείς όπως: γραπτός και προφορικός λόγος, η τέχνη του ακροάσθαι, επίλυση 

προβληµάτων δια της αναλύσεως και συνθέσεως, τεχνικές της συνοµιλίας και του 

επιχειρήµατος, πολιτισµική γνώση και εµπειρία, επαφή µε τις νέες τεχνολογίες και 

την έρευνα αγοράς. 

 

Το Τµήµα φιλοδοξεί να προσφέρει, σταδιακά, τη δυνατότητα στους φοιτητές του 

να µελετήσουν τα µαζικά µέσα επικοινωνίας (έντυπη δηµοσιογραφία, ραδιόφωνο, 
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τηλεόραση, κινηµατογράφος) τόσο στην ιστορική τους προοπτική, όσο και σε σχέ-

ση µε τη σύγχρονη κοινωνία και να συνδέσει το θεωρητικό και εµπειρικό µέρος της 

σπουδής των µέσων µε σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στη λογοτεχνία, τη φι-

λοσοφία, τις εικαστικές τέχνες, τη µουσική και το θέατρο. Γνωστικά αντικείµενα 

που παραδοσιακά ανήκουν σε διαφορετικά πανεπιστηµιακά τµήµατα συνυπάρχουν 

εδώ δηµιουργικά και συνεισφέρουν στη σφαιρικότερη και διεισδυτικότερη µελέτη 

του φαινοµένου της επικοινωνίας. Κατά τον ίδιο τρόπο συνυπάρχουν και συνεξετά-

ζονται έργα της υψηλής τέχνης και έργα µαζικής παραγωγής, δηλαδή έργα που 

καταναλώνονται ευρύτατα στον κοινωνικό χώρο και µπορούν να αναπαραχθούν 

µηχανικά. 

 

Η παράλληλη µελέτη της λογοτεχνίας, της τέχνης και της φιλοσοφίας µε τη µελέτη 

των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καθώς και µε τη µελέτη των οικονοµικών, νοµι-

κών, ιστορικών και κοινωνιολογικών παραµέτρων, αποσκοπεί στη συγκροτηµένη 

εκπαίδευση των φοιτητών. Το Τµήµα δεν πιστεύει στη διάκριση του καλού επαγ-

γελµατία από τον πεπαιδευµένο επιστήµονα. Τα αντιµετωπίζει αντίθετα, ως τις δύο 

πλευρές του ίδιου νοµίσµατος, αφού δεν επιθυµεί να προσφέρει στην κοινωνία α-

γράµµατους τεχνολόγους ούτε ανερµάτιστους αισθητές. Επιθυµεί να προσφέρει 

ταυτόχρονα ενεργούς πολίτες, ικανούς επιστήµονες, αξιόπιστους επαγγελµατίες 

και σκεπτόµενους ανθρώπους. Κριτική σκέψη και δηµιουργική γνώση θεωρούνται 

κρίσιµα προσόντα ενός καλού επαγγελµατία που έχει την κατάλληλη εµπειρία στο 

χώρο που επέλεξε να εργασθεί. 

 

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ασκούν την κριτική σκέψη και χρησιµοποιούν τον 

αναλυτικό στοχασµό, στη συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών στα 

µέσα µαζικής επικοινωνίας. Ο αναλυτικός στοχασµός είναι απαραίτητος για τη συ-

νοχή και τη σαφήνεια της γραφής, πράγµα που χαρακτηρίζει την καλή δηµοσιο-

γραφία. 

 

Το Τµήµα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές του να µελετήσουν τα 

κάτωθι: 

� Τη δηµοσιογραφική δεοντολογία και την πρακτική ηθική στην άσκηση 

της δηµοσιογραφίας. 

� Την επίδραση των ραγδαία εξελισσόµενων νέων τεχνολογιών στο ε-

πάγγελµα αλλά και ευρύτερα, στην κοινωνία. 
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� Τις σχέσεις των ΜΜΕ µε την κοινωνία εν γένει αλλά ειδικότερα µε ζη-

τήµατα που αφορούν στον ρόλο των ΜΜΕ στη διαµόρφωση µιας δηµο-

κρατικότερης και δικαιότερης κοινωνικής πραγµατικότητας. 

� Τη λειτουργία των ΜΜΕ και τα σηµαντικά προβλήµατα διοίκησης και 

οργάνωσης που αντιµετωπίζουν. 

� Τους τρόπους έρευνας που είναι απαραίτητοι σε ένα δηµοσιογράφο για 

την κατανόηση, ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων. 

� Τους τρόπους παραγωγής και παρουσίασης υλικού στα ΜΜΕ. 

� Τις καινούριες µορφές της πολιτιστικής διαχείρισης. 

� Τις θεσµικές και οικονοµικές παραµέτρους του πολιτισµού. 

� Τις κυρίαρχες εξελίξεις στην τέχνη και στη σκέψη. 

� Την πολιτική σηµασία και την κοινωνική αξία της πολιτιστικής διπλω-

µατίας. 

� Τη γλώσσα των δηµοσίων σχέσεων. 

� Την επιχειρηµατική ηθική. 

� Τα δεδοµένα του υλικού πολιτισµού. 

Κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών έχει το Εργαστήριο Μέσων στο οποίο α-

σκούνται συνεχώς στην ειδίκευση που επέλεξαν. 

 

Το Τµήµα προετοιµάζει τους φοιτητές του για την επαγγελµατική τους σταδιοδρο-

µία εστιάζοντας τις σπουδές σε τρεις τοµείς: 

 

α)  Τα δικαιώµατα, οι ευθύνες και ο ρόλος των ΜΜΕ στην κοινωνία. 

β)  Θεωρία και πράξη των ΜΜΕ. 

γ)  Μελέτη του πολιτισµού (διαχρονική και συγχρονική) και µέριµνα για τη βελ-

τίωση του γενικού πνευµατικού επιπέδου των φοιτητών. 

 

Οι λέξεις «κριτική» και «έρευνα» είναι υψίστης σηµασίας για τους διδάσκοντες και 

διδασκοµένους και νοούνται στην απόλυτη συνέργειά τους. Εξίσου σηµαντική είναι 

και η πρακτική άσκηση που γίνεται τόσο εντός του Τµήµατος (από µέλη ∆ΕΠ και 

τους εξωτερικούς συνεργάτες) όσο και εκτός, σε συγκεκριµένους επαγγελµατικούς 

χώρους: (εφηµερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαφηµιστικές 

εταιρείες, ερευνητικά ιδρύµατα και ινστιτούτα κ.λπ.). 

 

Πιο συγκεκριµένα, φιλοδοξία του Τµήµατος είναι οι σπουδαστές του να διαθέτουν 

κατά την αποφοίτησή τους, τα κάτωθι προσόντα: 
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α)  Επικοινωνιακή ικανότητα: επάρκεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, στη 

συλλογή πληροφοριών, στον έλεγχο δεδοµένων, στη σύνθεση ιδεών, στη 

µεθοδική έρευνα. 

β)  Τεχνολογική ικανότητα: αποτελεσµατική γνώση και χρήση των επικοινωνια-

κών συστηµάτων και των κοινωνικών επιδράσεών τους, εξοικείωση µε τις 

νέες τεχνολογίες. 

γ)  Φιλοσοφική προπαιδεία: κατανόηση του φιλοσοφικού, ιστορικού και ηθικού 

πλαισίου των ΜΜΕ, γενικότερη γνώση του πεδίου των ιδεών που διαµόρφω-

σαν το αίτηµα για µια ελεύθερη και δηµοκρατική κοινωνία. 

δ)  Πολιτιστική εξοικείωση: επάρκεια στην αναγνώριση της πολιτισµικής πραγ-

µατικότητας και στη σύνδεσή της µε το παρελθόν, κατανόηση των κυρίων 

πολιτισµικών συµβολών και γενική γνώση της ιστορίας των τεχνών και της 

λογοτεχνίας. 

ε)  Κριτική σκέψη: ικανότητα κριτικής ανάλυσης των ΜΜΕ και κριτικής αντιµε-

τώπισης των κοινωνικών φαινόµενων. 

στ)  Επαγγελµατική υπευθυνότητα: αναγνώριση των ευθυνών του ατόµου ως 

παραγωγού ή ως αποδέκτη πληροφοριών σε µια δηµοκρατική κοινωνία και 

σε µια εποχή που κυριαρχούν τα ΜΜΕ. 

ζ)  Γνώση της αγοράς: ικανότητα σύνδεσης της γνώσης που αποκτάται σε συν-

θήκες ακαδηµαϊκής διδασκαλίας µε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγο-

ρά. 
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IV. ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 
 

Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού 
[Media Lab] 

∆ιευθυντής: ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης (Καθηγητής) 

 

 

 

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού συστήθηκε µε το ΦΕΚ 126 Α 

(18.6.1999) και στοχεύει στο συντονισµό των δραστηριοτήτων πέντε εξειδικευµέ-

νων εργαστηρίων, την ανάληψη ερευνητικών προγραµµάτων, τον προγραµµατισµό 

έκδοσης επιστηµονικού περιοδικού, την οργάνωση επιστηµονικών και άλλων δρά-

σεων. Τα Εργαστήρια προσφέρονται κατά τη διάρκεια του τρίτου και τέταρτου έ-

τους των σπουδών στο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού. Συγκεκριµένα, 

στο Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού υπάγονται τα εξής επιµέρους 

Εργαστήρια:  

 

Α.  Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας 

Β.  Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών 

Γ.  Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

∆.  Εργαστήριο Πολιτισµού 

Ε.  Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου 

 

 

Η αναλυτική  περιγραφή των στόχων, του περιεχοµένου και των γνωστικών πεδίων 

που καλύπτει καθένα από τα Εργαστήρια ακολουθεί στις επόµενες σελίδες. 
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A. Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας 

Υπεύθυνος: Νίκος Μπακουνάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

 
 

 

 

Το Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας του Τµήµατος ανήκει στον Τοµέα Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας και απευθύνεται στους φοιτητές που τα επιστηµονικά ή επαγγελµατι-

κά ενδιαφέροντά τους στρέφονται προς τα ΜΜΕ. Η παρακολούθηση του Εργαστη-

ρίου ∆ηµοσιογραφίας σηµατοδοτεί και την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών Μέ-

σα Μαζικής Επικοινωνίας-∆ηµοσιογραφία, τη µία από τις τρεις κατευθύνσεις που 

παρέχει το Τµήµα στους φοιτητές του. Στο Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας ασκούνται 

µόνον όσοι επιλέξουν τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

Στόχοι 

Οι παραδόσεις και οι ασκήσεις του Εργαστηρίου ∆ηµοσιογραφίας αρχίζουν στο Ε΄ 

Εξάµηνο και ολοκληρώνονται στο Η΄, πραγµατοποιούνται δηλαδή κατά τα δύο τε-

λευταία έτη σπουδών. Η διδασκαλία των ειδικών δηµοσιογραφικών θεµάτων και 

τεχνικών δεν αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, διότι δεν είναι στόχος του Τµή-

µατος να λειτουργήσει ως επαγγελµατική σχολή που διδάσκει µόνο (ή πρωτίστως) 

τις τεχνικές της δηµοσιογραφίας. Στόχος είναι όσοι αποφοιτούν να έχουν επαρκή 

παιδεία σε θέµατα Επικοινωνίας, Πολιτισµού, Ιστορίας, Οικονοµικών, Γλώσσας, 

Πολιτικής Επιστήµης, Κοινωνιολογίας, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία πολιτιστι-

κά και γνωστικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν, να αναλύουν 

και να τοποθετούνται απέναντι στην κοινωνική πραγµατικότητα - και όχι απλώς να 

συλλέγουν πληροφορίες και να τις καταγράφουν µε τον προσήκοντα σε κάθε µέσο 

τρόπο. Οι απόφοιτοί µας θέλουµε να µπορούν να στοχάζονται και να αντιµετωπί-

ζουν κριτικά την εποχή µας· για τούτο, είναι αναγκαία η απόκτηση ευρείας παιδεί-

ας και όχι µόνο εξειδικευµένων γνώσεων. Τα δύο πρώτα έτη σπουδών περιλαµβά-

νουν, λοιπόν, µαθήµατα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών, αλλά και 

µάθηµα εισαγωγής στη ∆ηµοσιογραφία, ώστε κατά την έναρξη της άσκησης τους οι 

φοιτητές να είναι αρκούντως καταρτισµένοι. Φυσικά, τα µαθήµατα αυτά συνεχίζο-

νται και κατά το 3ο - 4ο έτος, παράλληλα µε εξειδικευµένα µαθήµατα που αφορούν 

τα Μέσα. 
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Οργάνωση Μαθηµάτων και Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας 

Στο Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας οι φοιτητές διδάσκονται τις επικοινωνιακές τεχνι-

κές των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων από καταξιωµένους στην ειδικότητά 

τους επαγγελµατίες δηµοσιογράφους. Η διδασκαλία είναι 6ωρη σε όλα τα εξάµηνα 

σπουδών. Παράλληλα προς την παρακολούθηση, η διδασκαλία περιλαµβάνει και 

πρακτική άσκηση στις δηµοσιογραφικές τεχνικές. Τόσο η παρακολούθηση των πα-

ραδόσεων, όσο και η συµµετοχή στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Συχνά τα µα-

θήµατα ολοκληρώνονται µε την ατοµική ή συλλογική παραγωγή πλήρους προϊό-

ντος, (π.χ. ολοκληρωµένης δηµοσιογραφικής έρευνας) υπό την ευθύνη του διδά-

σκοντος, η οποία µπορεί να δηµοσιεύεται στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Εργαστη-

ρίου ∆ηµοσιογραφίας π@π@κι. Οι φοιτητές µπορούν να χρησιµοποιούν για τις ερ-

γασίες τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών. 

 

Το π@π@κι καταγράφει µια επιτυχηµένη και δηµιουργική παρουσία στον κυβερνο-

χώρο (αλλά και εκτός αυτού) από τις αρχές του 2001. Για τη διαµόρφωση της ύλης 

εργάζεται και συνεδριάζει τακτικά συντακτική επιτροπή, αποτελούµενη από φοιτη-

τές της Κατεύθυνσης Μέσων Επικοινωνίας, σε συνεργασία µε τους αναπληρωτές 

καθηγητές Ν. Λέανδρο και Ν. Μπακουνάκη. Το π@π@κι ανανεώνεται πλήρως 3-4 

φορές τον χρόνο, ενώ  στη διάρκεια της χρονιάς συµπληρώνεται διαρκώς µε άρ-

θρα, σχόλια, συνεντεύξεις, έρευνες που υπαγορεύονται από την ακαδηµαϊκή και 

γενική επικαιρότητα. Η επισκεψιµότητα του ηλεκτρονικού περιοδικού είναι µεγά-

λη. Υπολογίζεται ότι κάθε έκδοσή του έχει πάνω από 5.000 «χτυπήµατα». 
 

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 λειτουργεί επίσης, το ραδιοτηλεοπτικό στού-

ντιο του Τµήµατος το οποίο βρίσκεται στην οδό Χιλλ στην Πλάκα. 
 

Τα µαθήµατα που θα διδαχθούν στο Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας κατά το ακαδη-

µαϊκό έτος 2010-2011 περιλαµβάνουν τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

 

Ε' Εξάµηνο 

� Οργάνωση και λειτουργία εφηµερίδων, δηµοσιογραφική γραφή, αρχές 
του ρεπορτάζ 

� Οργάνωση και λειτουργία περιοδικών, θεµατολογία, γραφή 
� Ηλεκτρονική δηµοσιογραφία. Οργάνωση και λειτουργία δηµοσιογρα-

φικών δικτυακών τόπων 
� Οργάνωση και λειτουργία ραδιοσταθµών 
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ΣΤ' Εξάµηνο 

� Πρακτική της δηµοσιογραφικής έρευνας 
� ∆ηµοσιογραφική δεοντολογία 
� Η διαδραστική σχέση έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων 
� Ραδιοφωνική δηµοσιογραφία 

Ζ' Εξάµηνο 

� Τηλεοπτική δηµοσιογραφία 
� Ειδικά θέµατα δηµοσιογραφίας Α΄ 
� Πολιτιστικό ρεπορτάζ 
� Οικονοµικό ρεπορτάζ 
� Εξωτερικό δελτίο 

Η' Εξάµηνο 

� Τηλεοπτική δηµοσιογραφία 
� Ειδικά θέµατα δηµοσιογραφίας Β΄ 
� Ύλη - Αρχισυνταξία 
� Πολιτικό, Κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ 
� Ελεύθερο ρεπορτάζ 

 

Στο Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας έχουν διδάξει οι: Λέων Καραπαναγιώτης (Τα Νέ-

α), Σταύρος Ψυχάρης (Το Βήµα), Κατερίνα ∆ασκαλάκη (Μεσηµβρινή), Σήφης Πολυ-

µίλης (Ελευθεροτυπία), Πέτρος Ευθυµίου (Το Βήµα), Γιάννης Πρετεντέρης (Το Βή-

µα), Παντελής Μπουκάλας (Καθηµερινή), Μαριλένα Πολιτοπούλου (ΕΡΑ), Κώστας 

Γαλανόπουλος (Νέα), Νίκος Κιάος (Ελευθεροτυπία), Ροδόλφος Μορώνης (Seven X), 

Μπάµπης Παπαδηµητρίου (Καθηµερινή), Μιχάλης Φακίνος (Νέα), Λίνα Αλεξίου (Νέ-

α), Φώτης Γεωργελές (Κλικ), Μιχάλης Κυριακίδης (ΕΡΑ), Βασίλης ∆εληγιάννης (Ε-

ΡΑ), Βασίλης Μουλόπουλος (Το Βήµα), Κατερίνα Σχινά (Ελευθεροτυπία), Τάσος Κα-

ραβάς (Το Βήµα), Ρένα Θεολογίδου (ΕΡΤ), Γιάννης Φλώρος (Έθνος), Ντίκυ Μακα-

ρίου (ΕΡΤ), Νίκος Χασαπόπουλος (Το Βήµα), Γρηγόρης Νικολόπουλος (Νέα), Μιχά-

λης Μητσός (Νέα), ∆ηµήτρης Αλεξόπουλος (ΕΡΤ), Γιάννης Μαµουζέλος (ΕΡΤ), Βασί-

λης Σιαφάκας (Ελευθεροτυπία), Πάσχος Μανδραβέλης (Απογευµατινή), Βασίλης 

Θωµόπουλος (Αντέννα), Χριστόφορος Κάσδαγλης (Forthnet), Αθηνά Γληνού. 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Οι φοιτητές αξιολογούνται και βαθµολογούνται βάσει: 

της ενεργού παρακολούθησης των µαθηµάτων (υποχρεωτική παρουσία) 

των ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαµήνου 
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♦ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι & ΙΙΙ (Εξάµηνα Ε’ & ΣΤ’) 

∆ιδάσκων: Νίκος Μπακουνάκης 

 

Τρίωρο σεµινάριο για τους φοιτητές της δηµοσιογραφικής κατεύθυνσης του Γ΄ έ-
τους (και των δύο εξαµήνων) ενταγµένο στο ∆ηµοσιογραφικό Εργαστήριο. 
 

 

Βασικοί άξονες: 

Α. Πώς γίνεται η έρευνα. Τεχνικές έρευνες 

Β. Πώς επιλέγεται η φωτογραφία 

Γ. Πώς φτιάχνεται θέµα µε πληροφορίες από το Ίντερνετ 

∆. Πώς γίνεται δηµοσιογραφική ύλη µια στατιστική απογραφή ή µια δηµο-

σκόπηση 

Ε. Η Αθήνα ως πεδίο δηµοσιογραφικής έρευνας 

ΣΤ. Οι διεθνείς σχέσεις 

Ζ. Εθνικότητες και µετανάστες στο νέο αστικό περιβάλλον 

Η. Πολιτισµός. Το ρεπορτάζ και η γραφή 

Θ. Το προσωπικό στιλ. Το column 

Ι. Κοινωνικά κινήµατα 

ΙΑ. Λογοτεχνική δηµοσιογραφία δηλαδή η αφηγηµατική γραφή και οι µεγάλοι 

στυλίστες 

ΙΒ. Γράφοντας για βιβλία ή η λογοτεχνική κριτική 

ΙΓ.  Το cover story 

I∆.  Η συνέντευξη 

ΙΕ.  Το προφίλ 

ΙΣΤ.  Το λάϊφ στάϊλ ή ο αφρός των ηµερών 
 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου εντάσσεται και το «δηµοσιογραφικό forum», όπου 

στελέχη του Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού) παρουσιάζουν τη δουλειά τους και 

απαντούν σε ερωτήσεις των φοιτητών. 

Βιβλιογραφία 

• Μelvin Mencher (Columbia University). Basic Media Writing. Εκδόσεις 
Brown & Benchmark, 1997. 

• ∆ηµήτρης Ψυχογιός. Τα έντυπα µέσα επικοινωνίας. Εκδόσεις Καστανιώ-
τη, 2004. 

• ∆ηµήτρης Μητρόπουλος, Νίκος Μπακουνάκης. ∆ώδεκα Ελληνες Στοχα-
στές. Εκδόσεις Κέδρος, 1996. 
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• Τα µεγάλα ρεπορτάζ. Επιµ. John Carey, Μετάφραση Αγγέλα Βερυκοκά-
κη. Εκδόσεις Νάρκισσος, [δύο τόµοι], 2001-2002. 

• Μπρέϊντι, Τζ. Η τεχνική της Συνένετευξης. Εκδόσεις Λιβάνη, 1992. 
 
 
 

♦ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ II & IV (Εξάµηνα Ε’ & ΣΤ’) 

Υπεύθυνος: Νίκος Μπακουνάκης  

 

Στόχος του ραδιοφωνικού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών της κα-

τεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µε το ραδιόφωνο και η εκµάθηση των τε-

χνικών παραγωγής προγράµµατος και ειδήσεων. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων 

αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου ως µέσου επικοινωνίας, 

η ραδιοφωνική σηµειολογία και γλώσσα, η τυπολογία των ακροατηρίων και η δυ-

ναµική σχέση ραδιοφωνικού παραγωγού - ακροατή. Παρουσιάζονται τα διάφορα 

είδη δελτίων ειδήσεων και οι φοιτητές ασκούνται στην αξιολόγηση και ιεράρχηση 

των ειδήσεων, στη σύνταξη µικρών και µεγάλων δελτίων, καθώς και στη σύνταξη 

τίτλων ειδήσεων. Επίσης, οι φοιτητές ασκούνται στην εκφώνηση δελτίων και τίτ-

λων ειδήσεων και τις τεχνικές της συνέντευξης στο ραδιόφωνο. 
 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι εκποµπών και οι 

φοιτητές δηµιουργούν και ηχογραφούν 10λεπτες ή ηµίωρες εκποµπές ποικίλου πε-

ριεχοµένου. 
 

∆ιδάσκονται οι τεχνικές της ηχογράφησης και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας ήχου 

Οι φοιτητές µαθαίνουν να χρησιµοποιούν προγράµµατα επεξεργασίας ήχου και 

τους τρόπους σύνδεσης και επικοινωνίας των ηλεκτρονικών µέσων εγγραφής και 

αναπαραγωγής µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Η εργαστηριακή εκµάθηση βρίσκει εφαρµογή στην παραγωγή και ηχογράφηση ω-

ριαίων εκποµπών για το ραδιόφωνο, της «Χρωµοκρατίας». 
 
 
 
 
 



 

 

 

28 

28 

♦ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ V (Εξάµηνο Ζ’) 

Υπεύθυνος: Νίκος Μπακουνάκης 

 

Αυτό το σεµιναριακό τρίωρο του Εργαστηρίου ∆ηµοσιογραφίας αναφέρεται στην 

έντυπη δηµοσιογραφία και επικεντρώνεται στο ελεύθερο ρεπορτάζ, τη διάταξη της 

ύλης των εφηµερίδων, τη σχολιογραφία και την αρθρογραφία, ενώ ιδιαίτερη έµ-

φαση θα δοθεί στην καλλιέργεια  της δηµοσιογραφικής γραφής.  
 
 

♦ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ VΙ (Εξάµηνο Ζ’) :                                        
Τηλεόραση, Τηλεοπτκός Λόγος 

Υπεύθυνη: Ιωάννα Βώβου 

 

Το εργαστηριακό µάθηµα για την τηλεοπτική παραγωγή και δηµοσιογραφία απευ-

θύνεται στους τεταρτοετείς φοιτητές της δηµοσιογραφικής κατεύθυνσης του τµή-

µατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου και εκτυ-

λίσσεται σε δύο εξάµηνα διδασκαλίας. 

 

Από την ακαδηµαϊκή χρονιά 2009-2010, η λειτουργία του ψηφιακού στούντιο του 

τµήµατος στην οδό Χιλλ στην Πλάκα έδωσε άλλη πνοή στο σχεδιασµό του προ-

γράµµατος διδασκαλίας, καθιστώντας δυνατή την υλοποίηση οπτικοακουστικών 

παραγωγών και τηλεοπτικών δηµοσιογραφικών θεµάτων από τους φοιτητές του 

εργαστηρίου. 

 

Οι φοιτητές εξοικειώνονται µε το µέσο ‘τηλεόραση’ το οποίο αλλάζει µορφή και 

χρήσεις µαζί µε τις κοινωνικές, πολιτισµικές, οικονοµικές και τεχνολογικές εξελί-

ξεις και µαθαίνουν τους κώδικες της τηλεοπτικής επικοινωνίας. Η σχέση της τη-

λεόρασης µε την κοινωνία, η τηλεοπτική έκφραση, η ιδιαιτερότητα της τηλεοπτι-

κής δηµοσιογραφίας και της τηλεοπτικής θεµατικής παρουσίασης, ο οπτικοακου-

στικός λόγος και η αφήγηση αποτελούν κύρια σηµεία του προγράµµατος διδασκα-

λίας. 
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Κύριοι στόχοι: 

• Η δηµιουργία µίας τηλεοπτικής και οπτικοακουστικής κουλτούρας στη δη-

µοσιογραφική πρακτική (πέραν µίας απλής χρήσης των τεχνολογιών και 

των τεχνικών µέσων). 

• Η δηµιουργία κριτικής θέσης και επαγγελµατικής άποψης για την τηλεο-

πτική δηµοσιογραφία και την τηλεοπτική επικοινωνία 

• Η συστηµατοποίηση του µεθοδολογικού στοιχείου για να συνοδεύει την 

παραγωγή (βάσει συγκεκριµένων ασκήσεων) για την αποφυγή της χρήσης 

των οπτικοακουστικών µέσων επιδερµικά, χωρίς πρότερη συγκρότηση και 

σκέψη  

 

Ειδικά στο χειµερινό εξάµηνο προβλέπεται η συστηµατοποίηση τριών ενοτήτων 

(κύκλων) εργασιών (‘κυλιόµενες’ για κάθε οµάδα φοιτητών):  

 

 α) απόκτηση τηλεοπτικής κουλτούρας στη δηµοσιογραφία (είδη τηλεο-

πτικού προγράµµατος, ανάλυση - σύγκριση) 

 β) τηλεοπτική οργάνωση και λειτουργία 

 γ) τηλεοπτική δηµοσιογραφική παραγωγή και ρεπορτάζ 

 

Υποστηρικτική Βιβλιογραφία 

• Boyd Andrew, Η τέχνη της τηλεοπτικής δηµοσιογραφίας, Κάκτος, 2006. 
• Λεβεντάκος ∆ιαµαντής (επιµ.), Τηλεόραση και Ελληνική Κοινωνία. Ει-

κών, 2004. 
• Κάρλος Χρήστος, Τηλεοπτική παραγωγή, Έναστρον, 2010. 

 
 

♦ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ VII (Εξάµηνο Η’) 

∆ιδάσκων: Νίκος Μπακουνάκης 

 

Τρίωρο σεµινάριο για τους φοιτητές της δηµοσιογραφικής κατεύθυνσης του H’ Ε-

ξαµήνου, ενταγµένο στο ∆ηµοσιογραφικό Εργαστήριο. 
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Βασικοί άξονες: 

∆ιεθνές Οικονοµικό, Επιστηµονικό και Αθλητικό Ρεπορτάζ. Με τη συµµετοχή διακε-

κριµένων δηµοσιογράφων. 

Βιβλιογραφία 

• Kovach, Β & Τ. Rosential. Εισαγωγή στην δηµοσιογραφία. Μετάφραση 
Ερρίκος Μαρτινόπουλος, επίµετρο Νίκος Μπακουνάκης. Εκδόσεις Κα-
στανιώτη, 2004. 

• Και βιβλιογραφία όπως στο Γ’ Έτος. 
 

 

♦ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ VΙΙΙ (Εξάµηνο Ζ’):                                     
Σύγχρονη Τηλεοπτική ∆ηµοσιογραφία  

Υπεύθυνη: Ιωάννα Βώβου 

 

 

Το εργαστήριο VIII αποτελεί συνέχεια του εργαστηρίου VI του προηγούµενου εξα-

µήνου, συνεχίζοντας και εξειδικεύοντας τις γνώσεις και πρακτικές της τηλεοπτικής 

έκφρασης σε ένα πεδίο όπου η τηλεόραση αλλάζει µορφή και χρήσεις. 

 

Επίσης, το εργαστήριο υποστηρίζεται µε τη συνεργασία διακεκριµένων στον τηλε-

οπτικό χώρο επαγγελµατιών, οι οποίοι συνοδεύουν τους φοιτητές στην πρακτική 

τους, έχοντας τη δηµοσιογραφική εποπτεία των εργασιών. 

 

Οι φοιτητές (χωρισµένοι σε συντακτικές οµάδες) ασκούνται στα εξής πεδία: 

• Οπτικοποίηση του λόγου και της έκφρασης (πέρασµα από τον γραπτό στον 

επί της οθόνης λόγο) 

• Εκµάθηση στους «κώδικες» της τηλεοπτικής έκφρασης 

• Έρευνα και προετοιµασία  

• Τηλεοπτικό θεµατικό ρεπορτάζ 

• Τηλεοπτική αφήγηση 

• Τηλεοπτική δήλωση 

• Τηλεοπτική συνέντευξη 
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• Σύλληψη τηλεοπτικών εκποµπών και παρουσίαση (προσοµοίωση εκπο-

µπών, δελτίων) 

• Ο ήχος στην τηλεόραση και η µουσική επένδυση 

  

Η παιδαγωγική διαδικασία συµπεριλαµβάνει τη συζήτηση σχετικά µε την παρουσί-

αση των εκάστοτε δηµοσιογραφικών θεµάτων και την κατεύθυνση η οποία ενδέχε-

ται να αποκλίνει ανάλογα µε τις δηµοσιογραφικές επιλογές (πηγές, πρόσωπα, δια-

θέσιµο οπτικοακουστικό υλικό, δραµατοποίηση, επιλογή πλάνων, µοντάζ, σπι-

κάζ/σχόλια, µουσική…). 

 

Το σύνολο των εργασιών του εργαστηρίου καταλήγει στην παραγωγή οπτικοακου-

στικών δηµοσιογραφικών θεµάτων από τους φοιτητές για πολυµεσική (multi-

media) χρήση. 

 

Τα τρία τελευταία χρόνια (από τον Σεπτέµβριο του 2007) τα Εργαστήρια VI (Ζ’ εξά-

µηνο) και VIII (Η’ εξάµηνο) επικεντρώνονται στην τηλεοπτική έκφραση. Συµπλη-

ρωµατικά της διδασκαλίας και αναπτύσσοντας διαφορετικές πτυχές του αντικειµέ-

νου (τηλεοπτική παραγωγή, προγράµµατα και προγραµµατισµός, δηµοσιογραφία, 

ειδήσεις, µετρήσεις, οπτικοακουστικός λόγος, τηλεοπτική παρουσίαση, έρευ-

να/ντοκιµαντέρ…) έχουν παρέµβει σηµαντικοί εκπρόσωποι του χώρου, µεταξύ των 

οποίων: 

 
� ∆ήµητρα Ακριώτη (ΕΡΤ) 
� Γιώργος Αυγερόπουλος (Εξάντας) 
� Προκόπης ∆ούκας (δελτίο ειδήσεων, ΕΤ1) 
� Ελένη Θώδη (ΑGB) 
� Αντώνης Κατσαρός (διευθυντής αθλητικού τοµέα ΕΡΤ) 
� Λίνα Παπαδάκη (Πρωταγωνιστές, Mega) 
� Σοφία Παπαϊωάννου (Νέοι Φάκελοι, ΣΚΑΙ) 
� Ιορδάνης Χασαπόπουλος (Μega) 

 

Ακόµη, οι φοιτητές του τηλεοπτικού δηµοσιογραφικού εργαστηρίου είχαν ενεργό 

συµµετοχή στην κάλυψη του ∆ιεθνές Συνεδρίου « New Media and Information: 

Convergences and Divergences » που οργάνωσε το Τµήµα τον Μάιο του 2009 στην 

Αθήνα, παράγοντας πολύτιµο οπτικοακουστικό υλικό. 
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Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 στο εργαστήριο τηλεόρασης δηµιουργήσαµε 

τη διαδικτυακή πλατφόρµα CMC TV Lab, στην οποία οι εργασίες των φοιτητών κα-

ταχωρούνται και προβάλλονται. Η πλατφόρµα αυτή (η οποία θα ενσωµατωθεί στον 

διαδικτυακό τόπο του τµήµατος) φιλοδοξεί να αναδείξει τη δουλειά των φοιτητών 

και να διατηρήσει ένα αρχείο παλαιότερων εργασιών. 

 

Υποστηρικτική Βιβλιογραφία 

• Salmon Christian, Storytelling. Η µηχανή που κατασκευάζει ιστορίες, 
Πολύτροπον, 2008. 

• Yorke Ivor, Εισαγωγή στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, Πλέθρον, 2008. 
• Κάρλος Χρήστος, Βίντεο µοντάζ – τεχνολογία, τέχνη και τεχνική, 

Έναστρον, 2010. 
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B. Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών 
Υπεύθυνος: Γιάννης Σκαρπέλος (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

Συντελεστές: Κωστής ∆άλλας (Επίκουρος Καθηγητής) 
∆ηµήτρης Ντούνας (Ε.Τ.Ε.Π.) 

 

 

 

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (ΕΝΤ) του Τµήµατος άρχισε να λειτουργεί τον 

Οκτώβριο του 1999. Από την ακαδηµαϊκή χρονιά 2007-2008 το ανακαινισµένο 

Εργαστήριο προσφέρει ένα αναδιαµορφωµένο πρόγραµµα µαθηµάτων που εστιά-

ζουν στα πολυµέσα, στις διαδικτυακές και πολιτιστικές εφαρµογές, επιδιώκοντας 

να µεγιστοποιήσουν τόσο τις γνώσεις όσο και τις δυνατότητες δηµιουργικής 

έκφρασης των φοιτητών του. Το ΕΝΤ υπάγεται στο Εργαστήριο Επικοινωνίας, 

Μέσων και Πολιτισµού (Media Lab) του Τµήµατος.  

 

Στόχοι  

Στόχος του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών είναι να παρέχει όσο το δυνατόν 

πληρέστερη ενηµέρωση και εξοικείωση των φοιτητών µε τις Νέες Τεχνολογίες της 

πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, και να συµβάλει στην κατανόηση των 

δυνατοτήτων αλλά και των περιορισµών τους, σε σύνδεση µε τα γνωστικά αντικεί-

µενα του Τµήµατος, δηλαδή τη δηµοσιογραφία, τον πολιτισµό και την πολιτιστική 

διαχείριση, καθώς και τη διαφήµιση. Παράλληλα, στόχος του Εργαστηρίου είναι να 

συµβάλει στην έρευνα των µελών ∆.Ε.Π. και των µεταπτυχιακών φοιτητών που 

µελετά το φαινόµενο και αξιοποιεί τις δυνατότητες των τεχνο-λογιών και της 

κοινωνίας της πληροφορίας. 

 

Υποδοµή  

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών διαθέτει σήµερα ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

Apple iMac, συνδεδεµένους στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου, µε πρόσβαση στο 

Internet. Το Εργαστήριο υποστηρίζει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου του 

Τµήµατος, τα ηλεκτρονικά περιοδικά του ∆ηµοσιογραφικού Εργαστηρίου 

(«Π@π@κι») και του Εργαστηρίου Ρητορικής και Λόγου («Lapsus Linguae»), καθώς 

και τις προσπάθειες άλλων Εργαστηρίων που συνδέονται µε τις Νέες Τεχνολογίες. 

Την ακαδηµαϊκή χρονιά 2010-2011 θα λειτουργήσει πιλοτικά και η εφαρµογή 

ηλεκτρονικής υποστήριξης µαθηµάτων «Ηλεκτρονικό Αµφιθέατρο» µε στόχο να 

ενισχύσει τη διδασκαλία και την αλληλεπίδραση µεταξύ φοιτητών και 

διδασκόντων. 
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Συµµετοχή των Φοιτητών  

Η παρουσία των φοιτητών στα µαθήµατα είναι υποχρεωτική. Ιδιαίτερο βάρος 

δίνεται στη δηµιουργική συµµετοχή τους και η αξιολόγησή τους µετά το πρώτο 

έτος γίνεται µε βάση την υλοποίηση ενός project είτε ατοµικού είτε οµαδικού. 

Φοιτητές που υπερβαίνουν τις 3 αδικαιολόγητες απουσίες ανά εξάµηνο δεν 

µπορούν να υποβάλλουν project για αξιολόγηση. 

 
 

���� ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ [Α΄Εξάµηνο] 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης Ντούνας 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε βασικές έννοιες της επιστήµης της 

Πληροφορικής και να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τµήµατος τις απαραίτητες γνώ-

σεις και τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να χρησιµοποιήσουν τα υ-

πολογιστικά συστήµατα στα υπόλοιπα µαθήµατα και τις εργασίες τους. 
 

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και θεωρείται απολύτως 

αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος. 
 

Η εξέταση στο τέλος του εξαµήνου θα περιλαµβάνει θέµατα που έχουν παρου-

σιασθεί στα εργαστήρια και περιέχονται στα βιβλία που θα διανεµηθούν. Η αξιολό-

γηση και η βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου θα βασίζεται στα εξής κριτήρια: 
 

α) Παρουσία & ενεργή παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων [10%] 

β) Εργαστηριακές ασκήσεις [10%] 

γ) Τελική εξέταση [80%] 
 

Η διδασκόµενη ύλη θα περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

� Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική: Κατανόηση των εφαρµογών 

και των επιπτώσεων της Πληροφορικής σε διάφορους τοµείς της ανθρώ-

πινης δραστηριότητας - Βασικές έννοιες - Ιστορική ανασκόπηση των υπο-

λογιστικών συστηµάτων, εξέλιξη, ορολογία - Υλικό (hardware) – Λογισµικό 

(software) – Λειτουργικά Συστήµατα – Πληροφορική και Εκπαίδευση. 

� Εκµάθηση του λειτουργικού συστήµατος WINDOWS: Γνωριµία & ∆ιαµόρ-

φωση των Windows – Χρήση των προγραµµάτων των Windows – ∆ιαχείριση 

Αρχείων – ∆ιαχείριση του Υπολογιστή. 



 

 

 

35 

35 

� Επεξεργασία κειµένου µε χρήση του Μicrosoft Word: Βασικές τεχνικές επε-

ξεργασίας - µορφοποίησης εγγράφων και προηγµένες εφαρµογές. 

� Εισαγωγή στο φύλλο εργασίας EXCEL: ∆ηµιουργία – Επεξεργασία – Μορφο-

ποίηση φύλλου εργασίας - ∆ηµιουργία γραφηµάτων & διαγραµµάτων. 

Βιβλιογραφία 

Θα διανεµηθούν τα βιβλία: 

• Γουλτίδης X. Οδηγός Επιτυχίας για το ∆ίπλωµα ECDL Advanced: Επεξερ-
γασία Κειµένου – Ελληνικό Word 2003, Αθήνα: Κλειδάριθµος, 2007 

• Γουλτίδης X. ECDL 5, Θεωρία & Πράξη: MS WINDOWS XP & OFFICE 2003. 
Αθήνα: Κλειδάριθµος,  2009 

Άλλα βιβλία σχετικά µε το µάθηµα: 

• Κοίλιας Χ., Καλαφατούδης, Σ. κ.α. Εισαγωγή στην Πληροφορική και 
Χρήση Υπολογιστή. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

• Αντωνακόπουλος Α., Ιωαννίδης Ν., κ.α. Αυτοµατισµός Γραφείου µε το 
Ελληνικό Microsoft Office 2000. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

• Παπαδάκης Σ. & Χατζηπέρης Ν: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τη 
χρήση υπολογιστή. Αθήνα: Μεταίχµιο, 2002. 

• Λυπιτάκης Η. Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών. Πάτρα: Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, 2000. 

• Norton Π. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιό-
λα, 3η έκδοση, 2000. 

• Habraken J. Το πλήρες περιβάλλον του Microsoft Office 2000: 8 σε 1. 
Αθήνα: Γκιούρδας. 

 

���� ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ [Β’ Εξάµηνο] 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης Ντούνας 

 
Εισαγωγή στη λειτουργία και τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου – Παγκόσµιου Ιστού: 

 

� Ιστορικά στοιχεία – Η εξέλιξη του Internet 

� Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) 

� Εξοικείωση µε τα προγράµµατα πλοήγησης του παγκόσµιου ιστού (Internet 

Explorer-Mozilla Fire Fox-Netscape Navigator-Opera, Safari) 

� Χρήση των βασικών υπηρεσιών που παρέχει ο παγκόσµιος ιστός ως µέσο 

επικοινωνίας και έρευνας για την αποτελεσµατική αναζήτηση/ανεύρεση 

πληροφοριών (µεταφορά δεδοµένων, µηχανές αναζήτησης, µεταµηχανές 
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αναζήτησης, δικτυακές πύλες, ιστολόγια, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύω-

σης, ταχυδροµικές λίστες, οµάδες νέων, κ.α.) 

� Internet & ΜΜΕ 

� Πολυµέσα στο ∆ιαδίκτυο – χρήση πολυµέσων στην εκπαίδευση 

� Σχεδιασµός/κατασκευή ιστοσελίδων 

� Υπερκείµενο και ηλεκτρονική γραφή 

� Βιβλιογραφικές και ερευνητικές τεχνικές 
 

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και θεωρείται απολύτως 

αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος. 
 

Η εξέταση στο τέλος του εξαµήνου θα περιλαµβάνει θέµατα που έχουν παρουσια-

σθεί στα εργαστήρια και περιέχονται στα βιβλία που θα διανεµηθούν. Η αξιολόγη-

ση και η βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου θα βασίζεται στα εξής κριτήρια: 
 

α) Παρουσία & ενεργή παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων [10%] 

β) Εργαστηριακές ασκήσεις – ∆ηµιουργία ιστοσελίδας [20%] 

γ) Τελική εξέταση [70%] 

Βιβλιογραφία 

Θα διανεµηθούν τα βιβλία: 

• Τσέλιος Ν. Εισαγωγή στην Επιστήµη του Ιστού: Βασικές Υπηρεσίες και 
Παιδαγωγικές Χρήσεις. Αθήνα: Κλειδάριθµος, 2007 

• Bolter J. D. Οι Μεταµορφώσεις της Γραφής. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Άλλα βιβλία σχετικά µε το µάθηµα: 

• Snell N. Μάθετε το Ελληνικό Internet σε 24 ώρες. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας. 
• Cadenhead R. Οπτικός Οδηγός του Ελληνικού Internet. Αθήνα: 

Β.Γκιούρδας Εκδοτική. 
• Ivens K. Έξυπνα και γρήγορα Internet. Αθήνα: Κλειδάριθµος, 2003 
• Kraynak J. Internet 6 σε 1. Β. Γκιούρδας Εκδοτική. 
• Berners Lee T. & Fischetti M. Yφ@ίνοντας τον Π@γκόσµιο Ιστό. Αθήνα: 

Εκδόσεις Γκοβόστη, 2002 
• Hofstetter F.T: Internet Literacy. Irwin/McGraw-Hill, 1998 
• Inside the World Wide Web. New Riders. 
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����  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι [Ε’ Εξάµηνο] 

 ∆ιδάσκων: Γιάννης Σκαρπέλος 

 
Το µάθηµα διαφοροποιείται ανάλογα µε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτη-

τών που θα το επιλέξουν και προσφέρει τέσσερις κατευθύνσεις: 

 

1. Πολυµεσική αφήγηση: Σχεδιασµός, υλοποίηση, εφαρµογές πολυµεσικών 

αφηγήσεων µε το πρόγραµµα Scratch που δηµιουργήθηκε και υποστηρίζε-

ται από το Media Lab του ΜΙΤ. Απευθύνεται σε φοιτητές µε µέση εξοικείω-

ση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η τελική εργασία µε την οποία θα 

αξιολογηθεί η επίδοση των φοιτητών είναι ατοµική. 

 

2. Ντοκυµαντέρ: Σχεδιασµός, δηµιουργία και παραγωγή ντοκιµαντέρ µε σχε-

τικά απλά µέσα. Στόχος του προγράµµατος είναι η εξοικείωση των φοιτη-

τών µε τα µέσα παραγωγής και η κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάµεσα 

στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν και τα µέσα που τους επιτρέπουν να 

τις µετατρέψουν σε ταινία. Απευθύνεται σε φοιτητές µε µέση εξοικείωση µε 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενδιαφέρον για κοινωνικά και πολιτι-

στικά θέµατα. Η τελική εργασία µε την οποία θα αξιολογηθεί η επίδοση 

των φοιτητών είναι οµαδική (4-6 άτοµα ανά οµάδα). 

 

3. Machinima: Σχεδιασµός, υλοποίηση και παραγωγή ταινιών µε ψηφιακούς 

ηθοποιούς σε µια ποικιλία προγραµµάτων όπως το Moviestorm ή το 

Blender. Απευθύνεται σε φοιτητές µε µεγάλη εξοικείωση µε τους ηλεκτρο-

νικούς υπολογιστές και ικανοποιητική εξοικείωση µε τον κινηµατογράφο. 

Η τελική εργασία µε την οποία θα αξιολογηθεί η επίδοση των φοιτητών εί-

ναι οµαδική (4-6 άτοµα ανά οµάδα). 

 

4. Computer Games: Σχεδιασµός και υλοποίηση απλών παιχνιδιών µε τη χρή-

ση κατάλληλων προγραµµάτων όπως Blender, Adventure Game Studio και 

Unity3D. Απευθύνεται σε φοιτητές µε µεσαία προς µεγάλη εξοικείωση µε 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξοικείωση µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

και διάθεση καινοτοµίας. Η τελική εργασία µε την οποία θα αξιολογηθεί η 

επίδοση των φοιτητών είναι οµαδική (4-6 άτοµα ανά οµάδα). 
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����  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ [ΣΤ’ Εξάµηνο] 

 ∆ιδάσκων: Κωστής ∆άλλας 

 
Το µάθηµα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις µεθόδους σχεδίασης και δια-

χείρισης περιεχοµένου δυναµικών ιστοτόπων µε το σύστηµα διαχείρισης περιεχο-

µένου Plone.  Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν το δικό 

τους project αξιοποιώντας την υποδοµή του διαδικτυακού Συνεργαστηρίου του 

µαθήµατος. 

 

Στο τέταρτο έτος, οι φοιτητές µπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Εργα-

στηρίου, όσο απαιτούν οι ανάγκες της πτυχιακής τους εργασίας. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η παρουσία των φοιτητών στα µαθήµατα είναι υποχρεωτική, καθώς στόχος είναι η 

απόκτηση δεξιοτήτων τις οποίες δεν µπορούν να επιτύχουν µόνο διαβάζοντας τα 

σχετικά εγχειρίδια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δηµιουργική συµµετοχή τους και η 

αξιολόγησή τους γίνεται µε βάση την υλοποίηση ενός project είτε ατοµικού είτε 

οµαδικού, σύµφωνα µε προδιαγραφές που διανέµονται κατά την έναρξη του εξα-

µήνου. Φοιτητές που υπερβαίνουν τις 3 αδικαιολόγητες απουσίες ανά εξάµηνο δεν 

µπορούν να υποβάλλουν project για αξιολόγηση. 

 

Συντελεστές Bαθµολογίας: 

• Παρουσίες: 30% 

• Συµµετοχή: 20% 

• Project: 50% 
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Γ. Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

Υπεύθυνη: Μπέττυ Τσακαρέστου (Επίκουρη Καθηγήτρια) 

Θεσµικοί συνεργάτες: 
Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιριών Ελλάδας 

Ένωσ 

 

 
Ταυτότητα 

Το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
1993 και απο το 2000 αποτελεί την καρδιά της οµώνυµης κατεύθυνσης σπουδών 

του Τµήµατος µας. 
 
Αποτελεί µια κυψέλη εκπαίδευσης, έρευνας και παραγωγής νέων ιδεών στο χώρο 

της εφαρµοσµένης επικοινωνίας, µέσα από το διάλογο των πανεπιστηµιακών κα-
θηγητών, καταξιωµένων στελεχών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει διδακτικό 
έργο και των φοιτητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 
 

 

Στόχοι 

Εκπαίδευση. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση νέων επιστηµόνων στο 

πεδίο της  εφαρµοσµένης επικοινωνίας που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν, κυ-

ρίως, στους τοµείς της ∆ιαφήµισης και των ∆ηµοσίων Σχέσεων, του Μάρκετινγκ και 

της Ερευνας Αγοράς, της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε στην ψηφιακή κουλτούρα, στις Web 2.0 

εφαρµογές στο µάρκετινγκ και την επικοινωνία και την εξέλιξη των Συµµετοχικών 

Μέσων (Social Media). Συνδυάζεται η διεπιστηµονική µελέτη του φαινοµένου της 

επικοινωνίας που προσφέρει το Τµήµα µας µε τη θεωρητική και επαγγελµατική ε-

ξειδίκευση. Προσβλέπουµε στην εκπαίδευση µιας νέας γενιάς επαγγελµατιών που 

θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της δικτύωσης, 

µε γνώση, υπευθυνότητα, συνεργατικό και καινοτοµικό πνεύµα. 
 

Έρευνα. Το Εργαστήριο πλαισιωµένο µε διδακτορικούς ερευνητές και σε συνεργα-

σία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς δραστηριοποιείται στα ακόλουθα ε-

ρευνητικά πεδία: 

●  Εξέλιξη της οργάνωσης και των πρακτικών της διαφήµισης και των δηµοσίων 

σχέσεων 

●   ∆ιαχείριση Μαρκών -Ταυτότητα και αφηγηµατική λειτουργία της µάρκας  
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●  Καταναλωτική κουλτούρα: ∆ιαµόρφωση νέων καταναλωτικών προτύπων και 

αξιών Υπεύθυνη/ Πράσινη Κατανάλωση- 

●  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων Ενηµέρω-

σης- ∆ίκαιο Εµπόριο 

●  ∆ιαφήµιση και Μάρκετινγκ στο ∆ιαδίκτυο- Συµµετοχικά Μέσα (Social Media) 

●  ∆ιαχείριση Κρίσεων 

●  Ηγεσία και Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 

 

Οργάνωση Μαθηµάτων και Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας 

Το πρόγραµµα του Εργαστηρίου αναπτύσσεται στα τέσσερα τελευταία εξάµηνα των 

σπουδών και Καλύπτει 300 διδακτικές ώρες. Τα µαθήµατα είναι συµπληρωµατικά µε-

ταξύ τους και επιδιώκουν να αναδείξουν την ενότητα της θεωρίας µε την  πράξη 

 

Η διδασκαλία στηρίζεται στη βιωµατική και ενεργό µάθηση. Εµφαση δίνουµε στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για οµαδική συνεργασία είτε σε φυσικό είτε 

σε ψηφιακό περιβάλλον. 

 

Οι διαλέξεις, η µελέτη περιπτώσεων συνδυάζονται µε οµαδικές και ατοµικές παρου-

σιάσεις, κριτικό σχολιασµό και διάλογο, µε παιχνίδια ρόλων, βιωµατικές δραστηριό-

τητες αίθουσας αλλά και στην ύπαιθρο. Οι καµπάνιες µάρκετινγ και επικοινωνίας γί-

νονται σε πραγµατικά δεδοµένα και παίρνουν το χαρακτήρα προσοµοιωτικής άσκη-

σης. Στο πεδίο των ψηφιακών και συµµετοχικών µέσων οι φοιτητές «ανατρέπουν» τις 

καθιερωµένες αντιλήψεις και πρακτικές επικοινωνίας και εξοικειώνονται µε τις διαδι-

κασίες της συµµετοχής και του διαλόγου µε τις ψηφιακές κοινότητες. 

 

∆ιδάσκοντες 

Στο Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων διδάσκουν µέλη της ακαδηµαϊ-

κής κοινότητας και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από τους κλάδους της δια-

φήµισης, των δηµοσίων σχέσεων, της πολιτικής επικοινωνίας, του µάρκετινγκ και 

της έρευνας αγοράς, των Ψηφιακών Μέσων και των Social Media. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση και η βαθµολογία στο τέλος του εξαµήνου είναι συνάρτηση: 
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� Της ενεργής παρακολούθησης όλων των µαθηµάτων του Εργαστηρίου 
(50%). 

� Του βαθµού στις οµαδικές ασκήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του 
εξαµήνου (20%). 

� Του βαθµού στην τελική οµαδική άσκηση (30%) 
 

Η εργασία παρουσιάζεται προφορικά ενώπιον όλων των διδασκόντων του 
εξαµήνου και κατατίθεται γραπτώς την ηµέρα της παρουσίασης. 

 

 

 

 

Πρόγραµµα µαθηµάτων Εργαστηρίου ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων  

Σχέσεων και διδάσκοντες 

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Ε' Εξάµηνο: Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων Ι,II 

Εφαρµοσµένο Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 Νάνσυ Μαλλέρου, Ph.D, Σύµβουλος Μάρκετινγκ  

 

Έρευνα Αγοράς και Μέσων 

 Ξένια Κούρτογλου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος FOCUS 

 

Επικοινωνία και Συνεργασία στις Οµάδες 

 ∆ήµητρα Ιορδάνογλου, Λέκτορας 

 

ΣΤ' Εξάµηνο:  Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων ΙΙΙ,IV 

∆ιαφηµιστική Στρατηγική 

 Αλέξανδρος Γιαννούλης, Αν. Γεν. ∆ιευθυντής Grey Advertising  

 

∆ιαφήµιση και Μάρκετινγκ στο ∆ιαδίκτυο- Social Media 

Νίκος ∆ρανδάκης, Σύµβουλος Social Media, Paperplane 

Χρήστος Κορίτος, Λέκτορας και Επιστηµονικός Συνεργάτης του Τµ. Μάρκε-

τινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ 
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Τα Κόµικς ως Μέσο Επικοινωνίας: ∆ιαφήµιση, πολιτική, διοργάνωση φεστιβάλ και 

εκδηλώσεων 

           Λήδα Τσενέ, διδάκτωρ του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού 

 

Ζ' Εξάµηνο:  Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων V, VI 

Στρατηγική και Σχεδιασµός Μέσων 

 Γιώργος Κουβαράς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος The MediaCorp 

 

∆ηµιουργική Στρατηγική και Κειµενογραφία 

 Ζωζέτα Μηλιοπούλου, Ph.D, Σύµβουλος ∆ηµιουργικού 

 

Η' Εξάµηνο:  Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων VII, VIII 

Στρατηγική ∆ηµοσίων Σχέσεων- Πολιτική Επικοινωνία 

Γιώργος Φλέσσας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος CIVITAS 

 

∆ιαχείριση Κρίσεων 

 Μπέττυ Τσακαρέστου και Μάνια Ξένου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Reliant 

Communications  

∆ραστηριότητες 

� Κοινωνικές καµπάνιες 
� ∆ιοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων 
� Έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού Adios για τη ∆ιαφήµιση και τις 

Νέες Τεχνολογίες 
� Παραγωγές εκπαιδευτικών CD-ROM 
� ∆ιεξαγωγή ερευνών 
� Παραγωγή ραδιοφωνικών εκποµπών 
� Παραγωγή video/ podcasts/ videocasts 

 

 Βιβλιογραφία: ∆ιαφήµιση, ∆ηµόσιες Σχέσεις,  Μαρκετινγ, Στρατηγική 

• Claywood L. Clarke (editor). The Handbook of Strategic Public Relations and In-

tegrated Communications. McGraw-Hill, 1997. 

•  Ζώτος Γιωργος. ∆ιαφήµιση. Εκδόσεις Interbooks, 2008. 
• Goleman Daniel. Η συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο χώρο εργασίας. Εκδόσεις     

Ελληνικά Γράµµατα.    
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• Harvard Business Revιew. Για τη ∆ιαχείριση της Εµπορικής Επωνυµίας. Εκδόσεις 
Κειδάριθµος. 

• Kotler Philip. Μάρκετινγκ-Μάνατζµεντ, Κλειδαριθµος, 2006. 
• Λιποβετσκί Ζιλ. Το Λυκόφως του Καθήκοντος. Καστανιώτης, 1999. 
• Μαλλέρου Νάνσυ. Ανταγωνιστες Συνεργαστείτε. Σιδέρης, 2006. 
• Μπράντενµπεργκερ Α., Νέιλµπαφ Μ. Συν-ανταγωνισµός. Καστανιώτης, 1998. 
• Νονάκα Τακεούτσι. Η Επιχείρηση της Γνώσης. Εκδόσεις Καστανιώτη, 1999. 
• Ντίξιτ Νέιλµπαφ. Πώς να σκέπτεσθε στρατηγικά. Εκδόσεις Καστανιώτη, 1999. 
• Ουίλιαµ Γιούρι. Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση. Εκδόσεις Καστανιώτη 2001. 

  
 
 
 Βιβλιογραφία: Ψηφιακή κουλτούρα, Social Media, 

 

●  Anderson, Chris. The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of 
More. Hyperion, 2006. 

●  Beinhocker, Eric, The Origins of Wealth: Evolution, Complexity, and the 
Radical Remaking of Economics, Ηarvard Business School Press, 2006. 

●  Gigerenzer, Gerd, Gut Feelings. The Intelligence of the Unconscious, Pen-
guin, 2008. 

●  Godin, Seth, Meatball Sundae: How New Marketing is Transforming the Busi-
ness World (and  how to thrive in it), Piaktus, 2007. 

●  Leadbeater, Charles, We-Think. Mass Innovation, not Mass Production, Profile 
Books, 2008. 

●  Lessig, Lawrence, Code: And other Laws of Cyberspace, Version 2.0, Basic 
Books, 2006. 

●  Reingold, Howard, Smart Mobs: The Next Social Revolution, Tandem, 2003 
●  Shirky, Clay, Here Comes Everybody. The Power of Organizing without Or-

ganizations, Allen Lane, 2008 
●  Solvone, Daniel. The Future of Reputation. Gossip, Rumor, and Privacy on 

the Internet.   
• Surowiecki, James. The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than 

the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economics, Economies, 
Societies and Nations. Doubleday, 2004. 

●  Tapscott, Don. and Antony D.Williams, Wikinomics. How Mass Collaboration-
Changes Everything, Portfolio, 2006, 2008. 

●  Zittrain,Jonathan, The Future of the Internet- And How to Stop it, Yale Uni-
versity Press, 2008. 
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Βιβλιογραφία για την ενότητα Comics: 

●  S. McCloud. Understanding Comics, Perennial Currents, 1994. 
●  P. Gravett. Graphic Novels, Stories to Change your Life. Aurum Press, 2005. 
●  D. Wolk. Reading comics: how graphic novels work and what they mean. Da 

Capo Press, 2007. 
●  J.Heer, K. Worcester (ed). Arguing Comics: Literature Masters on a Popular 

Medium. University of Mississippi Press, 2004. 
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∆. Εργαστήριο Πολιτισµού 

Υπεύθυνος: Γιάγκος Ανδρεάδης (Καθηγητής) 

∆ιδάσκοντες [µέλη ∆ΕΠ]: 

∆άφνη Βουδούρη (Επίκουρη Καθηγήτρια) 

Έφη Φουντουλάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) 

Ανδροµάχη Γκαζή (Λέκτορας) 

Κωστής ∆άλλας (Επίκουρος Καθηγητής) 

Μαρία Παραδείση (Επίκουρη Καθηγήτρια) 

Χαρίκλεια Τσοκανή (Λέκτορας) 

Μαρίνα Ρήγου (Ε.Ε.∆Ι.Π.) 
 

 

 

Περιεχόµενο και Προοπτικές του Εργαστηρίου 

Το Πολιτιστικό Εργαστήριο εντάσσεται, από την άποψη της υποδοµής και της τε-

χνικής οργάνωσής του, στο Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού και 

συνεισφέρει στο εργαστήριο αυτό ειδική τεχνογνωσία στα θέµατα πολιτισµού. Από 

ακαδηµαϊκή άποψη εντάσσεται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος και αποτε-

λεί συγκεκριµενοποίηση και εξειδίκευση, προσανατολισµένη στην πολιτιστική πρά-

ξη όλων των µαθηµάτων του Τµήµατος. Ως τέτοια µαθήµατα θεωρούνται κατ' αρ-

χήν τα σχετιζόµενα µε τον πολιτισµό και τη διαχείρισή του –γλώσσα, ιστορία, φι-

λοσοφικός στοχασµός– καθώς επίσης, και τους επιµέρους τοµείς που αφορούν στις 

τέχνες –θέατρο, κινηµατογράφος, εικαστικά, µουσική– στην πολιτιστική κληρονο-

µιά και το βιβλίο. Πρέπει όµως να γίνει κατανοητό ότι οι γνώσεις τις οποίες το Ερ-

γαστήριο παρέχει δεν περιορίζονται σε κάποιες πρακτικές κατευθύνσεις. Έχουν ε-

ξίσου να κάνουν µε τους κατευθυντήριους άξονες και τους βασικούς προσανατολι-

σµούς και προτεραιότητες της πολιτιστικής δουλειάς: τι σηµαίνει εργάζοµαι για τον 

πολιτισµό (πνευµατικό και υλικό) και την διαχείρισή του µε τις θεωρητικές, όσο 

και τις θεσµικές, οικονοµικές και επικοινωνιακές διαστάσεις του. Ποιες διαφορετι-

κές απόψεις βρίσκονται σε διάλογο ή και σε αντιπαράθεση για τα ζητήµατα αυτά, 

ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας, ποια η σχέση µε την πολιτική και µε την οικο-

νοµία. Στα πρώτα εξάµηνα το Εργαστήριο επικεντρώνεται στην απόκτηση των βα-

σικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Τα παραπάνω είναι η βάση ώστε το Εργαστήριο 

να προχωρήσει, ιδίως στα τελευταία εξάµηνα, 7ο και 8ο, σε πιο συγκεκριµένα ζη-

τήµατα έρευνας, σχεδίασης, οργάνωσης, χρηµατοδότησης και επικοινωνιακής 

προβολής στον πολιτιστικό χώρο. Η τελευταία αυτή πλευρά των εργασιών του Ερ-
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γαστηρίου µπορεί κατ' αρχήν, να έχει τη µορφή µιας δουλειάς προσοµοίωσης, η 

οποία όµως θα σέβεται τα πραγµατικά δεδοµένα, θα βασίζεται σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις και θα χρησιµοποιεί την πείρα των καλύτερων ειδικών στους τοµείς 

αυτούς. 
 

Κατακλείδα όλης αυτής της προετοιµασίας θα είναι, κατά τα τελευταία εξάµηνα, η 

γνωριµία των φοιτητών µε ικανοποιητική επίδοση, µε πραγµατικές πολιτιστικές 

δραστηριότητες, πράγµα που θα ισοδυναµεί µε µια πολιτιστική εµπειρία (stage). 
 

Η τελευταία αυτή φάση θα συνιστά τη συνάντηση των φοιτητών µε το πεδίο δρα-

στηριοτήτων µε το οποίο επιθυµούν να ασχοληθούν. Για το σκοπό αυτό το εργα-

στήριο αξιοποιεί προγράµµατα πρακτικής άσκησης σε πολιτιστικούς οργανισµούς 

που χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλ-

λους φορείς. 

Συνοπτική Παρουσίαση 

Σε διδακτικό επίπεδο το Πολιτιστικό Εργαστήριο έχει ενισχυθεί σηµαντικά. Από τη 

µια πλευρά, µπορεί πλέον να παρέχει ένα πλούσιο διδακτικό πρόγραµµα, βασισµέ-

νο σε καθοριστικό βαθµό στο µόνιµο προσωπικό (∆.Ε.Π.) του Τµήµατος. Από την 

άλλη, µπορεί να αξιοποιήσει όχι µόνο τις αίθουσες του κυρίως πανεπιστηµιακού 

συγκροτήµατος και τους χώρους του Εργαστηρίου Μ.Μ.Ε. στην οδό Χιλλ, 3-5, της 

Λήδρας, Κέκρωπος 12 στην Πλάκα, αλλά και τα δύο εργαστήρια που έχουν εγκα-

τασταθεί στη νέα πτέρυγα του Παντείου Πανεπιστηµίου: το Εργαστήριο Ηλεκτρονι-

κών Υπολογιστών και το Εργαστήριο Προσοµοίωσης Ραδιοφωνικών Εκποµπών. 

Τοµείς ∆ιδασκαλίας 

Οι άξονες τους οποίους µπορεί να καλύψει το Τµήµα Επικοινωνίας µε το µόνιµο 

προσωπικό του είναι οι παρακάτω: 

 

 

1. Πολιτιστικοί Άξονες [Εργαστήριο Πολιτισµού I – Ε΄Εξάµηνο] 

Υπεύθυνος: Γιάγκος Ανδρεάδης 

 

Εξετάζονται τα διαχρονικά και τα συγχρονικά στοιχεία του πολιτισµού και της πο-

λιτιστικής δηµιουργίας στην Ελλάδα και η σύνδεση ή και αντιπαράθεση τους µε α-

ντίστοιχες πραγµατικότητες στο εξωτερικό. Το αντικείµενο αυτό θεωρείται η βάση 
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για οποιαδήποτε περαιτέρω ειδικότερη ή πρακτικότερη ενασχόληση µε τα πολιτι-

στικά πράγµατα. Θα βασίζεται στην κριτική ανάγνωση έργων αναφοράς για τον 

πολιτισµό, ανάµεσά τους και αυτά της Χάννα Άρεντ και του ΄Εντουαρντ Σαΐντ, αλ-

λά κυρίως θα προσεγγίζει µια σειρά από θέµατα, όπως η Πολιτιστική Ταυτότητα, η 

∆ιαπολιτισµικότητα, η σχέση Πολιτισµού και Ιδεολογίας και η Πολιτιστική ∆ιπλω-

µατία. Παραλλήλως, θα συνεχιστεί η λειτουργία του σεµιναρίου Πολιτιστικής ∆ι-

πλωµατίας, µε συµµετοχή προσκεκληµένων ειδικών στις διεθνείς σχέσεις, διπλω-

µατών κλπ. 

 

2. Μουσεία – Πολιτιστική Κληρονοµιά [Εργαστήριo Πολιτισµού II - Ε΄Εξάµηνο] 

∆ιδάσκουσα: ∆άφνη Βουδούρη  

 

Στο εργαστήριο επιχειρείται µια πολύπλευρη εξέταση του µουσειακού θεσµού, µε 

έµφαση σε ζητήµατα που αφορούν το νοµικό πλαίσιο και τη δηµόσια πολιτική για 

τα µουσεία και ευρύτερα την πολιτιστική κληρονοµιά.  

  

Στη θεµατολογία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η έννοια και η ιστορική εξέλιξη 

των µουσείων και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι αρχές οργά-

νωσης και λειτουργίας των µουσείων στην Ελλάδα, το νοµικό καθεστώς των µου-

σειακών και των ιδιωτικών συλλογών, το πρόβληµα της αρχαιοκαπηλίας. Παράλ-

ληλα συζητούνται επίκαιρα ζητήµατα µε ευρύτερες ιδεολογικές και πολιτικές δια-

στάσεις, όπως τα σχετικά µε το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης ή µε τη χρήση των 

µνηµείων.  

  

Οι θεωρητικές και εµπειρικές αναλύσεις συνδυάζονται µε επισκέψεις σε µουσεία 

και συναφείς οργανισµούς, καθώς και µε παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών, 

στην ενεργό συµµετοχή των οποίων στηρίζεται η όλη προσπάθεια. 
 

Βιβλιογραφία 

• Βουδούρη ∆. Κράτος και µουσεία: Το θεσµικό πλαίσιο των αρχαιολογι-
κών µουσείων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 2003. 

• Hamilakis Y. The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, and Na-
tional Imagination in Greece. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

• Κόκκου Α. Η µέριµνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα 
µουσεία. 2η έκδ., Αθήνα: Καπόν, 2009.  
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• Μπούνια Α. Στα παρασκήνια του µουσείου. Η διαχείριση των µουσεια-
κών συλλογών. Αθήνα: Πατάκης, 2009. 

• Σκαλτσά Μ. (επιµ.). Η µουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη, 
Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου. Θεσσαλονίκη: εκδ. Εντευκτηρίου, 2001. 

• Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Αξιοποίηση και α-
νάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αθήνα 2006. 

 

3. Κινηµατογράφος [Εργαστήριo Πολιτισµού ΙII - ΣΤ΄Εξάµηνο] 
 

Ο κινηµατογράφος ως αντικείµενο επιστηµονικής προσέγγισης 
και ως πολιτιστικό γεγονός. 

 

∆ιδάσκουσα: Μαρία Παραδείση  

 

Το αντικείµενο έχει µια θεωρητική και µια πρακτική πλευρά. Η θεωρητική συνίστα-

ται στην προβολή σειράς κλασικών ταινιών και αποβλέπει στη δυνατότητα επαφής 

των φοιτητών µε ταινίες σταθµούς της έβδοµης τέχνης (που είναι αδύνατη στο υ-

πάρχον κύκλωµα διανοµής), καθώς και στην προετοιµασία τους για τα µαθήµατα 

ιστορίας του κινηµατογράφου της επόµενης χρονιάς. Πριν από κάθε προβολή υ-

πάρχει εισήγηση για το σκηνοθέτη και µετά το πέρας της, συζήτηση βάσει της διε-

θνούς βιβλιογραφίας. Έµφαση δίδεται στην επιστηµονική και όχι «σινεφιλική» 

προσέγγιση του κινηµατογράφου. Η πρακτική πλευρά αφορά τον κινηµατογράφο 

στα πλαίσια της πολιτιστικής διαχείρισης και αποβλέπει στην εξοικείωση των φοι-

τητών, µέσα από τις εργασίες τους, µε διάφορα θέµατα, όπως δηµιουργία κινηµα-

τογραφικών φεστιβάλ, αναφορά σε ζητήµατα διανοµής στον ελληνικό χώρο κ.ά. 

Για την καλύτερη προετοιµασία των εργασιών αυτών καλούνται να µιλήσουν στο 

εργαστήριο ειδικοί από διάφορους σχετικούς τοµείς (π.χ. στελέχη του φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης, του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογρά-φου, διανοµείς κινηµατογρα-

φικών ταινιών, κινηµατογραφικοί κριτικοί κ.α.). 

Βιβλιογραφία 

• Gerald Mast & Bruce Kawin. A Short History of the Movies. Allyn & Ba-
con. 

• Jack C. Ellis. A History of Film. Allyn and Bacon. 
• David A. Cook. A History of Narrative Film. W.E. Norton @ Co. 
• Christin Thomson & David Bordwell. Film History. An Introduction, Mc 

Graw-Hill. 
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• Geoffrey Nowell-Smith (ed). The Oxford History of World Cinema,    
Oxford University Press. 

 
 

4. Μουσική: Ιστορία και Πρακτική της Φωνής  

[Εργαστήριo Πολιτισµού ΙV - ΣΤ΄Εξάµηνο] 

∆ιδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσοκανή 

 

Η διδάσκουσα θα  αναλάβει τη  µύηση  των συµµετεχόντων  στο  Εργαστήριο  στον  

τοµέα  της  µουσικής  δηµιουργίας  και  της  διεύθυνσης  και  διαχείρισης  εκδηλώ-

σεων, επιµένοντας  ιδιαιτέρως  στον καθοριστικό  για  τα πολιτιστικά  ζητήµατα  

της χώρας  µας  τοµέα φωνητικής  έκφρασης.  

� Η  φωνητική  επικοινωνία-φυσιολογία  του ήχου  και της  φωνής. Ο   ήχος   

ως  πηγή  ενέργειας  και  η  φωνή  ως  αγωγός  ενέργειας  του  ανθρώπι-

νου  εγκεφάλου. 

� Η  συνάντηση  της  γλώσσας µε  τη  µουσική. 

� Το τραγούδι ως διαπολιτισµικό φαινόµενο επικοινωνίας. 

� Ο  ρόλος του τραγουδιού στη συγκρότηση και διατήρηση της Μνήµης.  

 

Βιβλιογραφία 

• Τζων  Μπλάκινγκ. Η έκφραση της  ανθρώπινης  µουσικότητας. Εκδ. Νεφέλη,  
1981. 

• S. Feld, M.Roseman, A.Seeger. Από  τη µουσική  στον  ήχο. Εκδ. Αλεξάνδρεια,   
2005.  

• Alfred   Tomatis. Το  αυτί  και η φωνή. Εκδ. Ελληνικά  Γράµµατα, 1999. 
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5. Στρατηγικά ζητήµατα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
[Εργαστήριo Πολιτισµού V - Ζ΄Εξάµηνο] 

∆ιδάσκων: Κωστής ∆άλλας  

 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου αυτού θα εξετασθούν ζητήµατα πολιτικής και στρα-

τηγικού σχεδιασµού που αντιµετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς (τα µουσεία, η αρχαιολογική υπηρεσία και η διοίκηση του Υπουργείου 

Πολιτισµού), όπως: η ιστορική-ιδεολογική συγκρότηση των βασικών εννοιών που 

συγκροτούν τις πρακτικές της πολιτιστικής κληρονοµιάς (ελληνικότητα, κληρονο-

µιά, µουσείο, τέχνη, πολιτισµός), οι συγκρούσεις γύρω από τις πολιτικές προστα-

σίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ο επαναπροσδιορισµός της λει-

τουργίας της τέχνης στην εποχή της µαζικής κουλτούρας, οι προκλήσεις ταυτότη-

τας και στρατηγικής που αντιµετωπίζουν τα µουσεία στην κοινωνία της πληροφο-

ρίας, το κοινό και η διαµόρφωση των προτιµήσεών του, ο προγραµµατισµός και η 

σύνθεση του µουσειακού αγαθού (εκθετική πρακτική, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 

κ.ο.κ.), οι µέθοδοι και τα µέσα επικοινωνίας στην πολιτιστική κληρονοµιά, και οι 

τάσεις «ιδιωτικοποίησης» στον πολιτισµό. 
 

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα στηριχθεί αφενός στη µελέτη της διεθνούς βιβλι-

ογραφίας, που είναι απαραίτητη για τον θεωρητικό και µεθοδολογικό προσανατο-

λισµό µας απέναντι στα καίρια ζητήµατα, αφετέρου στην έρευνα πεδίου σχετικά µε 

την ελληνική πραγµατικότητα: τις ερµηνείες και τις χρήσεις της ελληνικής πολιτι-

στικής κληρονοµιάς, τη φυσιογνωµία, τους στόχους και την πρακτική σηµαντικών 

ελληνικών µουσείων και άλλων φορέων, τα χαρακτηριστικά και τη συγκρότηση 

της εµπειρίας του κοινού απέναντι στην πολιτιστική κληρονοµιά. Όλοι οι συµµετέ-

χοντες αναµένεται ότι θα έχουν ενεργό συµµετοχή στη συλλογική εργασία, από την 

µελέτη της θεωρίας και την καταγραφή των στοιχείων έως την κριτική συζήτηση, 

την ερµηνεία και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 

Βιβλιογραφία 

• Bourdieu P. & Darbel A. L’amour de l’art: les musées d’art européens 
et leur public. Deuxième édition revue et augmentée, Παρίσι: Les édi-
tions de minuit, 1969. 

• Bourdieu P. ∆ιάκριση: κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης. Α-
θήνα: Πατάκης, 2002. 

• Eco U. Faith in fakes: travels in hyperreality. Λονδίνο: Minerva, 1986. 
• Falk J.H. & Dierking L.D. Learning from museums: visitor experiences 

and the making of meaning. Walnut Creek: Altamira Press, 2000. 
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• Κόκκου Α. Η µέριµνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα 
µουσεία. Αθήνα: Εκδοτική Ερµής, 1977. 

• Kotler N. & Kotler Ph. Museum strategy and marketing: designing mis-
sions, building audiences, generating revenue and resources. San   
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998. 

 

 

6. [Εργαστήριο  Πολιτισµού VI - Ζ΄Εξάµηνο]  

Υπεύθυνος: Γιάγκος Ανδρεάδης 

 

 

7. Εικαστικά [Εργαστήριo Πολιτισµού VII - Η΄Εξάµηνο] 
∆ιδάσκουσα: Έφη Φουντουλάκη  

 

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί καταρχάς θεµατική συνέχεια του µαθήµατος Ιστορία 

της Τέχνης ΙΙ του ΣΤ΄ εξαµήνου. 

 

Το φιλοσοφικό και µορφολογικό αδιέξοδο της τέχνης στο τέλος του 19ου αιώνα θα 

οδηγήσει στην έκρηξη των κινηµάτων των αρχών του 20ού. Αντιµετωπίζοντας το 

υπαρξιακό της αδιέξοδο η τέχνη είναι υποχρεωµένη ή να αναδιοργανωθεί ή να πε-

θάνει.  

 

Τα µοντέρνα κινήµατα του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού εξετά-

ζονται στο κοινωνικό και ιστορικό τους πλαίσιο αλλά κυρίως θα αντιµετωπιστούν 

ως περιπέτεια της µορφής και άρα ως ανανέωση του διαλόγου µε την τέχνη του 

παρελθόντος. Ο διάλογος αυτός εµπλουτίζεται ή διακόπτεται, παραµένοντας όµως 

ένας σηµαντικός ερµηνευτικός άξονας.  

 

Παράλληλα, στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές εισάγονται στον κόσµο της εικαστι-

κής δηµιουργίας µέσω επισκέψεων χώρων, όπως µουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές 

συλλογές, γκαλερί, µε σκοπό την κατανόηση του στόχου της παρουσίασης των έρ-

γων. Η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής των έργων που εκτίθενται, του τρόπου 

έκθεσής τους, καθώς και η µελέτη του άξονα που υιοθετήθηκε σε µία έκθεση µαρ-

τυρούν το ιδεολογικό πλαίσιο, τον προβληµατισµό και την ερµηνευτική στάση των 

διοργανωτών της, ενώ ταυτοχρόνως αποκαλύπτουν τις πολλαπλές λειτουργίες 

µιας έκθεσης.  
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Η αξιολόγηση των φοιτητών του εργαστηρίου βασίζεται: 

 α) στην παρουσία στα µαθήµατα και τις επισκέψεις των εκθέσεων 

 β) σε γραπτή εξέταση του θεωρητικού µέρους του µαθήµατος 

γ) στην εκπόνηση τελικής εργασίας η οποία µπορεί να έχει ακαδηµαϊκό χα-

ρακτήρα ή δηµιουργική µορφή. 

Βιβλιογραφία 

• Art in Theory 1900-1990. Blackwell Publishers Ltd., 1992 
• Maurice Merleau-Ponty. Η αµφιβολία του Σεζάν. Το µάτι και το πνεύµα. 

Αθήνα: Νεφέλη, 1991. 
• Νίκη Λοϊζίδη. Απόγειο και κρίση της πρωτοποριακής ιδεολογίας. Αθήνα: 

Νεφέλη, 1992. 
• Αντώνης Κωτίδης. Μοντερνισµός και παράδοση. Θεσσαλονίκη: Univer-

sity Studio Press 

 

 

8. Σχεδιασµός και oργάνωση εκθέσεων  
[Εργαστήριo Πολιτισµού VIIΙ - Η΄Εξάµηνο] 

∆ιδάσκουσα: Ανδροµάχη Γκαζή 

 

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος «Ερµηνεία και έκθεση υλι-

κού πολιτισµού» του Z΄ εξαµήνου και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/-

τριών µε το σύνολο των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες κατά τη διαδικασία µε-

λέτης, σχεδιασµού και οργάνωσης µιας έκθεσης σε µουσεία και άλλους πολιτιστι-

κούς οργανισµούς.  

 

Μέσα από το συνδυασµό διαλέξεων και επισκέψεων σε επιλεγµένες εκθέσεις, την 

παρουσίαση παραδειγµάτων και την κατάθεση της επαγγελµατικής εµπειρίας της 

διδάσκουσας ή προσκεκληµένων οµιλητών, αναλύεται –καταρχήν- σταδιακά όλη η 

διαδικασία παραγωγής µιας έκθεσης από το στάδιο σύλληψης της αρχικής ιδέας 

µέχρι τη φάση της συνολικής αξιολόγησής της και παρουσιάζονται οι βασικές αρ-

χές και η µεθοδολογία σχεδιασµού και οργάνωσης εκθέσεων.    

 

Η συζήτηση οργανώνεται γύρω από τις τρεις βασικές παραµέτρους που καθορί-

ζουν κάθε έκθεση: τα εκθέµατα, το χώρο και τους ανθρώπους/αποδέκτες.  
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Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να οργανώ-

σουν µια έκθεση σε κάποιο µουσείο ή πολιτιστικό ίδρυµα της Αθήνας έτσι ώστε να 

µετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη και να µπορέσουν να ασκηθούν στις πραγµατι-

κές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου. Οι φοιτητές αναλαµβάνουν όλους τους ρό-

λους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση -βήµα προς βήµα- µιας έκθεσης και, 

παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους δηµιουργικά. 

Μέσα από την εκπόνηση της οµαδικής αυτής εργασίας, το εργαστήριο καλλιεργεί 

δεξιότητες συνεργασίας και οµαδικής δουλειάς και πνεύµα επαγγελµατισµού. 

 

Μέχρι σήµερα έχουν οργανωθεί µε µεγάλη επιτυχία τρεις εκθέσεις: 

� «Βυζαντινές Επί-Σκέψεις. 21 φοιτητές παρεµβαίνουν στο Βυζαντινό Μου-

σείο», Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Ιούλιος 2008. 

� «Ο κύριος Σλήµαν δεν είναι εδώ», Νοµισµατικό Μουσείο / Ιλίου Μέλαθρον, 

Ιούλιος 2009. 

� «Στη σκηνή σε καλώ. Μεταµορφώσεις του αρχαίου θεάτρου: 6ος αι. π.Χ. – 

21ος αι. µ.Χ.», πολυχώρος πολιτισµού «Αθηναϊς», Ιούνιος 2010. 

 

Η αξιολόγηση του εργαστηρίου βασίζεται: 

 

α) στη συνεπή και ενεργό συµµετοχή στα µαθήµατα και τις επισκέψεις σε εκθέσεις 

(20%) 

β) στο βαθµό, τη συνέοεια και την ποιότητα συµµετοχής κατά την εκπόνηση της 

τελικής, οµαδικής εργασίας (80%). 

 

∆ιανέµεται φάκελος µε φωτοτυπίες επιλεγµένων άρθρων και αποσπασµάτων 

κειµένων. 

 

Βιβλιογραφία 

• Γκαζή, Α. – Νικηφορίδου, Α. και Μουσούρη Θ. «Μια έκθεση για τα αρ-
χαία ελληνικά µαθηµατικά. Πλαίσιο ανάπτυξης και µουσειολογικός σχε-
διασµός», Μουσειολογία 1 (2004). Οn-line στη διεύθυνση:  
http://www.aegean.gr/culturaltec/museology 

• Γκαζή, Α. και Νικηφορίδου, Α. «Κείµενα για µουσεία και εκθέσεις. Ση-
µασία, µεθοδολογία, µελέτη περίπτωσης», Μουσειολογία, 2 (2005), Οn-
line στη διεύθυνση: http://www.aegean.gr/culturaltec/museology/ 

• Dean, D. Museum Exhibition. Theory and Practice. London: Routledge, 
1998. 
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• Durbin, G. (ed). Developing Exhibitions for Lifelong Learning. London: 
The Stationery Office, 1999. 

• Lord, B. και Dexter-Lord, G. (eds). The Manual of Museum Exhibitions. 
Walnut Creek: Altamira Press, 2002. 

• McLean, K. Planning for People in Museum Exhibitions. Washington DC: 
Association of Science-Technology Centers, 1993. 

• Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. «Μουσειακές εκθέσεις. Ερµηνευτικές προ-
σεγγίσεις στη µουσειακή θεωρία και πρακτική» Αρχαιολογία και Τέχνες, 
70 (1999), 53-58. 

• Νικηφορίδου, Α. «Άνθρωποι και Εργαλεία: η ερµηνευτική προσέγγιση 
της έκθεσης της νέας έκθεσης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης». 
Τετράδια Μουσειολογίας, 2 (2005), 43-50. 
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Ε. Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου 

 

Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) 

Συνεργάτες - Συντελεστές: Πατρίσια Κόκκορη (Λέκτορας) 

∆ηµήτρης Ντούνας (Ε.Τ.Ε.Π.) 
 

 

 

 

Το Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου (εφεξής ΕΡΛ) εστιάζει ειδικά στην Επικοινωνι-

ακή Ρητορική του Γραπτού και Προφορικού Λόγου. H γλώσσα και ο λόγος δεν συ-

νιστούν εσαεί κεκτηµένη και αυτονόητη γνώση. Απαιτούν συνεχή προσπάθεια για 

την κατάκτησή τους, προϋποθέτουν συνεχή εµπλουτισµό του γλωσσικού κώδικα, 

όχι µόνο στο επίπεδο του λεξιλογίου, αλλά και στις εκλεπτυσµένες στρατηγικές και 

τεχνικές επικοινωνίας, οι οποίες βασίζονται πρωταρχικά στην οικειοποίηση και δη-

µιουργική χρήση των µορφοσυντακτικών µηχανισµών της γλώσσας. 
 

Ο γνωστικός προσανατολισµός του ΕΡΛ είναι διττός. Αφενός προσφέρει µεθοδολο-

γικά εργαλεία αναγνώρισης γλωσσικών τρόπων και ανάλυσης λόγου, αφετέρου 

ασκεί τους φοιτητές στην σύνθεση γραπτού κειµένου ποικιλίας ειδών. Η γλώσσα 

αναλύεται α) ως προς τις χρήσεις της σε διαφορετικά συµφραζόµενα (δηµοσιο-

γραφία, λογοτεχνία, διαφήµιση), β) ως προς την επικοινωνιακή λειτουργία της κα-

τά τη διάκριση προφορικός – γραπτός λόγος. Για τη µεθοδολογική προσπέλαση 

θεµάτων γλωσσικής επικοινωνίας χρησιµοποιούνται στο ΕΡΛ, αφενός η ανάλυση 

του λόγου (discourse analysis), και αφετέρου η θεωρία της ρητορικής δοµής (rhe-

torical structure theory). Ειδικότερα θέµατα που θίγονται είναι τα ζητήµατα των 

επικοινωνιακών λειτουργιών της γλώσσας, αλλά και της παραγωγής του λόγου σε 

διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια (ηλεκτρονικά, έντυπα, προφορικά). 

Στόχοι του ΕΡΛ 

Οι αυξηµένες απαιτήσεις για γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα στα πλαίσια 

των σπουδών, αλλά και της µελλοντικής απασχόλησης των φοιτητών του Τµήµα-

τος, επιβάλλουν τη συστηµατική προσέγγιση σε θεωρητικό και εφαρµοσµένο επί-

πεδο θεωριών, θεµάτων και προβληµάτων της άµεσης και της διαµεσολαβηµένης 

γλωσσικής επικοινωνίας. Στόχος του ΕΡΛ είναι η ανάπτυξη θεµελιωδών τοµέων της 

γλωσσικής ικανότητας και επάρκειας των φοιτητών. Ως εκ τούτου το ΕΡΛ απευθύ-
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νεται σε όλους τους φοιτητές του Τµήµατος και των τριών κατευθύνσεων. Περαι-

τέρω στόχοι του ΕΡΛ είναι οι εξής: 

 

1)  Η επαφή µε βασικές έννοιες και προσεγγίσεις στην ανάλυση λόγου 

2)  Η ανάπτυξη της ικανότητας κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των 

γλωσσικών µηνυµάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο 

3)  Η συστηµατική κατανόηση των σχέσεων ανάµεσα στη γλωσσική παρέµβαση, 

την επικοινωνία και τα ΜΜΕ 

4)  Η αναγνώριση και η διερεύνηση των ρητορικών σταθερών σε ποικιλία κειµέ-

νων 

5) Η κατανόηση των µη λεκτικών, παραγλωσσικών χαρακτηριστικών της γλωσ-

σικής έκφρασης 

6) Ο επαρκής χειρισµός του προφορικού και γραπτού λόγου 

Οργάνωση του ΕΡΛ 

� Εργαστηριακές ασκήσεις. Συστηµατική εφαρµογή των θεωρητικών µοντέ-

λων ανάλυσης που διδάσκονται στις διαφορετικές θεµατικές ενότητες του 

ΕΡΛ 

� Οµάδες εργασίας, αυτόνοµη διεκπεραίωση µικρών πιλοτικών ερευνών από 

τους φοιτητές 

� Προφορικές παρουσιάσεις εργασιών 

� Επιλεκτική υποστήριξη των µαθηµάτων µε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών 

� Ασκήσεις γραφής και ύφους 

∆ραστηριότητες του ΕΡΛ 

� Οργάνωση σεµιναριακών µαθηµάτων από ειδικούς επιστήµονες 

� Από το 1999, διαδικτυακή έκδοση του ηλεκτρονικού, περιοδικού Lapsus 

Linguae σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και µε γενικότερο προσα-

νατολισµό το πολιτιστικό ρεπορτάζ 

� ∆ιοργάνωση αγώνων αντιλογίας (debates) για επίκαιρα θέµατα 

� Προβολή οπτικού υλικού σχετικού µε τα περιεχόµενα σπουδών του ΕΡΛ 

� ∆ιαλέξεις από ειδικούς, ηµερίδες σχετικές µε τα περιεχόµενα σπουδών του 

ΕΡΛ 
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Τρόπος Αξιολόγησης 

Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται βάσει των εξής κριτηρίων: 

1) Προφορικές Παρουσιάσεις 

2) Γραπτή Εξέταση 

3) Σύντοµες Ασκήσεις και Εργασίες κατά την διάρκεια του Εξαµήνου 

4) Ενεργός συµµετοχή στα εργαστηριακά και θεωρητικά µαθήµατα του ΕΡΛ 

 

Θεµατικές Ενότητες ανά εξάµηνο 

Ε΄ Εξάµηνο: Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι 

Η Γλώσσα στα Μέσα 

� Μέθοδοι ανάλυσης του λόγου των µέσων. Η «κριτική ανάλυση λόγου» 

� Κείµενο, περικείµενο (context), συγκείµενο (cotext) 

� Κειµενικά είδη στο λόγο των µέσων 

� Γραπτός, προφορικός και ηλεκτρονικός λόγος 

� Το φαινόµενο της µορφολογικής ποικιλίας στον δηµοσιογραφικό λόγο 

 

 

ΣΤ΄ Εξάµηνο: Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ 

Η Γοητευτική Πειθώ 

� Τέχνη και τεχνικές της πειθούς. Απόπειρες ορισµού 

� Λεκτική διαµάχη (debate). Ιστορικό, δοµή, τεχνική 

� Επιχείρηµα και επαγωγικός συλλογισµός 

� Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της γοητευτικής πειθούς στη γλώσσα της δι-

αφήµισης 

� Στρατηγικές εµπλοκής του αποδέκτη 

� Η έννοια του Ύψους στο λόγο (Λογγίνος) 

 

Ζ΄ Εξάµηνο: Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ 

Αφηγηµατική Θεωρία και Πράξη 

� Αφηγηµατικός vs. µη αφηγηµατικός τρόπος 
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� Ζητήµατα µεθοδολογίας στην ανάλυση της αφήγησης 

� Ο ορισµός του ελάχιστου αφηγήµατος 

� Αφηγηµατικές ακολουθίες στο λόγο 

� Τα σηµάδια του «εσύ» ή ο δέκτης στην αφήγηση 

� Η µορφολογία του παραµυθιού κατά τον V. Propp 

� Πολυφωνικότητα και αφήγηση στην ειδησεογραφία 

� Παραδειγµατική ανάλυση αφηγηµατικών κειµένων 

 

Στο ΕΡΛ έχουν διδάξει και ποικιλοτρόπως συνεισφέρει µεταξύ άλλων και οι Μ. Κα-

κριδή (Παν/µιο Αθηνών), Γ. Μικρός (ΙΕΛ), Α. Πρωτόπαππας (ΙΕΛ), Σ. Μοσχονάς 

(Παν/µιο Αθηνών), ∆. Σπαθάρας (Παν/µιο Αθηνών), Β. Λέκκα (Παν/µιο Αθηνών), 

Γ. Κατσούδα (Παν/µιο Αθηνών), Γ. Σκαρπέλος, ∆. ∆ηµηρούλης, Σ. Ροζάνης, ∆. 

Ντούνας, Π. Κόκκορη (Πάντειο Παν/µιο). 

Βιβλιογραφία 

• Bell Allοn. The Language of News Media. Oxford: Blackwell, 1991. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ [MEDIA LAB] 

 

 

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού  [Media Lab] ασχολείται συ-

στηµατικά µε την έρευνα και έχει υλοποιήσει µία σειρά προγραµµάτων και δρα-

στηριοτήτων (παραγωγές, εκδηλώσεις κ.α.) Αναφέρονται αναλυτικότερα οι πιο 

αντιπροσωπευτικές από αυτές. 

 

 

2010 

 

• Στη σκηνή σε καλώ. Μεταµορφώσεις του αρχαίου θεάτρου: 6ος αι. π.Χ. 

– 21ος αι. µ.Χ. 

 

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Πολιτισµού του Η΄ εξαµήνου µε θέµα «Σχεδι-

ασµός και Οργάνωση Εκθέσεων», το οποίο διδάσκεται από τη λέκτορα 

µουσειολογίας Ανδροµάχη Γκαζή στην κατεύθυνση «Πολιτισµός και Πολιτι-

στική ∆ιαχείριση» του Τµήµατος, οι συµµετέχουσες φοιτήτριες ανέλαβαν ως 

οµαδική εργασία τη διοργάνωση έκθεσης στον πολυχώρο πολιτισµού Αθη-

ναϊς (4 - 13 Ιουνίου 2010). 

 

Η έκθεση, µε τίτλο «Στη σκηνή σε καλώ. Μεταµορφώσεις του αρχαίου θεά-

τρου: 6ος αι. π.Χ. – 21ος αι. µ.Χ.», εντασσόταν στις εκδηλώσεις που συνό-

δευσαν διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα της UNESCO µε τίτλο «Θεατρική 

Μεσόγειος: χώροι, έργα, παραδόσεις» που διοργάνωσε στον ίδιο χώρο ο 

καθηγητής Γιάγκος Ανδρεάδης. 

 

Μέσα από αφίσες, προγράµµατα παραστάσεων, µάσκες, µακέτες, σχέδια 

κουστουµιών, βίντεο, ψηφιακά εκθέµατα, κατασκευές, βιντεοσκοπηµένες 

παραστάσεις αρχαίου δράµατος και άλλα, οι επισκέπτες καλούνταν να κά-

νουν ένα ταξίδι, στην πορεία του οποίου συναντούσαν θέατρα, χώρες, έρ-

γα, παραστάσεις, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυµατολό-

γους και θεατές και καλούνταν να αναρωτηθούν: Γιατί στον 21ο αιώνα αξί-

ζει να ασχολούµαστε µε την αρχαία ελληνική δραµατουργία; Τι σηµαίνουν 

τα έργα αυτά για εµάς σήµερα; Ποιες είναι οι «σχολές» ως προς τις παρα-
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στάσεις αρχαίου δράµατος στην Ελλάδα; Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι χώ-

ροι αρχαίων θεάτρων στη Μεσόγειο; Πρέπει να διατηρούµε τα αρχαία θέα-

τρα ως µνηµεία ή ως ζωντανούς χώρους; 

 

Το υλικό της έκθεσης παραχωρήθηκε από αρχεία και ιδιώτες (π.χ. Θεατρι-

κό Μουσείο, Θέατρο Τέχνης, ΚΘΒΕ, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυµα Μείζονος Ελ-

ληνισµού, Ε.Λ.Ι.Α., ΕΡΤ, Ιωάννα Παπαντωνίου, Γιάννη Μετζικώφ, Μάνο Πο-

ντικάκη, Μαρία Στέφωση, κ.ά.), έπειτα από εκτεταµένη έρευνα. Παράλλη-

λα, όµως, οι φοιτήτριες δηµιούργησαν κατασκευές, ψηφιακά εκθέµατα και 

βίντεο, και έδωσαν το δικό τους νεανικό στίγµα στην έκθεση.  

 

Η έκθεση απέσπασε θερµές και ενθουσιώδεις κριτικές τόσο από ανθρώπους 

του θεάτρου (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, θεατρολόγους, εικαστικούς) όσο και 

από το ευρύτερο κοινό.  

 

 
 

 

2009 

 

• Στο πλαίσιο του εργαστηριακού µαθήµατος µε τίτλο «Σχεδιασµός και Οργά-

νωση Εκθέσεων» µε επιστηµονική επίβλεψη της Ανδροµάχης Γκαζή, Λέ-
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κτορος Μουσειολογίας στο Τµήµα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Η΄ 

εξαµήνου στην κατεύθυνση «Πολιτισµός και Πολιτιστική ∆ιαχείριση» διορ-

γάνωσαν περιοδική έκθεση µε τίτλο «Ο κύριος Σλήµαν δεν είναι εδώ» στο 

Νοµισµατικό Μουσείο από 6-30 Ιουλίου 2009.  

 
 

• Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης θέ-

σπισε το 2006 «Βραβείο Αριστείας για την «Ασκηση Προσοµοίωσης ∆ια-

χείρισης Κρίσης» σε αριστεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες του Εργα-

στηρίου ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων. Η άσκηση προσοµοίωσης 

είναι η κορύφωση του Μαθήµατος «∆ιαχείριση Κρίσεων» που διεξάγεται 

στο όγδοο εξάµηνων σπουδών  µε υπεύθυνες διδασκαλίας την Επ. Κα-

θηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου και την κ. Μάνια Ξένου, ∆ιευθύνουσα 

Σύµβουλο της εταιρίας Reliant Communications.  Η απονοµή των Βρα-

βείων σηµατοδοτεί τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνί-

ας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης µε το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και 

∆ηµοσίων Σχέσεων του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, 

που έχει ως στόχο, αφενός την ανάδειξη της σηµασίας της εκπαίδευσης 

φοιτητών και µελλοντικών στελεχών επικοινωνίας και δηµοσιογραφίας 

σε θέµατα διαχείρισης κρίσης και αφετέρου την υποστήριξη του αντί-

στοιχου εκπαιδευτικού καινοτόµου πανεπιστηµιακού προγράµµατος. 

Τον Οκτώβριο 2009 θα πραγµατοποιηθεί η τέταρτη βράβευση για την 

άσκηση προσοµοίωσης διαχείρισης κρίσης που έγινε τον Ιούνιο 2009  µε 
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θέµα «Η νέα γρίππη». Τον Οκτώβριο 2008 πραγµατοποιήθηκε η τρίτη 

βράβευση για την άσκηση προσοµοίωσης διαχείρισης κρίσης µε θέµα 

«Κρίση στο θέµα της παραγωγής και διάθεσης του βιολογικού γάλα-

κτος». Η δεύτερη βράβευση πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιουλίου 

2007 για την άσκηση προσοµοίωση διαχείρισης κρίσης µε θέµα «Τα 

Προσωπικά ∆εδοµένα». Η πρώτη βράβευση πραγµατοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 22 Νοεµβρίου 2006 για την άσκηση προσοµοίωσης διαχείρισης 

κρίσης µε θέµα «Η Νόσος των Πτηνών». 

 

2008 

 

• Σεµινάριο του chairman του Journalism’s Department του Πανεπιστη-

µίου της Βοστώνης Lou Urenek στο πλαίσιο του ∆ηµοσιογραφικού Ερ-

γαστηρίου, µε θέµα The Internet and how is remaking the US’s journal-

ism στις 12 Ιουνίου. 

 

• Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του H΄ εξαµήνου του Πολιτιστικού Εργα-

στηρίου του Τµήµατος διοργάνωσαν την έκθεση «Βυζαντινές Επί – Σκέ-

ψεις - 21 φοιτητές παρεµβαίνουν στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο» 

στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο από τις 8 έως τις 21 Ιουλίου 2008. 

Η έκθεση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εργαστηριακού µαθήµατος 

«Σχεδιασµός και Οργάνωση Εκθέσεων» µε επιστηµονική επίβλεψη της 

Ανδροµάχης Γκαζή, Λέκτορος Μουσειολογίας στο Τµήµα.   

 

 

2007 

• Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ∆ηµοσιογραφίας VII (διδάσκων Νίκος 

Μπακουνάκης) προσκλήθηκε για σεµινάριο o αµερικανός δηµοσιογρά-

φος και καθηγητής δηµοσιογραφίας Lou Ureneck, chairman του Boston 

University’s Journalism Department. Το σεµινάριο έγινε στις 23 Μαΐου 

2007, µε τίτλο “Changes in the Economics of the American Press and 

their Impact on News Coverage at Home and Abroad”.   

 

• Έρευνα για την υπεύθυνη κατανάλωση και την εταιρική κοινωνική ευ-

θύνη. Ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσµάτων για τα αποτελέ-σµατα 

της ελληνικής έρευνας: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 2006 απο το Ιν-
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στιτούτο Επικοινωνίας και το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων/Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, σε συνερ-

γασία µε την εταιρία ερευνών MRB Hellas, στο πλαίσιο της παγκόσµιας 

έρευνας που διαξάγει ετησίως η GlobeScan Inc., σε 22 χώρες και στις 

πέντε ηπείρους. Η έρευνα διεξήχθη από 30 Νοεµβρίου έως 9 ∆εκεµβρί-

ου 2006, σε δείγµα 1.000 πολιτών, αντιπροσωπευτικό του ελληνικού 

πληθυσµού, σε ηλικίες ένω των 15 ετών, µε τη µεθοδολογία της τηλε-

φωνικής συνέντευξης και τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 24 Απριλίου 2007 σε 

δηµόσια εκδήλωση στο «Μέγαρο Καρατζάς» στην Εθνική Τράπεζα. 

 

Επιστηµονική υπεύθυνη: Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων και µέ-

λος του ∆. Σ. και της Επιτροπής Ερευνών και Μελετών του Ινστιτούτου 

Επικοινωνίας. 

 

 

2006 

 

• Το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων σε συνεργασία µε την 

εταιρία αλκοολούχων ποτών Diageo Ελλάς ολοκλήρωσαν την παραγωγή 

του εκπαιδευτικού CD-ROM “Al-Code – Τι µετράει στη διασκέδαση”, το 

οποίο απευθύνεται στη φοιτητική κοινότητα και περιλαµβάνει πληροφο-

ρίες σχετικά µε την κατανάλωση αλκοόλ, αναφέρεται στους κινδύνους 

που συνεπάγεται η υπέρµετρη κατανάλωση για την υγεία και την ασφά-

λεια και προτείνει πρακτικούς τρόπους υιοθέτησης του «µέτρου», που να 

είναι συµβατοί µε τον τρόπο ζωής των νέων. Την πιστοποίηση της εγκυ-

ρότητας και της ακρίβειας των ιατρικών πληροφοριών που  περιλαµβά-

νονται στο CD-ROM ανέλαβε η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής 

και το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων (ΚΕΠΑ). Η ανάπτυξη 

του CD-ROM (σχεδιασµός, έρευνα, πρώτη πιλοτική έκδοση και αξιολόγη-

ση µε ποιοτική έρευνα, αναµόρφωση και παραγωγή της δεύτερης ανα-

θεωρηµένης έκδοσης) διήρκεσε περίπου δυο χρόνια. Η κοινή πρωτοβου-

λία του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού και της Diageo 

Ελλάς εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας που θέλου-

µε να επιδεικνύουµε αµφότεροι οι συνεργαζόµενοι φορείς. Το εκπαιδευ-
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τικό CD-ROM έχει ήδη διανεµηθεί στην πιλοτική του µορφή στους φοιτη-

τές του Παντείου Πανεπιστηµίου. Στην νέα ακαδηµαϊκή χρονιά (2006-7) 

θα πραγµατοποιηθούν παρουσιάσεις και θα ακολουθήσει η διανοµή του 

CD-ROM σε πανεπιστήµια όλης της χώρας. Επιστηµονική υπεύθυνη: Μπ. 

Τσακαρέστου, Επίκ. Καθηγήτρια. Μέλη ερευνητικής και συντακτικής ο-

µάδας του Εργαστηρίου: Λέκτωρ Μ. Μιχαηλίδου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ: Ζ. 

Μηλιοπούλου, Φοιτητές: ∆. Κοκκαλιάρης, Π. Κουρουπάκης, Ι. Λόη, Μ. 

Μυρθιανού. 

 

• Έρευνα µε θέµα «Καινοτοµία και ελληνικός επιχειρηµατικός χώρος». Η 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και το Ερ-

γαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων σε συνεργασία µε την ε-

ταιρία ερευνών QED. Τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση 

στο µουσείο Μπενάκη στις 21 Μαρτίου 2006. Επιστηµονικός υπεύθυνος: 

Γιώργος – Μιχαήλ Κλήµης, Λέκτορας. 

 

• Το Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας οργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά 

το Βαλκανικό Φόρουµ στην Καβάλα για την Επικοινωνία. Στη δεύτερη 

συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε 10-14 Ιουλίου 2006 συµµετείχαν 70 

περίπου δηµοσιογράφοι, ακαδηµαϊκοί και φοιτητές από 9 Πανεπιστηµι-

ακά Τµήµατα Επικοινωνίας, Μέσων και ∆ηµοσιογραφίας από την  Αλβα-

νία, τη Βουλγαρία, την  Ελλάδα, την Ρουµανία και την Τουρκία. Το Ερ-

γαστήριο ∆ηµοσιογραφίας εκπροσωπήθηκε από φοιτητές του ΣΤ’ Εξα-

µήνου. 

 

• Το Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου σε συνεργασία µε τον ειδικό επι-

στήµονα σε αγώνες αντιλογίας (debate) Ε. Πολυχρονίδη (Παν/µιο Αθη-

νών) οργάνωσε αγώνες αντιλογίας, στους οποίους συµµετείχαν οι φοι-

τητές του Στ’ Εξαµήνου. Φοιτητές του Στ’ εξαµήνου του Εργαστηρίου 

Ρητορικής και Λόγου συµµετείχαν στην τηλεοπτική εκποµπή αντιλογίας 

«Λογοµαχίες» (ΕΤ 1, 2006), όπως επίσης οργάνωσαν και ίδρυσαν  τον 

Ρητορικό Όµιλο του Παντείου Πανεπιστηµίου. 

 

• COMICDOM con Athens 2006 (6 και 7 Μαΐου 2006). Συνδιοργάνωση του 

Εργαστηρίου Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού µε την COMICDOM 

και την Ελληνοαµερικανική Ένωση ενός πολυ-γεγονότος για τα κόµικς 
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µε τίτλο COMICDOM con Athens 2006. Στο πλαίσιο της COMICDOM το 

Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού διοργάνωσε ηµερίδα 

µε τίτλο: «Αναπαραστάσεις Ηθικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας των 

Επιχειρήσεων και των Μέσων Επικοινωνίας στα Κόµικς». Επιστηµονικοί 

υπεύθυνοι: Καθηγητής ∆. Ποταµιάνος, Επίκ. Καθηγήτρια Μπ. Τσακαρέ-

στου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Λ. Τσενέ. 

 

• Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών και το Κοι-

νοτικό Πρόγραµµα COST το Media Lab του ΤΕΜΠΟ  διοργάνωσε διεθνές 

συνέδριο στους ∆ελφούς από 26 έως 28 Απριλίου 2006 µε θέµα «Η Επί-

δραση του ∆ιαδικτύου στα Μέσα Επικοινωνίας στην Ευρώπη». Το συνέ-

δριο περιελάµβανε 12 θεµατικές ενότητες οι οποίες παρουσιάστηκαν σε 

29 συνεδρίες. Συνολικά παρουσιάστηκαν 71 επιστηµονικές εργασίες, 

ενώ οργανώθηκε και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας σχετικά µε τη 

στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων Μέσων στο διαδίκτυο. Οι συµ-

µετέχοντες ξεπέρασαν τα 120 άτοµα προερχόµενοι από 53 Πανεπιστήµια 

της Ευρώπης και της Αυστραλίας. 

 

• Το Forum of European Journalism Students Greece διοργάνωσε το ετή-

σιο συνέδριο του οργανισµού στην Αθήνα από τις 14-19 Απριλίου του 

2006 υπό την Αιγίδα του Media Lab του ΤΕΜΠΟ. Στο συνέδριο  συµµε-

τείχαν 150 νέοι δηµοσιογράφοι από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Το πρόγραµµα περιελάµβανε διαλέξεις και οµιλίες από διακεκριµένους 

Έλληνες και ξένους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και 

ακαδηµαϊκούς καθηγητές, ειδικά διαµορφωµένα εργαστήρια, επισκέ-

ψεις σε αρχαιολογικές τοποθεσίες, σε µέσα επικοινωνίας, καθώς και σε 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που προωθούν θέµατα δηµοσιογραφίας, ενηµέ-

ρωσης και επικοινωνίας. Το κεντρικό θέµα του συνεδρίου  ήταν "Media 

Ethics", βασισµένο στο αριστοτελικό τρίπτυχο «Ήθος-Πάθος-Λόγος». 

 

• Το Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας προσκάλεσε τον διακεκριµένο Αµερι-

κανό δηµοσιογράφο  Μπιλ Κόβατς, συγγραφέα του διεθνούς µπεστ σέ-

λερ The elements of Journalism, ο οποίος στις 8 Μαρτίου 2006, έδωσε 

κλειστό σεµινάριο (workshop) για τους φοιτητές του Η’ εξαµήνου. 
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• Το Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας σε συνεργασία µε τις εκδόσεις Καστα-

νιώτη, διοργάνωσε στο αµφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 

δηµόσια συζήτηση µε θέµα «Η παραδοσιακή δηµοσιογραφία και η πρό-

κληση των Νέων Μέσων», µε τη συµµετοχή του Μπιλ Κόβατς, των επί-

κουρων καθηγητών του Τµήµατος Νίκου Μπακουνάκη και Νίκου Λέαν-

δρου, του καθηγητή στο Τµήµα Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αθη-

νών Στέλιου Παπαθανασόπουλου και του δηµοσιογράφου ∆ηµήτρη Μη-

τρόπουλου. 

 

• Tο Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων και το ΤΕΜΠΟ διορ-

γάνωσαν διάλεξη του R. Edward Freeman, Elis and Signe Olsson 

Professor of Business Administration- Director, Olsson Center for 

Applied Ethics the Darden School- University of Virginia  µε θέµα: 

“Managing for Stakeholders. Business in the 21st Century”. Η διάλεξη 

(16 Μαΐου 2006) πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο Σ. Καράγιωργα του 

Παντείου Πανεπιστηµίου και την παρακολούθησαν µέλη της ακαδηµαϊ-

κής κοινότητας, φοιτητές, στελέχη επιχειρήσεων και δηµοσιογράφοι. 

 

•  Επίσηµη παρουσίαση του εκπαιδευτικού CD-ROM  για την υπεύθυνη κα-

τανάλωση αλκοόλ (Αίγλη Ζαππείου, 17 Μαΐου 2006) µε συµµετοχή των 

Γενικών Γραµµατέων Καταναλωτή και ∆ηµόσιας Υγείας και εκπροσώ-

πων των συνεργαζόµενων φορέων. 

 

• Κέντρο ∆ράµατος και Θεάµατος [ΚΕ∆ΡΑ]. Παραγωγή της θεατρικής πα-

ράστασης «Καβάφης: Οδός Λέψιους 10» στο Στούντιο Λήδρα σε κείµε-

νο-σκηνοθεσία Γιάγκου Ανδρεάδη, µουσική επιµέλεια Γ. Παπαδάκη και 

συµµετοχή, ως ηθοποιών, φοιτητών του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέ-

σων και Πολιτισµού. 

 

• Παραγωγή του ένθετου «ιδιόφωνο» (Πολιτιστικό Εργαστήριο) που 

πραγµατοποιήθηκε µε διαπανεπιστηµιακή συνεργασία την χρονιά 2005-

2006. (http://www.mnemosyne.panteion.gr/idiophono) 

 

2004-2005 

• Έρευνα µε θέµα «Υπεύθυνη κατανάλωση και η εταιρική κοινωνική ευ-

θύνη». Ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσµάτων για τα αποτελέσµατα 
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της ελληνικής έρευνας: 12 Ιουνίου 2004 και 6 Ιουλίου 2005. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε για δύο συνεχείς χρονιές (2004 και 2005) από το Ιν-

στιτούτο Επικοινωνίας και το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων σε συνεργασία µε την εταιρία ερευνών MRB Hellas, στο πλαί-

σιο της παγκόσµιας έρευνας που διεξάγει ετησίως η GlobeScan Inc. σε 

22 χώρες και στις πέντε ηπείρους. Η έρευνα διεξήχθη κατά τους µήνες 

Νοέµβριο και ∆εκέµβριο  2003 και κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 

2005,  σε δείγµα 2.500 πολιτών, αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πλη-

θυσµού, σε ηλικίες άνω των 15 ετών, µε τη µεθοδολογία της προσωπι-

κής συνέντευξης και τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Επιστηµ. 

υπεύθυνη: Μπ. Τσακαρέστου, Επίκ. Καθηγήτρια, και µέλος του Επιστη-

µονικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. 

 

• Με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου ∆ηµοσιογραφίας το Μάιο 2005 δηµι-

ουργήθηκε το Βαλκανικό Φόρουµ για την Επικοινωνία µε έδρα την Κα-

βάλα. Κύριος στόχος ήταν να προωθηθεί η έρευνα για τα Μέσα Επικοι-

νωνίας στα Βαλκάνια και να γνωρίσουν οι µέλλοντες (και νυν) δηµοσιο-

γράφοι τις γειτονικές χώρες. Πραγµατοποιήθηκε διεθνής συνάντηση 

στην Καβάλα µε συµµετοχή 8 Πανεπιστηµίων από 6 χώρες µε θέµα: 

«Μέσα και σπουδές ∆ηµοσιογραφίας στις χώρες των Βαλκανίων». 

 

• ∆ιοργάνωση δια-θεµατικού σεµιναρίου για την ψηφιοποίηση πολιτιστι-

κών αρχείων (βιβλιοθήκες, αρχεία, µουσεία) τον Ιούνιο του 2005. Λει-

τουργεί portal για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και την ανταλ-

λαγή απόψεων των συµµετεχόντων. 

 

 

 

2003 και παλαιότερα 

• Έρευνα  µε θέµα «Φύλο & Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ανάλυση τηλεο-

πτικών εκποµπών λόγου» εκπονήθηκε κατά κύριο λόγο από το Εργα-

στήριο Ρητορικής & Λόγου (επιστ. υπεύθυνη Μ. Κακαβούλια) σε συνερ-

γασία µε το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (∆ΙΟΤΙΜΑ) για λο-

γαριασµό του Κέντρου Θεµάτων για την Ισότητα  (Κ.Ε.Θ.Ι.).Το έργο ε-

κτελέσθηκε εµπρόθεσµα και η έρευνα αξιολογήθηκε από επιτροπή αξι-

ολόγησης ως «πολύ καλή», ενώ ο ηµερήσιος τύπος (Ελευθεροτυπία, Η 
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Καθηµερινή, κ.α.) δηµοσίευσε τα συµπεράσµατά της. Η εν λόγω έρευνα 

διατίθεται για κάθε ενδιαφερόµενο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του 

Κ.Ε.Θ.Ι. (http://www.kethi.gr) 

 

• Έρευνα µε θέµα «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα. Θέµατα 

και Προοπτικές». Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εργα-

στήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων σε συνεργασία µε την εταιρία 

ερευνών Research International για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ικτύου 

για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

 

• Στα πλαίσια του Εργαστηρίου ∆ηµοσιογραφίας διοργανώθηκαν µαθήµα-

τα και σεµινάρια από διακεκριµένους δηµοσιογράφους όπως οι: Λ. Κα-

ραπαναγιώτης, Κ. ∆ασκαλάκη, Π. Ευθυµίου, Β. Μαθιόπουλος, ∆. Κούρ-

τοβικ, ∆. ∆ανίκας, Γ. Πρετεντέρης, Η. Αναγνωστάκης, Β. Ξυδάκης, Β. 

Μουλόπουλος, Γ. Φλώρος, Σ. Πολυµίλης, Φ. Γεωργελές, Μ. Κυριακίδης, 

Α. Γληνού, Π. Μανδραβέλης, Β. Θωµόπουλος, Κ. Σχινά, Χ. Κάσδαγλης 

κ.ά. 

 

• Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Εργαστηρίου συνεργάστηκαν κατά και-

ρούς µε µαθήµατα και σεµινάρια οι: Π. Βούλγαρης, Θ. Αγγελόπουλος, 

Μ. Πολιτοπούλου, ∆. Αβδελιώδης κ.ά 

 

• Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Ρητορικής & Λόγου που λειτούργησε για 

πρώτη φορά το 1992 συµµετείχαν µε διαλέξεις η Ε. Βακαλό, ο ΄Α. Αγ-

γέλου, ο Κ. Χαραλαµπίδης, ο Γ. Καραβίδας, Ν. Βαλαωρίτης, ∆. Αγρα-

φιώτης, ∆.Σπαθάρας, Μ. Φραγκόπουλος, κ.ά. 

 

• Το ηλεκτρονικό περιοδικό Lapsus Linguae του Τµήµατος Επικοινωνίας, 

Μέσων & Πολιτισµού σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Ρητορικής και 

Λόγου διοργάνωσε στο αµφιθέατρο Σ. Καράγιωργα (Πάντειο Πανεπι-

στήµιο) ηµερίδα αφιερωµένη στον Κ.Π. Καβάφη µε οµιλίες, προσκεκλη-

µένους, προβολή οπτικού υλικού κ.ά. [2003] 

 

• Παραγωγή εκπαιδευτικού CD-ROM Εκπαιδευτικό CD-ROM µε θέµα την 

Αγωγή του Καταναλωτή. Πρωτοβουλία του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκ-
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παίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και 

∆ηµοσίων Σχέσεων. Χρηµατοδότηση ΕΠΕΑΕΚ (2002). 

 

• Πιλοτική έρευνα µε θέµα «Μετρήσεις δηµοτικών και λογίων στοιχείων 

σε Ηλεκτρονικά Σώµατα Κειµένων (ΗΣΚ) ∆ηµοσιογραφικού λόγου». Η 

έρευνα υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ρητορικής & Λόγου σε συνερ-

γασία µε το ΙΕΛ και το Πανεπιστήµιο Αθηνών (επικ. καθηγ. Γ.Μικρός). 

Οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στη δηµιουργία ηλεκτρονικών σωµάτων 

κειµένων (corpora) µε την χρήση προγραµµάτων υπολογιστικής γλωσ-

σολογίας.  

 

• Έρευνα µε θέµα  «Η Εικόνα της Χορηγίας στην Ελλάδα»: η έρευνα σχε-

διάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων σε συνεργασία µε την εταιρία ερευνών Focus. 

 

• ∆ιοργάνωση ηµερίδας µε τίτλο: «∆ικτύωση, διάδοση της γνώσης και ε-

πικοινωνίας στην Ελλάδα σήµερα». 

 

• Έρευνα µε θέµα «Terra Virtualis – Φιλοσοφικές, αισθητικές και µεταφυ-

σικές διαστάσεις των νέων τεχνολογιών» που υλοποιήθηκε από τους 

∆.Καββαθά και Γ. Σκαρπέλο, Επίκ. Καθηγητές του ΤΕΜΠΟ. 

 

• Έρευνα µε θέµα  «Η εικόνα της ∆ιαφήµισης και του ∆ιαφηµιστικού Ε-

παγγέλµατος στην Ελλάδα» που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο ∆ια-

φήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων σε συνεργασία µε τις εταιρίες ερευνών 

MRB και Focus για λογαριασµό της Ένωσης ∆ιαφηµιστικών Εταιριών Ελ-

λάδος). 

 

• Το Πολιτιστικό Εργαστήριο παρήγαγε τις ταινίες: Κύπρος - Σεφέρης (δι-

δασκαλία Γ. Σµαραγδής) και Μηδένα προ του Τέλους Μακάριζε (διδα-

σκαλία ∆. Αβδελιώδης). [1997] 
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Κέντρο ∆ράµατος [ΚΕ∆ΡΑ] 

Το Κέντρο ∆ράµατος του Τµήµατος ΕΜΕΠ του Παντείου Πανεπιστηµίου 

ιδρύθηκε το 1992 και έκτοτε τελεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γιά-

γκου Ανδρεάδη. 

 

Από τις πρώτες εκδηλώσεις του ΚΕ∆ΡΑ ήταν η παρουσίαση των αναλο-

γίων «Κάιν» του Μπάιρον σε σκηνοθεσία Μίνωα Βολανάκη, µε την Μάγια 

Λυµπεροπούλου, τον Στέφανο Kυριακίδη, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο) 

στο θέατρο Ρεξ και «Ο Ιβάν και ο διάβολος» (1991-1992, διδασκαλία 

Γιάγκος Ανδρεάδης, Κυριάκος Βελισσάρης, Λουκάς Ζήκος, Άννα Μαυρο-

λέων). Έκτοτε το ΚΕ∆ΡΑ έχει παρουσιάσει: 

 

• πλούσιο θεωρητικό έργο µε πολλές διδακτορικές διατριβές και µετα-

πτυχιακές εργασίες για το θέατρο, ιδιαίτερα το αρχαίο, έχει οργανώσει 

διεθνή συνέδρια, ανάµεσα στα οποία το αφιερωµένο στον Σοφοκλή 

1991 στους ∆ελφούς και το «Ελλάδα Ισπανία/Ισπανία Ελλάδα» (1996), 

καθώς και τα διεθνή συνέδρια δράµατος της Θήβας (2005, 2006). Έχει 

εκδώσει CD-ROM ή βιβλία, όπως το «Στα ίχνη του ∆ιονύσου», δίγλωσση 

έκδοση 670 σελίδων αφιερωµένη στις παραστάσεις αρχαίου δράµατος 

στην Ελλάδα (2005) 

 

• θεατρικές παραγωγές από επαγγελµατικούς και πανεπιστηµιακούς θιά-

σους, στις οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνεται το ανέβασµα των Βακ-

χών (1995, 1996) και του Κύκλωπα του Ευριπίδη (1998) µε διεθνείς πε-

ριοδείες στην Κύπρο, την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, οι πα-

ραστάσεις ∆ον Ζουάν (1996), το Αφιέρωµα Ντοστογιέφσκι (1997), ο ∆ον 

Κιχώτης ( 2003), ο Μοσκώβ Σελήµ (2005), κ.ά. Ακόµη το ΚΕ∆ΡΑ συνερ-

γάστηκε για τις διεθνείς περιοδείες των αποφοίτων του Εθνικού Θεά-

τρου µε τις παραστάσεις «Ορέστεια» ( 1992, 1993) και «Γυναίκα της Ζά-

κυθος» (1994,1995). Για τις  περισσότερες από τις παραστάσεις αυτές 

εκδόθηκαν αξιόλογα πολυσέλιδα προγράµµατα. 

 

• διεθνείς συνεργασίες µεταξύ των οποίων:  

 

α)  µε τους θιάσους Σόπαναµ της Κεράλα (Ινδία) και Λέσχη Βόλου για 

την παραγωγή της παράστασης Ιλιάδα/ Ραµαγιάνα, (1991- 1992),  
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β)  το Τεάτρο Μπουεντία της Αβάνας για το σεµινάριο των Βακχών 

(1998) που οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου βραβείου κεντρι-

κής Αµερικής και στην πρόσκληση της παράστασης για πανευρωπαϊ-

κή τουρνέ από το θέατρο Odin του Eugenio Barba,  

γ) το Instituto Cervantes για τις παραγωγές ∆ον Κιχώτη, 2003 και Λόρ-

κα, 2006 (και την παραγωγή των Φώτων της Μποέµ του Ινκλάν για 

το 2007/2008)   

δ) το Becket Center του ∆ουβλίνου για την παράσταση και το Συµπόσιο 

Μπέκετ (2006).  

 

Σχεδιάζεται, επίσης, επέκταση της συνεργασίας µε το Ιταλικό Ινστιτούτο 

Ντάντε. Τέλος από το καλοκαίρι του 2008 σχεδιάζεται η λειτουργία του 

διεθνούς καλοκαιρινού σχολείου αρχαίου δράµατος µε τον τίτλο 

Αncient Drama Today. 

 

Στούντιο Λήδρα 

Βασικό “εργαλείο” του ΚΕ∆ΡΑ είναι το ιστορικό Στούντιο Λήδρα που ξε-

κίνησε στα χρόνια της ∆ικτατορίας ως χώρος εναλλακτικής καλλιτεχνι-

κής έκφρασης και πνευµατικής αντίστασης. Με τον τότε διευθυντή τον 

Κώστα Μανιουδάκη παρουσίασε για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό 

τους Νίκο Ξυλούρη, Θάνο Μικρούτσικο, Μαρία ∆ηµητριάδη, Γιάννη 

Μαρκόπουλο και άλλους. Από το 1994 το Στούντιο Λήδρα µισθώθηκε 

από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Χρησιµοποιείται για θεατρικές παραστά-

σεις, αναλόγια, µουσικά ρεσιτάλ και συναυλίες, πρόβες θεατρικών και 

µουσικών σχηµάτων, βιβλιοπαρουσιάσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια 

του προπτυχιακού και µεταπτυχιακού προγράµµατος του Παντείου.  

 

Το Στούντιο Λήδρα λειτουργεί µε ευθύνη του Κέντρου ∆ράµατος (ΚΕ-

∆ΡΑ). Ο χώρος διαµορφώθηκε µε την συµβολή του µόνιµου έκτοτε συ-

νεργάτη σκηνοθέτη και διδάσκοντος του Τµήµατος Επικοινωνίας Μέσων 

και Πολιτισµού ∆ήµου Αβδελιώδη. 

 

Ο ρόλος του Στούντιο Λήδρα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες του ΚΕ-

∆ΡΑ ήταν καθοριστικός. Ήταν το κέντρο από το οποίο ξεκινούσαν οι 

πρόβες, ανοιχτές γενικές δοκιµές, παραστάσεις, κ.λ.π. Ωστόσο, ο ρό-

λος του Στούντιο Λήδρα δεν περιορίστηκε σε αυτά: επί πολλά χρόνια 
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φιλοξένησε επίσης για παραστάσεις και πρόβες τον θίασο του Πανεπι-

στηµιακού θεάτρου του Παντείου µε σκηνοθέτιδα την Κίτυ Αρσένη που 

παρουσίασε εκλεκτές παραστάσεις ανάµεσα στις οποίες την «Τιµή του 

Σούδερµαν» του Γ. Ησαΐα, την «Λυσισιτράτη» του Αριστοφάνη, την «Ι-

φιγένεια εν Λήξουρίω» του Κατσαϊτη, τον «Κύκλο µε την Κιµωλία» του 

Μπρεχτ , τις «Περιπέτειες Συριανού συζύγου» του Ε.Ροΐδη, κ.ά . 

 

Πέρα από τις δραστηριότητες αυτές το Στούντιο Λήδρα φιλοξενεί αφι-

λοκερδώς και άλλες µουσικές και θεατρικές δράσεις: Ανάµεσα σε αυτές 

µπορούµε να σηµειώσουµε παραστάσεις και αναλόγια του ∆ήµου Αβδε-

λιώδη και της Αγνής Στροµπούλη, του Νίκου Καλογερόπουλου και της 

Σωτηρίας Λεονάρδου, του Κίµωνα Ρηγόπουλου, του Σαράντη Κασάρα 

και του Γιάννη Θωµόπουλου, καθώς και Οµάδας αποφοίτων του Θεά-

τρου Τέχνης του Καρόλου Κουν και επίσης την συνεργασία µε τον θεα-

τρικό θεσµό Ι.Ε.Μ.Α. ( Κουρουπός κ.α.). Ακόµη έχει επανειληµµένα φι-

λοξενήσει και θιάσους του Τµήµατος ΕΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπι-

στηµίου( «Γεφύρι του ∆ρίνου», 1989, «∆ρώµενα» 2006), καθώς και του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

 

Σήµερα το Στούντιο Λήδρα φιλοξενεί την Θεατρική Οµάδα του Τµήµατος 

ΕΜΕΠ του Παντείου Παν/µίου, το Εργαστήριο Αρχαίου ∆ράµατος του 

ΚΕ∆ΡΑ, την οµάδα ηθοποιών µε ειδικές ανάγκες και άλλα φοιτητικά 

σχήµατα, ενώ στο άµεσο µέλλον σχεδιάζονται συνεργασίες, όπως µε 

την Αλικη Καλιαλόγλου και άλλα µουσικά σχήµατα ποιότητας. Πέρα από 

τα έξοδα µίσθωσης που καλύπτονται από το Πάντειο Παν/µιο και την 

υποστήριξη κάποιων φίλων της γειτονιάς της Πλάκας, το Στούντιο Λή-

δρα παρέχει τον χώρο του αφιλοκερδώς και ουσιαστικά λειτουργεί α-

ποκλειστικά χάρη στην προσφορά εργασίας των 80 περίπου συντελε-

στών, φοιτητών τµηµάτων του Παντείου. 
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V. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

 
 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ολοκληρώνεται σε 8 εξάµηνα. Από αυτά, τα 4 

πρώτα εξάµηνα είναι κοινής κατεύθυνσης για όλους τους φοιτητές, ενώ από τα άλλα 

4 που ακολουθούν, αυτοί µπορούν να επιλέξουν µία από τις τρεις κατευθύνσεις: 
 

α) Κατεύθυνση Πολιτισµού και Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης 

β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας. 

γ) Κατεύθυνση ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων. 
 

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Στην αρχή κάθε εξαµήνου 

οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση µαθηµάτων –ανεξάρτητα εάν 

πρόκειται µόνο για υποχρεωτικά µαθήµατα ή και για επιλογής– σε ηµεροµηνίες που 

ορίζονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Με τον τρόπο αυτό έχουν δικαίωµα να 

λάβουν µέρος στις εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται: 
 

α) τον Φεβρουάριο για τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου και 

β) τον Ιούνιο για τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου. 
 

Όποιος αποτύχει ή δεν προσέλθει στις εξετάσεις µπορεί να εξετασθεί σε µαθήµατα, 

για τα οποία υπέβαλε δήλωση χειµερινού ή εαρινού εξαµήνου κατά την επαναληπτική 

περίοδο Σεπτεµβρίου. Οι φοιτητές µπορούν να µεταφέρουν µαθήµατα, στα οποία α-

πέτυχαν, σε επόµενα εξάµηνα ως εξής: 
 

� Στο Γ΄ εξάµηνο µέχρι 3 µαθήµατα από τα µαθήµατα του Α΄ εξαµήνου. 

� Στο ∆΄ εξάµηνο µέχρι 3 µαθήµατα από τα µαθήµατα του Β΄ εξαµήνου. 

� Στο Ε΄ εξάµηνο µέχρι 3 µαθήµατα από τα µαθήµατα των Α΄+ Γ΄ εξαµήνων. 

� Στο ΣΤ΄ εξάµηνο µέχρι 3 µαθήµατα από τα µαθήµατα των Β΄+∆΄ εξαµήνων. 

� Στο Ζ΄ εξάµηνο µέχρι 7 µαθήµατα από τα µαθήµατα των Α΄+Γ΄+Ε΄ εξαµήνων. 

� Στο Η΄ εξάµηνο µέχρι 7 µαθήµατα από τα µαθήµατα των Β΄+∆΄+Στ΄ εξαµή-

νων. 
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Οι φοιτητές ανακηρύσσονται πτυχιούχοι, εφόσον έχουν καλύψει 8 διδακτικά εξάµη-

να, έχουν επιτύχει σε όλα τα προβλεπόµενα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών 

τους και έχουν καλύψει τον απαιτούµενο αριθµό διδακτικών µονάδων, ο οποίος αντι-

στοιχεί σε ανάλογες ώρες διδασκαλίας. Όσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους θα 

πρέπει να έχουν συµπληρώσει 156 διδακτικές µονάδες, από τις οποίες 120 από υπο-

χρεωτικά µαθήµατα και 36 από µαθήµατα επιλογής. To Τµήµα έχει υιοθετήσει το Σύ-

στηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS (European Credit 

Transfer System) για λόγους συµφωνίας και εξισορρόπησης µε όλα τα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια, όπου σε κάθε µάθηµα αντιστοιχούν 5 πιστωτικές µονάδες ECTS ανε-

ξάρτητα από τις διδακτικές µονάδες. 

 

Σηµειώνεται ότι τα υποχρεωτικά µαθήµατα θεωρούνται µαθήµατα κορµού και οι φοι-

τητές, για να πάρουν πτυχίο πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουν σε αυτά, σύµφωνα µε 

το πρόγραµµα σπουδών τους. Η παρουσία στα µαθήµατα κρίνεται απαραίτητη και 

στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. 
 

Σηµειώνεται επίσης, ότι οι φοιτητές του Τµήµατος δεν υποχρεούνται σε εξετάσεις ξέ-

νης γλώσσας από το Τµήµα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου, γεγονός που ισχύει 

από την ίδρυση του Τµήµατος το 1990, αφού για την εισαγωγή τους είναι απαραίτητη 

η επιτυχής εξέταση στο ειδικό αυτό µάθηµα. Σύµφωνα µε τις από 1/11/2004 και 

12/1/2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 οι 

φοιτητές που εγγράφονται στο Τµήµα, εκτός των προερχοµένων από εισιτήριες εξε-

τάσεις ή από µετεγγραφές, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την διάρκεια των σπου-

δών τους ένα τουλάχιστον µάθηµα Αγγλικών, από τα προσφερόµενα στο πρόγραµµα 

σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο και θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς. Αυτό απο-

τελεί βασική προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική άσκηση είναι η επιτυχής συµµετοχή σε όλα 

τα εργαστήρια κατεύθυνσης, τουλάχιστον µέχρι τη στιγµή της δήλωσης. Αν ο αριθµός 

των  υποψήφιων φοιτητών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων, για την 

επιλογή θα συνεκτιµώνται ο µέσος όρος της αναλυτικής βαθµολογίας και ο µέσος ό-

ρος της βαθµολογίας των εργαστηρίων κατεύθυνσης, σε αναλογία 40-60.  
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Α΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 410099 Η/Υ - Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 34 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 5] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410001 Θεωρία της Επικοινωνίας Ι 3 91 

2 410048 Η Τέχνη του Λόγου Ι 3 91 

3 410004 ∆ηµιουργική Γραφή Ι 3 92 

4 410114 Εισαγωγή στα Μέσα και την Μαζική Επικοινωνία 3 93 

5 410255 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα Ι 3 94 

6 410213 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: 19ος αιώνας 3 95 

 

Β΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 410082 Η/Υ - Εισαγωγή στο Internet και στα Πολυµέσα 3 35 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 5] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410032 Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ 3 98 

2 410075 Η Τέχνη του Λόγου ΙΙ 3 98 

3 410038 ∆ηµιουργική Γραφή ΙΙ 3 98 

4 410101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία των Μέσων 3 99 

5 410256 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα ΙΙ 3 101 

6 410217 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: 20ος αιώνας 3 102 

 
*  Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται 

αναλυτικές πληροφορίες για κάθε µάθηµα. 
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Γ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 4] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410028 ∆ηµόσια Επικοινωνία και ΜΜΕ * * 3 104 

2 410005 Πολιτική Επιστήµη 3 104 

3 410058 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης  3 106 

4 410227 Αρχές Marketing: Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισµός 3 106 

5 410167 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία  3 197 

6 410228 Εισαγωγή στη ∆ηµοσιογραφία 3 108 

7 410165 Ποσοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας 3 109 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410257 Εισαγωγή στη Μουσειολογία * * 3 110 

2 410912 Αγγλικά της Επικοινωνίας 3 111 

3 410195 Εισαγωγή στην Πολιτιστική ∆ιαχείριση 3 112 

4 410122 Εισαγωγή στον Κινηµατογράφο  3 113 

 
 
*   Παραπέµπει στη σελ. του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

 

* *  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας της 

διδάσκουσας 
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∆΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 4] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410037 ∆ηµόσια Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώµη 3 114 

2 410043 Πολιτιστική Πολιτική  3 114 

3 410140 Φιλοσοφία των Μέσων 3 115 

4 410036 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία 3 116 

5 410249 Ποιοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας 3 117 

6 410219 Επικοινωνία και Γλώσσα * * 3 118 

7 410216 Εισαγωγή στη ∆ιαφήµιση και στις ∆ηµόσιες Σχέσεις 3 119 

8 410119 Εξελικτική Προσέγγιση της Κοινωνικότητας 3 121 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410117 Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύµατος 3 122 

2 410914 Αγγλικά του Πολιτισµού 3 122 

3 410173 Νέα Μέσα Επικοινωνίας  3 123 

4 410008 Ιστορία του Πολιτισµού 3 124 

 
 
*   Παραπέµπει στη σελ. του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

 

* *  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας 

της/του διδάσκουσας/διδάσκοντος 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

78 

Ε΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Πολιτισµός και Πολιτιστική ∆ιαχείριση 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410233 Εργαστήριο Πολιτισµού Ι 3 46 

 410234 Εργαστήριο Πολιτισµού ΙΙ 3 46 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410223 Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης 3 125 

2 410168 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι 3 57 

3 410172 Αισθητική των Μέσων Ι 3 126 

4 410084 Θεωρίες των Μέσων Ι * *  3 127 

5 410220 Οπτικός Πολιτισµός 3 128 

6 410190 Ιστορία της Τέχνης Ι  3 129 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410061 Μουσική και Επικοινωνία Ι 3 129 

2 410127 Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών 3 130 

3 410913 Αγγλικά των ΜΜΕ 3 131 

4 410086 Πολιτική Οικονοµία των Έντυπων & Οπτικ. Μέσων  3 132 

5 410197 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής Ι 3 37 

6 410214 Κανόνες ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας * * 3 133 

7 410185 Πολιτική Επικοινωνία Ι 3 134 

8 410204 Κοινωνικά Ζητήµατα & Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα 3 135 

 

*   Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

 

* *  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 
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Ε΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410235 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας Ι 3 26 

 410236 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας ΙΙ 3 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410168 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι 3 57 

2 410084 Θεωρίες των Μέσων Ι * * 3 127 

3 410086 Πολιτική Οικονοµία των Έντυπων & Οπτικ. Μέσων *  3 132 

4 410127 Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών 3 130 

5 410185 Πολιτική Επικοινωνία Ι 3 134 

6 410214 Κανόνες ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας * * 3 133 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410223 Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης 3 125 

2 410061 Μουσική και Επικοινωνία Ι 3 129 

3 410913 Αγγλικά των ΜΜΕ 3 131 

4 410172 Αισθητική των Μέσων Ι 3 126 

5 410197 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής Ι 3 37 

6 410220 Οπτικός Πολιτισµός 3 128 

7 410190 Ιστορία της Τέχνης Ι 3 129 

8 410204 Κοινωνικά Ζητήµατα & Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα 3 135 

 

*   Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

 

* *  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010- 2011 
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Ε΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: ∆ιαφήµιση και ∆ηµόσιες Σχέσεις 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 410261 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων Ι 3 41 

 410262 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων ΙΙ 3 41 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410204 Κοινωνικά Ζητήµατα & Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα 3 135 

2 410913 Αγγλικά των ΜΜΕ 3 131 

3 410086 Πολιτική Οικονοµία των Έντυπων & Οπτικ. Μέσων 3 132 

4 410172 Αισθητική των Μέσων Ι 3 126 

5 410220 Οπτικός Πολιτισµός 3 128 

6 410190 Ιστορία της Τέχνης Ι 3 129 

7 410223 Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης 3 125 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410061 Μουσική και Επικοινωνία Ι 3 129 

2 410084 Θεωρίες των Μέσων Ι * * 3 127 

3 410168 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι 3 57 

4 410127 Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών 3 130 

5 410197 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής Ι 3 37 

6 410185 Πολιτική Επικοινωνία Ι 3 134 

7 410214 Κανόνες ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας * * 3 133 

 

*   Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

 

* *  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011  
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ΣΤ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Πολιτισµός και Πολιτιστική ∆ιαχείριση 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410237 Εργαστήριο Πολιτισµού ΙΙΙ 3 48 

 410238 Εργαστήριο Πολιτισµού ΙV 3 49 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410092 Ιστορία του Θεάτρου 3 137 

2 410176 Αισθητική των Μέσων ΙΙ 3 137 

3 410187 Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι 3 138 

4 410192 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ 3 139 

5 410196 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών Ι 3 140 

6 410258 Μάθηση σε Χώρους Πολιτισµού 3 141 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410130 Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα 3 143 

2 410079 Ανθρωπολογία των Μέσων 3 145 

3 410201 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής ΙΙ 3 38 

4 410103 Πολιτική Οικονοµία του ∆ιαδικτύου 3 148 

5 410202 Οργάνωση και ∆ιοίκηση 3 149 

6 410150 Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ 3 150 

7 410935 Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειµένου 3 152 

8 410199 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ * * 3 57 

9 410230 ∆ιεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισµοί 3 152 

*   Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

* *  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας της 

διδάσκουσας 
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ΣΤ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410239 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας ΙΙΙ 3 26 

 410240 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας ΙV 3 26 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410079 Ανθρωπολογία των Μέσων 3 145 

2 410103 Πολιτική Οικονοµία του ∆ιαδικτύου 3 148 

3 410130 Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα 3 143 

4 410150 Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ 3 150 

5 410199 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ * * 3 57 

6 410187 Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι 3 138 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410201 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής ΙΙ 3 38 

2 410202 Οργάνωση και ∆ιοίκηση 3 149 

3 410176 Αισθητική των Μέσων ΙΙ 3 137 

4 410192 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ 3 139 

5 410230 ∆ιεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισµοί 3 152 

6 410092 Ιστορία του Θεάτρου 3 137 

7 410196 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών Ι 3 140 

8 410935 Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειµένου 3 152 

9 410258 Μάθηση σε Χώρους Πολιτισµού 3 141 

*  Παραπέµπει στη σελ. του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

* *  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας της 

διδάσκουσας 
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ΣΤ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: ∆ιαφήµιση και ∆ηµόσιες Σχέσεις 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 410263 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων ΙΙΙ 3 41 

 410264 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων ΙV 3 41 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410202 Οργάνωση και ∆ιοίκηση 3 149 

2 410103 Πολιτική Οικονοµία του ∆ιαδικτύου 3 148 

3 410176 Αισθητική των Μέσων ΙΙ 3 137 

4 410187 Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι 3 138 

5 410254 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας [Τµήµα ∆ηµόσ. ∆ιοίκησης] 3 153 

6 410196 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών Ι 3 140 

7 410935 Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειµένου 3 152 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410079 Ανθρωπολογία των Μέσων 3 145 

2 410201 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής ΙΙ 3 38 

3 410130 Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα 3 143 

4 410199 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ * * 3 57 

5 410092 Ιστορία του Θεάτρου 3 137 

6 410150 Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ 3 150 

7 410192 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ 3 139 

8 410230 ∆ιεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισµοί 3 152 

9 410258 Μάθηση σε Χώρους Πολιτισµού 3 141 

**  ∆ε θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας της 

διδάσκουσας 
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Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Πολιτισµός και Πολιτιστική ∆ιαχείριση 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410241 Εργαστήριο Πολιτισµού V 3 50 

 410242 Εργαστήριο Πολιτισµού VI 3 50 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410091 Ιστορία του Κινηµατογράφου Ι 3 155 

2 410205 Εικόνα και Επικοινωνία 3 155 

3 410186 ∆ίκαιο του Πολιτισµού 3 156 

4 410231 Ειδικά Θέµατα ∆ιεθνούς Πολιτικής 3 157 

5 410207 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών ΙΙ 3 158 

6 410259 Ερµηνεία και Έκθεση Υλικού Πολιτισµού * * 3 159 

7 410260 Μουσική Τελετουργία και Πολιτισµός 3  

8 410148 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ 3 57 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410206 Θεωρίες των Επιστηµών 3 160 

2 410149 Θεωρία των Τεχνολογιών * * 3 161 

3 410115 ∆ίκαιο των Μέσων Ι: ∆ίκαιο του Τύπου * * * 3 161 

4 410208 Επιχειρησιακή Ηθική και Υπευθυνότητα 3 162 

5 410252 ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3 164 

 410152 Πτυχιακή Εργασία (Οφειλόµενο Η΄ Εξαµήνου) 6 175 

  Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηµατικότητας #  

 

 
*  Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληρο-

φορίες 

** ∆εν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας 

της διδάσκουσας 

*** ∆εν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 

# Μάθηµα ελεύθερης επιλογής (πέραν και επιπλέον των υπαρχόντων µαθηµάτων) 

χωρίς διδακτικές µονάδες και χωρίς να προσµετράται στον υπολογισµό του βαθ-

µού του πτυχίου) 
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Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410243 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας V 3 28 

 410244 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας VI 3 28 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410149 Θεωρία των Τεχνολογιών * * 3 161 

2 410115 ∆ίκαιο των Μέσων Ι: ∆ίκαιο του Τύπου * * * 3 161 

3 410148 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ 3 57 

4 410231 Ειδικά Θέµατα ∆ιεθνούς Πολιτικής 3 157 

5 410207 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών ΙΙ 3 158 

6 410205 Εικόνα και Επικοινωνία 3 155 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410091 Ιστορία του Κινηµατογράφου Ι  3 155 

2 410206 Θεωρίες των Επιστηµών 3 160 

3 410186 ∆ίκαιο του Πολιτισµού 3 156 

4 410252 ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3 164 

5 410259 Ερµηνεία και Έκθεση Υλικού Πολιτισµού * * 3 159 

6 410260 Μουσική Τελετουργία και Πολιτισµός 3  

 410152 Πτυχιακή Εργασία (Οφειλόµενο Η΄ Εξαµήνου) 6 175 

  Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηµατικότητας #  

 

 

 

 

*  Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληρο-

φορίες 

** ∆εν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας 

της διδάσκουσας 

*** ∆εν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 

# Μάθηµα ελεύθερης επιλογής (πέραν και επιπλέον των υπαρχόντων µαθηµάτων) 

χωρίς διδακτικές µονάδες και χωρίς να προσµετράται στον υπολογισµό του βαθ-

µού του πτυχίου) 
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Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: ∆ιαφήµιση και ∆ηµόσιες Σχέσεις 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 410265 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων V 3 42 

 410266 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων VI 3 42 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410207 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών ΙΙ 3 158 

2 410205 Εικόνα και Επικοινωνία 3 155 

3 410149 Θεωρία των Τεχνολογιών * * 3 161 

4 410186 ∆ίκαιο του Πολιτισµού 3 156 

5 410252 ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3 164 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410115 ∆ίκαιο των Μέσων Ι: ∆ίκαιο του Τύπου * * * 3 161 

2 410231 Ειδικά Θέµατα ∆ιεθνούς Πολιτικής 3 157 

3 410148 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ 3 57 

4 410091 Ιστορία του Κινηµατογράφου Ι 3 155 

5 410206 Θεωρίες των Επιστηµών 3 160 

6 410259 Ερµηνεία και Έκθεση Υλικού Πολιτισµού * * 3 159 

7 410260 Μουσική Τελετουργία και Πολιτισµός 3  

 410152 Πτυχιακή Εργασία (Οφειλόµενο Η΄ Εξαµήνου) 6 175 

  Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηµατικότητας #  

 

 

 

 

*  Παραπέµπει στη σελίδα του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληρο-

φορίες 

** ∆εν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λόγω εκπαιδευτικής άδειας 

της διδάσκουσας 

*** ∆εν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 

# Μάθηµα ελεύθερης επιλογής (πέραν και επιπλέον των υπαρχόντων µαθηµάτων) 

χωρίς διδακτικές µονάδες και χωρίς να προσµετράται στον υπολογισµό του βαθ-

µού του πτυχίου) 
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Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Πολιτισµός και Πολιτιστική ∆ιαχείριση 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410245 Εργαστήριο Πολιτισµού VΙΙ 3 51 

 410246 Εργαστήριο Πολιτισµού VIΙΙ 3 52 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410107 Ιστορία του Κινηµατογράφου ΙΙ 3 165 

2 410232 Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ 3 165 

3 410209 Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυµέσα  3 166 

4 410210 Εικόνα και Πολιτισµός 3 168 

5 410211 Οικονοµία και Πολιτισµός 3 168 

6 410212 ∆ιαχείριση Αλλαγής Επιχειρήσεων και Οργανισµών 3 169 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410161 ∆ίκτυα και Πολιτισµός 3 170 

2 410157 Ανάλυση Μηνύµατος 3 170 

3 410087 ∆ίκαιο των Μέσων ΙΙ: ∆ίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης 3 172 

4 410179 Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ  3 173 

5 410253 Νέες Καταναλωτικές Τάσεις 3 173 

6 410139 Πτυχιακή Εργασία 6 175 

7 410163 Πρακτική Άσκηση 3 174 

  Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού Σχεδίου # 

*   Παραπέµπει στη σελ. του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

#  Μάθηµα ελεύθερης επιλογής (πέραν και επιπλέον των υπαρχόντων µαθηµάτων) 

χωρίς διδακτικές µονάδες και χωρίς να προσµετράται στον υπολογισµό του βαθµού 

του πτυχίου) 
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Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 410247 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας VΙΙ 3 29 

 410248 Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας VIΙΙ 3 30 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410161 ∆ίκτυα και Πολιτισµός 3 170 

2 410087 ∆ίκαιο των Μέσων ΙΙ: ∆ίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης 3 172 

3 410157 Ανάλυση Μηνύµατος 3 170 

4 410212 ∆ιαχείριση Αλλαγής Επιχειρήσεων και Οργανισµών 3 169 

5 410232 Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ 3 165 

6 410210 Εικόνα και Πολιτισµός 3 168 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410211 Οικονοµία και Πολιτισµός 3 168 

2 410107 Ιστορία του Κινηµατογράφου ΙΙ 3 165 

3 410179 Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ  3 173 

4 410209 Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυµέσα  3 166 

5 410253 Νέες Καταναλωτικές Τάσεις 3 173 

6 410139 Πτυχιακή Εργασία 6 175 

7 410163 Πρακτική Άσκηση 3 174 

  Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού Σχεδίου # 

*   Παραπέµπει στη σελ. του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

#  Μάθηµα ελεύθερης επιλογής (πέραν και επιπλέον των υπαρχόντων µαθηµάτων) 

χωρίς διδακτικές µονάδες και χωρίς να προσµετράται στον υπολογισµό του βαθµού 

του πτυχίου) 
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Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

Κατεύθυνση: ∆ιαφήµιση και ∆ηµόσιες Σχέσεις 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 410267 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων VII 3 42 

 410268 Εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων Σχέσεων VIII 3 42 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [επιλέγονται 3] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410212 ∆ιαχείριση Αλλαγής Επιχειρήσεων και Οργανισµών 3 169 

2 410232 Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ 3 165 

3 410161 ∆ίκτυα και Πολιτισµός 3 170 

4 410210 Εικόνα και Πολιτισµός 3 168 

5 410253 Νέες Καταναλωτικές Τάσεις 3 173 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ [επιλέγονται 2] 

 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ∆Μ Σελ.* 

1 410087 ∆ίκαιο των Μέσων ΙΙ: ∆ίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης 3 172 

2 410157 Ανάλυση Μηνύµατος 3 170 

3 410107 Ιστορία του Κινηµατογράφου ΙΙ 3 165 

4 410211 Οικονοµία και Πολιτισµός 3 168 

5 410179 Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ  3 173 

6 410209 Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυµέσα  3 166 

7 410139 Πτυχιακή Εργασία 6 175 

8 410163 Πρακτική Άσκηση 3 174 

  Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού Σχεδίου # 

*   Παραπέµπει στη σελ. του Οδηγού Σπουδών όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

#  Μάθηµα ελεύθερης επιλογής (πέραν και επιπλέον των υπαρχόντων µαθηµάτων) 

χωρίς διδακτικές µονάδες και χωρίς να προσµετράται στον υπολογισµό του βαθµού 

του πτυχίου) 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 
 

 

Α΄ Εξάµηνο 

 

���� Η/Υ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης Ντούνας 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε βασικές έννοιες της επιστήµης της 

Πληροφορικής και να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τµήµατος τις απαραίτητες γνώ-

σεις και τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να χρησιµοποιήσουν τα υ-

πολογιστικά συστήµατα στα υπόλοιπα µαθήµατα και τις εργασίες τους. 
 

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και θεωρείται απολύτως 

αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος. 
 

Η εξέταση στο τέλος του εξαµήνου θα περιλαµβάνει θέµατα που έχουν παρου-

σιασθεί στα εργαστήρια και περιέχονται στα βιβλία που θα διανεµηθούν. Η αξιολό-

γηση και η βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου θα βασίζεται στα εξής κριτήρια: 
 

α) Παρουσία & ενεργή παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων [10%] 

β) Εργαστηριακές ασκήσεις [10%] 

γ) Τελική εξέταση [80%] 
 

Η διδασκόµενη ύλη θα περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

� Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική: Κατανόηση των εφαρµογών 

και των επιπτώσεων της Πληροφορικής σε διάφορους τοµείς της ανθρώ-

πινης δραστηριότητας - Βασικές έννοιες - Ιστορική ανασκόπηση των υπο-



 91 

91 

λογιστικών συστηµάτων, εξέλιξη, ορολογία - Υλικό (hardware) – Λογισµικό 

(software) – Λειτουργικά Συστήµατα – Πληροφορική και Εκπαίδευση. 

� Εκµάθηση του λειτουργικού συστήµατος WINDOWS: Γνωριµία & ∆ιαµόρ-

φωση των Windows – Χρήση των προγραµµάτων των Windows – ∆ιαχείριση 

Αρχείων – ∆ιαχείριση του Υπολογιστή. 

� Επεξεργασία κειµένου µε χρήση του Μicrosoft Word: Βασικές τεχνικές επε-

ξεργασίας - µορφοποίησης εγγράφων και προηγµένες εφαρµογές. 

� Εισαγωγή στο φύλλο εργασίας EXCEL: ∆ηµιουργία – Επεξεργασία – Μορφο-

ποίηση φύλλου εργασίας - ∆ηµιουργία γραφηµάτων & διαγραµµάτων. 

Βιβλιογραφία 

Θα διανεµηθούν τα βιβλία: 

• Γουλτίδης X. Οδηγός Επιτυχίας για το ∆ίπλωµα ECDL Advanced: Επεξερ-
γασία Κειµένου – Ελληνικό Word 2003, Αθήνα: Κλειδάριθµος, 2007 

• Γουλτίδης X. ECDL 5, Θεωρία & Πράξη: MS WINDOWS XP & OFFICE 2003. 
Αθήνα: Κλειδάριθµος,  2009 

Άλλα βιβλία σχετικά µε το µάθηµα: 

• Κοίλιας Χ., Καλαφατούδης, Σ. κ.α. Εισαγωγή στην Πληροφορική και 
Χρήση Υπολογιστή. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

• Αντωνακόπουλος Α., Ιωαννίδης Ν., κ.α. Αυτοµατισµός Γραφείου µε το 
Ελληνικό Microsoft Office 2000. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

• Παπαδάκης Σ. & Χατζηπέρης Ν: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τη 
χρήση υπολογιστή. Αθήνα: Μεταίχµιο, 2002. 

• Λυπιτάκης Η. Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών. Πάτρα: Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, 2000. 

• Norton Π. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιό-
λα, 3η έκδοση, 2000. 

• Habraken J. Το πλήρες περιβάλλον του Microsoft Office 2000: 8 σε 1. 
Αθήνα: Γκιούρδας. 

 

 

���� ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ι 

 ∆ιδάσκων: Γιώργος Βέλτσος 

Στο µάθηµα αυτό η επικοινωνία εξετάζεται ως το διακύβευµα µιας κριτικής θεωρί-

ας που απεµπλέκεται από το εννοιακό πλέγµα της φιλοσοφίας της συνείδησης. Η 

θεωρία της επικοινωνίας συνεπώς εξετάζει την επικοινωνιακή ορθολογικότητα που 

στοχεύει στη συµφωνία (consensus) και διαµορφώνει τον έλλογο πολίτη στα πλαί-

σια των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Συγχρόνως όµως, η Θεωρία της Επικοι-
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νωνίας προβάλλει ως επινόηση αυτού που η ίδια η γλώσσα υπόσχεται και συγχρό-

νως αθετεί και που η αναζήτησή του προϋποθέτει όχι τόσο την επικοινωνιακή αλ-

ληλόδραση, αλλά την ενδοϋποκειµενική εννόηση, η οποία ενισχύεται από τη ρητο-

ρική ως τέχνη, παρά από την επιστήµη. 
 

Τη διαµάχη µεταξύ µιας κυριολεκτικής και µιας µεταφορικής επικοινωνίας, µιας 

εννόησης και µιας παρανόησης, θα πρέπει να θεωρήσουµε ως πεδίο στο οποίο α-

νάγονται τα στοιχεία που συνιστούν τη νεοτερικότητά µας, καθώς και τη µετανεο-

τερική επανεγγραφή της. Θα πρέπει άλλωστε να ερευνήσουµε τις σχέσεις αλήθει-

ας, γνώσης και εξουσίας που προκύπτουν όταν η επικοινωνία «προβληµα-

τοποιηθεί» πέραν των νοµικών ή πολιτικών της εκφάνσεων. 

 
 

���� Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης 

 

Η ρητορική είναι η τέχνη της πειθούς, η τέχνη του λόγου που αποσκοπεί, κατά τον 

Αριστοτέλη, στην εξεύρεση όλων των απαραίτητων µέσων για την υποστήριξη µιας 

άποψης. Το µάθηµα θα καλύπτει τις ακόλουθες θεµατικές: 

α) Συστηµατική ανάγνωση του Α΄Βιβλίου της Ρητορικής του Αριστοτέλη. 

β) Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της ρητορικής από την Aρχαία Ελλάδα έως 

σήµερα, µε επίκεντρο την «αρχαία σοφιστική». 

γ) Aνάλυση συγκεκριµένων ρητορικών τρόπων (µεταφορά, µετωνυµία, συνεκ-

δοχή, ειρωνεία κλπ.), µε παράλληλη ανάγνωση κειµένων από την παράδοση 

της ελληνικής γλώσσας (δοκίµιο, λογοτεχνία, επιστήµη). 

Βιβλιογραφία 

• Αριστοτέλης. Ρητορική. 

• Γοργίας. Eλένης Eγκώµιον. 

• Νίτσε. Παραδόσεις Pητορικής. Αθήνα: Πλέθρον, 2003 

• Kennedy G. Ιστορία της Κλασικής Ρητορικής. Αθήνα: Παπαδήµας, 2000                                            
 

���� ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Ι 

 ∆ιδάσκων: Γιάγκος Ανδρεάδης 

Η αποδέσµευση από την επιφανειακή ανάγνωση των έργων και από κάθε συµβατι-

κό και τυποποιηµένο τρόπο γραφής και η ενθάρρυνση της δηµιουργικής ανάγνω-



 93 

93 

σης και γραφής, όπως τη βιώνει ο κάθε φοιτητής, είναι ο στόχος αυτού του µαθή-

µατος, που έχει, ταυτόχρονα, θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα. Παράλληλα ε-

πιχειρείται µια εµπεριστατωµένη γνωριµία µε κορυφαία έργα λόγου, ελληνικά και 

ξένα, που προτείνονται ως πρότυπα γραφής, διότι: 
 

α) Oποιος γράφει είναι ήδη αναγνώστης. 

β) Η επαφή µε τα µεγάλα έργα κινητοποιεί την κριτική στάση και ταυτοχρόνως 

πλουτίζει το γλωσσικό όργανο. Η επιµονή στην καίρια και αυθεντική έκφραση 

είναι η προβαθµίδα για κάθε άλλη µορφή γραφής, που θα ακολουθήσει στα ε-

πόµενα έτη. 

 
 

���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 ∆ιδάσκουσα: Ιωάννα Βώβου 

 

Η επικοινωνία στην εποχή των µαζικών µέσων αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης 

που συν-καθορίζει τη µορφή της κοινωνίας. Στόχος του µαθήµατος είναι να προ-

σφέρει µία πρώτη σφαιρική επαφή των φοιτητών µε το φαινόµενο της µαζικής επι-

κοινωνίας και την κατανόησή του. Στοιχεία λειτουργίας των µέσων επικοινωνίας, 

καθώς και η εξελικτική πορεία τους στην κοινωνία στην Ελλάδα και διεθνώς, επι-

τρέπει στους φοιτητές να προσκοµίσουν γνώσεις για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµα-

τα των µέσων, τα πορώδη όρια µεταξύ αυτών και τον τρόπο µε τον οποίο διαµορ-

φώνεται η «κοινωνία της µαζικής επικοινωνίας». Ειδικότερα, εξετάζονται διαφορε-

τικές πτυχές που χαρακτηρίζουν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τα οποία εµφανί-

ζονται αρχικά ως τεχνολογίες, ωστόσο, παίρνουν υπόσταση – γίνονται δηλαδή 

«µέσα» και θεσµοί- µέσω της τριβής τους µε κοινωνικές χρήσεις. Η πορεία από την 

τεχνολογία, στο µαζικό «µέσο» και στον θεσµό απασχολεί το µάθηµα αυτό για να 

αναδείξουµε ότι ο ορισµός τους δεν είναι σταθερός στο χρόνο και δεν είναι ίδιος σε 

όλες τις κοινωνίες. 

 

Ακόµη, ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα µαζικά µέσα (τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηµατογράφος, διαδίκτυο) αποτελούν απόρροια τόσο 

ετερόκλητων επικοινωνιακών στρατηγικών, όσο και ιστορικών συνθηκών, καθώς 

και ορισµένων πολιτιστικών πρακτικών. Παράλληλα, η ενσωµάτωση καλλιτεχνι-

κών µορφών ή ειδών (θέατρο, λογοτεχνία, µουσική, τραγούδι…) ως συστατικά 

στοιχεία του χαρακτήρα του κάθε µέσου, διαγράφει συνεχείς εξελίξεις και επανα-
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προσδιορισµούς αυτών ως παραγόντων του πολιτιστικού τοπίου, καθώς επίσης και 

µεταβολές των κριτηρίων παραγωγής και των πρακτικών πρόσληψης και κατανά-

λωσης. Μέσα από παραδείγµατα γίνεται κατανοητό ότι κάθε µέσο µπορεί να εννο-

ηθεί και ως δια-µέσο, υπό την έννοια του δανεισµού στοιχείων (τεχνολογίας, περι-

εχοµένου, πρακτικών, ύφους, κλπ.). Τα πορώδη όρια των µέσων (ή αλλιώς η δια-

µεσότητα [intermediality]) διαγράφουν λοιπόν και µία δυναµική πορεία των µέσων 

µέσα στην κοινωνία. 

Βιβλιογραφία 

• Βώβου Ιωάννα (επιµ.), Ο κόσµος της τηλεόρασης, Ηρόδοτος, 2010.  

• Μπαρµπούτης Χρήστος. Κλωντζάς Μιχάλης (επιµ.), Το φράγµα του ή-
χου. Παπαζήσης, 2001 

• Τετράδια Επικοινωνίας Νο 6, Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, ΙΟΜ, 2006.  

• Ψυχογιός ∆ηµήτρης, Τα έντυπα µέσα επικοινωνίας, Καστανιώτης, 2004. 

• Jérôme Bourdon. Introduction aux médias. Montchrestien. 1997 

• Adam  Briggs. Paul  Cobley. The media: An introduction. Longman, 
2002 

• Ferguson Robert. The Media in Question, Oxford University Press, 2004 

• Garnham Nicholas, Emancipation, the media and modernity. Oxford 
Press, 2000 

• Heinrichs Jürgen. Spielmann Yvonne (ed.), «Special issue: What is In-
termedia?», Convergence, vol. 8:4, Winter 2002 

• Urricchio William. Media, Simultaneity, Convergence: Culture and 
Technology in the Age of Intermediality, Utrecht, University of Utrcht, 
1997 

 

 

Αναλυτικότερη βιβλιογραφία διανέµεται και σχολιάζεται στο µάθηµα, 
καθώς και θεωρητικά κείµενα και σηµειώσεις που πλαισιώνουν τις θεµα-
τικές που αναπτύσσονται.                                                                                                                   

 

 

 
 

 

���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΑ Ι 

 ∆ιδάσκουσα: Μάρθα Μιχαηλίδου 

Το µάθηµα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και προαγωγή µιας κοινωνιολογικής κα-

τανόησης των κοινωνικών θεσµών, πρακτικών και φαινοµένων.  

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στη θεωρητική και µεθοδολογική εξέ-

λιξη των ερευνητικών παραδόσεων και «σχολών» της κοινωνιολογικής έρευνας, µε 

στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε κεντρικά ζητήµατα και έννοιες της 
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κοινωνικής θεωρίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τη συµβολή της 

κοινωνικής θεωρίας στη διαµόρφωση των σπουδών επικοινωνίας.  

 

Το µάθηµα καταρχάς εξετάζει το ιστορικό πλαίσιο γένεσης των ερωτηµάτων της 

κοινωνικής θεωρίας, τη δυτική νεωτερικότητα. Κατόπιν προχωρά στη µελέτη κε-

ντρικών ζητηµάτων της κοινωνιολογικής παράδοσης (ενδεικτικά: εκβιοµηχάνιση, η 

συγκρότηση της νεοτερικής κοινωνίας, εργασία, τάξη, αστικοποίηση, δηµόσια 

σφαίρα, κοινωνική αναπαραγωγή).  

Βιβλιογραφία 

• Hall, S. Gieben, B. Η διαµόρφωση της νεωτερικότητας: οικονοµία, κοι-
νωνία, πολιτική, πολιτισµός. Αθήνα: Σαββάλας, 2003 

• Thompson, J. Νεωτερικότητα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Αθήνα: 
Παπαζήσης, 1998 

 
 

���� ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: 19ος ΑΙΩΝΑΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Χρυσάνθη Αυλάµη 

 

1789: η Γαλλική επανάσταση µεταµορφώνει τους χάρτες του κόσµου και επιφέρει 

βαθιές αλλαγές στην πολιτικο-κοινωνική οργάνωση, την οικονοµία και τις νοοτρο-

πίες των ευρωπαϊκών πληθυσµών. Στο 19ο αιώνα, εποχή κατά την οποία η Ευρώπη 

προσπαθεί να κυριαρχήσει στον κόσµο, το επαναστατικό φαινόµενο στην επανα-

ληπτικότητά του και αντιστρόφως, η προσπάθεια διατήρησης της καθεστη-κυίας 

τάξης σηµαδεύουν ανεξίτηλα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.  

1821: µε το ξέσπασµα   της ελληνικής επανάστασης, η Ευρώπη της Ιεράς συµµα-

χίας θα  βρεθεί αντιµέτωπη µε µια σειρά προβληµάτων: το κίνηµα του φιλελλη-

νισµού ως αντίδραση στην συντηρητική πολιτική των ευρωπαίων ηγετών, την ί-

δρυση και την πολιτική οργάνωση του νεοελληνικού κράτους,  την έκδηλη κρίση 

της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και την γένεση των εθνικών και απελευθε-

ρωτικών κινηµάτων των άλλων βαλκανικών λαών.  

 

Στόχος του µαθήµατος είναι να αναλυθούν εκ παραλλήλου οι πολιτικοί, κοινωνικοί 

και οικονοµικοί µετασχηµατισµοί της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα θα ανα-

λυθούν εκ παραλλήλου τα σηµαντικότερα φαίνοµενα του ελληνικού και ευρωπαϊ-

κού 19ου αιώνα.   
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Η αξιολογηση και βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου βασίζεται στα ακόλουθα 

κριτήρια: 

• Προαιρετική εκπόνηση  εργασιών µε αντικείµενο την µετάφραση και τον 

σχολιασµό κειµένων/άρθρων από ευρωπαϊκές εφηµερίδες του 19ου αιώ-

να ή σχολιασµός άρθρων από εφηµερίδες [20%] 

• Εξέταση χρονολογίου (ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων) [20%] 

• Γραπτό εξετάσεων [60% ή 80%] 

 

Βιβλιογραφία 

• Beranger J., Yves Durand, Y., Γενική Ιστορία της Ευρώπης. Η Ευρώπη 
από το 1789 µέχρι το 1914, Αθήνα: Eκδ.Παπαζήση, 1990, τ.5ος 

• Bernstein S., Milza P., Ιστορία της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή συµφωνία 
και η Ευρώπη των εθνών. 1815-1819, Αθήνα: Eκδ. Αλεξάνδρεια, 1997, 
τ.2ος 

• Bourguinat N., Pellistrandi B., Le 19e siècle en Europe, Παρίσι: Armand 
Colin, 2003 

• Burns Ε., Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο ∆υτικός πολιτισµός. Νεότεροι χρόνοι 
Αθήνα: Eκδ. Επίκεντρο,  2006 

• ∆ερτιλής Γ., Ιστορία του ελληνικού κράτους. 1830-1920, Αθήνα: Εστία 
2006 

• Girault R., Peuples et nations d’Europe au XIXe siècle, Παρίσι: Ha-
chette,1996 

• Hobsbawm E., H εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 
1990 

• Hobsbawm E.,  Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875, Αθήνα: ΜΙΕΤ,1994 

• Hobsbawm E.,  Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 
2000 

• Rémond R., Introduction à l’histoire de notre temps: le XIXe siècle, 
1815-1914, Παρίσι : Seuil 2002 

• Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα : Θεµέλιο, 
1999 

• Woodhouse C.M., Η ιστορία ενός λαού, Αθήνα : Eκδ. Τουρίκη, 2008 
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B΄ Εξάµηνο 

 

���� Η/Υ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης Ντούνας 

 

Εισαγωγή στη λειτουργία και τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου – Παγκόσµιου Ιστού: 

 

� Ιστορικά στοιχεία – Η εξέλιξη του Internet 

� Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) 

� Εξοικείωση µε τα προγράµµατα πλοήγησης του παγκόσµιου ιστού (Internet 

Explorer-Mozilla Fire Fox-Netscape Navigator-Opera, Safari) 

� Χρήση των βασικών υπηρεσιών που παρέχει ο παγκόσµιος ιστός ως µέσο 

επικοινωνίας και έρευνας για την αποτελεσµατική αναζήτηση/ανεύρεση 

πληροφοριών (µεταφορά δεδοµένων, µηχανές αναζήτησης, µεταµηχανές 

αναζήτησης, δικτυακές πύλες, ιστολόγια, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύω-

σης, ταχυδροµικές λίστες, οµάδες νέων, κ.α.) 

� Internet & ΜΜΕ 

� Πολυµέσα στο ∆ιαδίκτυο – χρήση πολυµέσων στην εκπαίδευση 

� Σχεδιασµός/κατασκευή ιστοσελίδων 

� Υπερκείµενο και ηλεκτρονική γραφή 

� Βιβλιογραφικές και ερευνητικές τεχνικές 
 

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και θεωρείται απολύτως 

αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος. 
 

Η εξέταση στο τέλος του εξαµήνου θα περιλαµβάνει θέµατα που έχουν παρουσια-

σθεί στα εργαστήρια και περιέχονται στα βιβλία που θα διανεµηθούν. Η αξιολόγη-

ση και η βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου θα βασίζεται στα εξής κριτήρια: 
 

α) Παρουσία & ενεργή παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων [10%] 

β) Εργαστηριακές ασκήσεις – ∆ηµιουργία ιστοσελίδας [20%] 

γ) Τελική εξέταση [70%] 
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Βιβλιογραφία 

Θα διανεµηθούν τα βιβλία: 

• Τσέλιος Ν. Εισαγωγή στην Επιστήµη του Ιστού: Βασικές Υπηρεσίες και 
Παιδαγωγικές Χρήσεις. Αθήνα: Κλειδάριθµος, 2007 

• Bolter J. D. Οι Μεταµορφώσεις της Γραφής. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Άλλα βιβλία σχετικά µε το µάθηµα: 

• Snell N. Μάθετε το Ελληνικό Internet σε 24 ώρες. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας. 

• Cadenhead R. Οπτικός Οδηγός του Ελληνικού Internet. Αθήνα: 
Β.Γκιούρδας Εκδοτική. 

• Ivens K. Έξυπνα και γρήγορα Internet. Αθήνα: Κλειδάριθµος, 2003 

• Kraynak J. Internet 6 σε 1. Β. Γκιούρδας Εκδοτική. 

• Berners Lee T. & Fischetti M. Yφ@ίνοντας τον Π@γκόσµιο Ιστό. Αθήνα: 
Εκδόσεις Γκοβόστη, 2002 

• Hofstetter F.T: Internet Literacy. Irwin/McGraw-Hill, 1998 

• Inside the World Wide Web. New Riders. 

 
 

���� ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΙ 

 ∆ιδάσκων: Γιώργος Βέλτσος 

 

Συστηµατική ανάγνωση και ανάλυση βασικών κειµένων. Παράλληλα, θεωρητική 

και επιστηµολογική υποστήριξή τους, ώστε η ανάγνωση να λειτουργεί ως τρόπος 

που αξιώνει αφενός τη ρητορική προσέγγιση της γραφής και αφετέρου ανιχνεύει 

τη γενεαλογία της εν σχέσει προς τα πολιτισµικά συµφραζόµενα, έτσι η Θεωρία 

της Επικοινωνίας συνιστά µια ιδιότυπη θεωρία της ανάγνωσης και της γραφής, µια 

«γραµµατολογία». 

Βιβλιογραφία 

• Βέλτσος Γ. Autodafé. Αθήνα: Πλέθρον, 1993 
• Blanchot M. Ο Χώρος της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Εξάντας, 1970 

 
 

���� Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΙ 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης 

 

Μεθοδική ενασχόληση µε την έννοια και την πρακτική του «επιχειρήµατος». Το µά-

θηµα θα καλύπτει τις ακόλουθες θεµατικές: 
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α) Συστηµατική ανάγνωση των Β΄ και Γ΄ Βιβλίων της Ρητορικής του Αριστοτέλη. 

β) Aσκήσεις γραφής µε έµφαση στο «επιχείρηµα» και ασκήσεις ρητορικής ανάλυ-

σης/ανάγνωσης κειµένων. 

γ) Συσχετισµός µε τα σηµερινά δεδοµένα χρήσης του λόγου στα µέσα µαζικής επι-

κοινωνίας. 

Βιβλιογραφία 

• Ricoeur P. H Zωντανή Mεταφορά. Αθήνα: Kριτική, 1998 

• Γραφή και Ανάγνωση – Συλλογικό Έργο. Αθήνα: Νήσος, 2001 

• Μπασάκος Π. Επιχείρηµα και Κρίση. Αθήνα: Νήσος, 1999 
• Dixon P. Rhetoric. Methuen, 1971 

 
 

���� ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΙI 

 ∆ιδάσκων: Γιάγκος Ανδρεάδης 

 

Η αποδέσµευση από την επιφανειακή ανάγνωση των έργων και από κάθε συµβατικό 

και τυποποιηµένο τρόπο γραφής και η ενθάρρυνση της δηµιουργικής ανάγνωσης και 

γραφής, όπως τη βιώνει ο κάθε φοιτητής, είναι ο στόχος αυτού του µαθήµατος, που 

έχει, ταυτόχρονα, θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα. Παράλληλα επιχειρείται µια 

εµπεριστατωµένη γνωριµία µε κορυφαία έργα λόγου, ελληνικά και ξένα, που προτεί-

νονται ως πρότυπα γραφής, διότι: 
 

α)  Oποιος γράφει είναι ήδη αναγνώστης. 

β)  Η επαφή µε τα µεγάλα έργα κινητοποιεί την κριτική στάση και ταυτο-

χρόνως πλουτίζει το γλωσσικό όργανο. Η επιµονή στην καίρια και αυθε-

ντική έκφραση είναι η προβαθµίδα για κάθε άλλη µορφή γραφής, που θα 

ακολουθήσει στα επόµενα έτη. 
 
 

���� EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  

 ∆ιδάσκουσα: Ιωάννα Βώβου 

 

Το µάθηµα εµβαθύνει στην ανάλυση των µέσων µε τη βοήθεια των εργαλείων της 

κοινωνιολογικής προσέγγισης, έτσι ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο 
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µε τον οποίο τα µέσα µαζικής επικοινωνίας συνδέονται µε την κοινωνία, επηρεάζο-

νται από αυτή, αλλά και τη συνδιαµορφώνουν. Η σταδιακή εισαγωγή στις θεωρίες 

ανάλυσης των µέσων και του περιεχόµενού τους στοχεύει στην ενδυνάµωση της 

κριτικής αντίληψης των φοιτητών και στην µετατόπιση της οπτικής τους, αφήνο-

ντας τη θέση του απλού ‘καταναλωτή’ προς όφελος µίας περισσότερο αναλυτικής 

στάσης που δίνει τη δυνατότητα διαµόρφωσης ενός ειδικού λόγου επί του αντικει-

µένου. Το µάθηµα προσφέρει µία επισκόπηση των βασικών εννοιών της κοινωνιο-

λογίας των µέσων που θα απασχολήσουν τους φοιτητές καθ’όλη τη διάρκεια της 

φοίτησής τους και επικεντρώνεται στη συζήτηση των ερευνών πάνω στα µέσα επι-

κοινωνίας µε στόχο την κατάρτιση των φοιτητών σχετικά µε την παραγωγή που 

υπάρχει πάνω στο θέµα. Στόχος είναι η συζήτηση των βασικών εννοιών για την 

κατανόηση του σύνθετου τρόπου µε τον οποίο τα µέσα επικοινωνίας δρουν επί της 

κοινωνικής πραγµατικότητας και τη συνδια-µορφώνουν. 

Η εξοικείωση µε τις κοινωνιολογικές αναλύσεις των µηνυµάτων των µέσων επιχει-

ρείται µέσα από τη συζήτηση ερευνών και περιπτωσιολογικών αναλύσεων που έ-

χουν διενεργηθεί και που επικεντρώνονται σε επιµέρους ζητήµατα, όπως για πα-

ράδειγµα : 

- δηµοσιογραφικός λόγος και πολιτική 

- ηλεκτρονικά µέσα και παιδική ηλικία 

- διαδικασίες κοινωνικοποίησης και νέα µέσα 

- συγκρότηση εθνικής ταυτότητας και ΜΜΕ 

- αναπαραστάσεις µειονοτήτων στα ΜΜΕ 

- φύλο και ΜΜΕ 

 

Η δηµιουργία νοητικών και εµπειρικών περασµάτων από θεωρητικές έννοιες σε 

κοινωνικές πραγµατικότητες που άπτονται των µηνυµάτων των µέσων αποτελεί 

τον κεντρικό πυρήνα του µαθήµατος και θέτει ορισµένες βάσεις ώστε οι φοιτητές 

να µάθουν να κατανοούν και να διαχειρίζονται τη ‘γραµµατική’ και τους ‘κώδικες’ 

των µέσων µαζικής επικοινωνίας. 

Βιβλιογραφία 

• Βώβου Ιωάννα (επιµ.), Ο κόσµος της τηλεόρασης, Ηρόδοτος, 2010 
• Durham Meenakshi Gigi, Keller Douglas M. (επιµ.), Media and Cultural 

Studies, Blackwell Publishing, 2006 (2001) 
• Graeme Burton, Media and Society. Critical Perspectives, Open Univer-

sity Press, 2005 
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• Κάραν Τζέιµς, Μέσα Επικοινωνίας και Εξουσία, Καστανιώτης, 2005. 
• Lull James, Media, Communication, Culture. A Global Approach, Polity 

Press, 2002 (2000) 

• Morley Morley David, Kevin Robins, Spaces of Identity. Global media, 
electronic landscapes and cultural boundaries, The International Li-
brary of Sociology, Routledge, London/New York, 1995 

• Morris Paul, Thornham Sue, Media Studies, Edinburgh University Press, 
2005 

• O’Shaughnessy Michael, Stadler Jane, Media and Society, Oxford Uni-
versity Press, 2002 

• Παναγιωτοπούλου Ρόη, Ρηγοπούλου Π., Ρήγου, Μ., Νόταρης Σ., (ε-
πιµ.), Η «κατασκευή» της πραγµατικότητας και τα Μ.Μ.Ε.», Συνέδριο 
Αθήνα, Απρίλιος, 1996. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1998 

• Παπαθανασόπουλος Στυλιανός, Επικοινωνία και κοινωνία απ' τον εικο-
στό στον εικοστό πρώτο αιώνα, Καστανιώτης, 2000 

• Φραγκονικολόπουλος Χρήστος (επιµ.), ΜΜΕ, κοινωνία και πολιτική. Ρό-
λος και λειτουργία στη σύγχρονη Ελλάδα, Σιδέρης, 2005 

 

Αναλυτικότερη  βιβλιογραφία διανέµεται και σχολιάζεται στο µάθηµα, κα-

θώς και θεωρητικά κείµενα που πλαισιώνουν τις θεµατικές που αναπτύσ-

σονται. 

 
 

���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΑ ΙI 

 ∆ιδάσκουσα: Μάρθα Μιχαηλίδου 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η κοινωνιολογική µελέτη των διαδικασιών – κοινωνι-

κών, οικονοµικών και πολιτισµικών – συγκρότησης των σύγχρονων δυτι=-κών κοι-

νωνιών.  

 

Το µάθηµα µελετά τις µεταβολές που υφίστανται οι τοµείς της κοινωνικής παρα-

γωγής και αναπαραγωγής στο πέρασµα από το φορντισµό στο µετα-φορντισµό. Τα 

θέµατα που θα εξετασθούν περιλαµβάνουν την ανάδυση της κατανάλωσης ως τε-

χνολογίας διακυβέρνησης του πληθυσµού στο σύγχρονο δυτικό κόσµο, τις συνι-

σταµένες (κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές) του ύστερου καπιταλισµού, 

την κυριαρχία της ‘πληροφορίας’ ως παραδειγµατικού στοιχείου της σύγχρονης 

κοινωνικής, επιστηµολογικής και πολιτισµικής οργάνωσης και το ρόλο της στη σύ-

σταση του φαινόµενου της παγκοσµιοποίησης.  
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Βιβλιογραφία 

• Hall S., Held D., McGrew A. Η Νεωτερικότητα σήµερα: οικονοµία, κοι-
νωνία, πολιτική, πολιτισµός. Αθήνα: Σαββάλας, 2003 

• Ρόµπινς K,  & Ουέµπστερ Φ. Η Εποχή του Τεχνοπολιτισµού: από την 
κοινωνία της πληροφορίας στην εικονική ζωή. Αθήνα, Καστανιώτης, 
2002. 

 

���� ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: 20ος ΑΙΩΝΑΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Χρυσάνθη Αυλάµη 

 

Ο όρος « Belle époque » χαρακτηρίζει δικαίως τις απαρχές του 20ου αιώνα. Πρό-

κειται πράγµατι για µια εποχή που διακρίνεται, σε γενικές γραµµές, από την αυξα-

νόµενη εκδηµοκρατικοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, την εµπιστοσύνη και 

την αισιοδοξία της για το µέλλον, τα σηµαντικά τεχνολογικά και πολιτισµικά της 

επιτεύγµατα. Το ξέσπασµα ωστόσο δύο παγκόσµιων πολέµων θα µετατρέψουν τον 

20ο αιώνα σε έναν από τους πιο βίαιους και δολοφονικούς αιώνες της ιστορίας. 

Κάνοντας µια ανασκόπηση της πολιτικής ιστορίας του 20ου αιώνα, θα µελετήσουµε 

εκ παραλλήλου τα σηµαντικότερα φαινόµενα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ι-

στορίας από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο έως την Μεταπολίτευση.   

 

Η αξιολογηση και βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου βασίζεται στα ακόλουθα 

κριτήρια: 

• Προαιρετική εκπόνηση  εργασιών µε αντικείµενο την µετάφραση και τον 

σχολιασµό κειµένων/άρθρων από ευρωπαϊκές εφηµερίδες του 19ου αιώ-

να ή σχολιασµός άρθρων από εφηµερίδες [20%] 

• Εξέταση χρονολογίου (ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων) [20%] 

• Γραπτό εξετάσεων [60% ή 80%] 

 

Βιβλιογραφία 
• Αλιβιζάτος Ν. Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση 1922-1974. Θεµέλιο,1986. 

• Βακαλόπουλος, Α. Νέα Ελληνική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1987 
(διανέµεται) 

• Bernstein S., Milza P. Ιστορία της Ευρώπης. ∆ιάσπαση και ανοικοδόµη-
ση της Ευρώπης από το 1919 έως σήµερα. Αθήνα: Eκδ. Αλεξάνδρεια, 
1997, τ.3ος 

• Burns Ε. Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο ∆υτικός πολιτισµός: Νεότεροι χρόνοι. 
Αθήνα: Eκδ. Επίκεντρο,  2006 
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• Close, D. Ελλάδα. 1945-2004, Αθήνα: Θύραθεν 2006 
• Hobsbawm E.  Η εποχή των άκρων.  Ο σύντοµος 20ος αιώνας. 1914-

1991. Αθήνα: Θεµέλιο 2006 

• Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1900-1945: Οι Απαρχές, Ο Μεσο-
πόλεµος, ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος και Εµφύλιος. Χ., Χατζηιωσήφ 
(επιστ.επιµ.), Αθήνα: εκδ. Βιβλιόραµα, 2002-2007, 6 τόµοι 

• Σβορώνος, Ν. Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο, 
1999 
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Γ΄ Εξάµηνο 

 

���� ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 

 ∆ιδάσκουσα: Περσεφόνη Ζέρη 

 

Με αφετηρία την πραγµάτευση βασικών παραδοχών σχετικά µε τον επικοινωνιακό 

µας πολιτισµό θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες, η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργί-

ας των επικοινωνιακών συστηµάτων. Βασικές θεµατικές είναι: ο ρόλος της γνώσης 

στην κοινωνία της γνώσης, τα ψηφιακά επικοινωνιακά δίκτυα στην κοινωνία των 

δικτύων, το σύστηµα των µέσων επικοινωνίας και η λογική των δικτύων, η διαχεί-

ριση της προσοχής.   

Βιβλιογραφία 

• Π. Ζέρη. Ψηφιακά ∆ίκτυα, Γνώση και ∆ηµόσια Πολιτική. Αθήνα: Σιδέ-
ρης, 2006. 

• Norbert Bolz. Το Αλφαβητάρι των Μέσων Αθήνα: Σµίλη, 2008. 

• Μarshall McLuhan. MEDIA, Οι Προεκτάσεις του Ανθρώπου. Αθήνα: Κάλ-
βος.  

• T. Adorno/M. Horkheimer. Η ∆ιαλεκτική του ∆ιαφωτισµού. Αθήνα: Υψι-
λον, 1986 . 

 
 

���� ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 ∆ιδάσκουσα: Μαριάννα Ψύλλα 

 

Το µάθηµα "Πολιτική Επιστήµη" στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έν-

νοιες που σχετίζονται µε το πολιτικό φαινόµενο. Η εξοικείωση µε το αντικείµενο 

της πολιτικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κριτική αντιµετώπιση της 

πολιτικής πράξης και του πολιτικού στοχασµού. 

 

Ο κοινωνιολογικός προσανατολισµός στην πολιτική σκέψη θεωρεί την πολιτική ως 

ένα σύνολο κοινωνικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών σχέσεων από όπου προ-

κύπτει και η εξέταση της κοινωνικής παραγωγής του πολιτικού. Η διεπιστηµο-

νικότητα προκύπτει έτσι ως µια αναγκαιότητα εκλαµβάνοντας την πολιτική ως ένα 
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πλέγµα ποικιλόµορφων σχέσεων κάτω από την οπτική της δηµόσιας δράσης. 

Σ’αυτή τη θεώρηση εµπλέκεται όλη η δυναµική των θεσµών, των πρακτικών ,των 

αξιών, των συµβόλων, των µύθων και των δρώντων σε µια συνεχή διαντίδραση 

που χωρίς να παραβλέπει βασικές συνιστώσες της πολιτικής όπως εξουσία, από-

φαση, λόγος, εµπλέκει και την προβληµατική της δηµόσιας δράσης και της ερµη-

νείας που εκάστοτε της αποδίδεται µε στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη κατα-

νόηση του πολιτικού φαινοµένου .  

 

Σ’ ένα πρώτο στάδιο η έµφαση δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση της γένεσης 

και εξέλιξης των πολιτικών θεσµών και των πολιτικών δραστηριοτήτων τονίζοντας 

τη συσχέτιση µορφών πολιτικής οργάνωσης µε διαφορετικές κοινωνικές δο-

µές.΄Ετσι δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουµε τη στενή σχέση που υπάρχει ανάµε-

σα στην πολιτική και τις άλλες όψεις της κοινωνικής ζωής. Σ' ένα δεύτερο στάδιο 

αναλύονται οι ποικίλες µορφές των συλλογικών κινητοποιήσεων και των κοµµατι-

κών οργανώσεων. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα ανάλυσης των διαφόρων θεσµών της 

πολιτικής, όπως είναι τα καθεστώτα, τα κόµµατα, οι οµάδες πίεσης, ή οποιαδήπο-

τε άλλη µορφή συλλογικών κινητοποιήσεων. Μια ιδιαίτερη αναφορά δίνεται τέλος 

στους ίδιους τους συντελεστές δηλαδή τους ποικίλους δρώντες που παρεµβαίνουν 

στη διακυβέρνηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Κάτω από αυτή την οπτική 

γωνία αναλύεται η έννοια και η πρακτική της δηµόσιας δράσης δίνοντας έµφαση 

στις πράξεις που υλοποιούνται στο δηµόσιο χώρο όπου εµπλέκονται ποικιλία δρώ-

ντων, ανάγκη εκπόνησης και εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών καθώς και ορθής δι-

ακυβέρνησης, αποδοχή ποικιλόµορφων αντιτιθέ-µενων απόψεων και ύπαρξη ποι-

κιλόµορφων διαντιδράσεων. 

Βιβλιογραφία 

• M. Duverger. Εισαγωγή στην Πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης, 1979. 
• Γ. Βλάχος. Θεσµοί και Προβλήµατα της Σύγχρονης ∆ηµοκρατίας. Αθήνα: 

Σάκκουλας, 1988. 
• A. R. Ball, B. G. Peters. Σύγχρονη Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση. Αθήνα: 

Παπαζήσης, 2001. 

• J. Lagroye, B. François, και F. Sawicki. Πολιτική Κοινωνιολογία. Αθήνα: 
Tυπωθήτω-Γ.∆αρδανός, σειρά Πολιτική-Επικοινωνία 3, 2008. 

• R. Hague και M.Harrop. Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση. Αθήνα: 
Kριτική, 2005.  
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���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Έφη Φουντουλάκη  

 
Κύριος σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση του µατιού µε µια πολλαπλή “α-

νάγνωση” του έργου τέχνης, καθώς και η καλλιέργεια και η εξάσκηση του βλέµµα-

τος. Αναλύεται η αισθητική θεωρία της υποδοχής που χρησιµοποιείται ως µέσον 

προσέγγισης του έργου τέχνης. 

 

Οι µορφολογικές αναλύσεις (απόδοση του χώρου και της ανθρώπινης µορφής, ο 

χειρισµός του φωτός και του χρώµατος, οι άξονες της σύνθεσης, κτλ.) αποσκο-

πούν στην αποκρυπτογράφηση των εικαστικών κωδίκων, στην κατανόηση των τε-

χνοτροπιών, καθώς και στην εξοικείωση µε την ιστορικοτεχνική ορολογία.  

 

Η µορφολογία προσεγγίζεται κυρίως ως αποτύπωση της θεώρησης και αντίληψης 

του κόσµου. Η ιστορία της τέχνης της Αναγέννησης και του Μανιερισµού είναι το 

πεδίο αναφοράς αυτών των µορφολογικών αναλύσεων. 

 

Βασικά ερωτήµατα γύρω από τα οποία θα στραφεί η ανάλυση είναι το πώς δηµι-

ουργούνται οι εικαστικοί κώδικες, που αργότερα θα ονοµαστούν παραδοσιακοί, τι 

σηµαίνουν τον καιρό της δηµιουργίας τους, καθώς και ποια είναι η σχέση τους µε 

την τέχνη του παρελθόντος.  

Βιβλιογραφία 

• E. H. Gombrich. Χρονικό της τέχνης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, 1994. 

• Hans Robert Jauss. Η θεωρία της πρόσληψης. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας, 1995. 

• Erwin Panofsky. Μελέτες εικονολογίας: ουµανιστικά θέµατα στην τέχνη 
της Αναγέννησης. Αθήνα: Νεφέλη, 1991. 

• Έφη Φουντουλάκη. Επαναφορά στον Greco. Αθήνα: Νεφέλη, 2004.  

 

 

����  ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 ∆ιδάσκων: Γιώργος-Μιχαήλ Κλήµης 

 

Η λειτουργία του Μάρκετινγκ βρίσκεται στο κέντρο κάθε επιχείρησης ή οργανι-

σµού. Ιδιαίτερα στα πολιτιστικά προϊόντα/υπηρεσίες, όπου η ποιότητα δεν είναι 
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γνωστή ακόµα και έπειτα από την κατανάλωση τους, το µάρκετινγκ παίζει καθορι-

στικό ρόλο στην επιλογή του καταναλωτή. Συνδυάζοντας καινούργιες θεωρήσεις 

αλλά και κλασσικές, ο φοιτητής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία 

για να µπορέσει να πάρει αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία της επιχείρη-

σης/οργανισµού όσον αφορά ειδικά πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Βιβλιογραφία 

• P. Kotler & K. Keller. Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, 12η Αµερικανική Έκδο-
ση. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 2006. 

• M. McDonald. Σχέδια Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 2001. 

• N. Kotler & P. Kotler. Museum Strategy and Marketing: Designing Mis-
sions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, Jossey – 
Bass, USA, 1998. 

• P. Kotler& J. Scheff. Standing Room Only: Strategies for Marketing the 
Performing Arts. Boston: HBS Press, 1997. 

• T. Hutchison, A.  Marcy and P. Allen, Record Label Marketing, Oxford: 
Focal Press, 2006. 

 

 

���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 ∆ιδάσκων: Νίκος Λέανδρος 

 

Βασική επιδίωξη του µαθήµατος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των σηµαντικό-

τερων νόµων της καπιταλιστικής οικονοµίας και να εξετάσει ορισµένα ζωτικά προ-

βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες οικονοµίες όπως είναι η οικονοµική α-

νάπτυξη, η ανεργία, ο πληθωρισµός, οι διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών κλπ.  

 

Αρχικά επιχειρείται µια σύντοµη ανασκόπηση της εξέλιξης των οικονοµικών θεω-

ριών και αναφορά στις βασικές απόψεις των οικονοµολόγων της κλασικής σχολής, 

του Marx, του Keynes, των κυριότερων εκπροσώπων της νεοκλασικής σχολής και 

του νεοφιλελευθερισµού. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής 

αναδεικνύονται κατά τρόπο σαφέστερο µέσω της εξέτασης των προβληµάτων της 

οικονοµικής ανάπτυξης, του ρόλου του κράτους στη σύγχρονη οικονοµία και των 

προτεινόµενων µέτρων για την αντιµετώπιση του πληθωρισµού και της ανεργίας. 

Επίσης, θα µας απασχολήσουν η έννοια της αγοράς και η διαδικασία σχηµατισµού 

των τιµών σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού και µονοπωλίου.  
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Τέλος, θα αναφερθούµε στα νέα πρότυπα επιχειρηµατικής οργάνωσης που αναδει-

κνύει η µετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στη συζήτηση για τη «νέα οικο-

νοµία» και στην κερδοσκοπική υστερία που κατέλαβε τα διεθνή Χρηµατιστήρια στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Βιβλιογραφία  

• Α. ∆αµασκηνίδη. Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη. Τόµος 1, Θεσσα-
λονίκη: University Studio Press, 1998. 

• Ν. Λέανδρος. Το ∆ιαδίκτυο. Ανάπτυξη και Αλλαγή. Αθήνα: Καστανιώτης, 
2005. 

• R. Arnold. Εισαγωγή στην Οικονοµική. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007. 

• J. K. Galbraith. Μια Σφαιρική Άποψη για την Οικονοµία. Αθήνα: Παπα-
ζήσης, 2001. 

• Θ. Γεωργακόπουλου, Θ. Λιανού, Θ. Μπένου, Γ. Τσεκούρα, Μ. Χατζη-
προκοπίου και Γ. Χρήστου.  Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία. Αθήνα: 
Εκδόσεις Ε. Μπένου, 1995.  

 

 

���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 ∆ιδάσκων: Νίκος Μπακουνάκης 

 

Εισαγωγή στον πολιτισµό της εφηµερίδας, από τα µέσα του 18ου αιώνα έως τις 

µέρες µας. ∆οµή και οργάνωση της εφηµερίδας. ∆οµή και οργάνωση των ηλεκτρο-

νικών µέσων ενηµέρωσης Τι κάνει ο δηµοσιογράφος. ∆ηµοσιογραφική διαπραγµά-

τευση. ∆ηµοσιογραφικές δεξιότητες. ∆ηµοσιογραφία και γραφή. ∆ηµοσιογραφία 

και µυθιστόρηµα. Οι µεγάλες αφηγήσεις ή το µεγάλο ρεπορτάζ. Ο γύρος του κό-

σµου σε 80 τίτλους (τα βασικά συστήµατα τύπου στον κόσµο). ∆ηµοσιογραφία και 

νέες τεχνολογίες. ∆ηµοσιογραφία και εξουσία ή οι νέες υπερταξικές ελίτ. Η πρα-

κτική πλευρά της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. Πολιτική και τύπος. Εξουσία και 

τύπος. 

Βιβλιογραφία  

• Bill Kovach, Tom Rosenstiel. Εισαγωγή στη ∆ηµοσιογραφία (The ele-
ments of Journalism). Μετάφραση Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος, επίµετρο 
Νίκος Μπακουνάκης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004. 

• Vilem Flusser. H γραφή. Μετάφραση Γιώργος Ηλιόπουλος, επίµετρο   
∆ιονύσης Καββαθάς. Αθήνα:  Εκδόσεις Ποταµός, 2004. 

• Geraldine Muhlmann. Du journalisme en democratie. Εκδόσεις Payot, 
2004. 
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���� ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Μάρθα Μιχαηλίδου 

 

Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζονται ποσοτικές µέθοδοι και τεχνικές της επικοινωνια-

κής έρευνας. Το µάθηµα αποσκοπεί στην: 
• εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τις ποσοτικές µεθόδους έτσι ώστε να µπο-

ρούν να συµµετάσχουν σε βασικές ερευνητικές δραστηριότητες,  
• ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων σχεδιασµού και εκπόνησης ποσοτικών ερευνητι-

κών εργασιών µε τη χρήση του προγράµµατος SPSS, 
• ανάπτυξη κριτικής ικανότητας όσον αφορά την ηθική και επιστηµονική διάσταση 

της επικοινωνιακής έρευνας  

 

Θεµατικές ενότητες:  
• Η λογική της ποσοτικής έρευνας 
• Επικοινωνιακά φαινόµενα και ποσοτικοποίηση 
• Μεταβλητές και µέτρηση 
• Σχεδιασµός ποσοτικής έρευνας 
• ∆ειγµατοληπτική έρευνα: µέθοδοι δειγµατοληψίας 
• ∆ειγµατοληπτική έρευνα: µέθοδοι συλλογής στοιχείων (κατασκευή ερωτηµατο-

λογίων)  
• ∆ειγµατοληπτική έρευνα: µέθοδοι συλλογής στοιχείων (τεχνικές συνέντευξης) 
• ∆ειγµατοληπτική έρευνα: µέθοδοι και εργαλεία ποσοτικής ανάλυσης 
• Ανάλυση περιεχοµένου: µονάδα παρατήρησης / µονάδα ανάλυσης 
• Ανάλυση περιεχοµένου: κατηγοριοποίηση / κωδικοποίηση 
• Ανάλυση περιεχοµένου: µέθοδοι ανάλυσης 
• Ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας 

 

Βιβλιογραφία 
• Κυριαζή, Νότα 2002 (ε΄ έκδοση), Η Κοινωνιολογική Έρευνα: κριτική 

επισκόπηση των µεθόδων και τεχνικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
• ∆ηµητριάδης, Ευστάθιος 2003, Στατιστικές Εφαρµογές µε SPSS. Κριτική.  
• Berger Arthur, (1998), Media research techniques. Thousand Oaks, Calif.: 

Sage 
• Deacon, David, (1999), Researching communications a practical guide to 

methods in media and cultural analysis. London: Arnold  
• Ferguson, Marjorie, (1990), Public communication the new imperatives 

future directions for media research. London: Sage  
• Glasgow Media Group, (1998), Message received Glasgow Media Group 

research, 1993-1998. New York: Longman 
• Lawrence Neuman, W. (2000). Social Research Methods. Qualitative and 

Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon. 
• Priest Hornig, Susanna, (1996), Doing media research: an introduction. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage 
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���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 

 ∆ιδάσκουσα: Ανδροµάχη Γκαζή 

 

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στη µουσειολογία και έχει διττό στόχο:  

• να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές µε την έννοια του µου-

σείου και την εξέλιξή της µέσα στο χρόνο  

• να εισαγάγει σε βασικά ζητήµατα λειτουργίας των µουσείων σήµερα.  

 

Η συζήτηση διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 

� Στοιχεία ιστορίας, θεωρίας και φιλοσοφίας των µουσείων  

� Στοιχεία δεοντολογίας και επαγγελµατισµού στο µουσείο  

� Ζητήµατα διοίκησης και διαχείρισης µουσείων 

� ∆ιαχείριση και επιµέλεια συλλογών  

� Μουσείο και επικοινωνία 

o Το κοινό των µουσείων  

o Εκθέσεις και άλλες µορφές επικοινωνίας 

� Μουσεία και νέες τεχνολογίες   

�  Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές 

Κάθε θεµατική ενότητα συνοδεύεται από ειδική βιβλιογραφία, υποδείξεις για περαιτέρω 

µελέτη και ένα corpus άρθρων ή δηµοσιευµάτων, που διανέµονται συνολικά ως φάκελος 

σηµειώσεων. 

Η αξιολόγηση του µαθήµατος βασίζεται στη συνεπή και ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα 

[10%], στην εκπόνηση εργασίας [40%]  και σε γραπτές εξετάσεις [50%]. 

Βιβλιογραφία 

• G. Black. Το Ελκυστικό Μουσείο: Μουσεία και Επισκέπτες. Αθήνα Πολιτιστικό 
ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, 2009. 

• Α. Γκαζή. «Μουσεία για τον 21ο αιώνα». Τετράδια Μουσειολογίας, 1 (2004), 
3-12 

• Α. Ζενέτου. «Η εργασία στο µουσείο». Τετράδια Μουσειολογίας, 1(2004), 19-
24. 

• Ε. Hooper-Greenhill. Τα Μουσεία και οι Πρόδροµοί τους. Αθήνα: Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, 2006. 

• Μ. Οικονόµου. Μουσείο: Αποθήκη ή Ζωντανός Οργανισµός; Μουσειολογικοί 
Προβληµατισµοί και Ζητήµατα.  Αθήνα: Κριτική, 2003. 
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• S. Pearce. Μουσεία Αντικείµενα και Συλλογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 
Βάνιας, 2002. 

• Σκαλτσά, Μ. (επιµ.) Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. Πρακτικά οµώνυµου 
διεθνούς συνεδρίου, Θεσ/νίκη Νοέµβριος 1997, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 
Εντευκτηρίου, 2001. 

 

 

���� ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Πατρίσια Κόκκορη 

 

Εισαγωγή στη φύση της επικοινωνίας και των ιδιαιτεροτήτων των µέσων της.  Ο 

γενικότερος στόχος του µαθήµατος είναι η  βελτίωση της κατάρτισης στην ξένη 

γλώσσα ώστε να καταστεί δυνατή η συζήτηση σε διαφορετικά επικοινωνιακά συµ-

φραζόµενα. Επιχειρείται η εξοικείωση µε βασικές έννοιες όπως διαπροσωπική, 

δια-πολιτισµική, δηµόσια και µαζική επικοινωνία, ρητορικούς και µη-λεκτικούς 

τρόπους έκφρασης, που εξετάζονται σε επιλεγµένα κείµενα.  

 

Οι ασκήσεις ανάλυσης/ανάγνωσης κειµένων συµπεριλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα 

τρόπων γραφής (λογοτεχνία, σενάριο, διαφήµιση, επιστηµονική µελέτη, δηµόσια 

οµιλία, ρεπορτάζ, κύριο άρθρο) για να αντιληφθούν οι φοιτητές τα διαφορετικά 

επίπεδα χρήσης του αγγλικού λόγου και τις διαφορετικές τεχνικές του κάθε εί-

δους. Για παράδειγµα, της διαφοράς µεταξύ κριτικής κινηµατογραφικής ταινίας 

και ακαδηµαϊκής εργασίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εµπέδωση 

γραµµατικής και εξειδικευµένου λεξιλογίου. Επειδή το µάθηµα δίνει και ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην εξάσκηση του προφορικού λόγου, η ενεργός συµµετοχή συνιστάται 

γιατί προσδίδει κατάρτιση που η  έντυπη διδακτέα ύλη αδυνατεί να προσφέρει. 

∆ιανέµεται φάκελος σηµειώσεων 

 

Βιβλιογραφία 

• Ronald B. Adler & George Rodman. Understanding Human Communica-
tion. New York: Oxford University Press, 2008. 

• Martin Hewings. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007. 
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���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 ∆ιδάσκων: Κωστής ∆άλλας 

 

Το µάθηµα αυτό αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τους σκοπούς και τις µε-

θόδους οργάνωσης και διοίκησης (µάνατζµεντ) και στην εφαρµογή τους στον τοµέα 

της πολιτιστικής διαχείρισης. Στη θεµατολογία του µαθήµατος περιλαµβάνεται η ι-

στορική συγκρότηση και η σηµερινή πραγµατικότητα του πολιτιστικού τοµέα στη 

χώρα µας, ο ρόλος και οι δεξιότητες του πολιτιστικού στελέχους, οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις της επιστήµης του µάνατζµεντ στην οργάνωση και διοίκηση πολιτιστι-

κών µονάδων, το περιβάλλον και οι µορφές οργάνωσης των πολιτιστικών οργανι-

σµών, ο στρατηγικός σχεδιασµός και η λήψη αποφάσεων, η αποστολή, οι αντικειµε-

νικοί και λειτουργικοί στόχοι των πολιτιστικών οργανισµών, ο προγραµ-µατισµός 

και η διοίκηση έργων, η ανάπτυξη κοινού, η στελέχωση και η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναµικού, η ηγεσία, η εµψύχωση και η δυναµική οµάδων, τα κριτήρια επίδοσης και 

η λειτουργία του ελέγχου, η οικονοµία του πολιτισµού, το µάρκετινγκ των πολιτιστι-

κών αγαθών και η προσέλκυση οικονοµικών πόρων στον πολιτιστικό τοµέα. Η συµ-

µετοχή στο µάθηµα στηρίζεται στη µελέτη και τη συζήτηση της βιβλιογραφίας, πα-

ράλληλα µε την προσέγγιση της σχετικής εµπειρίας από το χώρο των εικαστικών τε-

χνών, των µουσείων, του θεάτρου, ή και των πολιτιστικών επιχειρήσεων της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης. 
 

Το µάθηµα είναι ιδιαιτέρως χρήσιµο σε όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την 

κατεύθυνση πολιτισµού και πολιτιστικής διαχείρισης. Χρησιµεύει, όµως, και σ’ ε-

κείνους που επιθυµούν να αποκτήσουν, γενικότερα, γνώσεις και ερεθίσµατα σχετι-

κά µε τα ζητήµατα διοίκησης και οργάνωσης σ’ ένα σύγχρονο οργανισµό. 

Βιβλιογραφία 

• D. Björkegren. The culture business: management strategies for the 
arts-related business. Λονδίνο: Routledge, 1993. 

• W. J. Byrnes. Management and the arts. Βοστώνη: Focal Press, 1999. 

• P. J. Montana & B. H. Charnov. Management. Αθήνα: Κλειδάριθµος, 
1993. 

• M. A. Fopp. Managing museums and galleries. Λονδίνο: Routledge, 
1997. 

• J. Pick & M. Anderton. Arts administration. Λονδίνο: Routledge, 1996. 
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���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

 ∆ιδάσκουσα: Μαρία Παραδείση 

 

Το µάθηµα αυτό αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται ανάλυση των 

σηµαντικότερων σταδίων κατασκευής µιας ταινίας (σενάριο, ντεκουπάζ, τεχνικές 

διαδικασίες) και εισαγωγή στη σχετική ορολογία. Η ανάλυση αυτή συνοδεύεται 

από την προβολή και ανάλυση των ταινιών Τσαϊνατάουν του Ροµάν Πολάνσκι, (ως 

κλασικού δείγµατος σεναρίου) και Αµερικάνικη Νύχτα του Φρανσουά Τρυφώ, (ως 

«ταινία εν ταινία», επεξηγηµατική της διαδικασίας κατασκευής των ταινιών). Στο 

δεύτερο µέρος παρουσιάζεται ένα σύντοµο διάγραµµα της εξέλιξης της κινηµατο-

γραφικής αφήγησης µε την προβολή και ανάλυση τεσσάρων κλασικών ταινιών ση-

µαντικών δηµιουργών. Πρόκειται για τον Χρυσοθήρα (1925) του Τσάρλυ Τσάπλιν, 

την Ταχυδροµική Άµαξα (1939) του Τζων Φορντ, τον Πολίτη Καίην (1941) του 

΄Ορσον Γουέλς, τη Ρώµη Ανοχύρωτη Πόλη (1945) του Ροµπέρτο Ροσελλίνι. Στο 

τρίτο µέρος γίνεται σύντοµη αναφορά στις σηµαντικότερες θεωρίες του κινηµατο-

γράφου [Ι. ∆εοντολογική θεωρία: Λίντσεϋ και Μύνστερµπεργκ-Αρνχάιµ και Κρακά-

ουερ (εξπρεσσιονισµός και ρεαλισµός) - Πουντόβκιν, Αϊζενστάιν, Μπάλατς και 

φορµαλισµός (µοντάζ) - νεορεαλισµός, Μπαζέν και Γκοντάρ (σκηνοθεσία). ΙΙ. Περι-

γραφική θεωρία: Κρίστιαν Μετς και σύγχρονες θεωρίες]. Στο τρίτο µέρος θα προ-

βληθεί το Θωρηκτό Ποτέµκιν (1925) του Σεργκέι Αϊζενστάϊν. Πριν από κάθε προβο-

λή γίνεται εισαγωγή για το σκηνοθέτη και το ύφος του. 

Βιβλιογραφία 

• Syd Field. Το Σενάριο. Κάλβος. 

• Μ. Μαρτέν. Η γλώσσα του κινηµατογράφου. Κάλβος. 
• James Monaco. How to Read a Film. Oxford University Press. 

• J. Dudley Andrew. The Major Film Theories. Oxford University Press. 
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∆΄ Εξάµηνο 

 

���� ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 

 ∆ιδάσκουσα: Περσεφόνη Ζέρη 

 

Στόχος του µαθήµατος είναι να προσεγγίσει καίρια ζητήµατα που αφορούν τη σχέ-

ση των συστηµάτων επικοινωνίας µε την πολιτική. Στο επίκεντρο των παραδόσεων 

βρίσκονται τα εξής θέµατα: η συµβολή των παλαιών και νέων µέσων επικοινωνίας 

στον τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού συστήµατος, στη συγκρότηση της πολιτι-

κής κουλτούρας, στην δοµική επιρροή των µέσων στον τρόπο λειτουργίας του πο-

λιτικού συστήµατος, στις λειτουργίες του πολιτικού θεάµατος, στην σχέση της οι-

κονοµίας των µέσων µε τον πολιτισµό,  στα επικοινωνιακά περιεχόµενα. 

Βιβλιογραφία 

• Niklas Luhmann. Η Πραγµατικότητα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 
Αθήνα: Μεταίχµιο, 2004. 

• Patrick Champagne. Η κατασκευή της κοινής γνώµης. Αθήνα: Πατάκης, 
2008. 

• Murray Edelman. Η Κατασκευή του Πολιτικού Θεάµατος. Αθήνα: Παπα-
ζήσης, 2001. 

• Γ. Τσίρµπας. Είκοσι Οκτώ Ηµέρες, Εκλογές, ∆ιαφήµιση και Ειδησεογρα-
φία. Αθήνα: Παπαζήσης, 2007. 

 

 

����  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 ∆ιδάσκουσα: ∆άφνη Βουδούρη  

 

Το µάθηµα αυτό έχει ως αντικείµενο την εξέταση των κύριων σκοπών, µορφών, 

φορέων και αποτελεσµάτων της πολιτιστικής πολιτικής –ή, ακριβέστερα, των δη-

µόσιων πολιτικών πολιτισµού– και αποτελεί µια εισαγωγή στη σχετική προβλη-

µατική. 
 

Μετά από µια εννοιολογική προσέγγιση της πολιτιστικής πολιτικής, της πολιτιστι-

κής ανάπτυξης και του δικαιώµατος στον πολιτισµό, σκιαγραφούνται οι δικαιολο-



 115 

115 

γητικές βάσεις, οι στόχοι και οι τρόποι της κρατικής παρέµβασης στον πολιτιστικό 

τοµέα. Στη συνέχεια εξετάζονται συγκριτικά τα συστήµατα πολιτιστικής διοίκησης 

στον ευρωπαϊκό χώρο και αναλύονται οι δηµόσιοι φορείς άσκησης πολιτιστικής 

πολιτικής στην Ελλάδα, µε έµφαση στο Υπουργείο Πολιτισµού και στους θεσµούς 

πολιτιστικής αποκέντρωσης και µε παράλληλη αναφορά στους ιδιωτικούς φορείς 

και στο θεσµό της χορηγίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία της πολιτι-

στικής δράσης των διεθνών οργανισµών (UNESCO, Συµβουλίου της Ευρώπης, Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης), µε µνεία και ζητηµάτων που άπτονται της ελληνικής εξωτερι-

κής πολιτιστικής πολιτικής, όπως το αίτηµα της επιστροφής των Μαρµάρων του 

Παρθενώνα. 
 

Αναλυτική βιβλιογραφία διανέµεται στο µάθηµα 

 

 

���� ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 ∆ιδάσκων: ∆ιονύσης Καββαθάς  

 

Ο γενικότερος στόχος αυτού του µαθήµατος είναι η διάνοιξη στοχαστικών οδών 

προς το ετερογενές εννοιολογικό σύµπαν της φιλοσοφικής γλώσσας καθώς και η 

διερεύνηση των ιστορικών και δοµικών της ορίων. Η ανάγνωση και η διερµηνεία 

ορισµένων «κλασικών» έργων του µοντερνισµού (Nietzsche, Freud, Heidegger) θα 

αποτελέσουν το φιλοσοφικό οπλοστάσιο για την διάγνωση του παρόντος, έτσι ώ-

στε η φιλοσοφική αναζήτηση να αποκτήσει έναν δείκτη επικαιρότητας. 
 

Συγκεκριµένα, στο εξάµηνο αυτό η προσοχή µας θα στραφεί σε µια ψυχαναλυτική 

αποδόµηση της έννοιας της συνείδησης (αµεσότητας) και του καρτεσιανού υποκει-

µένου όπως αυτή ήδη επιτελείται από την πλευρά της φροϋδικής «Ερµηνείας του 

ονείρου». 
 

Η φροϋδική Ψυχανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει µερικές µορφές της µη-

γνώσης, να τις ερµηνεύσει και έτσι να τις µετατρέψει σε γνώση. Εκείνο, όµως που 

την καθιστά µια ανατρεπτική επιστήµη είναι ο τρόπος µε τον οποίο µεταφράζει το 

ασυνείδητο. Η παρουσίαση αυτών των ρητορικών τροπισµών (µεταφορά, µετωνυ-

µία) θα αποτελέσουν τη θεµατική ενός ευρύτερου προβληµατισµού για τις σχέσεις 

µεταξύ ασυνειδήτου και γλώσσας. Τέλος, επιχειρείται µια αναδιατύπωση της ψυ-

χαναλυτικής µεθόδου µε όρους της φορµαλιστικής λογικής (Lacan, Turing), ανοί-
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γοντας έτσι τον ορίζοντα  για µια µετα-ερµηνευτική  θεωρία της (απο)κωδικο-

ποίησης δεδοµένων. 

Βιβλιογραφία 

• Freud. Η ερµηνεία των ονείρων. Αθήνα: Επίκουρος, 1993. 

• F. de Saussure. Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης, 
1979. 

• Derrida. Αντιστάσεις της Ψυχανάλυσης. Αθήνα: Πλέθρον, 1999. 

• Deleuze/Guattari. Ο Αντι-Οιδίπους. Αθήνα: Ράππα, 1977. 

• F. A. Kittler. Aufschreibesysteme [Συστήµατα γραφής] 1800/1900, 
Fink: 2003. 

 

 

���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης 

 

Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή µε βασικές έννοιες της ιστορί-

ας και της θεωρίας της λογοτεχνίας µε παραδειγµατικό πεδίο συγκεκριµένα κείµε-

να από την ελληνική και την παγκόσµια λογοτεχνία. Tα κείµενα µπορεί να είναι 

ποιητικά, πεζά ή θεατρικά και θα αποτελούν το κέντρο του µαθήµατος. 

 

Γύρω από αυτό το κέντρο θα αναπτύσσεται µία συζήτηση µε δύο σκέλη: 
 

α) Θεωρητικό: Προσέγγιση του ερωτήµατος «τι είναι λογοτεχνία;», εξέτα-

ση της θεσµικής διάστασης του λογοτεχνικού φαινοµένου και ανάλυση 

εννοιών όπως «συγγραφέας», «αναγνώστης» και «έργο». Παράλληλα 

θα γίνεται σύντοµη αναφορά στις κύριες θεωρητικές σχολές των τελευ-

ταίων πενήντα χρόνων. 
 

β) Iστορικό: Προσέγγιση του ερωτήµατος «τι είναι ιστορία της λογοτεχνί-

ας;» µε συστηµατικές αναφορές στα λογοτεχνικά ρεύµατα, στα λογοτε-

χνικά είδη και στις λογοτεχνικές γενιές. Iδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 

στην ανάλυση εννοιών όπως: «διαχρονία - συγχρονία», «επίδραση  - 

διακειµενικότητα», «παράδοση - νεωτερικότητα», «λογοτεχνία - MME». 

Βιβλιογραφία 

• ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης. Το Φάντασµα της Θεωρίας. Αθήνα: Πλέθρον, 
1993. 

• Γιάννης Τσιώλης. Θεωρία της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Καστανιώτης, 1996. 
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• Terry Eagleton. Θεωρία της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Οδυσσέας, 1992. 
• C. Guillen. Literature as System, Essays Toward the Theory of Literary 

History. Princeton University Press, 1971. 

• Clément Moisan. Η Λογοτεχνική Ιστορία. Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1992. 

• R. Wellek και A. Warren. Theory of Literature. Penguin Books, 1949. 
• R. Wellek. Concepts of Criticism. Yale University Press, 1978. 

 

 

���� ΠΟIOΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Μάρθα Μιχαηλίδου 

 

Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζονται ποιοτικές µέθοδοι και τεχνικές της επικοινωνια-

κής έρευνας.  

 

Το µάθηµα αποσκοπεί στην: 

• εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τις ποιοτικές µεθόδους έτσι 

ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν σε βασικές ερευνητικές δρα-

στηριότητες,  

• ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων σχεδιασµού και εκπόνησης ποιοτι-

κών ερευνητικών εργασιών,  

• ανάπτυξη κριτικής ικανότητας όσον αφορά την ηθική και επιστη-

µονική διάσταση της επικοινωνιακής έρευνας 

 

Θεµατικές ενότητες: 

� Θεωρητικά θεµέλια 

� Σχεδιασµός ποιοτικής έρευνας 

� Παρατήρηση 

� Συµµετοχική παρατήρηση 

� Συνεντεύξεις βάθους 

� Οµαδικές συνεντεύξεις 

� Ανάλυση αρχειακού υλικού 

� Ανάλυση λόγου 

� Συγκριτική/ιστορική µέθοδος 
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� Οπτικοακουστικές τεχνικές 

� Μελέτη επιλεγµένων περιπτώσεων (case studies) 

� Ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας 

� Ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας 

Βιβλιογραφία 

• Jenifer Mason. Η ∆ιεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας [µτφρ. Ελένη ∆ηµη-
τριάδου, επιστ. επιµ. Νότα Κυριαζή] Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2003. 

• Θεόδωρος Ιωσηφίδης. Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές 
επιστήµες. Αθήνα: Κριτική, 2003. 

 

 

���� ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

 ∆ιδάσκουσα: Μαρία Κακαβούλια 

 

Το µάθηµα είναι εισαγωγικό και δίνει µια πρώτη, µη τεχνική, προσέγγιση στη µε-

λέτη της σχέσης επικοινωνίας και γλώσσας, µιας άρρηκτης σχέσης, τις όψεις της 

οποίας διερευνά ακροθιγώς αυτό το µάθηµα. Τέσσερις ενότητες θεµάτων θα µας 

απασχολήσουν: 

 

� η γλώσσα ως σύστηµα σηµείων, οι βασικές αρχές της θεωρίας του 

γλωσσικού σηµείου, οι επικοινωνιακοί κώδικες και οι άξονες γλωσσι-

κής ανάλυσης 

� οι γλωσσικές πράξεις και οι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας 

� η γλώσσα ως συµπεριφορά 

� η πολυσηµία της γλώσσας, κυριολεκτικές και µεταφορικές σηµασίες 

των λέξεων 

 

Στη συζήτηση αυτών των θεµάτων τίθενται ερωτήµατα που αφορούν την παραγω-

γή όσο και την πρόσληψη του λόγου, την σχέση της γλώσσας -ως σηµειακού κώδι-

κα- µε την επικοινωνία, την σχέση της γλώσσας µε την εµπειρία. Το µάθηµα αυτό 

απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές, καθώς παραδειγµατικά αναλύει χρήσεις της 

γλώσσας που συναντώνται σε τρία διαφορετικά συµφραζόµενα επικοινωνίας (δη-

µοσιογραφία, λογοτεχνία, διαφήµιση). 
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Βιβλιογραφία 

• Βυγκότσκυ Λ. Σκέψη και Γλώσσα. 1990. 

• Κακαβούλια Μ. Μορφές & Λέξεις στο έργο της Ελένης Βακαλό. Αθήνα: 
Νεφέλη, 2004. 

• Maingueneau D. Analyser les textes de communication. Nathan, 2000. 

• McNeill D. (επιµ.). Language and gesture. Cambridge: Cambridge UP, 
2000. 

• Pinker S. Το Γλωσσικό Ένστικτο. Αθήνα: Κάτοπτρον, 2000. 

• Saussure F. De. Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας. Μετάφραση – σχόλια, 
πρόλογος Φ. ∆. Αποστολόπουλου. Αθήνα: Παπαζήσης, 1979. 

 

 

���� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Μπέττυ Τσακαρέστου 

 

Το µάθηµα καλύπτει δύο κεντρικούς τοµείς της εφαρµοσµένης επικοινωνίας, τη δι-

αφήµιση και τις δηµόσιες σχέσεις. Στο πρώτο µέρος ( 6 µαθήµατα) επιλέγουµε να 

αναδείξουµε τις διαφορετικές πτυχές της διαφήµισης: Η διαφήµιση ως δηµιουργική 

διαδικασία, ως επικοινωνιακή στρατηγική, ως κοινωνικό φαινόµενο ως επιχειρη-

µατική δραστηριότητα.Παίζουµε σε διπλό ταµπλό.  
 

Προτείνονται έξι θεµατικοί κύκλοι συζήτησης και οµαδικών παρουσιάσεων: 

1. Η πορεία ανάπτυξης του διαφηµιστικού επαγγέλµατος και η οργάνωση 

των διαφηµιστικών οµίλων σε παγκόσµια κλίµακα. Ιστορικές, κοινωνι-

κές και οικονοµικές όψεις της διαµόρφωσης της διαφηµιστικής βιοµη-

χανίας. 

2. Η καταναλωτική κουλτούρα και οι πολίτες-καταναλωτές, καταναλω-

τικός ακτιβισµός. Παρουσίαση διεθνών ερευνών. 

3. Μάρκες-σύµβολα που άντεξαν στον χρόνο. Παρουσίαση εµπορικών και 

κοινωνικών διαφηµιστικών καµπανιών από όλο τον κόσµο. 

4. Ανάπτυξη µαρκών. Αρχές σχεδιασµού διαφηµιστικών προγραµµάτων 

για προϊόντα και υπηρεσίες. 

5. Safe food? Η παχυσαρκία και ο νεανικός διαβήτης και οι διατροφικές 

κρίσεις αλλάζουν τα δεδοµένα της επικοινωνίας. Οι βιοµηχανίες τρο-

φίµων και οι επιχειρήσεις εστίασης στο µάτι του κυκλώνα. 
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6. Οι µάρκες ανακαλύπτουν τα συµµετοχικά µέσα και κάνουν τα πρώτα 

τους βήµατα στον διάλογο µε τους καταναλωτές: Blogs, Youtube, 

Myspace, twitter. 

 
 

Το δεύτερο µέρος του µαθήµατος (6 θεµατικές συναντήσεις) εστιάζει στην ιστορία, 

τη θεωρία και την πρακτική των δηµοσίων σχέσεων. 

1. Ο παραδοσιακός και ο σύγχρονος ρόλος των δηµοσίων σχέσεων µε 

αναφορές στα ελληνικά και διεθνή ερευνητικά δεδοµένα. Βασικές θε-

ωρίες και έννοιες. Τα νέα κοινωνικά και επιχειρηµατικά δεδοµένα. 

2. ∆ιαχείριση της Φήµης και της οργανωσιακής αλλαγής σε επιχειρήσεις, 

δηµόσιους και κοινωνικούς οργανισµούς. Παραδειγµατικές περιπτώ-

σεις. 

3. Στρατηγικός σχεδιασµός προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων σε επιλεγ-

µένους τοµείς: επιχειρήσεις, κράτος, µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί. 

Πρακτικές ασκήσεις και παρουσιάσεις. 

4. Ανάπτυξη Σχέσεων µε ειδικά κοινά: Μέσα Ενηµέρωσης, Κράτος, δια-

µορφωτές κοινής γνώµης, Μη- Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινότητα, 

Επενδυτές. Παραδειγµατικές περιπτώσεις και ασκήσεις. 

5. ∆εξιότητες: Το δελτίο τύπου, διοργάνωση συνέντευξης τύπου, σύνταξη 

χορηγικής πρότασης, διοργάνωση εκδηλώσεων. 

6. Θέµατα δεοντολογίας και υπευθυνότητας: Σύγκρουση ρόλων; Μπορεί ο 

δηµοσιογράφος να είναι και συµβουλος δηµοσίων σχέσεων; Β. Lobby-

ing: Η περίπτωση της καπνοβιοµηχανίας.  

 

Το µάθηµα θα ολοκληρωθεί µε συζήτηση θέµατος επιλογής των συµµετεχόντων. 

Βιβλιογραφία 

• Ζώτος Γιώργος. ∆ιαφήµιση. University Studio Press. 

• Ξυγγή Μαντώ. ∆ηµόσιες Σχέσεις. Εκδόσεις Προποµπός. 

• Ind Nicholas (ed). Beyond Branding. How the new values of transpar-
ency and integrity are changing the worlc of brands. Kogan Page: 2003 
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���� ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 ∆ιδάσκουσα: ∆ήµητρα Ιορδάνογλου 

 

Το µάθηµα µελετά την έννοια της κοινωνικότητας µέσα από µία εξελικτική σκοπιά. 

Ξεκινώντας από τη µελέτη της νοηµοσύνης ως προσαρµοστικού µηχανισµού και 

των θεωριών που προτάθηκαν ιστορικά για να την περιγράψουν, φτάνουµε στην 

έννοια της συναισθηµατικής και κοινωνικής νοηµοσύνης. Με βάση τα νέα επιστη-

µονικά δεδοµένα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο από τον κλάδο των νευροεπιστη-

µών, επιχειρείται µία µελέτη των συναισθηµάτων και της επίδρασής τους στην αν-

θρώπινη συµπεριφορά. Η διαπροσωπική επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η γλώσσα 

του σώµατος, το «ηθικό µυαλό», η συνεργασία, ο ανταγωνισµός είναι έννοιες που 

εξετάζονται υπό το πρίσµα της εξελικτικής θεωρίας.  

 

Η µεθοδολογία του µαθήµατος περιλαµβάνει τόσο την θεωρητική όσο και την πρα-

κτική διερεύνηση των παραπάνω θεµάτων µέσα από βιωµατικές ασκήσεις, συ-

µπλήρωση ερωτηµατολογίων και µελέτη περιπτώσεων. 

Βιβλιογραφία 

• Άαµοντ, Σ. & Γουάνγκ, Σ. (2008). Καλωσήρθατε στον εγκέφαλό σας. Εκδό-
σεις ΑΒΓΟ. 

• Άξελροντ, Ρ. (1998). Η εξέλιξη της συνεργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Καστα-
νιώτη, 

• Christakis, N. A. & Fowler, J. H. (2009). Συνδεδεµένοι. Η εκπληκτική δύ-
ναµη των κοινωνικών δικτύων και πως αυτά διαµορφώνουν τη ζωή µας. 
Εκδόσεις Κάτοπτρο 

• Emery, N. Clayton, N. Frith, C. (eds). Social Intelligence. From Brain to 
Culture. Oxford: Oxford University Press, 2007.  

• Goleman, D. (2006). Κοινωνική νοηµοσύνη. Ελληνικά Γράµµατα  
• Goleman, D. (1998). Συναισθηµατική νοηµοσύνη. Ελληνικά Γράµµατα  
• Kandel, E. (2008). Αναζητώντας τη µνήµη. Η ανάδυση µίας νέας επιστήµης 

του νου. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης.  
• Ποταµιάνος, ∆. (2005). Ενικός- πληθυντικός. ∆οκιµή εξελικτικής ανθρωπο-

λογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη,  
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���� ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Γιάννα Κική 

 

Η δοµή, οργάνωση και λειτουργία του δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού µας πολι-

τεύµατος αποτελούν το αντικείµενο µελέτης αυτού του µαθήµατος. Οι θεµελιώδεις 

αρχές και οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος εξετάζονται υπό το πρίσµα των 

διατάξεων του ισχύοντος ελληνικού συντάγµατος του 2001, ενώ γίνονται σύντοµες 

αναφορές στην ελληνική συνταγµατική ιστορία και την πολιτική πραγµατικότητα, 

για την ανάλυση της θεσµικής οργάνωσης του πολιτικού µας συστήµατος. Η έννοια 

και οι διακρίσεις των συνταγµάτων, η αυξηµένη τυπική ισχύς του συντάγµατος, η 

δεσµευτικότητα των κανόνων του, η µορφή του πολιτεύµατος, οι πηγές του συ-

ντάγµατος και του συνταγµατικού δικαίου αποτελούν τα ειδικότερα θέµατα, τα ο-

ποία θα εξετασθούν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. 

Βιβλιογραφία 

• Π. Αγαλλοπούλου. Βασικές έννοιες αστικού δικαίου. Αθήνα: Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, 1997. 

• Ν. Αλιβιζάτος. Εισαγωγή στην ελληνική συνταγµατική ιστορία. Αθήνα:  
Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1981. 

• Ε. Βενιζέλος. Μαθήµατα συνταγµατικού δικαίου. Θεσσαλονίκη: Παρατη-
ρητής, 1991. 

• Κ. Μαυριάς – Α. Παντελής. Συνταγµατικά κείµενα ελληνικά και ξένα. Α-
θήνα: Α. Σάκκουλας, 1990. 

• ∆. Τσάτσος, Συνταγµατικό δίκαιο. Θεωρητικό θεµέλιο. Αθήνα: Αντ. Ν. 
Σάκκουλας,1994. 

 

 

���� ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ∆ιδάσκουσα: Πατρίσια Κόκκορη 

 

Μελέτη της διαπολιτισµικής επικοινωνίας µε συγκεκριµένα παραδείγµατα από το 

θέατρο, την λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο. Αρχίζοντας µε την ανάλυση απο-

σπασµάτων που εµπεριέχουν τα γνωστότερα αποφθέγµατα από τον Σαίξπηρ, περ-

νώντας σε κείµενα σταθµούς του ευρωπαϊκού µοντερνισµού όπως του  Τζέιµς Τζόις 

και του Σάµουελ Μπέκετ, και καταλήγοντας στα πιο σύγχρονα έργα του Τζο Πέν-

χαλ, Ντάγκλας Κόπλαντ κ.α., το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών 

µε πολιτισµικό λεξιλόγιο και µε αυτό των διαφόρων ερµηνευτικών προσεγγίσεων. 

Ας σηµειωθεί, επίσης, ότι η συστηµατική ανάγνωση των υφολογικά πιο προσιτών 
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διηγηµάτων, που συγκροτούν το µεγαλύτερο µέρος της ανθολογίας, είναι ένας από 

τους πιο ευχάριστους άρα και αποτελεσµατικότερους τρόπους να βελτιώσει κανείς 

την γραµµατική και την γενικότερη γλωσσική κατάρτισή του στην ξένη γλώσσα. 

 

Οι ασκήσεις γλωσσικής εµπέδωσης περιλαµβάνουν ανάλυση διηγήµατος, θεατρι-

κού έργου και κινηµατογραφικής διασκευής λογοτεχνίας, κριτική τεχνών, καθώς 

και άσκηση δηµιουργικής γραφής. Επειδή το µάθηµα περιλαµβάνει δραστηριότητες 

γραπτής, οπτικοακουστικής και προφορικής εµπέδωσης συνιστάται η ενεργός 

συµµετοχή.  

 

∆ιανέµεται φάκελος σηµειώσεων. 

Βιβλιογραφία 

• Tony Young. Studying English Literature. Cambridge: Cambridge UP., 
2008. 

• John Lennard & Mary Luckhurst. The Drama Handbook: A Guide to 
Reading Plays. Oxford: Oxford University Press, 2002. 

• Kennedy, X. J. & Gioia Dana. An Introduction to Fiction. New York: 
Longman, 1999. 

• Corrigan Timothy. A Short Guide to Writing about Film. New York: 
Longman, 1988. 

• Vena Gary & Nouryeh Andrea. Drama and Performance. New York: 
Harper Collins, 1996. 

 

 

���� ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 ∆ιδάσκων: Γιάννης Σκαρπέλος 

 

Ο Κυβερνοχώρος αποτελεί το νέο περιβάλλον ανάδυσης της κοινωνικότητας, και 

ανάπτυξης των πολιτισµικών, οικονοµικών και πολιτικών δραστηριοτήτων στη µε-

ταµοντέρνα κοινωνία. Στόχος µας στο µάθηµα «Νέα Μέσα Επικοινωνίας» είναι κατ’ 

αρχήν να κατανοήσουµε τη ρητορική που περιβάλλει τον Κυβερνοχώρο αναδια-

µορφώνοντάς τον διαρκώς. Για το σκοπό αυτό αναφερόµαστε στην ιστορία και την 

ανθρωπογεωγραφία των νέων τεχνολογιών, αλλά επίσης στις κοινωνικές, οικονο-

µικές και πολιτισµικές επιπτώσεις των νέων µέσων και των νέων τεχνολογιών. 
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Παράλληλα, προσπαθούµε να δούµε την τεχνολογία στην ιστορική της διάσταση 

και να αναδείξουµε τη σηµασία της επιστήµης και της τεχνολογίας για τη διαµόρ-

φωση του ∆υτικού Κόσµου, αλλά και της παγκόσµιας τάξης στο πλαίσιο της αποι-

κιοκρατίας και της από-αποικιοποίησης. 

Βιβλιογραφία 

• Adas Michael. Ανδρών Μέτρον Μηχανή. Αθήνα: Νεφέλη, 2003. 

• Dreyfus Hubert L. Το ∆ιαδίκτυο. Αθήνα: Κριτική, 2003. 

• Θεµπριάν Χουάν Λουίς. Το ∆ίκτυο. Το Ίντερνετ και τα Νέα Μέσα Επικοι-
νωνίας. Αθήνα: Στάχυ, 2000. 

• Levy Pierre. ∆υνητική Πραγµατικότητα. Η Φιλοσοφία του Πολιτισµού και 
του Κυβερνοχώρου. Αθήνα: Κριτική, 1999. 

• Μπράουν Ντέιβιντ. Η δικτατορία στον κυβερνοχώρο. Αθήνα: Καστανιώ-
της, 1999. 

• Σκαρπέλος Γιάννης. Terra Virtualis. Η κατασκευή του κυβερνοχώρου. 
Αθήνα: Νεφέλη, 1999. 

 

 

���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ∆ιδάσκων: Γιάγκος Ανδρεάδης 

 

Η ύλη του µαθήµατος χωρίζεται σε 2 ενότητες, στις οποίες εξετάζονται και αντιπα-

ραβάλλονται δύο από τις σηµαντικότερες περιόδους στην ιστορία του ∆υτικού πο-

λιτισµού, η αρχαία ελληνική (κυρίως η κλασσική) και η περίοδος της Αναγέννησης. 

 

Η Α΄ ενότητα (αρχαίος ελληνικός πολιτισµός) περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: γενικά 

χαρακτηριστικά, η εξέλιξη της τέχνης, ιδεολογία και πολιτική πραγµατικότητα 

στην τέχνη, η οργάνωση των θεατρικών αγώνων, µορφή και λειτουργία της αρ-

χαίας πόλης, ο ελληνικός πολιτισµός απέναντι στην αφροαµερικανική αµφισβήτη-

ση. 
 

Στη Β΄ ενότητα (πολιτισµός της Αναγέννησης) εξετάζονται τα θέµατα: γενικά χα-

ρακτηριστικά, ο ρόλος των Ουµανιστών, η εξέλιξη της τέχνης στην Ιταλία, πόλεις 

και πολεοδοµία. 
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Ε΄ Εξάµηνο 

 

���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 ∆ιδάσκων: ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης 

 

Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται η «γραφή» και η «ανάγνωση» ως δύο κορυφαία φαι-

νόµενα του πολιτισµού αλλά και ως σηµαίνουσες συνεκδοχές για µια αναγνωριστι-

κή πλοήγηση στον ωκεανό της λογοτεχνικής θεωρίας. H προσέγγιση είναι, κατά 

κύριο λόγο, ιστορική αλλά συνδυάζεται συχνά µε θεωρητικούς προβληµατισµούς 

που αφορούν στη χρήση των δύο όρων από την λογοτεχνική κριτική και τη θεωρία 

της λογοτεχνίας. 
 

H διερεύνηση της ιστορικής γενεαλογίας θα επικεντρωθεί σε κορυφαίες στιγµές 

της «τεχνολογίας» που διαµόρφωσε τις χρήσεις της γραφής και της ανάγνωσης δι-

αχρονικά. H διερεύνηση της ρητορικής υπόστασης των όρων, κατά την ανάλυση 

των έργων τέχνης, θα εστιάσει σε φηµισµένες αλληγορίες που καθιστούν τις έννοι-

ες «γραφή» και «ανάγνωση» κρίσιµα εργαλεία του κριτικού και λογοτεχνικού ι-

διώµατος. 
 

Άλλες σηµαντικές πλευρές του γνωστικού αντικειµένου περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 

οι κοινωνίες της προφορικότητας - προφορικός και γραπτός λόγος - τα αλφάβητα 

– συστήµατα γραφής - πάπυρος - περγαµηνή - χαρτί - µελάνι - συγγραφέας και 

αναγνώστης - το κοινό - παλαιογραφία - τυπογραφία - το µέλλον της γραφής και 

της ανάγνωσης. 
 

Mε κέντρο την ιστορία του βιβλίου εξετάζονται επίσης οι µεγάλες επαναστάσεις 

των µέσων στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού και συγκρίνεται συστηµατικά η επί 

δύο χιλιετίες κυριαρχία του βιβλίου µε τη διαφαινόµενη απειλή των νέων µέσων 

επικοινωνίας. Eπίσης εξετάζονται κυρίαρχες µεταφορές για το βιβλίο και τη βιβλι-

οθήκη στην ιστορία της λογοτεχνίας. 
 

Oρισµένα από τα κύρια θέµατα σε αυτήν την διερεύνηση είναι τα κάτωθι: 
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Tο Xειρόγραφο - O Kώδικας - Tο Bιβλίο στην Eποχή της Tυπογραφίας - Tο Bιβλίο από 

τον 15ο αι. έως σήµερα - Bιβλίο και Kινηµατογράφος - Bιβλίο και Hλεκτρονικός Yπο-

λογιστής - Tο Hλεκτρονικό Bιβλίο - Tο Mέλλον του Bιβλίου - Kαλλιτεχνική Bιβλιοδεσία 

- Kαλλιτεχνική Eικονογράφηση - Bιβλίο και Bιβλιοθήκη - Bιβλιολογικές Σπουδές. 

Βιβλιογραφία 

• Birkerts S. Οι Ελεγείες του Γουτεµβέργιου. Η µοίρα της ανάγνωσης στην 
ηλεκτρονική εποχή. Καστανιώτης, 1997. 

• Bolter J. D. Οι Μεταµορφώσεις της Γραφής. Μεταίχµιο, 2006. 

• Cavallo G. και Chartier R. (eds.) A History of Reading in the West.   
Polity Press, 1999. 

• Manguel Al. Η ιστορία της Ανάγνωσης. Λιβάνης, 1997. 

• Ong W. Προφορικότητα και Εγγραµµατοσύνη. Πανεπιστηµιακές Εκδό-
σεις Κρήτης, 1997. 

• Thomas R. Γραπτός και Προφορικός Λόγος στην Αρχαία Ελλάδα. Πανε-
πιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997. 

• Febvre L. και H. J. Martin. The Coming of the Book: the Impact of 
Printing 1450-1800. Verso, 1990. 

• Flusser V. Η Γραφή. Ποταµός, 2003. 

 

 

���� ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι 

 ∆ιδάσκων: ∆ιονύσης Καββαθάς 

 

Γενικός στόχος αυτού του µαθήµατος είναι η µετατόπιση της έννοιας της Αισθητι-

κής από την παραδοσιακή θεωρία των (καλών) τεχνών σε καθοδηγητική επιστήµη 

µιας πλέον µεντιοτεχνολογικής αντίληψης (αίσθησις). Ήδη από τα τέλη του 19ου 

αιώνα η Αισθητική δεν είναι παρά εφαρµοσµένη φυσιολογία (Nietzsche), το δε υ-

ποκείµενό της ένας τεχνολογικά υποστηριγµένος θεός (Freud). 
 

Η προτεινόµενη ερµηνεία της Γέννησης της τραγωδίας (Νίτσε) κάτω από µιντιο-

ιστορικούς όρους, παρουσιάζει το νεωτερικό έργο τέχνης «µουσικό δράµα», πέραν 

της ιδεαλιστικής παράδοσης, ως οπτικο-ακουστικό φαινόµενο (απολλώνιο-διονυ-

σιακό) που προαναγγέλλει την έλευση των νέων πολυµέσων. Το ολοκληρωµένο 

έργο τέχνης στο Βάγκνερ δε µιλά πια µόνο τη γλώσσα της εγγράµµατης κουλτού-

ρας, αλλά εγγράφεται ασυνείδητα, µέσω µιας άλλης ρητορικής (εικόνα και µουσι-

κή), απευθείας στο νευρικό σύστηµα του συλλογικού σώµατος. Η Αισθητική, α-

παλλαγµένη από τις υπερβατολογικές της αναφορές (νόηµα, αλήθεια),  αναδεικνύ-



 127 

127 

εται  σε τεχνο-επιστήµη που οργανώνει τον αντιληπτικό µας κόσµο µέσω οπτικο-

ακουστικών σχηµάτων (patterns). 

Βιβλιογραφία 

• Nietzsche. Η γέννηση της τραγωδίας. Σκόπελος: Εκδ. Νησίδες, 2001. 

• Nietzsche. Η περίπτωση Βάγκνερ. Εκδοτική Θεσσαλονίκης. 

• Philippe Lacoue-Labarthe. Μusica ficta (figures de Wagner). Paris, 
1991. 

• Friedrich A. Kittler. Musik und Mathematik I. Fink, München, 2006. 

• Adorno. Versuch über Wagner. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1952. 

 

 

���� ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι 

 ∆ιδάσκουσα: Ιωάννα Βώβου  
 

Θεωρητική προσέγγιση της µαζικής επικοινωνίας και των µέντια που την εξυπηρε-

τούν. Συζήτηση των θεµελιωδών εννοιών (σηµείο, λογισµικό, υλικό, µέσο) που 

βρίσκονται στη βάση κάθε επικοινωνιακής διαδικασίας και των σπουδαιότερων 

θεωρητικών µοντέλων που έχουν προταθεί για την ερµηνεία της µαζικής επικοινω-

νίας. Ήτοι, η µαζική επικοινωνία εξετάζεται αφενός µε τα εργαλεία της σηµειωτι-

κής, αφέτερου µε βάση το πολιτικό και κοινωνικό διακύβευµά της, όπως έχει σχη-

µατοποιηθεί σε «επικοινωνιακά µοντέλα». Οι θεωρίες που αναπτύσσονται έχουν 

στόχο να διασταυρώσουν διαφορετικά πρίσµατα δια µέσου των οποίων αντιλαµβα-

νόµαστε τα µέσα στην επικοινωνιακή διαδικασία και το ρόλο τους στη διαµόρφωση 

των κοινωνικών συνειδήσεων και του κοινωνικού χώρου. Σκοπός του µαθήµατος 

είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν το εννοιολογικό πλαίσιο µέσα 

στο οποίο αναπτύσσονται οι θεωρίες των µέσων, όπως και την κονωνική και ιδεο-

λογική διάστασή τους. 

 

Το µάθηµα θα ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή των φοιτητών, τη συζήτηση βάσει 

θεµελιωδών κειµένων και άρθρων, καθώς και την εκπόνηση και παρουσίαση ερ-

γασιών. 

Βιβλιογραφία 

• ∆ηµήτρης Κ. Ψυχογιός. Τι είναι τα Μέσα Επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώ-
της, 2003. 

• Ντ. ΜακΚουέιλ - Σβ. Βιντάλ (D. McQuail & Sv. Windahl). Σύγχρονα      
Μοντέλα Επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης, 2001. 
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• Dominique Wolton. Σκέψεις για την επικοινωνίας. Αθήνα: Σαββάλας, 
2005. 

• Βreton Philippe, Proulx Serge. L'explosion de la communication à l'aube 
du XXΙème siècle. Paris: La dιcouverte. 2002. 

• Grossberg Lawrence, Wartella Ellen A., Whitney Charles D., Wise J. 
Macgregor. Media Making. Mass Media in a Popular Culture. Sage Publi-
cations. 2005. 

• Kellner Douglas. Media Spectacle. London: Routledge, 2003. 

• Mattelart Armand, Mattelard Michèle. Histoire des théories de la com-
munication. La Découverte. 1995. 

 

 

Αναλυτική βιβλιογραφία διανέµεται και σχολιάζεται στο µάθηµα, καθώς 
και θεωρητικά κείµενα που πλαισιώνουν τις θεµατικές ενότητες που α-
ναπτύσσονται. 

 

���� ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 ∆ιδάσκων: Γιάννης Σκαρπέλος 
 

Το µάθηµα επιχειρεί να γνωρίσει στους φοιτητές το διεπιστηµονικό πεδίο που ανα-

δύθηκε τα τελευταία χρόνια από τη συνάντηση της σηµειολογίας, της κοινωνιολο-

γίας, της ανθρωπολογίας, της πολιτικής επιστήµης και των πολιτισµικών σπουδών. 

Οι έννοιες της «εικόνας» και του «πολιτισµού» αποτελούν την αφετηρία για να 

σκεφτούµε τη θέση της όρασης και της εικόνας στη µεταµοντέρνα κοινωνία. Πα-

ράλληλα, στην προσπάθεια να ξεπεράσουµε τις ριζωµένες από αιώνες αντιλήψεις, 

προκαταλήψεις και παραδοχές σχετικά µε την εικόνα, θα επιχειρήσουµε να µυη-

θούν οι φοιτητές σε νέες πρακτικές του βλέµµατος, µε εκπαιδευτικές εκδροµές σε 

χώρους καθόλου εκπαιδευτικούς. 

Βιβλιογραφία 

• Chris Jenks. Visual Culture. Routledge, 1995. 

• Nicholas Mirzoeff. An Introduction to Visual Culture. Routledge, 1999. 

• John A. Walker & Sarah Chaplin. Visual Culture: an introduction. Man-
chester University Press, 1997. 

• Ian Heywood and Barry Sandywell (eds). Interpreting visual culture: 
explorations in the hermeneutics of the visual. Routledge, 1999. 

• Jessica Evans and Stuart Hall (eds). Visual culture: the reader. SAGE - 
The Open University, 1999. 

• Elizabeth Chaplin. Sociology and visual representation. Routledge, 1994 

• Ρηγοπούλου Π. Το Σώµα: Ικεσία και Απειλή. Πλέθρον, 2003. 
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���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι 

 ∆ιδάσκουσα: Έφη Φουντουλάκη 

 

Θεµατική συνέχεια του µαθήµατος του Γ΄ εξαµήνου. Η περίοδος του Μπαρόκ εξε-

τάζεται βεβαίως στο κοινωνικό και ιστορικό της πλαίσιο, αλλά κυρίως αντιµετωπί-

ζεται ως περιπέτεια της µορφής και άρα ως ανανέωση του διαλόγου µε την τέχνη 

του παρελθόντος.  

Βιβλιογραφία 

• Monroe C. Beardsley. Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών. Αθήνα: Νεφέ-
λη, 1989. 

• Arnold Houser. Κοινωνική ιστορία της τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλβος, 
1984. 

• Kristin Lohse Belkin. Rubens. London: Phaidon Press, 1998.  

• Christopher Brown, Jan Kelch, Pieter van Thiel. Rembrandt: The Mas-
ter and his Workshop. New Haven, London: Yale University Press, Na-
tional Gallery Publications, 1991.  

• Ger Luijten, Ariane van Suchtelen (επιµ.). Dawn of the Golden Age. 
Northern Netherlandish Art 1580-1620. Amsterdam: Zwolle, Rijksmu-
seum, Waanders Uitgevers, 1993.  

• Peter Sutton. The Age of Rubens. Boston: Museum of Fine Arts, 1993. 

• Έλληνες θεοί και ήρωες στον καιρό του Ρούµπενς και του Ρέµπραντ, 
Αθήνα, Dordrecht, έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Ολλανδικό Ινστι-
τούτο, Dordrechts Museum, 2000. 

 

 

���� ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι (ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ) 

 ∆ιδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσοκανή 

 

1. Επικοινωνία µε τον ήχο: ο ήχος ως φυσικό και πολιτισµικό φαινόµενο 

(από τον θόρυβο και την κραυγή στο µουσικό και οµιλούµενο ήχο). 

2. Η ηχητική «κατασκευή» της πραγµατικότητας στο πεδίο της µυθικής 

σκέψης: µυθικά σύµβολα και συµβολισµοί του ήχου στην ελληνική µυ-

θολογία. 

3. Η έννοια του «ιερού» στο πλαίσιο της µυθικής σκέψης: µύθος και τελε-

τουργία. 

4. Η µουσική διαµόρφωση της κοινότητας µέσω της τελετουργικής της 

συγκρότησης. 
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5. Η µουσική τελετουργία και η οργάνωση του ψυχοκοινωνικού βίου 

(πρόληψη και θεραπεία της «αντι-κοινωνικής» συµπεριφοράς). 

Βιβλιογραφία 

• Paul  Diel. Ο συµβολισµός  στην  Ελληνική   Μυθολογία. Εκδόσεις Χα-
τζηνικολή, 1981. 

• Claude  Levi-Strauss.  Μυθολογικά: α) Το  ωµό  και  το µαγειρεµένο,                                           
β) Από το   µέλι  στη   στάχτη. Εκδ. Αρσενίδη, 2002, και  του  ιδίου,  το   
Μύθος και νόηµα: Μύθος  και µουσική. Εκδ. Καρδαµίτσα, 1986. 

• Gilbert   Rouget, La  musique et  la  transe. Ed.Gallimard,1980. 

• Margaret  Alexiou. Ο  τελετουργικός  θρήνος  στην  Ελληνική παράδο-
ση. Μορφωτικό Ίδρυµα  Εθνικής  Τραπέζης, 2002. 

• Χαρίκλεια  Τσοκανή. Η  κραυγή  της  Μέδουσας: από τον µύθο  στη  
µουσική.  Εκδ. Αλεξάνδρεια, 2006.  

 

 

���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ 

 ∆ιδάσκουσα: Χρυσάνθη Αυλάµη 

 

Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο θεµατικές ενότητες : α/  ανάλυση των βασικών ερω-

τηµάτων που θέτει η νεωτερική πολιτική φιλοσοφία όπως απαντούν στα έργα ση-

µαντικών εκπροσώπων της (µεταξύ των οποίων οι Μακιαβέλι, Χοµπς, Λοκ, Μοντε-

σκιέ, Ρουσσώ) β/ παρουσίαση των ιδεολογικών ρευµάτων του 19ου αιώνα (συντη-

ρητισµός, φιλελευθερισµός, σοσιαλισµός). Ενα σώµα φωτοτυπιών µε ενδεικτικά 

αποσπάσµατα διανέµεται σε κάθε µάθηµα  

 

Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου βασίζεται στα ακόλουθα 

κριτήρια : 

- προαιρετική εργασία : 30% 

- γραπτό εξετάσεων : 70% ή 100% 

Βιβλιογραφία 

• Paul  Diel. Ο συµβολισµός  στην  Ελληνική   Μυθολογία. Εκδόσεις Χα-
τζηνικολή, 1981. 

• Caillé Α., Lazzeri Ch., Sennelart, M., Histoire raisonnée de la philoso-
phie morale et politique, Παρίσι: La Découverte, 2001 

• Chabot, J.-L., Histoire de la pensée politique (XIXe et XXe siècle), Πα-
ρίσι: Μasson 1987 
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• ∆ρόσος ∆. (µετάφραση, επιµέλεια, επίµετρο), Αρετές και συµφέροντα Η 
βρετανική ηθική σκέψη στο κατώφλι της νεωτερικότητας, Αθήνα: Σαβ-
βάλας 2008 

• Farago, F., Les grands courants de la pensée politique, Παρίσι: Armand 
Colin 2003 

• Heywood, A., Eισαγωγή στην πολιτική, Αθήνα: Πόλις 2007 

• Ory, P. (επιµ.), Nouvelle histoire des idées politiques, Παρίσι: 
Hachette1987. 

• Pisier, E.(éd.), Histoire des idées politiques, Παρίσι: εκδ. PUF 2004. 

• Πλάγγεσης, Γ., Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, Θεσσαλονί-
κη: University Studio Press 2009 (διανέµεται) 

• Toucher, Y., Histoire des idées politiques, Παρίσι: εκδ.PUF 2006, 2τ. 

 
 

���� ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΩΝ ΜΜΕ 

 ∆ιδάσκουσα: Πατρίσια Κόκκορη 

 

Εισαγωγή στους κώδικες των ηλεκτρονικών µέσων και τις επικοινωνιακές συµβά-

σεις των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων ειδησεογραφίας, ντοκι-

µαντέρ, διαφήµισης, τηλεοπτικής παραγωγής, κινηµατογράφου και του πολυµεσι-

κού προϊόντος. Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της ε-

πικοινωνιακής λειτουργίας των διαφόρων ειδών από µια σηµειωτική κυρίως προ-

σέγγιση και η εξοικείωση µε την ορολογία της κριτικής αξιολόγησης. Συγκεκριµέ-

να, εξετάζονται ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και κινηµατογραφικά προϊόντα για να 

προσδιοριστούν οι τρόποι µε τους οποίους ψυχαγωγούν, παραπλανούν, πληροφο-

ρούν και πείθουν, και πως διαµορφώνουν γούστο και κοινωνική αντίληψη. Παράλ-

ληλα εξετάζεται η τάση µιας διαρκούς καινοτοµίας και κατά πόσο η µετατροπή των 

ειδών σε ορισµένες περιπτώσεις δεν συγκλίνουν στα κυρίαρχα µοντέλα – το Χολυ-

γουντιανό, το παραδοσιακά αφηγηµατικό- έτσι ώστε να  προσδιοριστεί ο βαθµός 

του αντιθετικού χαρακτήρα της πρωτοτυπίας προς τα κυρίαρχα µηνύµατα που 

προβάλλουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Επειδή το µάθηµα περιλαµβάνει οπτι-

κοακουστικές δραστηριότητες και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάσκηση του 

προφορικού λόγου, η ενεργός συµµετοχή συνιστάται γιατί προσδίδει κατάρτιση  

που η έντυπη διδακτέα ύλη είναι αδύνατον να προσφέρει. 

Βιβλιογραφία 

• Carole Rich. Writing & Reporting News: A Coaching Method. London: 
Wadworth, 2007. 
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• Vivienne Clark & Bill Malyszko. Complete A-Z Media and Film Hand-
book. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

• Gary Thompson. Rhetoric Through Media. Boston: Allyn and Bacon, 
1997. 

• J. Harris (ed.). Media Journal: Reading and Writing about Popular Cul-
ture. Boston: Allyn and Bacon, 1999. 

• Gill Branston & Roy Stafford. The Media Student’s Book. London: 
Routledge, 2000. 

 

 

���� ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 ∆ιδάσκων: Νίκος Λέανδρος 

 

Η βιοµηχανία των Μέσων βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο ριζικών αλλαγών καθώς 

η ενίσχυση του ρόλου των αγορών, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληρο-

φορίας και επικοινωνίας και η ψηφιοποίηση του περιεχοµένου µεταβάλλουν τους 

όρους του ανταγωνισµού και βασικά χαρακτηριστικά της αξιακής αλυσίδας. Η επί-

δραση των Μέσων στη συνολική λειτουργία του οικονοµικού µηχανισµού αναβαθ-

µίζεται όπως και η σηµασία τους ως κοινωνικού θεσµού. 

 

Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση των σύγχρονων εξελίξεων που διαµορφώ-

νουν τα νέα δεδοµένα στη βιοµηχανία των έντυπων και οπτικοακουστι-κών µέσων 

τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αρχικά θα συγκεντρώσουµε την προσοχή µας 

σε µια σειρά από συνδεδεµένα µεταξύ τους φαινόµενα που οδήγησαν στη διαµόρ-

φωση µιας παγκόσµιας αγοράς στο χώρο των Μέσων και στην ανάδειξη µιας µι-

κρής οµάδας γιγαντιαίων πολυεθνικών οµίλων που επεκτείνουν τη δράση τους σ’ 

ολόκληρο το φάσµα της επικοινωνίας και του πολιτισµού συγκεντρώνοντας τερά-

στια οικονοµική και πολιτική δύναµη. Από την άποψη αυτή ιδιαίτερη σηµασία έχει 

η συρρίκνωση του ρόλου του κράτους και η σχεδόν πλήρης κυριαρχία του εµπο-

ρευµατικού µοντέλου. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση της πληροφορίας και η επανά-

σταση στις τηλεπικοινωνίες οδηγούν στον πολλαπλασιασµό των διαύλων ενηµέ-

ρωσης και επικοινωνίας, στην αλλαγή της ίδιας της φύσης της επικοινωνίας, στο 

υπερκείµενο, τα πολυµέσα και σε µια νέα δικτυακή οικονοµία.   

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο αγορών στις οποίες απευθύνονται τα ΜΜΕ, δη-

λαδή αυτής του περιεχοµένου και της διαφηµιστικής αγοράς, θα µας απασχολή-
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σουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. 

Στα πλαίσια αυτά αναλύονται οι προτιµήσεις του Ελληνικού αναγνωστικού και τη-

λεοπτικού κοινού ανάλογα µε δηµογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά, διαχρονικά 

αλλά και σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα εξε-

τάζουµε την εξέλιξη των εθνικών εφηµερίδων στη χώρα µας, την άνοδο του τοπι-

κού και θεµατικού τύπου και των ειδικευµένων περιοδικών, τα δεδοµένα που 

προσδιορίζουν την αγορά του βιβλίου και τις συζητήσεις αναφορικά µε τη σηµασία 

και το ρόλο των µετρήσεων τηλεθέασης. 

 

Η τελική βαθµολογία εξαρτάται από την παρουσία, συµµετοχή στο µάθηµα και τις 

εργασίες κατά 40% και από τις εξετάσεις κατά 60%. 

Βιβλιογραφία 

• Ν. Λέανδρος. Πολιτική Οικονοµία των ΜΜΕ. Η Αναδιάρθρωση της Βιο-
µηχανίας των Μέσων στην Εποχή της Πληροφοριακής Επανάστασης. Α-
θήνα: Καστανιώτης, 2004.  

• Ν. Λέανδρος. Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στη Βιοµηχανία των Μέσων. 
Αθήνα: Καστανιώτης, 2008. 

• Σ. Παπαθανασόπουλος. Η Τηλεόραση στον 21ο Αιώνα. Αθήνα: Καστα-
νιώτης, 2005. 

• Θ. Σκούρας. Η Οικονοµική ∆ιάσταση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Αθήνα: Παπαζήσης, 2004. 

• Ρ. Παναγιωτοπούλου. Η Τηλεόραση Εκτός των Τειχών. Αθήνα: Καστα-
νιώτης, 2004. 

• Ν. Λέανδρος. Μαζικά Έντυπα Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονοµικές 
και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις ∆ελφίνι, 1992. 

 

 

���� ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Γιάννα Κική 

Το µάθηµα αυτό αναλύει τους κανόνες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας που           

ισχύουν στο δίκαιό µας, και τους αντιµετωπίζει σε συγκριτική διάσταση, υπό την 

οπτική των σχετικών ρυθµίσεων και ξένων έννοµων τάξεων. 
 

Οι ανωτέρω κανόνες, ως κανόνες καταναγκαστικοί, εδράζονται κατ' αρχήν στο Σύ-

νταγµα και στο νόµο και, ως κανόνες αυτορύθµισης, εδράζονται σε κώδικες συ-

µπεριφοράς και ηθικής, τους οποίους υιοθετούν είτε οι ενώσεις ιδιοκτητών των 

µέσων ενηµέρωσης είτε οι επαγγελµατικές ενώσεις των δηµοσιογράφων. 
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Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα παρουσιασθούν πρακτικά παραδείγµατα και 

ασκήσεις από την επικαιρότητα, προκειµένου να εµπεδωθεί ο τρόπος εφαρµογής 

των κανόνων δεοντολογίας στη δηµοσιογραφική καθηµερινότητα. 

Βιβλιογραφία 

• Γ. Κική. ∆ίκαιο της πληροφόρησης. Εκδ. Προσκήνιο, 1998. 

• Μ. Παπάζογλου. Κανόνες ∆εοντολογίας στον Τύπο - Ραδιόφωνο – Τη-
λεόραση Πειθαρχικό ∆ίκαιο. Εκδ. ΄Ελλην, 1995. 

 

 

���� ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι 

 ∆ιδάσκουσα: Μαριάννα Ψύλλα 

 

Το µάθηµα αυτό έχει ως βασικό στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη γνώση των 

βασικών µηχανισµών της επικοινωνιακής δράσης στη σφαίρα του πολιτικού. Εξε-

τάζονται έτσι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους κατόχους της εξουσίας 

και τους πολίτες, στα πλαίσια λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος. Βασικές έν-

νοιες-κλειδιά του "πολιτικού", όπως η εξουσία, η νοµιµοποίηση, η πολιτική απόφα-

ση διερευνώνται κάτω από το πρίσµα της επικοινωνιακής δράσης στα πλαίσια του 

"δηµόσιου χώρου". 
 

Το µάθηµα επιχειρεί σ' ένα πρώτο στάδιο να αναλύσει τις διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις της πολιτικής επικοινωνίας. Στη συνέχεια αναλύονται οι τεχνικές της 

πολιτικής επικοινωνίας δηλαδή τα µέσα που έχει στη διάθεσή της σήµερα η πολιτι-

κή επικοινωνία όπως είναι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, το πολιτικό µάρκετινγκ 

και οι σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης, καθώς και η πολιτική διαφήµιση. ∆ιε-

ρευνώνται επίσης οι πρακτικές της πολιτικής επικοινωνίας σε σχέση µε τις δοµές 

εξουσίας (προεκλογική πολιτική επικοινωνία, επικοινωνία στη διάρκεια άσκησης 

της εξουσίας όπως κυβερνητική, κοµµατική, δηµόσια, τοπική καθώς και συµµετο-

χική πολιτική επικοινωνία δηλαδή συµµετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση 

και στην πολιτική απόφαση. 

Βιβλιογραφία 

• Μ. Ψύλλα. Η πολιτική ως δράση και λόγος. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. ∆αρ-
δανός, 2003. 

• J. Gerstlé. La communication politique. Paris, RUF, 1992. 

• P. Muller και Y. Surel. L’analyse des politiques publiques. Paris: Mont-
chrestien, 1998. 



 135 

135 

• Ν. ∆εµερτζής. Πολιτική Επικοινωνία (∆ιακινδύνευση, ∆ηµοσιότητα, ∆ια-
δίκτυο). Αθήνα: Παπαζήσης, 2002. 

• D. Wolton. Σκέψεις για την επικοινωνία. Αθήνα: Σαββάλας, 2005. 
 
 

���� ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚH ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

 ∆ιδάσκουσα: Μπέττυ Τσακαρέστου 

 

Το µάθηµα «Κοινωνικά Ζητήµατα και Επιχειρηµατικές Πρακτικές» έχει σεµιναριακό 

χαρακτήρα. Παρουσιάζουµε και συζητούµε για τους νέους δρόµους της κοινωνικής 

και επιχειρηµατικής σκέψης και δράσης. Αναζητούµε τα πεδία σύγκλισης και αλλη-

λεπίδρασης, αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις και α-

ντιπαραθέσεις δύο κόσµων επιστηµόνων και επιχειρηµατιών της γνώσης που κα-

λούνται σήµερα να συµβιώσουν, συχνά δε και να συνεργασθούν. 

Θεµατικοί άξονες 

1. Ποιά είναι τα σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα σήµερα; Ο ρόλος και οι 

ευθύνες του Κράτους, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των πολιτών. Ορ-

γάνωση οµάδων εστίασης. Παρουσίαση διεθνών ερευνών. 

2. Περιβάλλον: Απο τη διάσκεψη του Ρίο στη διάσκεψη του Γιοχάνεσ-

µπουργκ. Το Πρωτόκολλο του Κυότο. Αναµετρήσεις/ συγκρούσεις και συ-

νεργασίες Κρατών, ΜΚΟ και επιχειρήσεων. Περιβαλλοντική συνείδηση και 

εκπαίδευση των πολιτών σε όλο τον κόσµο. Ο ρόλος της Επικοινωνίας. 

3. Κοινωνική συνοχή, κοινωνικός αποκλεισµός. Οι πτυχές του προβλήµατος. 

Ποιός είναι ή θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων; Η Πράσινη Βί-

βλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Φήµη: Φαίνεσθαι και πραγµατικότητα. Η επικοινωνία των εταιριών και η 

ανάπτυξη των µαρκών στην εποχή της υπευθυνότητας. Ερευνητικά αποτε-

λέσµατα του Ινστιτούτου Φήµης. 

5. Επιχειρήσεις και Κοινωνία. Σύγκρουση και διάλογος. Εταιρικά σκάνδαλα, 

κινήµατα ενάντια στην παγκοσµιοποίηση αλλά και συνεργασία του δηµόσι-

ου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τοµέα. Από την πρωτοκαθεδρία των 

µετόχων (shareholders) στους κοινωνικούς µετόχους (stakeholders). Συµ-

µέτοχοι στην ευθύνη και στα οφέλη; Αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού ∆ια-

λόγου των Κοινωνικών Μετόχων. 

6. Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώµατα. Παραβιάσεις και καλές επιχειρη-

µατικές πρακτικές σεβασµού τους. Ανάλυση περιπτώσεων. 
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7. Η κοινωνική ευθύνη των Μέσων Επικοινωνίας. Θεαµατικότητες/ακροαµα-

τικότητες/πολιτική επιρροή και οικονοµική - κοινωνική λογοδοσία. 

8. Επιχειρηµατική & κοινωνική καινοτοµία. Πώς µπορεί µία κοινωνία να εν-

θαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάχυση της καινοτοµίας και τη γνώσης; 

Καινοτόµες προσεγγίσεις σε παλιά και νέα προβλήµατα. Συζήτηση περι-

πτώσεων. 

9. Ψηφιακό χάσµα. Ποιός είναι ο ρόλος και η ευθύνη του κλάδου των Νέων 

Τεχνολογιών της Επικοινωνίας;\ 

 

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

1. ∆ιαλέξεις-συζητήσεις- προσκλήσεις οµιλητών 

2. Μελέτη εµπειρικών δεδοµένων 

3. Ερευνητικές οµαδικές εργασίες - Παρουσιάσεις 

Τρόπος αξιολόγησης 

1. Ενεργός συµµετοχή στην τάξη 

2. Προφορική υποστήριξη εργασιών 

3. Παράδοση φακέλου εργασιών 

 

Βιβλιογραφία 

• Μάλγκαν Τζεφ. Αλληλένδεση. Η ευθύνη, οι επιχειρήσεις και η εξουσία 
στον αιώνα που ανατέλλει. Εκδόσεις Καστανιώτη, 1997. 

• Ρίντλευ Ματ. Οι ρίζες της Αρετής. Εκδόσεις Καστανιώτη, 1996. 

• Zuboff Shoshana, Maxim James. The Support Economy. Why Corpora-
tions are failing Individuals. Allen Lane, the Penguin Press, 2002. 

• Willmott Michael. Citizen Brands. Putting Society at the heart of your 
Business. John Wiley, 2001. 

• Bakan Joel. The Corporation: The pathological pursuit of profit and 
power. Free Press, 2004. 

• Carnoy Martin. Sustaining the New Economy. Work, Family and Com-
munity in the Information Age. Russel Sage Foundation/Harvard, 2000, 
2002. 

• Λασκούν Πιέρ. ∆ιαφθορά. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003 

• Ρεβώ ντ’ Αλλόν Μυριάµ. Πρέπει η πολιτική να γίνει ηθική; Εκδόσεις της 
Εστίας, 2004. 

• Σεν Αµάρτυα. Για την Ηθική και την Οικονοµία. Εκδόσεις Καστανιώτη. 

• Μακρυδηµήτρης Αντώνης. Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. Μεταµε-
σονύκτιες εκδόσεις, 2002. 
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ΣΤ΄ Εξάµηνο 

 

���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 ∆ιδάσκων: Γιάγκος Ανδρεάδης 

 

Το µάθηµα αυτό περιλαµβάνει: 

α) Μια µεθοδολογική εισαγωγή στις έννοιες της ιστορίας και του θεάτρου. 

Εδώ επιχειρείται η κατά το δυνατόν ανταλλαγή των όρων αυτών από 

στοιχεία πολιτιστικού υπερκαθορισµού (των αυτονόητων) και επιστηµο-

νικοφανείς σχηµατοποιήσεις. 

β) Μια υποχρεωτικά συνοπτική διαχρονική διαδροµή από το προϊστορικό 

θέατρο στα κλασικά θέατρα (Ελλάδα, Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία), το µεσαιω-

νικό και τα λαϊκά θέατρα στις διάφορες εκδοχές τους και το νεότερο 

θέατρο από την Αναγέννηση (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία) ως και 

τις µέρες µας. 

γ) Τις παραδειγµατικές αναγνώσεις έργων από την Αρχαιότητα, την Αναγέν-

νηση, και τον 19ο αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρονται η Ορέστεια, η Αντιγόνη, 

ο ΄Αµλετ, οι Βρυκόλακες. 

 

 

���� ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ 

 ∆ιδάσκων: ∆ιονύσης Καββαθάς 

 

Η αισθητική των µέσων εργάζεται στη βάση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων για 

τη δηµιουργία µορφών αισθητικής εµπειρίας, οι οποίες υπερβαίνουν τις παραδοσια-

κές έννοιες του «υποκειµένου-δηµιουργού» µε καθορισµένη ταυτότητα και  του «έρ-

γου» ως ενός σταθερού αντικειµένου. Η λογική έννοια των «δυνατών» κόσµων που 

συνέλαβε ο Leibniz κατά τον 17ο αιώνα γίνεται σήµερα πραγµατικότητα. 
 

Στόχος της εν λόγω αισθητικής δεν είναι η παραγωγή ή η φιλοσοφική κριτική έρ-

γων τέχνης, ούτε η µορφοποίηση ενός δεδοµένου υλικού, αλλά η εκ νέου θεµατο-

ποίηση  της καντιανής έννοιας του χώρου και του χρόνου κάτω από ψηφιακές συνθή-
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κες. Σηµείο αφετηρίας του µαθήµατος αποτελεί η υπόθεση ότι οι υπολογιστικές µηχα-

νές µπορούν να καταγράψουν, να επεξεργαστούν και να µεταβιβάσουν ό,τι είναι α-

δύνατο για το συµβολικό σύστηµα της γλώσσας: το πραγµατικό.  
 

Βιβλιογραφία 

• Vilem Flusser. Η γραφή, 2η έκδοση. Αθήνα: Ποταµός, 2006.  

• Μ. Heidegger. Η Προέλευση του Έργου Τέχνης. Αθήνα: Εκδ. ∆ωδώνη, 
1986. 

• W. Benjamin, «Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγι-
µότητάς του», στο: ∆οκίµια για την Τέχνη. Αθήνα: εκδ. Κάλβος, 1978. 

• Friedrich A. Kittler. Γραµµόφωνο, Κινηµατογράφος, Γραφοµηχανή. Α-
θήνα: Εκδ. Νήσος, 2005. 

 

 

���� ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ι 

 ∆ιδάσκων: Γιώργος Βέλτσος 

 

Στο µάθηµα αυτό το σώµα ως έκφραση είναι το ζητούµενο, διότι το σώµα µε τις πιο 

άµεσες και πιο απόµακρες δυνάµεις του, µιλά και µας διδάσκει για το πεπρωµένο 

µας. Η θεωρία της επικοινωνίας συνεπώς και ως φυσιολογία οφείλει να εξετάζει τις 

«µεταφορές» του σώµατος, διότι κατά τον Nietzsche, «όλα ξεκινούν από το σώµα». 

Κλινική, φυλακή, επιτήρηση, σεξουαλικότητα, τρέλα, ιδού µια σειρά θεµάτων που 

επεξεργάζεται η «γενεαλογία» του Michel Foucault, σηµαντικού επίγονου του Nietz-

sche. Συγχρόνως, θέατρο, χορός, µιµική, ιδού µια άλλη κατηγορία της σωµατικής 

«µεταφοράς» που επεξεργάζεται ο Artaud και οι σύγχρονοι µελετητές του όπως ο 

Derrida. 

 

Σώµα και πολιτισµός: αυτές οι δύο θεµατικές, συµπληρώνουν τον κύκλο των δύο 

προηγούµενων εξαµήνων µιας Θεωρίας της Επικοινωνίας του λόγου και του κειµένου. 

 

 

 

 

 

 



 139 

139 

���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ 

 ∆ιδάσκουσα: Έφη Φουντουλάκη 

 

Θεµατική συνέχεια του µαθήµατος Ιστορία της Τέχνης Ι του Ε΄ εξαµήνου. Ο αιώνας 

των Φώτων, η Γαλλική Επανάσταση και ο 19ος αιώνας είναι οι περίοδοι κατά τις ο-

ποίες µπορεί να ανιχνευτεί η γέννηση της λεγοµένης µοντέρνας τέχνης. 

 

Η µοντέρνα τέχνη εξετάζεται ως συνέχιση και ανανέωση της παράδοσης. Κάτω από 

αυτό το πρίσµα, ο διάλογος µε την τέχνη του παρελθόντος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον, καθώς νέα καλλιτεχνική δηµιουργία και νέο βλέµµα προς το παρελθόν είναι δια-

δικασίες ταυτόχρονες, συµπληρωµατικές και αδιαχώριστες.  

 

Κατά τις προσεγγίσεις της µοντέρνας τέχνης τίθενται ορισµένα ερωτήµατα τα οποία 

είναι σήµερα όσο ποτέ επίκαιρα. Η αρχή του 21ου αιώνα υπαγορεύει µια ερµηνευτική 

και κατά συνέπεια µορφολογική επανεξέταση της γέννησης και της πορείας της µο-

ντέρνας τέχνης.  

 

Βασικό ερώτηµα γύρω από το οποίο θα στραφεί η ανάλυση είναι το εάν και κατά πό-

σον η µοντέρνα τέχνη ανέτρεψε τους παραδοσιακούς εικαστικούς κώδικες, ή εάν η 

θέση αυτή στηρίζεται σε έναν από τους µύθους της ιδεολογίας του µοντερνισµού. 

 

Βιβλιογραφία 

• Art in Theory 1815-1900. Blackwell Publishers Ltd., 1998. 

• Julio Carlo Argan. Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης. Πανεπιστηµιακές Εκ-
δόσεις Κρήτης, 1998. 

• Hugh Honour. Neo-classicism. London: Penguin Books, 1991. 

• Mario Praz. The Romantic Agony. Oxford University Press, 1970. 

• René Juliian. Le mouvement des arts du romantisme au symbolisme. 
Paris: Albin Michel, 1989. 

• Νίκη Λοϊζίδη. Οι µεταµφιέσεις της τέχνης και οι ψευδαισθήσεις της κρι-
τικής. Αθήνα: Νεφέλη, 1999. 

• Νίκος ∆ασκαλοθανάσης. Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείµενο από τον 
19ο στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Άγρα, 2004. 
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���� ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι 

 ∆ιδάσκων: Γιώργος-Μιχαήλ Κλήµης 

 

H Στρατηγική ∆ιοίκηση δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να ‘δει’ έναν οργανισµό/ 

επιχείρηση ολιστικά, µε απώτερο σκοπό να αναγνωρίσει, να δηµιουργήσει και να 

διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα. Στην εποχή µας, που ακόµη και οι 

µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί ανταγωνίζονται για χρηµατοδότηση, η έννοια του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος καθίσταται πλέον σηµαντική. 

 

Το πρώτο αυτό µέρος επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών θεµάτων που 

αναπτύσσονται από την κλασσική προσέγγιση της στρατηγικής και βασίζεται κυ-

ρίως στην σχολή του Σχεδιασµού (Design School). 

 

To Τρίπτυχο που ακολουθείται είναι: Ανάλυση – Επιλογή – Εφαρµογή της στρατηγι-

κής. 
 

Ο φοιτητής διδάσκεται τα βασικά εργαλεία σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια µε 

απώτερο στόχο την διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων. 
 

Αναλυτικότερα σε κάθε στάδιο διδάσκονται: 

� ΑΝΑΛΥΣΗ: Εργαλεία ανάλυσης µάκρο- και µίκρο -περιβάλλοντος της 

επιχείρησης. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, πό-

ροι, δεξιότητες, ικανότητες και κουλτούρα. Σύνθεση των παραπάνω σε 

ανάλυση Α∆ΕΑ (SWOT) για την επισήµανση των στρατηγικών θεµάτων 

της επιχείρησης. 

� ΕΠΙΛΟΓΗ: Στρατηγικές ανάπτυξης, διάσωσης, αναστροφής κ.ά. Ανά-

πτυξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Στρατηγική 

προϊόντων υπηρεσιών σε αγορές. Τρόποι επιλογής στρατηγικής. 

� ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ∆οµές επιχείρησης, αξιολόγηση και παρακολούθηση στρα-

τηγικής εφαρµογής. 

Βιβλιογραφία 

• Παπαδάκης Β. Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Ε-
µπειρία. Τόµος Α, 4η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, 2002. 

• Παπαδάκης Β. Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Ε-
µπειρία. [Τόµος B. Μελέτες περιπτώσεων]. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, 
2002. 
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• Grant, R. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Science, UK, 
2004. 

• Gibson R. (ed.) Η επιχείρηση του µέλλοντος. Αθήνα: Καστανιώτης, 
2001. 

 

 

���� ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ∆ιδάσκoυσα: Ανδροµάχη Γκαζή 

 

Η µάθηση είναι µια διαδικασία που σχετίζεται µε την ενεργό εµπειρία. Είναι αυτό 

που προκύπτει όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσµο. Μπορεί 

να αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσης, κατανόησης, συνειδητοποίησης, αυ-

τογνωσίας, ιδεών, αξιών και συναισθηµάτων ή, ακόµη, τη βελτίωση της ικανότη-

τας να σκεφτόµαστε. Η άτυπη µάθηση είναι ποιοτικά διαφορετική από τη µάθηση 

σε χώρους τυπικής εκπαίδευσης, καθώς λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια µιας 

δραστηριότητας διάθεσης του ελεύθερου χρόνου και άρα έχει χαρακτήρα προαιρε-

τικό, ενώ, επιπλέον, κατευθύνεται και εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από το 

υποκείµενο που «µαθαίνει».   

 

Η συνολική εµπειρία που αποκοµίζουµε από την επίσκεψη σε έναν χώρο πολιτι-

σµού (έκθεση, θέατρο, µουσείο, αίθουσα συναυλιών, πινακοθήκη, ιστορική τοπο-

θεσία, αρχαιολογική θέση, κ.οκ.) είναι πολύπλευρη και έχει –µεταξύ άλλων- πολλά 

χαρακτηριστικά άτυπης µάθησης.  

 

Το µάθηµα προσεγγίζει το θέµα υπό το πρίσµα των σύγχρονων επιστηµολογικών 

προσεγγίσεων για τη γνώση και τη µάθηση και στη συνέχεια προσφέρει τα µεθο-

δολογικά εργαλεία για το σχεδιασµό δραστηριοτήτων παιδαγωγικής του ελεύθε-

ρου χρόνου σε χώρους πολιτισµού.  

 

∆ιαρθρώνεται γύρω από τους εξής βασικούς άξονες: 

� Τι είναι γνώση και τι είναι µάθηση; 

� Θεωρίες της γνώσης και θεωρίες της µάθησης 

� Θεωρίες της εκπαίδευσης και η εφαρµογή τους σε χώρους πολιτισµού 

� Άτυπη µάθηση – ∆ια βίου µάθηση και τα χαρακτηριστικά τους 

� Στυλ ή τρόποι µάθησης 

� Η θεωρία των πολλαπλών εφυιών  
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� Εποικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική πολιτιστικών φορέων 

� Προγράµµατα σε χώρους πολιτισµού  

� Μεθοδολογία και σχεδιασµός 

� Παραδείγµατα 

 

∆ιανέµεται φάκελος σηµειώσεων. 

 

Η αξιολόγηση του µαθήµατος βασίζεται στη συνεπή και ενεργό συµµετοχή στο µά-

θηµα [10%], στην εκπόνηση εργασίας [40%]  και σε γραπτές εξετάσεις [50%]. 

 

Βιβλιογραφία 

• Άλκηστις. Μουσεία και Σχολεία, ∆εινόσαυροι και Αγγεία. Αθήνα: Ελλη-

νικά Γράµµατα, 19962. 

• Falk, J. and Dierking, L. Learning from Museums: Visitor Experiences 

and the Making of Meaning. AltaΜira Press, 2000. 

• Gardner, G. Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. 

New York: Basic Books, 1983. 

• Hein, G. Learning in the Museum. London: Routledge, 1998. 

• Hooper-Greenhill, E. The Educational Role of the Museum. London: 

Routledge, 1999. 

• Hooper-Greenhill, E. «Σκέψεις για τη µουσειακή εκπαίδευση και επι-
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���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 ∆ιδάσκoυσα: Χρυσάνθη Αυλάµη 

 

Η σχέση ιστορίας και τύπου απασχολεί (αναπόφευκτα) τους µελετητές της νεότε-

ρης και της σύγχρονης εποχής.  Ο τύπος ως µέσο που αφηγείται την ιστορία  µε τη 

µορφή της καθηµερινότητας συνιστά για τον ιστορικό µια πηγή πλούσια και ποικι-

λόµορφη. Ταυτόχρονα όµως τον καλεί σε διαρκή επαγρύπνιση : οι ιδεολογικο-

πολιτικές χρήσεις των γεγονότων αλλά και οι κάθε είδους ενορχηστρώσεις µε α-

ντικείµενο τον τύπο,  απαιτούν από τον ιστορικό προσεκτική αξιολογήση, επιλογή 

και σύγκριση των µαρτυριών. 

  

Θεµατική ενότητα: Λογοκρισία, προπαγάνδα και ΜΜΕ στα καθεστώτα της 4ης Αυ-

γούστου και της 21ης Απριλίου 

 

Το µάθηµα έχει θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισµό: 

 

α. θεωρητικός προσανατολισµός  

• ανάλυση της σχέσης ιστορίας και τύπου :  ο τύπος ως πηγή για την ιστορία 

/ ο τύπος ως παράγοντας της ιστορικής εξέλιξης εξοικείωση µε πτυχές της  

ιστορίας του ελληνικού τύπου του 20ου αιώνα.  

 

β. Πρακτικός προσανατολισµός  

• επίσκεψη και εκπόνηση εργασιών στα αρχεία (Παλιό καπνεργοστάσιο της 

οδού Λένορµαν, ΕΛΙΑ, ΑΣΚΙ, αρχεία της ΕΡΤ κ.α.)  

 

∆ιανέµεται φάκελος σηµειώσεων και φωτοτυπιών επιλεγµένων άρθρων 

 

Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου βασίζεται στα ακόλουθα 

κριτήρια : 

- υποχρεωτική εκπόνηση εργασιών (οι φοιτητές επιλέγουν το αντικείµενο 

της εργασίας στο πλαίσιο της θεµατικής ενότητας του µαθήµατος και ανα-

ζητούν τις πηγές τους στα αρχεία): 50% 

- γραπτό εξετάσεων: 50%  
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Η θεµατκή βιβλιογραφία διανέµεται στο µάθηµα 
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���� ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 ∆ιδάσκουσα: Ιωάννα Βώβου  

 

Το µάθηµα αυτό προτείνει τη συζήτηση της ανθρωπολογικής προσέγγισης στις κοι-

νωνικές έρευνες για τη µαζική επικοινωνία, τα µέσα και τη δράση τους, η οποία εί-

ναι απαραίτητη για την κατανόηση των κοινωνικών συµπεριφορών που διαµορφώ-

νονται από τα µηνύµατα των µέσων και που εκδηλώνονται στο κοινωνικό περιβάλ-

λον. Η εξέλιξη των κοινωνιολογικών ερευνών και των πολιτισµικών σπουδών στο 

πεδίο της επικοινωνίας και της µαζικής κουλτούρας, οδηγούν το κέντρο του ενδι-

αφέροντος στη διαδραστική διαδικασία που επιτελείται µεταξύ µέσου, µηνύµατος 

και πρόσληψης. Τα µέσα επικοινωνίας αποτελούν έκφραση ενός συστήµατος α-

ξιών, ιστορικά καθορισµένου και αντιπροσωπευτικού των πολιτιστικών εκφάνσεων 

µιας κοινωνίας. Εποµένως, τα µαζικά µέσα καθορίζονται από το κοινωνικό πλαίσιο 

αλλά, συγχρόνως, προσδιορίζουν την κοινωνική συµπεριφορά και συµβάλλουν στη 

διαδικασία κατασκευής πολλαπλών κοινωνικών ταυτοτήτων και συµβολικών τό-

πων, χρησιµοποιώντας, προσαρµό-ζοντας και δηµιουργώντας κώδικες, σύµβολα 

και τελετουργίες επικοινωνίας.  

 

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των κοινωνιολογικών και ανθρωπολογικών ερευνών 

επικεντρώνεται στην παρατήρηση της καθηµερινής ζωής, των κοινωνικών θεσµών, 

των χώρων εργασίας και διασκέδασης, των καθηµερινών συµπεριφορών, συµπε-

ριλαµβάνοντας ολοένα και περισσότερο την παρατήρηση της λειτουργίας των µη-

νυµάτων των µέσων στη διαµόρφωση κοινωνικών συµπεριφορών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η προβληµατική του  µαθήµατος επικεντρώνεται στο να εξεταστεί 

τόσο το τι κάνουν τα µέσα στους ανθρώπους, όσο και το τι κάνουν οι άνθρωποι µε 

τα µέσα επικοινωνίας. Το µάθηµα εστιάζει στη συµβολική παρουσία που σκηνοθε-

τούν όλα τα µέσα, από τα παραδοσιακά (Τύπος, ραδιόφωνο, κινηµατογρά-φος, 

τηλεόραση) έως τα νέα µέσα (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο…)  τόσο σε επίπεδο πα-

ραγωγής του µηνύµατος όσο και σε επίπεδο πρόσληψης και διαµόρφωσης συµπε-

ριφορών, στα πλαίσια των προοπτικών των τεχνολογικών εξελίξεων και των ε-

ναλλακτικών και ευέλικτων χρήσεων των µέσων. Η κατανόηση των κανόνων, των 

µηχανισµών, των συµβόλων και των πλαισίων αναπαράστασης του κόσµου που 

µας περιβάλλει, έτσι όπως οργανώνονται από τα «µέσα» αποτελούν τους βασικούς 

άξονες που θα αναπτυχθούν στο µάθηµα. 
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Η βασική υπόθεση του µαθήµατος είναι ότι η κοινωνιολογία των συµβόλων βρίσκε-

ται στην καρδιά της κοινωνιολογίας των µέσων. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της 

δια-δράσης, όπως και αυτές της ‘τελετουργικής’ διαµόρφωσης, της ‘δραµατουργί-

ας’ και της σκηνοθεσίας της καθηµερινής δραστηριότητας ενεργοποιούν-ται στη 

σύγχρονη διαµεσολαβηµένη κοινωνία µε συγκεκριµένους τρόπους που καλούµαστε 

να αναλύσουµε. Η σκηνοθεσία των γεγονότων από τα µέσα, η κοινωνική κατα-

σκευή της πραγµατικότητας και οι τρόποι σύστασης και δόµησης της εµπειρίας µέ-

σα από πρότυπα, σύµβολα και ρόλους αποτελούν µηχανισµούς για να επιτευχθεί 

το πέρασµα από το πραγµατικό στο συµβολικό επίπεδο. Ο τρόπος µε τον οποίο δι-

αµορφώνεται η κοινωνική συµπεριφορά από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και από 

τη χρήση των τελευταίων από το κοινό, τόσο σε συµβολικό επίπεδο όσο και µέσα 

από κοινωνικές εκφράσεις εξετάζεται µέσα από διαφορετικά παραδείγµατα.  

 

Συγκεκριµένα, το µάθηµα στοχεύει να αναλύσει την αντίληψη που διαµορφώνουν 

τα µέσα επικοινωνίας για θέµατα που απασχολούν την κοινωνία, όπως είναι τα ζη-

τήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, πολιτικού διαλόγου, εκλογικής συµπεριφοράς, 

πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών, ζητηµάτων ηθικής. Επίσης µε ζητήµατα που 

έχουν να κάνουν µε καταναλωτικές συµπεριφορές, µε τον καθηµερινό τρόπο ζωής, 

µε τις ανθρώπινες σχέσεις και µε την ψυχαγωγία. Η τελετουργία που χαρακτηρίζει 

την κατανάλωση των µέσων (σύσταση πραγµατικών και πλασµατικών κοινοτήτων, 

συνήθειες και κώδικες πρόσληψης, δυναµικές δράσης και αντίδραση) αποτελούν, 

επίσης, αντικείµενο συζήτησης του µαθήµατος. 

 

Με αναφορές στην κοινωνιολογία και στην ανθρωπολογία των µέσων, η προβλη-

µατική του µαθήµατος θα εστιάσει στο να προσδιορισθεί σε ποιο βαθµό και µε ποιο 

τρόπο ορίζεται η σχέση κοινωνικής συµπεριφοράς και µέσων επικοινωνίας και στο 

να συσχετισθεί µε κοινωνικές τάσεις όπως ο συντηρητισµός, ο κυνισµός και η κοι-

νωνική αποξένωση τη στιγµή που η υπόσχεση ειδικά των ‘νέων µέσων’ είναι αυτή 

της ευρείας κοινωνικής συµµετοχής. Οι διαδικασίες αναγωγής της πραγµατικότη-

τας σε κοινή αντίληψη, ο ρόλος του µύθου, η δηµιουργία και η αναπαραγωγή στε-

ρεοτύπων, η δηµιουργία ιδιαίτερων κοινοτήτων πρόσληψης και η διαµόρφωση 

συλλογικών ταυτοτήτων κοινού αποτελούν επίσης αντικείµενα µελέτης.  
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Αναλυτικότερη βιβλιογραφία διανέµεται και σχολιάζεται στο µάθηµα, καθώς 
και θεωρητικά κείµενα και σηµειώσεις που πλαισιώνουν τις θεµατικές που 
αναπτύσσονται. 
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���� ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 ∆ιδάσκων: Νίκος Λέανδρος 

 

Η ραγδαία διάδοση του διαδικτύου και η µετάβαση ενός αυξανόµενου όγκου της 

οικονοµικής δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο µεταβάλλουν µε ραγδαίους ρυθ-

µούς την καθηµερινότητά µας, τον τρόπο µε τον οποίο εργαζόµαστε, επικοινωνού-

µε και ψυχαγωγούµαστε. Όσον αφορά τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του δια-

δικτύου µπορούµε να διακρίνουµε µια διαχρονική συνέχεια που προσδιορίζεται 

από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και την ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήµατος. 

Όµως, όσον αφορά τις κοινωνικές επιδράσεις, υπάρχει µια σαφέστατη διάκριση 

ανάµεσα σε µια πρώτη περίοδο κατά την οποία το διαδίκτυο είναι υπόθεση µιας ε-

πιστηµονικής ελίτ – και άρα η σηµασία του για την ευρύτερη κοινωνία είναι περιο-

ρισµένη- και σε µια δεύτερη περίοδο κατά την οποία το διαδίκτυο διαδίδεται µε 

πρωτοφανείς ρυθµούς επηρεάζοντας ουσιαστικά την κοινωνική λειτουργία και τον 

οικονοµικό µηχανισµό. Πώς όµως και γιατί συνέβη αυτή η ανατροπή; Ποιά είναι τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου ως επικοινωνιακού συστήµατος; Πώς 

συνδέεται η διαδικασία δικτύωσης των υπολογιστών µε την ανάδειξη ενός νέου τε-

χνο-οικονοµικού παραδείγµατος υπό την επίδραση της ευρύτερης επανάστασης της 

πληροφορικής; Και το σηµαντικότερο: τι δυνατότητες και κινδύνους δηµιουργεί η 

µετάβαση στη δικτυακή οικονοµία και κοινωνία; Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά 

έχει καθοριστική σηµασία καθώς η ταχύτητα και η έκταση των αλλαγών δηµιουρ-

γεί υπερβολικές προσδοκίες, ουτοπικές αντιλήψεις, φοβίες και συχνά µια δικαιο-

λογηµένη ανησυχία σε ευρύτερα στρώµατα του πληθυσµού. 

 

Άλλωστε το διακύβευµα είναι τεράστιο. Από τη µια µεριά, πολλαπλασιάζονται οι 

δυνατότητες διαχείρισης της πληροφορίας και αναδεικνύονται νέα πρότυπα επι-

κοινωνίας και οργάνωσης που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επιχειρηµατικό-

τητας και το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να λειτουργήσουν άτο-

µα, επιχειρήσεις και εθνικές οικονοµίες. Από την άλλη, εντείνεται η άνιση κατανο-

µή του πληροφοριακού και επικοινωνιακού πλούτου και διευρύνεται το ψηφιακό 

χάσµα. Έτσι, το πρόβληµα των ανισοτήτων αποκτά κρίσιµη σηµασία καθώς  µεγά-

λες οµάδες του πληθυσµού και ευρύτερες περιοχές του πλανήτη απειλούνται µε 

περιθωριοποίηση κατά τρόπο πολύ περισσότερο συστηµατικό και δύσκολο να υ-

περνικηθεί σε σύγκριση µε το παρελθόν.  

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µαθήµατος θα έχουµε την ευκαιρία να εξετάσουµε 

τη διαδικασία ανάπτυξης και αλλαγής του διαδικτύου όπως και την ευρύτερη συ-



 149 

149 

ζήτηση σχετικά µε τις δυνατότητες που δηµιουργεί και τα προβλήµατα που θέτει η 

µετάβαση στη δικτυακή οικονοµία. Ιδιαίτερα θα µας απασχολήσουν τα νέα δεδοµέ-

να που διαµορφώνονται στο χώρο των Μέσων καθώς η ψηφιοποίηση της πληρο-

φορίας και η δικτύωση ανατρέπουν το πρότυπο της µαζικής επικοινωνίας. Οι αυ-

ξανόµενες απαιτήσεις και δυνατότητες του κοινού για παραγωγή περιεχοµένου και 

αµφίδροµη επικοινωνία επιβάλλουν σε δηµοσιογράφους και Μέσα να αναπροσαρ-

µόσουν τους στόχους και τις πρακτικές τους προκειµένου να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις της νέας εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η «επανάσταση 

των χρηστών» που µόλις ξεκίνησε. 

 

Η τελική βαθµολογία εξαρτάται από την παρουσία, συµµετοχή στο µάθηµα και τις 

εργασίες κατά 40% και από τις εξετάσεις κατά 60%. 
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• Σ. Καϊτατζή–Γουίτλοκ. Η Επικράτεια των Πληροφοριών. Αθήνα: Εκδό-
σεις Κριτική, 2003. 

• Μ. Castells. The Rise of the Network Society. London: Blackwell, 2000. 

 

 

���� ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

∆ιδάσκουσα: ∆ήµητρα Ιορδάνογλου 

 

Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται η µελέτη και ανάλυση των οργανώσεων ως κοινωνι-

κών θεσµών και του ρόλου που διαδραµατίζουν στην σύγχρονη εποχή. Οι οργανι-

σµοί/επιχειρήσεις σήµερα καλούνται να συµβάλλουν σε τοµείς της κοινωνικής 

ζωής που εκτείνονται  πέρα από την οικονοµία, όπως την οικολογία, τον πολιτι-

σµό, την εκπαίδευση. Μέσα από την ανάλυση και συζήτηση των κλασικών και σύγ-

χρονων οργανωσιακών προσεγγίσεων (ανθρώπινων σχέσεων, ορθολογική, εθνο-

γραφική, συστηµική, χάους) αναδύονται ζητήµατα της διοικητικής επιστήµης όπως 
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η λήψη αποφάσεων, η κατανοµή εργασίας, η ιεραρχία, η ηγεσία, η οργανωσιακή 

κουλτούρα, η διοίκηση αλλαγών. Επίσης θέµατα οργανωσιακής συµπεριφοράς 

όπως παρακίνηση, ενδυνάµωση, οµαδική συνεργασία, διαπροσωπική επικοινωνία, 

καινοτοµία, µελετώνται υπό το πρίσµα των εξελίξεων στο σύγχρονο παγκοσµιο-

ποιηµένο περιβάλλον.  

 

H µεθοδολογία του µαθήµατος βασίζεται στη θεωρητική ανάλυση, τη µελέτη περι-

πτώσεων (case studies), την ερευνητική δραστηριότητα και την εκπόνηση και πα-

ρουσίαση εργασιών.  

Βιβλιογραφία 

• Μπουραντάς, ∆. Μάνατζµεντ. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου. 

• Μακρυδηµήτρης, Α. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων. Αθήνα: 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004. 

• Τσιβάκου, Ι. Προσφορά και ανταπόδοση στις κοινωνικές σχέσεις. Αθή-
να: Εκδόσεις Νεφέλη, 2006. 

• Τσιβάκου, Ι. Υπό το βλέµµα του παρατηρητή. Περιγραφή και σχεδίαση 
κοινωνικών οργανώσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 1985. 

• Crainer, S. & Dearlove, D. (eds). Η επιχείρηση στη νέα εποχή. Αθήνα: 
Εκδόσεις Κριτική.  

• De Geus, A. Εταιρία: ένας ζωντανός οργανισµός. Αθήνα: Εκδόσεις Κρι-
τική, 2002. 

• March, J. & Simon, H. Οργανώσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2003. 

• Miller, K. Οργάνωση και επικοινωνία. Προσεγγίσεις και ∆ιαδικασίες.    
Αθήνα: Εκδόσεις ∆ίαυλος, 2006. 

• Μόργκαν, Γ. Οι όψεις της οργάνωσης. Εισαγωγή στη θεωρία των οργα-
νώσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000. 

• Newstrom, J. W. & Davies, K.. Organizational behavior: Human Behav-
ior at work. McGraw- Hill, 2002. 

• Σπανός, Ι. Μετασχηµατίζοντας την επιχείρηση. Μελέτες περίπτωσης στο 
«καινοτοµικό ταξίδι». Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, (υπό έκδοση). 

 

���� ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙI 

 ∆ιδάσκουσα: Μαριάννα Ψύλλα 

 

Το µάθηµα αυτό αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος Πολιτική Επικοινωνία Ι που δι-

δάσκεται στο Ε' εξάµηνο. 

Θεωρώντας ως δεδοµένη τη γνώση των βασικών µηχανισµών της επικοινωνιακής 

δράσης στη σφαίρα του πολιτικού εµβαθύνουµε στην έννοια και την πρακτική του 
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δηµόσιου χώρου στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας. Ο δηµόσιος χώρος που 

αποτελεί ίδιον της πολιτικής δραστηριότητας, βρίσκεται στο στόχαστρο της συλλο-

γιστικής που αναπτύσσεται, καθόσον µέσα από την επικοινωνιακή οπτική δίνεται η 

δυνατότητα να οριοθετηθεί η δηµόσια δράση και να αναδειχθεί ο λόγος, ως πρω-

ταγωνιστής στην επινόηση των πολιτικών διεργασιών. Ο δηµόσιος χώρος εξετάζε-

ται στη συνδιαλλαγή του µε την έννοια και την πρακτική της δηµοκρατίας. Η επα-

να-οριοθέτηση έτσι του δηµόσιου χώρου και ο συσχετισµός του µε τη ∆ηµοκρατία 

κατέχει το ρόλο ενός καθαρά σύγχρονου προβληµατισµού, µέσα στα πλαίσια µιας 

προοπτικής που διαφαίνεται για µια νέα θεώρηση του, κάτω από την επήρεια της 

µαζικής επικοινωνίας, της πολλαπλότητας των δρώντων και των δυνατοτήτων ορ-

γάνωσης της συλλογικής δράσης. 

 

Η οπτική γωνία της δηµόσιας δράσης δίνει τη δυνατότητα προσδιορισµού των συ-

σχετισµών ανάµεσα στους δρώντες του δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου, διερευνώ-

ντας τις δυναµικές και τα όρια µεταξύ του Κράτους και της κοινωνίας, θέτοντας σε 

τελευταία ανάλυση και το ζήτηµα της αντιστοιχίας ανάµεσα στο· κράτος και το δη-

µόσιο χώρο. Εξετάζονται έτσι ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της πο-

λιτικής θεµατικής διάταξης, ερωτήµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και "τη 

νοµιµότητα της δηµόσιας απόφασης καθώς και τις δυνατότητες αλλαγής ή όχι της 

δηµόσιας δράσης. Iδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στη διερεύνηση των δηµόσιων πο-

λιτικών, όπου εµβαθύνουµε στην έννοια και την πρακτική της δηµόσιας δράσης, 

κάτω από την επήρρεια πολλαπλών νέων παραγόντων όπως τα Μέσα Μαζικής Επι-

κοινωνίας, η Ευρωπαική Ένωση, η υπερεθνοποίηση και µια πληθώρα άλλων συνι-

στωσών. 

Βιβλιογραφία 

• P. Muller,Y. Surel. Η Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους (Ανάλυση 
των ∆ηµόσιων Πολιτικών Aθήνα: Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός, σειρά Πολιτι-
κή-Επικοινωνία 1, 2002. 

• ΄Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα (συλλ. έργο). ΄Ορια και σχέσεις δηµόσιου 
και ιδιωτικού. Αθήνα: Εκδ. Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα, 1996. 

• Β. François και E. Neveu (επιµέλεια). Espaces publics mosaiques, Ren-
nes: Presses Universitaires de Rennes, 1999. 

• P. Champagne. Η κατασκευή της κοινής γνώµης. Αθήνα: Πατάκης, 
2004. 

• M. G. Schmidt. Θεωρίες της ∆ηµοκρατίας, Αθήνα: Σαββάλας, 2004. 



 152

152 

���� ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 ∆ιδάσκουσα: Πατρίσια Κόκκορη 

 

Γενικότερος στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε την ρητορική και τις τε-

χνικές της ακαδηµαϊκής γραφής, χρήσιµη για τους φοιτητές όλων των κατευθύν-

σεων ιδίως για όσους σκοπεύουν να συνεχίσουν µε µεταπτυχιακές σπουδές. Παρα-

δειγµατικά αναλύει χρήσεις της ακαδηµαϊκής γραφής σε δοκίµια που πραγµατεύο-

νται  θεωρίες και στρατηγικές της µετάφρασης, καθώς και κανόνες ρητορικής του 

αγγλικού λόγου. Παράλληλα αναλύει κείµενα που συνδυάζουν τον λογοτεχνικό- 

δηµοσιογραφικό δοκιµιακό λόγο, την ρητορική δηµοσίων σχέσεων κ.α. έτσι ώστε 

να εξοικειωθούν οι φοιτητές στην συγγραφή κειµένων µε το λεξιλόγιο της επαγ-

γελµατικής τους ειδίκευσης. Απώτερος στόχος του µαθήµατος, λοιπόν,  είναι η α-

νάπτυξη της ικανότητας διατύπωσης απόψεων σε ακαδηµαϊκό και δηµοσιογραφικό 

επίπεδο του αγγλικού λόγου, και η συγγραφή ή µετάφραση κειµένων. Επειδή το 

µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις ανάγνωσης κειµένων και δραστηριότητες εµπέδω-

σης λεξιλογίου συνιστάται η ενεργός συµµετοχή.   

∆ιανέµεται φάκελος σηµειώσεων 

Βιβλιογραφία 

• Liz Hamp-Lyons & Ben Heasley. Study Writing. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006. 

• Robert J. Di Yianni. Fifty Great Essays. Essex: Longman, 2008. 

• R.R. Jordan. Academic Writing Course. Essex: Longman, 2001. 

• Wynford Hicks. English for Journalists. London: Routledge, 1993. 

• J.G. Stovall. Writing for the Mass Media. Boston: Allyn and Bacon, 
1998. 

• George Steiner. After Babel: Aspects of language and translation. Lon-
don: Oxford University Press, 1992 (2η έκδοση).  

• Susan Bassnett & Andre Lefevere. Constructing Cultures: Essays on Lit-
erary Translation. Clevedon, Multilingual Matters Ltd, 1998. 

 

 

 

���� ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

 ∆ιδάσκων: Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης 

 

Το τρίπτυχο «∆ιεθνείς Σχέσεις, κράτος και Πολιτισµοί» είναι προδήλως αλληλένδε-

το και αλληλεξαρτώµενο στο βαθµό που διεθνείς σχέσεις δεν µπορούν να υπάρ-

ξουν χωρίς το υποκείµενο διεθνούς δικαίου που είναι το κράτος, ενώ ο Πολιτισµός 
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ή οι Πολιτισµοί, αποτελούν κυρίαρχο και αναπόσπαστο συστατικό γνώρισµα τόσο 

των κρατικών οντοτήτων, όσο και της ίδιας της διεθνούς πολιτικής. 

 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση τόσο στη Παγκοσµιοποίηση 

και το µεταβαλλόµενο ρόλο του κράτους, στην πολιτική κουλτούρα, την εθνική και 

τις υπερεθνικές ταυτότητες, όσο και στη συναφή έννοια του έθνους, του εθνικι-

σµού, στις ενδοκρατικές συγκρούσεις και στο φαινόµενο του εθνοτικού και απο-

σχιστικού εθνικισµού. 
 

Τέλος, η συζήτηση θα εστιάσει το ενδιαφέρον της, στη Μεταψυχροπολεµική διά-

σταση των διεθνών σχέσεων, και στην «προφητεία» Χάντιγκτον περί διεθνούς πο-

λιτικής ως σύγκρουσης πολιτισµών. 
 

Το µάθηµα είναι Σεµιναριακού τύπου, οι εξετάσεις είναι προφορικές, µε εργασίες 

συµµετεχόντων φοιτητών. 

Βιβλιογραφία 

• Clifford Geertz. Η Ερµηνεία των Πολιτισµών. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 
2003. 

• Καρακατσούλης Παναγιώτης. Το Κράτος σε Μετάβαση. Αθήνα: Ι. Σιδέ-
ρης, 2004. 

• Τσινισιζέλης Μιχάλης - Υφαντής Κώστας. Σύγχρονα προβλήµατα διε-
θνών σχέσεων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2002. 

• Κατσούλης Ηλίας, (επ.) Η Παγκοσµιοποίηση, οικονοµικές πολιτισµικές 
και πολιτικές όψεις. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2002. 

 

 

 

���� ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [Μάθηµα του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης] 

 ∆ιδάσκων: Βασίλειος Κέφης 

 

Το µάθηµα της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας εντάσσεται στο είδος των διοικητικών 

µαθηµάτων µε ιδιαίτερη θεµελιακή και διεπιστηµονική βάση. Θέτει ως άµεση προ-

τεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις 

ιδέες και τις τεχνικές της ολικής ποιότητας, στοιχεία που κάνουν τις σύγχρονες ε-

πιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα περισσότερο αποτελε-

σµατικές, ευέλικτες και καινοτόµες. 
 

Οι θεµατικές ενότητες που θα αναπτυχθούν περιλαµβάνουν τα εξής: 
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� Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες. 

� Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Ποιοτικής ∆ιοίκησης (EFQM). 

� Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Ποιότητα και Ανθρώπινος Παράγοντας. 

� Ποιότητα και Καινοτοµία. 

� Ποιότητα και Ελληνική Πραγµατικότητα. 

� Οι Σηµαντικότερες Τεχνικές Βελτίωσης της Ποιότητας και η ∆ιαδικασία 

του Στατιστικού Ελέγχου (SPC). 

� Συστήµατα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας. 

� Τα Πρότυπα της Σειράς ISO 9000 και ISO 14000. 

� Το Σύστηµα HACCP. 

� Ο Ανασχεδιασµός των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (BPR). 

� Η Συγκριτική Προτυποποίηση ή Αξιολόγηση (Benchmarking). 

� Τα Χαρακτηριστικά του Ποιοτικού Manager-Ηγέτη. 

� Τα Κύρια Στυλ Ηγεσίας. 

� Τα Ορθολογικά Κριτήρια Επιλογής των Σύγχρονων Ανωτάτων Στελεχών. 

Βιβλιογραφία 

• Κέφης Β. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και Πρότυπα. Αθήνα: Εκδ. 
Κριτική, 2005. 

• Θεοφανίδης Στ. Ποιος είναι Ηγέτης. Η Ποιότητα της Ηγεσίας. Αθήνα: 
Εκδ. Παπαζήση, 1999. 

• Λιαρµακόπουλος Λ. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Αθήνα-Πάτρα: Εκδ. Λύ-
χνος, 2003. 

• Λογοθέτης Ν. Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας. Από τον Deming στον 
Tagushi και το SPC, Αθήνα: Εκδ. Interbooks,1992. 

• Παπαδάκης Β. Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Ε-
µπειρία, Τόµος Α΄. Αθήνα: Εκδ. Μπένου, 2002. 

• James P. Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας. Αθήνα: Εκδ. Κλειδάριθµος, 
1998. 

• Kelly J.M. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Alexander Hamilton Institute, 
εκδ. Κριτήριο. 

• Kotter J.P. Ηγέτης στις Αλλαγές. Μετάφραση Α. Σοκοδήµος. Αθήνα: 
Εκδ. Κριτική, 2001. 
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Ζ΄ Εξάµηνο 

 

���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ι 

 ∆ιδάσκουσα: Μαρία Παραδείση 

 

Παρουσίαση των σηµαντικότερων σταθµών εξέλιξης του παγκόσµιου κινηµατο-

γράφου από τη γέννησή του µέχρι την εµφάνιση του Νεορεαλισµού. Η πορεία της 

έβδοµης τέχνης σε παγκόσµιο επίπεδο αναλύεται µέσα από τα ιστορικά και αισθη-

τικά δεδοµένα κάθε περιόδου. Η εκτενής αναφορά στους σηµαντικότερους δηµι-

ουργούς και τα έργα τους συνοδεύεται σε όλα τα µαθήµατα από προβολές απο-

σπασµάτων σχετικών ταινιών. Εκτός από τα αποσπάσµατα, στο χειµερινό εξάµηνο 

προβάλλονται ολόκληρες οι ταινίες Ο Στρατηγός (1926) του Μπάστερ Κήτον, Το 

Εργαστήρι του ∆όκτορα Καλιγκάρι (1919) του Βήνε, Η Μεγάλη Χίµαιρα (1937) του 

Ζαν Ρενουάρ. Η αξιολόγηση θα είναι συνάρτηση της παρουσίας και ενεργητικής 

συµµετοχής των φοιτητών στις παραδόσεις και προβολές και της τελικής εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 

• Gerald Mast, Bruce Kawin. A Short History of the Movies, Allyn & Ba-
con. 

• Jack C. Ellis. A History of Film. Allyn and Bacon. 

• David A. Cook. A History of Narrative Film. W. W. Norton & Co. 

• Christin Thomson, David Bordwell. Film History. An Introduction. Mc 
Graw-Hill. 

• Geoffrey Nowell-Smith ed. The Oxford History of World Cinema. Ox-
ford University Press. 

 

 

���� ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 ∆ιδάσκων: Γιάννης Σκαρπέλος 

 

Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος θα ασχοληθούµε µε τα κόµικς και την αντιµετώ-

πισή τους από τις επιστήµες του ανθρώπου (ψυχολογία, κοινωνιολογία, σηµειωτι-

κή, παιδαγωγική). Στη συνέχεια θα εφαρµόσουµε τις θεωρίες αυτές στα «Κλασσικά 
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Εικονογραφηµένα», επιχειρώντας να αναδείξουµε τις οπτικές και γλωσσικές στρα-

τηγικές που αξιοποιούνται για τη διαπραγµάτευση της ελληνικής εθνικής ταυτότη-

τας τις δεκαετίες µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και τον εµφύλιο. 

 

Στο δεύτερο µέρος διευρύνουµε την προβληµατική αυτή προκειµένου να µελετή-

σουµε τη σχέση των παιδιών µε το σύνολο των εικόνων (παιδικά βιβλία, κόµικς, 

κινούµενο σχέδιο, τηλεόραση κλπ.). Θα αναπτύξουµε επιµέρους θέµατα όπως η 

σηµασία της πολυτροπικής επικοινωνίας και η «ανάγνωση» πολυτροπικών κειµέ-

νων, η αναπαράσταση της βίας και η επίπτωσή της στα παιδιά, αλλά και οι αναπα-

ραστάσεις των παιδιών στα µέσα. 

 

 

���� ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ∆ιδάσκουσα: ∆άφνη Βουδούρη 

 

Στο µάθηµα αυτό επιδιώκεται η εισαγωγή των φοιτητών στη νοµική προσέγγιση 

του πολιτιστικού φαινοµένου, µέσω της εξέτασης βασικών θεµάτων του δικαίου 

του πολιτισµού και µε τη βοήθεια επίκαιρων παραδειγµάτων, που έχουν όχι µόνο 

νοµικό αλλά και ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. 
 

Οι αναλύσεις επικεντρώνονται στα εξής: 

α) Θεµελιώδη δικαιώµατα και πολιτιστικές δραστηριότητες (δικαίωµα στον πολιτι-

σµό, ελευθερία της έκφρασης και της τέχνης, θρησκευτική ελευθερία, δικαίωµα 

στην προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος) 

β) Νοµική προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς (αρχαιολογικής και νεότερης, 

σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο) 

γ) Πνευµατική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώµατα (εισαγωγικές έννοιες και βα-

σικές ρυθµίσεις στον χώρο της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας). 

Βιβλιογραφία 

• Βουδούρη ∆., Στρατή Α. (επιµ.). Η προστασία της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κείµενα, Αθήνα-Κοµοτηνή: Α. 
Σάκκουλας, 1999. 

• ∆αγτόγλου Π. Συνταγµατικό δίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα, τ.Α'. 3η έκδ., 
Αθήνα-Κοµοτηνή: Α. Σάκκουλας, 2010. 

• Ζιώγας Γ.-Καραµπίνης Λ.-Σταυρακάκης Γ.-Χριστόπουλος ∆. (επιµ.). 
Όψεις λογοκρισίας στην Ελλάδα. Αθήνα: Νεφέλη-Πλατφόρµες, 2008.  
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• Hofman B. (ed.). Art and Cultural Heritage. Law, Policy, and Practice. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

• Κουµάντος Γ. Πνευµατική ιδιοκτησία. 8η έκδ., Αθήνα-Κοµοτηνή: Α. Σάκ-
κουλας, 2002. 

• Niec H. (ed.). Cultural Rights and Wrongs. Paris-Leicester: Unesco-
Institute of Art and Law, 1998. 

• Τροβά Ε. (επιµ.). Η πολιτιστική κληρονοµιά και το δίκαιο. Αθήνα-
Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 2004. 

• Τσακυράκης Σ., Θρησκεία κατά τέχνης. 4η έκδ., Αθήνα: Πόλις, 2009. 

• Χρυσόγονος Κ. Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα. 3η έκδ., Αθήνα: Νο-
µική Βιβλιοθήκη, 2006. 

 

 

���� ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ∆ιδάσκων: Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης 

 

Ο σκοπός του Μαθήµατος, περιλαµβάνει τη θεωρητική θεµατική και περιοχική 

(Area Studies) προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου των ∆ιεθνών Σχέσεων και 

της ∆ιεθνούς Πολιτικής. Αυτό σηµαίνει, την ανάδειξη της θεωρητικής συζήτησης 

που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ως προς το εννοιολογικό και µεθοδολογικό περι-

εχόµενο της ∆ιεθνούς Πολιτικής, δηλαδή τους διάφορους τρόπους και αντιλήψεις 

προσέγγισης των διεθνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο ο ρόλος 

και η σηµασία του κράτους στη διαχρονική και σύγχρονη προσέγγιση των διεθνών 

σχέσεων, όσο και των διεθνών θεσµών, αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών, και 

άλλων οργανισµών όπως είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο – N.G.O.) 
 

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο ρόλο και τη σηµασία του εθνικού κράτους και 

την ικανότητα ή τη δυνατότητα του να επιβιώνει, στην εποχή της Παγκοσµιο-

ποίησης. 
 

Ως προς τη θεµατική προσέγγιση της ∆ιεθνούς Πολιτικής, δίνεται ιδιαίτερη σηµασία 

σε σύγχρονα ζητήµατα της ∆ιεθνούς Πολιτικής όπως είναι το Ισλάµ και οι «ασύµµε-

τρες απειλές» η πορεία ενοποίησης της Ευρώπης, και η δηµοκρατική µετεξέλιξη 

του Συστήµατος κρατών του πρώην Σοβιετικού Ιµπέριουµ. 
 

Περιοχικά, θα εστιαστεί η συζήτηση στο τουρκικό ζήτηµα , στην ιστορική και σύγ-

χρονη του διάσταση, καθώς και στη Ρωσική Οµοσπονδία. 
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Το µάθηµα είναι Σεµιναριακού τύπου, οι εξετάσεις είναι προφορικές, µε εργασίες 

συµµετεχόντων φοιτητών. 

Βιβλιογραφία 

• Χρ. Γιαλλουρίδης. Η Τουρκία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2004. 

• Τσινισιζέλης Μιχάλης – Υφαντής Κώστας. Σύγχρονα προβλήµατα διε-
θνών σχέσεων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2002. 

• Κατσούλης Ηλίας (επ.). Η Παγκοσµιοποίηση, οικονοµικές πολιτισµικές 
και πολιτικές όψεις. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2002. 

• Χρ. Γιαλλουρίδης – Τσάκωνας Παναγιώτης. Ελλάδα και Τουρκία µετά 
τον Ψυχρό Πόλεµο. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2000. 

• Ljuba Trautmann. Η Ρωσία µεταξύ δηµοκρατίας και αυταρχισµού. Αθή-
να: Νέα Σύνορα - Λιβάνης, 1999. 

 

 

���� ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΙ 

 ∆ιδάσκων: Γιώργος-Μιχαήλ Κλήµης 

 

Το µάθηµα επικεντρώνεται στην στρατηγική σκέψη. ∆ιερευνά και παρουσιάζει 

προχωρηµένα θέµατα στρατηγικής επιχειρήσεων που βασίζονται στις πρόσφατες 

διεθνείς έρευνες. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν την ευελιξία και εµβάθυνση στα θέ-

µατα στρατηγικής που χρειάζονται σε ένα αυριανό ηγέτη και αποκτούν µια γερή 

βάση για την περαιτέρω εφαρµογή των µοντέλων/εργαλείων που έχουν ήδη διδα-

χθεί. Η στρατηγική σκέψη είναι απαραίτητη στη διοίκηση επιχειρήσεων/ οργανι-

σµών στις πολιτιστικές βιοµηχανίες, καθώς οι τελευταίες αντιµετωπίζουν ένα αβέ-

βαιο περιβάλλον µε χαοτικές ιδιότητες. Η κατάλληλη οργάνωση και διοίκηση µέσω 

της στρατηγικής συντελεί καταλυτικά στην ανάπτυξη αυτών των οργανισµών που 

συχνά έχουν διαφορετικούς και ποικίλους στόχους και δεν αρκούνται απλώς και 

µόνον στη µεγιστοποίηση του κέρδους. 

Βιβλιογραφία: 

• Mintzberg H., Ahlstrand B. & J. Lampel. Το σαφάρι της στρατηγικής: 
Εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Κα-
στανιώτη, 2004. 

• Brandenburger A.M & B.J. Nalebuff. Συν-ανταγωνισµός. Αθήνα: Εκδό-
σεις Καστανιώτη,1998. 

• Kay, J. Tα Θεµέλια της Επιτυχίας. Οδηγός Στρατηγικής συµπεριφοράς 
για την Σύγχρονη Επιχείρηση. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002. 
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���� ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ∆ιδάσκουσα: Ανδροµάχη Γκαζή 

 

Ο όρος «υλικός πολιτισµός» αναφέρεται σε εκείνο το τµήµα του φυσικού περιβάλ-

λοντος που παίρνει µορφή από τον άνθρωπο µέσα από πολιτισµικά διαµορφώσιµες 

συµπεριφορές και κανόνες. Ο υλικός πολιτισµός αποτελεί σύνθετο κώδικα επικοι-

νωνίας, αφού το κάθε αντικείµενο αποτελεί φορέα πολλαπλών και σύνθετων νοη-

µάτων και µπορεί να µελετηθεί µε ποικίλους τρόπους. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

από εµάς είναι ουσιαστικά «αναλφάβητοι» όταν πρόκειται να ερµηνεύσουν και στη 

συνέχεια να κοινοποιήσουν/εκθέσουν πληροφορίες που βρίσκονται κωδικοποιηµέ-

νες στα αντικείµενα.  

 

Στο µάθηµα αυτό  

1. διερευνώνται οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να µελετήσουµε και να ερµη-

νεύσουµε τον υλικό πολιτισµό µε απώτερο στόχο να κατανοήσουµε τις πεποιθή-

σεις - αξίες, ιδέες, συµπεριφορές- µιας συγκεκριµένης κοινότητας ή κοινωνίας 

σε ορισµένο χρόνο,  

2. εξετάζεται το πώς η θεωρία και η µεθοδολογία της µελέτης του υλικού πολιτι-

σµού βοηθά στην οργάνωση εκθέσεων (θέµα του Εργαστηρίου Πολιτισµού VIII). 

 

Οι θεµατικοί άξονες του µαθήµατος είναι οι ακόλουθοι: 

� Ζητήµατα θεωρίας του υλικού πολιτισµού 

� Μεθοδολογία µελέτης υλικού πολιτισµού 

� Μοντέλα ανάλυσης αντικειµένων 

� Ζητήµατα ερµηνείας του υλικού πολιτισµού 

� Ζητήµατα θεωρίας των εκθέσεων (τι σηµαίνει «έκθεση», ποιος και γιατί 

εκθέτει, τι και πώς εκτίθεται, τι δεν εκτίθεται και γιατί, ποιοι είναι οι απο-

δέκτες, κ.λπ.) 

 

∆ιανέµεται φάκελος σηµειώσεων. 
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Η αξιολόγηση του µαθήµατος βασίζεται στη συνεπή και ενεργό συµµετοχή 

στο µάθηµα [10%], στην εκπόνηση εργασίας [40%]  και σε γραπτές εξετά-

σεις [50%]. 

Βιβλιογραφία 

• Appadurai, A. (ed). The Social Life of Things. Commodities in Cultural 
Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

• Greenberg, R. et al. Thinking about Exhibitions. London: Routledge, 
1996. 

• Karp, I. και Lavine, St. (eds). Exhibiting Cultures. The Poetics and Poli-
tics of Museum Display. Washington: Smithsonian Institution, 1991. 

• Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. «Μουσειακές εκθέσεις. Ερµηνευτικές προ-
σεγγίσεις στη µουσειακή θεωρία και πρακτική» Αρχαιολογία και Τέχνες, 
70 (1999), 53-58. 

• Μπούνια, Α.  «Μουσεία και αντικείµενα. ‘Κατασκευάζοντας’ τον κόσµο» 
στο ∆. Παπαγεωργίου – Ν. Μπουµπάρης και Ε. Μυριβήλη (επιµ.), Πολι-
τιστική Αναπαράσταση. Αθήνα: Κριτική, 2006 141-64 

• Νάκου, Ει. Μουσεία: Εµείς, τα Πράγµατα και ο Πολιτισµός. Αθήνα: Νή-
σος, 2001. 

• Pearce, S. (επιµ.) Interpreting Objects and Collections. London: 
Routledge, 1994. 

• Pearce, S. Μουσεία Αντικείµενα και Συλλογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 
Βάνιας, 2002. 

• Tilden, F. Interpreting our Heritage. Chapel Hill: The University of 
North Carolina, 19973. 

 

 

���� ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 ∆ιδάσκων: ∆ιονύσης Καββαθάς  

 

Συστηµική θεωρία, Αποδόµηση και (ριζικός) Κονστρουκτιβισµός αποτελούν σήµερα 

µερικά από τα κυρίαρχα θεωρητικά µοντέλα όχι µόνο στο πεδίο της φιλοσοφικής, 

κοινωνιολογικής και ψυχολογικής γνωσιοθεωρίας, αλλά και στο χώρο της συγκρι-

τικής λογοτεχνίας και της θεωρίας της τέχνης. 
 

Στόχος του µαθήµατος είναι η συγκριτική παρουσίαση των προαναφερθέντων µο-

ντέλων, έχοντας ως καθοδηγητικό νήµα την κοινή επιστηµολογική θέση ότι κάθε 

ανθρώπινη γνώση είναι κατασκευή. Βασικές έννοιες όπως «πληροφορία», «κώδι-

κας», «πρόγραµµα», «επικοινωνία» κ.λπ., θα αναδειχθούν ως µεταφορές του πα-
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ρατηρητή που επιχειρεί να περιγράψει τη δοµή των εµβίων όντων, των τεχνητών 

και των κοινωνικών συστηµάτων. 

Βιβλιογραφία 

• Maturana/Varela. Το δένδρο της γνώσης. Αθήνα: Κάτοπτρον, 1992. 

• Gregory Bateson. Steps to an Ecology of mind. Shandler Publishing 
Company, 1972. 

• Heinz von Foerster. Wissen und Gewissen. Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, 1993. 

• Niklas Luhmann. Η πραγµατικότητα των µέσων µαζικής επικοινωνίας. 
Αθήνα: εκδ. Μεταίχµιο, 2001. 

• Εντγκάρ Μορέν. Η µέθοδος. [Τόµος 3. Η γνώση της γνώσης], Αθήνα: 
Εκδ. 21ος, 2001. 

 

 

���� ΘΕΩΡΙA ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

 ∆ιδάσκουσα: Περσεφόνη Ζέρη 

 

Στο µάθηµα αυτό µε αφετηρία την αντιπαράθεση της αρχαιοελληνικής κοινωνίας µε 

τις τεράστιες αλλαγές που συνεπέφερε η νεότερη επιστηµονική και τεχνική επανά-

σταση αναλύονται οι ριζικές αλλαγές στην αντίληψη για την ουσία της τεχνικής και 

του τεχνουργήµατος, για τον ρόλο της εργασίας και της τεχνικής στην ανθρώπινη 

ζωή και για τις σχέσεις θεωρίας και πράξης. Συζητιούνται προβλήµατα κεντρικά σε 

κάθε σύγχρονη κοινωνιολογία και ανθρωπολογία όπως είναι ο αυτοµατισµός της 

παραγωγής και ο καταναλωτισµός.  

Βιβλιογραφία 

• Hannah Arendt. Η Ανθρώπινη Κατάσταση. Αθήνα: Στιγµή,1986 

• Παναγιώτης Κονδύλης. Η Παρακµή του Αστικού Πολιτισµού. Αθήνα: Θε-
µέλιο, 1992. 

• Alexandre Koyre. ∆υτικός Πολιτισµός. Αθήνα: Υψιλον, 1991. 

• Liouis Mumford. Ο Μύθος της Μηχανής. Αθήνα: Υψιλον, 1985. 

 

 

���� ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι: ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 ∆ιδάσκουσα: Γιάννα Κική 

 

Στο µάθηµα αυτό εξετάζεται η συνταγµατική προστασία του τύπου, ως θεσµικής 

εγγύησης, µε την  ταυτόχρονη κατοχύρωση των  δικαιωµάτων όλων των υποκειµέ- 
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νων που συµµετέχουν στην εκδοτική δραστηριότητα. 
 

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη νοµική κατοχύρωση του δηµοσιογραφικού επαγγέλ-

µατος, µε αναφορά στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δηµοσιογράφων και 

ακόµη, σε αυτά της αναγνώρισης του επαγγελµατικού τους απορρήτου και της ε-

λεύθερης πρόσβασής τους στις πηγές πληροφόρησης. 
 

Η κατοχύρωση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε όφελος των δηµοσιογρά-

φων περιλαµβάνεται επίσης στην ύλη. Τέλος, αναλύονται τα θέµατα αναζήτησης 

αστικής ευθύνης σε υποθέσεις τύπου και της εφαρµογής των σχετικών ποινικών 

διατάξεων. 

Βιβλιογραφία: 

• Π. ∆αγτόγλου. Συνταγµατικό δίκαιο. Ατοµικά δικαιώµατα Α΄. Αθήνα: Α. 
Σάκκουλας, 1991, (ιδίως σελ. 451-537). 

• Γ. Καράκωστας. Προσωπικότητα και Τύπος. Αθήνα: Α. Σάκκουλας, 
1997. 

• Γ. Κική. ∆ίκαιο της πληροφόρησης. Αναλύσεις – κείµενα. Αθήνα: Προ-
σκήνιο, 1998. 

 

 

���� ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

∆ιδάσκουσα: Μπέττυ Τσακαρέστου 

 

Η Επιχειρησιακή Ηθική και υπευθυνότητα είναι ένα σεµιναριακό µάθηµα το οποίο 

έχει ως αφετηρία τη ζωηρή συζήτηση που διεξάγεται διεθνώς την τελευταία δεκαε-

τία στον ακαδηµαϊκό και τον επιχειρησιακό χώρο για την κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων (ως οργανισµών) καθώς επίσης και των στελεχών τους ως πολιτών 

και ως επαγγελµατιών. 
 

Συζητούµε θέµατα της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας και ταυτοχρόνως επιθυ-

µούµε να αντιµετωπίσουµε ηθικά διλήµµατα και συγκρούσεις που ανα-κύπτουν. 

 

Μέθοδος:  

• Ανάλυση διληµµάτων βάσει σεναρίων 

• Αναλύσεις ταινιών 
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Άξονες συζήτησης: 

1. Ποιο είναι το θεωρητικό και το πρακτικό περιεχόµενο της επιχειρησιακής ηθι-

κής. Κοινωνικό αίτηµα και στρατηγική ηγεσίας. Εµπιστοσύνη, η ηθική της νέας 

οικονοµίας. 

2.  Ποιος είναι ο ρόλος των αξιών στην επιχειρησιακή οργάνωση και στη διαδικα-

σία λήψης αποφάσεων. 

3. Πώς οι ηθικές και φιλοσοφικές αρχές µπορούν να συµβάλουν στην κατανόηση, 

την κριτική ανάλυση και επίλυση ηθικών διληµµάτων. 

4.  Σύγκρουση αξιών: όταν το «σωστό» έρχεται αντιµέτωπο µε το «σωστό». 

5.  Το ιδανικό της αυτορρύθµισης και της επαγγελµατικής αυτονοµίας σε συνάρτη-

ση µε το αίτηµα για κοινωνικό έλεγχο. ∆ικαιώµατα πολιτών-καταναλωτών. 

6.  Η Ηθική και η υπευθυνότητα στη ∆ιαφήµιση και την Επικοινωνία. 

7.  Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί απολογισµοί των επιχειρήσεων και οργανι-

σµών. Προς ένα νέο µοντέλο επικοινωνίας. Ανάλυση ηθικών διληµµάτων µέσα 

από ταινίες, κόµικς και ρεαλιστικά σενάρια. 

8.  Συµπεράσµατα και κλείσιµο του σεµιναρίου. 

Βιβλιογραφία 

• Thomas Donaldson, Thomas Dunfee. Ties That Bind. A Social Contracts 
Approach to Business Ethics. Harvard Business School Press, 1999. 

• Simon Zadek, Peter Pruzan, Richard Evans. Building Corporate Ac-
countability. Earthscan Publications, 1999. 

• Joseph Badaracco. Defining Moments. Harvard Business School Pres, 
1997. 

• McIntrosh et al. Corporate Citizenship. Financial Times, 1998. 

• Martha Nussbaum. Love's Knowledge. Oxford, 1990. 

• Aristotle. Nicomachean Ethics. Loeb, 1999. 

• Transparency International. Global Corruption Report. 2004. 

• Morsing M. and Christina Thyssen (eds.). Corporate Values and Respon-
sibility. Samfundslitteratur, 2003. 

• Conte-Sponville Andre, Le Capitalsime est-il morale? Albin Michel 2004. 
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���� ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 ∆ιδάσκουσα: ∆ήµητρα Ιορδάνογλου 

 

Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού αποτελεί έναν από τους βασικότερους παρά-

γονντες  για  την  αποτελεσµατική λειτουργία και συνεχή ανάπτυξη και ανταγωνι-

στικότητα οργανισµών και επιχειρήσεων. 
 

Το νέο αυτό µάθηµα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις σύγχρονες θεωρί-

ες και πρακτικές της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού και να αναδείξει την αξία 

του «ανθρώπινου κεφαλαίου» στο σηµερινό εργασιακό περιβάλλον. 

Θεµατικοί άξονες 

� Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και τάσεις στη ∆ιοίκηση Ανθρώπι-

νου ∆υναµικού 

� Επιλογή και προσέλκυση εργαζοµένων 

� ∆ιαχείριση και διατήρηση ταλέντων 

� ∆ηµιουργία και διαχείριση της οργανωσιακής κουλτούρας και του      

οργανωσιακού κλίµατος 

� Συστήµατα αµοιβών -Παροχές 

� Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων 

� Ικανοποίηση, αφοσίωση και παρακίνηση των εργαζοµένων 

� Εσωτερική επικοινωνία 

� Ανάπτυξη ηγετών 

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

� Θεωρητικές διαλέξεις - Μελέτη περιπτώσεων 

� ∆ιεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας 

� Βιωµατικές δραστηριότητες 

Βιβλιογραφία 

• Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς ∆. ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Α-
θήνα: Εκδόσεις Μπένου, 2003. 

• Goleman, Boyatzis & McKee. Ο νέος ηγέτης. Η δύναµη της συναισθηµα-
τικής νοηµοσύνης στη διοίκηση οργανισµών. Ελληνικά Γράµµατα, 2002. 

• Handy C. Ο ελέφαντας και ο ψύλλος. Κοιτάζοντας πίσω προς το µέλλον. 
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2003. 

• Ντε Μπoρντ Ρ. ∆εξιότητες Συµβουλευτικής στο Χώρο Εργασίας. Αθήνα: 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 1997. 
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Η΄ Εξάµηνο 

 

���� ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΙΙ 

 ∆ιδάσκουσα: Μαρία Παραδείση 

 

Παρουσίαση της εξέλιξης της κινηµατογραφικής αφήγησης στη µεταπολεµική περί-

οδο (από το νεορεαλισµό µέχρι σήµερα) µε ανάλυση των ιστορικών και αισθητικών 

δεδοµένων κάθε περιόδου. Η εκτενής αναφορά στους σηµαντικότερους δηµιουρ-

γούς και τα έργα τους συνοδεύεται σε όλα τα µαθήµατα από προβολές αποσπα-

σµάτων σχετικών ταινιών. Εκτός από τα αποσπάσµατα, στο εαρινό εξάµηνο προ-

βάλλονται ολόκληρες οι ταινίες Με κοµµένη την ανάσα (1959) του Ζαν-Λυκ Γκο-

ντάρ, Μπόννυ και Κλάιντ (1967) του Άρθουρ Πεν, καθώς και µια κλασική ταινία της 

Άπω Ανατολής. Η αξιολόγηση θα είναι συνάρτηση της παρουσίας και ενεργητικής 

συµµετοχής των φοιτητών στις παραδόσεις και προβολές και της τελικής εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 

• Gerald Mast, Bruce Kawin. A Short History of the Movies, Allyn &      
Bacon. 

• Jack C. Ellis. A History of Film. Allyn and Bacon. 

• David A. Coo. A History of Narrative Film. W. W. Norton & Co. 

• Christin Thomson, David Bordwell. Film History. An Introduction. Mc 
Graw-Hill. 

• Geoffrey Nowell-Smith ed. The Oxford History of World Cinema.      
Oxford University Press. 

 

 

���� ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ 

 ∆ιδάσκων: Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης 

 

Το µάθηµα, αναφέρεται στον κρίσιµο τοµέα της σχέσης αλληλεπίδρασης µεταξύ 

Εξωτερικής Πολιτικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Ηλεκτρονικού και Γραπτού 

Τύπου , καθώς επίσης και στη διαµόρφωση κρίσιµων µεγεθών επιρροής όπως είναι 

η πολιτική κουλτούρα και η δηµοσιότητα. 
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Στο πλαίσιο αυτό, περιλαµβάνονται και αναλύσεις που παραπέµπουν στο ίδιο το 

πολιτικό σύστηµα, τη ∆ηµοκρατική ή την Αυταρχική του δοµή, καθώς επίσης, και 

σε φαινόµενα εκδήλωσης του πολιτικού και δηµοσιογραφικού λόγου, όπως είναι ο 

Λαϊκισµός. 
 

Ο στόχος του µαθήµατος, εστιάζεται στην ανάλυση της θέσης, δοµής και λειτουρ-

γίας των Μ.Μ.Ε. στην εξωτερική και τη ∆ιεθνή Πολιτική, στην παρουσίαση των δι-

αχρονικών θεωρητικών προσεγγίσεων, ως προς τη σχέση αυτή στην όλη προβλη-

µατική, και στην εξέταση του ρόλου και της σηµασίας των Μ.Μ.Ε. στη διαµόρφωση 

της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. 
 

Ταυτόχρονα, επιχειρείται και η αποτύπωση της αλληλεξάρτησης των µεγεθών, και 

της επιρροής τους στις σύγχρονες διεθνείς κρίσεις µε ξεχωριστά παραδείγµατα την 

περίπτωση των Ελληνοτουρκικών συγκρουσιακών σχέσεων, την περίπτωση του 

Κοσσόβου, αλλά και του Ιράκ. 
 

Το Μάθηµα διεξάγεται, σ’ ένα πλαίσιο συνδυασµού διαλέξεων και Σεµιναρίου. Η 

αξιολόγηση γίνεται µέσω προφορικών εξετάσεων και εργασιών. 

Βιβλιογραφία 

• Χρ. Γιαλλουρίδης - Βιβή Κεφαλά. Κόσσοβο: Η εικόνα του Πολέµου. Αθή-
να: Ι. Σιδέρης, 2001 

• Χρ. Γιαλλουρίδης. Η Ελληνοτουρκική σύγκρουση 1955-200: Από την 
Κύπρο εως τα Ίµια, τους S-300 και το Ελσίνκι. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2000. 

 

 

���� ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

 ∆ιδάσκων: Κωστής ∆άλλας 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και της τηλεµατικής έχει ήδη οδηγήσει 

στην εισαγωγή νέων τρόπων διατήρησης και διάχυσης της πληροφορίας, που ανα-

τρέπουν µεθόδους και συµβάσεις αιώνων. Ψηφιακές συλλογές, που απαρτίζονται 

από ψηφιακά υποκατάστατα υλικών τεκµηρίων, έρχονται να αποτελέσουν ένα 

πρόσθετο µηχανισµό διατήρησης και διαχείρισης των τεκµηρίων αυτών. Παράλλη-

λα, οι τεχνολογίες των πολυµέσων, των υπερµέσων και της πλασµατικής (ή εικο-

νικής) πραγµατικότητας παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, ερµηνεί-
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ας και πρόσληψης τόσο του αισθητού κόσµου γύρω µας, όσο και του διαµεσολα-

βηµένου κόσµου της ιστορικής µνήµης, της τέχνης και της επιστηµονικής γνώσης. 

 

Στο µάθηµα εξετάζεται η εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση των 

τεκµηρίων, στην πληροφόρηση και, ειδικότερα, στην πολιτιστική επικοινωνία, µέ-

σω µιας εποπτικής θεώρησης των σχετικών ζητηµάτων µε παραδείγµατα από το 

χώρο των «οργανισµών της µνήµης» (αρχεία, µουσεία και βιβλιοθήκες). Στο περιε-

χόµενό του περιλαµβάνεται ο ορισµός θεµελιωδών εννοιών, όπως πληροφορία, 

τεκµήριο και συλλογή, η εισαγωγή στις µεθόδους και στα πρότυπα τεκµηρίωσης, η 

ψηφιοποίηση και ψηφιακή διατήρηση οπτικών τεκµηρίων, η συγκρότηση ψηφια-

κών συλλογών και εικονοθηκών, η συζήτηση σχετικά µε την αυθεντικότητα των 

ψηφιακών υποκαταστάτων, η συγκρότηση γλωσσών περιγραφής και θεµατικών 

γλωσσών, η αναπαράσταση του νοητικού «περιεχοµένου» των τεκµηρίων και τα 

πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισής τους. Επίσης, περιλαµβάνεται µια εισαγωγή 

στις τεχνολογίες των πολυµέσων, των υπερµέσων και της πλασµατικής πραγµατι-

κότητας, στις διαφορές των διαδραστικών τεχνολογιών από άλλες παλαιότερες τε-

χνολογίες επικοινωνίας, στα διάφορα είδη πολιτιστικών εφαρµογών τους και στα 

στάδια, µεθόδους και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των εφαρ-

µογών αυτών. Εξετάζεται, τέλος, το περιβάλλον και οι παράµετροι προστασίας 

των πνευµατικών δικαιωµάτων και οικονοµικής εκµετάλλευσης των ψηφιακών 

συλλογών και των πολυµεσικών παραγωγών, ο ρόλος του διαδικτύου και του πα-

γκόσµιου ιστού, όπως και οι επιλογές που προσφέρονται στους πολιτιστικούς, κυ-

ρίως, οργανισµούς στον τοµέα αυτό. 

Βιβλιογραφία 

• International Conference on Hypermedia and Interactivity in Muse-
ums/International Cultural Heritage Informatics Meeting (ICHIM), Πρα-
κτικά συνεδρίων. Archives and Museum Informatics: Pittsburgh. 

•  History Information Program. Research agenda for networked cultural 
heritage. Getty AHIP: Santa Monica, 1996. 

• Keene S. Digital collections: museums and the information age. But-
terworth-Heinemann: Oxford, 1998. 

• Μπώκος Γ. ∆. Εισαγωγή στην επιστήµη της πληροφόρησης. Αθήνα: Πα-
πασωτηρίου, 2001. 

• Nielsen J. Hypertext and hypermedia. Βοστώνη: Academic Press, 1990. 
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���� ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 ∆ιδάσκων: Γιάννης Σκαρπέλος 

 

Το µάθηµα εστιάζει στις αναπαραστάσεις της Ελλάδας κατά τον 20ό αιώνα, µε κε-

ντρικές αναφορές το φωτογραφικό έργο της Nelly’s στη διάρκεια του Μεσοπολέ-

µου, τις φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου και τη δεκαετία του 1950, και το φωτογραφικό αρχείο του Κ. Μεγαλοκο-

νόµου της περιόδου 1950-1965. Οι φωτογραφίες αποτελούν έναυσµα για µελέτη 

της κοινωνικής πραγµατικότητας της περιόδου και ανασυγκρότηση του κοινωνικού 

και πολιτιστικού πορτραίτου της Ελλάδας από τη Μικρασιατική Καταστροφή ως τη 

∆ικτατορία του 1967.  

 

 

���� ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 ∆ιδάσκων: Νίκος Λέανδρος 

 

Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες ως ένας τοµέας µε ι-

διαίτερο ενδιαφέρον και από οικονοµική – αναπτυξιακή άποψη, καθώς µπορεί να 

αποτελέσει σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για µια µικρή, µεσαίου επιπέ-

δου οικονοµικής και τεχνικής ανάπτυξης χώρα, όπως η Ελλάδα. Ιδιαίτερα θα µας 

απασχολήσουν οι ιδιοµορφίες που παρουσιάζει η παραγωγή του πολιτιστικού προ-

ϊόντος και οι τρόποι µε τους οποίους το κράτος µπορεί να παρεµβαίνει στην αγορά 

της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιά-

ζουν οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους αρθρώνεται η κοινοτική πολιτική 

για τη βελτίωση της γνώσης και τη διάδοση του πολιτισµού και της ιστορίας των 

ευρωπαϊκών λαών όπως και για την προστασία της πολιτιστικής τους κληρονο-

µιάς. Τέλος, θα εξετάσουµε τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνει η πορεία προς τη 

δικτυακή κοινωνία τόσο από τη σκοπιά της παραγωγής του πολιτιστικού προϊόντος 

όσο και από την ευρύτερη οπτική της διαµόρφωσης ενός δικτυακού πολιτισµού. 

 

Μεγάλο µέρος της δουλειάς µας στο πλαίσιο του µαθήµατος αφορά στην εξέταση 

της εµπειρίας κάποιας πολιτιστικής βιοµηχανίας που επιλέγουµε κάθε χρονιά (κι-

νηµατογράφος, µουσική, βιβλίο, παραστατικές τέχνες κλπ). Οι φοιτητές καλούνται 

να παρουσιάσουν και να καταθέσουν την εργασία τους σχετικά µε τα οικονοµικά 

χαρακτηριστικά και τη διάρθρωση της υπό εξέταση βιοµηχανίας. 
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Βιβλιογραφία: 

• Ν. Λέανδρος. Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στη Βιοµηχανία των Μέσων. 
Αθήνα: Καστανιώτης, 2008. 

• Ν. Βερνίκος, Σ. ∆ασκαλοπούλου, Φ. Μπαντιµαρούδης, Ν. Μπουµπάρης 
και ∆. Παπαγεωργίου (επ.), Πολιτιστικές Βιοµηχανίες. Αθήνα: Εκδόσεις 
Κριτική, 2005. 

• Ν. Κολοβός. Κινηµατογράφος. Η Τέχνη της Βιοµηχανίας. Αθήνα: Καστα-
νιώτης, 1999. 

• Ν. Λέανδρος. Το ∆ιαδίκτυο: Ανάπτυξη και Αλλαγή. Αθήνα: Καστανιώτης, 
2005. 

• H. Vogel. Entertainment Industry Economics. New York: Cambridge 
University Press, 1994. 

• P. Du Gay (ed.) Production of Culture/ Cultures of Production. London: 
Sage, 1997. 

 

 

���� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 ∆ιδάσκων: Γιώργος-Μιχαήλ Κλήµης 

 

Το µάθηµα επικεντρώνεται στην διαχείριση αλλαγών επιχειρήσεων και οργανισµών 

και στην ουσία ολοκληρώνει τα δύο προηγούµενα. Η εποχή µας κρίνεται σαν εποχή 

έντονων διαρκών αλλαγών και οι απασχολούµενοι σε οργανισµούς και επιχειρή-

σεις καλούνται διαρκώς να εισηγηθούν και να ηγηθούν έργα αλλαγής. Η ανάγκη 

για αλλαγή µπορεί να εστιάζεται στην ‘απλή’ ανασυγκρότηση της δοµής ή ανασχε-

διασµό των διαδικασιών έως την πιο σύνθετη, µεταµορφωτική, αλλαγή κουλτού-

ρας του οργανισµού. Οι φοιτητές µαθαίνουν να αναλύουν το πλαίσιο της αλλαγής 

και να παίρνουν αποφάσεις για τον σχεδιασµό και υλοποίηση του πλάνου αλλαγής 

της επιχείρησης/οργανισµού. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η κατανόηση του ‘γιατί’ 

και ‘τι’ της αλλαγής (το οποίο καλύπτεται από την Στρατηγική Ι και ΙΙ), αλλά κυρί-

ως του ‘πως’ της αλλαγής, δηλαδή της διαδικασίας της αλλαγής. 
 

Επειδή µία προσέγγιση που χρησιµοποιεί συνταγές κρίνεται ανεπαρκής, το µάθηµα 

βασίζεται στην προσέγγιση της αλλαγής, µε ευαισθησία στο πλαίσιο, στο οποίο 

λαµβάνει χώρα η αλλαγή. ∆ίνονται, έτσι, συγκεκριµένα εργαλεία που βοηθούν στη 

διαγνωστική διερεύνηση του πλαισίου και επιτρέπουν την λήψη περαιτέρω απο-

φάσεων που αφορούν τις επιλογές για την πορεία, το στυλ και το στόχο της αλλα-

γής. Γίνεται ειδική µνεία στα θέµατα επικοινωνίας στην αρχή, τη διάρκεια και το 

πέρας της αλλαγής, καθώς και στην διαχείριση της αντίστασης. 
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Βιβλιογραφία: 

• Kotter J. Ο Ηγέτης στις Αλλαγές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2001. 

• Goldstein J. Η επιχείρηση χωρίς δεσµά: Η διαχείρηση της διαρκούς αλ-
λαγής. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003. 

• Balogun J., Hailey, V.H., Johnson G. & K. Scholes. Exploring Strategic 
Change. London: FT Prentice Hall, 2003. 

• Carnall C. Managing Change in Organisations. London: FT Prentice Hall, 
2002. 

 

 

���� ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Περσεφόνη Ζέρη 

 

Στο µάθηµα αυτό αναλύονται οι ριζικές αλλαγές που επιφέρουν τα δικτυακά συ-

στήµατα στην κοινωνία, στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσµούς, στον πολιτι-

σµό. Αντικείµενο πραγµάτευσης αποτελούν οι σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στην 

πολιτισµική δηµιουργία και στη δηµοκρατική κοινωνία καθώς και οι αλλαγές που 

επέρχονται και συντελούνται κατά την µετάβαση από τον κλασσικό φιλελευθερι-

σµό στη µαζική δηµοκρατία καθώς και στην προσωπική και κοινωνική ζωή µε την 

κυριάρχηση των δικτύων της επικοινωνίας. Θα συζητηθεί επίσης το πρόβληµα της 

συνδεσης σήµερα της ζωντανής µνήµης του παρελθόντος µε τον σχεδιασµό ενός 

εκτιµηµένου µέλλοντος καθώς επίσης και η παρούσα κατάρρευση της πολιτιστικής 

δηµιουργίας και οι βαριές επιπτώσεις τόσο για το παρελθόν όσο και για το µέλλον.   

Βιβλιογραφία 

• Jeremy Rifkin. Η Εποχή της Πρόσβασης. Αθήνα: Λιβάνης, 2000. 

• Κορνήλιος Καστοριάδης. Παράθυρο στο Χάος. Αθήνα: Ύψιλον, 2008. 

• Παναγιώτης Κονδύλης.  Από  τον  20ό  στον 21ο  αιώνα.  Αθήνα: Θεµέ-
λιο,1998. 

• Pierre Levy. ∆υνητική Πραγµατικότητα. Αθήνα: Κριτική, 1999.   

 

���� ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Μαριάννα Ψύλλα 

 

Το µήνυµα κατέχει κεντρική θέση στα πλαίσια της επικοινωνιακής διαδικασίας, 

εφόσον στην ουσία συνίσταται στο αντικείµενο µεταβίβασης, µε την υιοθέτηση ορι-

σµένων κωδίκων, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Η ερµηνεία ενός µηνύµατος 
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ή λόγου ή κειµένου επιδιώκει την αποκωδικοποίησή του, δηλαδή τη µελέτη των 

χαρακτηριστικών του µε τη χρήση διαφόρων µεθόδων και τεχνικών. 
 

Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:  

1. Μια θεωρητική και επιστηµολογική προσέγγιση του µηνύµατος στα πλαίσια 

της επικοινωνιακής πράξης. ∆ιαπιστώνεται ότι η ερµηνεία και η ανάλυση 

ενός µηνύµατος αποβλέπει από τη µία, στη σηµασιολογική διερεύνηση, 

δηλαδή στην έρευνα των σηµασιών, των εννοιών, που εµπεριέχει ένα µή-

νυµα αλλά επεκτείνεται επίσης και στους τρόπους παρέµβασης που ένας 

ποµπός χρησιµοποιεί για να µεταβιβάσει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο 

δηλαδή τη µορφή του µηνύµατος. Είναι αυτονόητο βεβαίως ότι η σχέση 

µορφής και περιεχοµένου είναι στενή, µε τις ανάλογες επιδράσεις που 

µπορεί να επιφέρει ο ένας παράγοντας στον άλλον, όσον αφορά στο µήνυ-

µα που µεταδίδεται. 

2. Μια µεθοδολογική παρουσίαση του τρόπου ανάλυσης των χαρακτηριστι-

κών ενός µηνύµατος. Επιχειρείται έτσι, η παρουσίαση των διαφόρων µε-

θόδων και τεχνικών που χρησιµοποιούνται σε ποικίλες περιπτώσεις, σ’ ένα 

µεγάλο αριθµό κοινωνικών πρακτικών, µε στόχο την ερµηνεία και κατανό-

ησή τους. Η προσέγγιση αυτή θα µας δώσει τη δυνατότητα, µέσα από τη 

χρησιµοποίηση παραδειγµάτων, να κρίνουµε τις εφαρµογές της κάθε µε-

θόδου, να συγκρίνουµε τη χρήση των επιµέρους µεθόδων, να διαπιστώ-

σουµε τα όριά τους καθώς και την αναγκαιότητα πολύ συχνά της αναφο-

ράς σε περισσότερες από µια µεθόδους για την αποτελεσµατικότερη κατα-

νόηση των χαρακτηριστικών ενός µηνύµατος. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται 

αναφορά σε τέσσερις µεθόδους, α) κλασική θεµατική ανάλυση, β) γλωσ-

σολογική προσέγγιση, γ) σηµειολογική, δ) ανάλυση της επιχειρηµατολογίας. 

Βιβλιογραφία 

• Γ. Παπαγεωργίου (επιµέλεια). Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, 
Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδανός, 1998. 

• D. Maingueneau. Initiation aux méthodes de l' analyse du discours. 
Problèmes et perspectives, Paris: Hachette, 1976. 

• D. Maingueneau. Nouvelles tendances en analyses du discours. Paris: 
Hachette, 1987. 

• J. Boutet. Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, 
Αθήνα, 1984. 

• Α. Φραγκουδάκη. Γλώσσα και ιδεολογία. Αθήνα: Οδυσσέας, 1987. 

• J. Mason. Η ∆ιεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµ-
µατα, 2003. 
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• Τ. ∆ουλκέρη (επιµέλεια). Αθλητισµός, Κοινωνία και ΜΜΕ: Η περίπτωση 
των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Αθήνα: Παπαζήσης, 2007. 

 

 

���� ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ: ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 ∆ιδάσκουσα: Γιάννα Κική 

 

Στο µάθηµα αυτό αντιµετωπίζονται τα ειδικά θέµατα της συνταγµατικής προστασί-

ας της ραδιοτηλεόρασης, του ισχυρότερου µέσου µαζικής ενηµέρωσης, σε σύγκρι-

ση και αντιδιαστολή προς τα βασικά ζητήµατα της συνταγµατικής αντιµετώπισης 

του Τύπου. 
 

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στα θέµατα επιβολής λογοκρισίας επί του περιεχοµένου 

των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων και άµεσου κρατικού ελέγχου επί της συνο-

λικής ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας καθώς και στο πρόβληµα της νοµικής κα-

τοχύρωσης ενός ατοµικού δικαιώµατος εκποµπής. 
 

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτική πληροφόρηση, στα δι-

καιώµατα των δηµοσιογράφων, στη θεσµική οργάνωση των ραδιοτηλεοπτικών ορ-

γανισµών και επιχειρήσεων και στα προβλήµατα του αθέµιτου ανταγωνισµού µετα-

ξύ τους. 
 

Τέλος, κατά την διάρκεια του εξαµήνου, µελετώνται όλα τα νοµοθετικά κείµενα, 

που αφορούν στην οργάνωση της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης, καθώς και τα διε-

θνή και κοινοτικά κείµενα, τα οποία αναφέρονται γενικά στην θεσµική οργάνωση 

του ραδιοτηλεοπτικού τοµέα. 

Βιβλιογραφία 

• Γ. Καράκωστας. ∆ίκαιο των ΜΜΕ. Αθήνα: Α. Σάκκουλας, 1996. 

• Γ. Καράκωστας/Αθ. Τσεβάς. Η νοµοθεσία των ΜΜΕ. Αθήνα: Α. Σάκκου-
λας, 2000. 

• Ι. Κική. Η καλωδιακή τηλεόραση. Νοµική οριοθέτηση και συνταγµατική 
προσέγγιση υπό το άρθρο 15 του Συντάγµατος. Αθήνα: Αφοί Σάκκουλα, 
1993. 

• Γ. Κική. ∆ίκαιο της πληροφόρησης. Αναλύσεις – κείµενα. Αθήνα: Προ-
σκήνιο, 1998. 

• Γ. Κική. Η ελευθερία των οπτικοακουστικών µέσων. Αθήνα: Π. Σάκκου-
λας, 2001. 
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���� ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΟΥΛ-
ΤΟΥΡΕΣ) 

 ∆ιδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσοκανή 

 

Το  µουσικό  θέατρο  της  ∆ύσης  είναι  µια  µορφή  τέχνης  από  την οποία  µπορεί  

κανείς να  διδαχτεί, εκτός  των άλλων, το πώς  ένας  µεγάλος  αριθµός ανθρώπων 

(οι  συντελεστές  της  παράστασης)   µαθαίνει  να  επικοινωνεί  και  να  συνεργά-

ζεται  αποτελεσµατικά. Στο  µάθηµα  αυτό  θα  εξετάσουµε  από  τη  πλευρά  του  

µύθου  και της  τελετουργίας  τη  δηµιουργία  της  όπερας. Τη  σχέση  της  µε  την   

Ελληνική Τραγωδία, την κλασική  λογοτεχνία  καθώς   και  τη  σύνδεσή  της  µε  

το θρησκευτικό  τραγούδι των  µαύρων της  Αµερικής.  

Βιβλιογραφία 

• Marianne  Mc  Donald. Η  Ελληνική  µυθολογία  στην  κλασσική   όπερα.  
Εκδ. Περίπλους, 2005.  

• Κωνσταντίνος  Φλώρος. Ο  Άνθρωπος, ο  Έρωτας  και  η  Μουσική. Α-
θήνα: Νεφέλη, 2003. 

• Θρασύβουλος Γεωργιάδης.  Μουσική  και  Γλώσσα. Αθήνα: Εκδ. Νεφέ-
λη, 1994. 

• Charles  Rosen. The classical  style: Haydn, Mozart, Beethoven. Ed. 
W.W.Norton  & Company, 1998.   

 

 

���� ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 ∆ιδάσκoυσα: Μπέττυ Τσακαρέστου 

 

Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται µια διεπιστηµονική προσέγγιση του «κόσµου των α-

γαθών» και της καταναλωτικής δραστηριότητας. Η µελέτη εκτείνεται από τα βασι-

κά ανθρωπολογικά δεδοµένα έως τις καταναλωτικές πρακτικές στις µεταβιοµηχα-

νικές κοινωνίες. Συστηµατικές αναφορές γίνονται στην οικονοµική ψυχολογία και 

τα αγοραστικά κίνητρα, καθώς και στη συµβολική διάσταση της κατανάλωσης, 

ενώ µεθοδικά επίσης αναλύονται τα δηµογραφικά, «ψυχογραφικά» και πολιτιστικά 

δεδοµένα που σχετίζονται µε τις καταναλωτικές επιλογές. 

Βιβλιογραφία 

• Mary Douglas, Baron Isherwood. The World of Goods. Routledge, 1996. 

• Daniel Miller (ed.) Acknowledging Consumption. Routledge, 1995.  
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VII. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
 
Το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης απευθύνεται στους φοιτητές του Τµήµατος 

που έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ εξάµηνα σπουδών τους και επιθυµούν να εργα-

σθούν σε φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το Τµήµα (εφηµερίδες, περιοδικά, 

ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαφηµιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, πολιτιστικά 

τµήµατα των ∆ήµων, κ.ά.) αποκτώντας έτσι και την ανάλογη εµπειρία. 
 

Έχει διάρκεια τριών µηνών και για τους συµµετέχοντες προβλέπεται αµοιβή, ανά-

λογα µε το κονδύλιο που διατίθεται κάθε φορά. Η πρακτική άσκηση περιλαµβάνε-

ται στα µαθήµατα επιλογής του Η’ Εξαµήνου όλων των κατευθύνσεων και όσοι 

συµµετάσχουν, εφόσον εν τω µεταξύ δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δεν 

βαθµολογούνται, αλλά πιστώνονται µε 3 διδακτικές µονάδες. 

 

Η πρακτική άσκηση που εγκρίθηκε από το Υπουργείο αφορά τη διετία 2010-2012 

µε δυνατότητα παράτασης του προγράµµατος έως το 2015. Το Τµήµα αποφάσισε 

να υλοποιήσει το πρόγραµµα  σε τέσσερις φάσεις που θα υλοποιηθούν ως εξής :  

 

• Για το έτος 2011 δύο πρακτικές ασκήσεις. Η πρώτη  θα υλοποιηθεί από τον 

Ιανουάριο - Μάρτιο 2011 και η δεύτερη από τον Οκτώβριο - ∆εκέµβριο 

2011. 

• Για το έτος 2012 ισχύουν ακριβώς τα αντίστοιχα. Πρόκειται για τρίµηνες 

πρακτικές ασκήσεις και αφορούν συνολικά 160 φοιτητές ανά 40 άτοµα κά-

θε φορά. 

 

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική άσκηση είναι η επιτυχής συµµετοχή σε 

όλα τα εργαστήρια κατεύθυνσης, τουλάχιστον µέχρι τη στιγµή της δήλωσης. 

 

Αν ο αριθµός των  υποψήφιων φοιτητών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των 

θέσεων, για την επιλογή θα συνεκτιµώνται ο µέσος όρος της αναλυτικής βαθµολο-

γίας και ο µέσος όρος της βαθµολογίας των εργαστηρίων κατεύθυνσης, σε αναλο-

γία 40-60.  
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VIII. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

1. Η πτυχιακή εργασία προσφέρεται ως επιλογή στους φοιτητές του τέταρτου 

έτους σπουδών και αντιστοιχεί σε έξι διδακτικές µονάδες. 

2. Τα θέµατα των εργασιών θα ανακοινώνονται από τα µέλη ∆.Ε.Π. κατά την 

έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους και οι εργασίες θα παραδίδονται από τους 

φοιτητές εντός εκάστης εξεταστικής περιόδου. 

3. Η έκταση της εργασίας µπορεί να κυµαίνεται από 13 έως 15 χιλιάδες λέ-

ξεις. Η εµφάνισή της (περιθώρια, παραποµπές, χρήση βιβλιογραφίας) πρέ-

πει να είναι σύµφωνη µε τις καθιερωµένες πρακτικές του είδους και η 

µορφή της υποχρεωτικά δακτυλογραφηµένη. 

4. Την εργασία εποπτεύει ένα µόνιµο µέλος ∆.Ε.Π. που έχει προτείνει και το 

θέµα. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής ο εποπτεύων και ο φοιτητής πρέπει 

να συνεργάζονται. 

5. Σε περίπτωση αποτυχίας η εργασία µπορεί να υποβληθεί αναθεωρηµένη 

και βελτιωµένη µετά από σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντα σε ένα από τα 

επόµενα δύο εξάµηνα ή να αντικατασταθεί από µαθήµατα επιλογής. 

6. Η διόρθωση και η βαθµολογία της εργασίας γίνεται από τον εποπτεύοντα. 

Οι καλύτερες εργασίες ανακοινώνονται σε ειδική συνάντηση του τµήµατος. 

7. Ο ανώτατος αριθµός εργασιών που µπορεί να εποπτεύσει ένα µέλος ∆.Ε.Π. 

ορίζεται σε επτά. Για την έγκριση του θέµατος και την αρχή εκπόνησης της 

εργασίας ο φοιτητής πρέπει να συνεννοηθεί και να έχει τη σύµφωνη γνώµη 

του αρµόδιου µέλους ∆.Ε.Π. 

8. Κατά την τελική εκτίµηση της εργασίας θα ληφθούν ιδιαίτερα υπ' όψιν τα 

κάτωθι:  

 

α) η επαρκής γνώση και ορθή χρήση της συναφούς βιβλιογραφίας, β) η 

καλή και σωστή χρήση της γλώσσας, γ) η δύναµη της πρωτοτυπίας του 

ύφους, δ) η συστηµατική οργάνωση και παρουσίαση του υλικού, ε) η πει-

στικότητα των επιχειρηµάτων, στ) η κριτική αξιολόγηση των δεδοµένων 

και ζ) η πρωτότυπη και διεισδυτική σκέψη. 
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IΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

 

 

 

Το Κοινοτικό Πρόγραµµα Κινητικότητας Φοιτητών και ∆ιδασκόντων ΣΩΚΡΑ-

ΤΗΣ/ΕΡΑΣΜΟΣ, το οποίο πρόσφατα εξελίχθηκε και µετονοµάστηκε σε LIFELONG 

LEARNING RPOGRAMME (LLP/Erasmus) είναι το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα αυτό αποτελείται από 

πολλαπλές δράσεις, όµως δύο κυρίως συνιστώσες αφορούν τους φοιτητές: 1) το 

LLP/ERA-STUDIES που αφορά το παλιό ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ΕΡΑΣΜΟΣ για κινητικότητα φοι-

τητών, αλλά και διδασκόντων σε άλλα πανεπιστήµια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, και 2) τo LLP/ERA-PLACEMENTS που αντικατέστησε το πρόγραµµα LEONARDO 

για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών (εφόσον αυτό προβλέπεται στο 

Πρόγραµµα Σπουδών του αντίστοιχου Τµήµατος) σε επιχειρήσεις του εξωτερικού 

τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο, µε τις οποίες και συνάπτε-

ται συµφωνία. Αξίζει, βεβαίως, λόγω της άµεσης σχέσης φοιτητών–διδασκόντων 

και διοικητικών, να αναφερθεί και µια άλλη δράση, η STAFFMOBILITY που αφορά 

µόνον το διδακτικό αλλά και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και αναφέρεται 

σε επιµόρφωση και συνεχή κατάρτιση του αντίστοιχου προσωπικού σε ιδρύµατα 

και επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

 

Ενδιαφέρον έχει να τονιστεί το γεγονός ότι το Πάντειο Πανεπιστήµιο συµµετέχει 

στο πρόγραµµα από το 1987 µε µετακινήσεις σπουδαστών και διδακτικού προσω-

πικού. Πρόσφατα η ένταξη του Παντείου Πανεπιστηµίου στον Εκτεταµένο Ευρωπα-

ϊκό Πανεπιστηµιακό Χάρτη Έρασµος (Extended European Erasmus University 

Charter) απέδωσε τη δυνατότητα στο Πανεπιστήµιο µας να δρα περαιτέρω και σε 

προγράµµατα πρακτικής άσκησης και επιµόρφωσης, εκτός της κινητικότητας φοι-

τητών και διδασκόντων, εξασφαλίζοντας, µετά από αξιολόγηση, την συνέχιση της 

συνεργασίας του Παντείου µε ιδρύµατα και επιχειρήσεις του εξωτερικού για τα έτη 

2007-2013. 

 

Όσον αφορά πρακτικά ζητήµατα που αφορούν την εφαρµογή της δράσης για την 

κινητικότητα φοιτητών, σηµειώνονται τα ακόλουθα:  
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• Σύµφωνα µε αυτή τη δράση οι φοιτητές µπορούν να πραγµατοποιήσουν ένα 

κύκλο σπουδών (έως δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα) σε Πανεπιστήµιο της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης, µε τα οποίο το Πανεπιστήµιο έχει συνάψει συµφωνίες συνεργα-

σίας. Στόχος της κινητικότητας φοιτητών είναι η παροχή ευκαιριών ώστε να 

επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πλευράς από 

την εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόµενα αντικείµε-

να σπουδών. 

 

• Οι µετακινούµενοι φοιτητές θα πρέπει να είναι πολίτες κράτους µέλους της 

Ένωσης ή να τους έχει αναγνωρισθεί από ένα κράτος µέλος το καθεστώς του 

απάτριδος, του πρόσφυγα ή του µόνιµου κατοίκου. Θα πρέπει, επίσης, να έ-

χουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστηµιακών τους 

σπουδών και να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία πα-

ραδίδονται τα µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο υποδοχής. 

 

• H επιλογή των µετακινούµενων φοιτητών γίνεται από το ίδρυµα προέλευσης 

τους (το ίδρυµα στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι σε πρόγραµµα σπουδών που 

οδηγεί στη λήψη τίτλου και στο οποίο θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους και να λάβουν το τίτλο σπουδών τους). 

 

• Η παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών στο ίδρυµα υποδοχής πρέπει να 

καλύπτει χρονική διάρκεια όχι µικρότερη από 3 µήνες και όχι µεγαλύτερη ε-

νός πλήρους ακαδηµαϊκού έτους. 

 

• Ο χρόνος και το περιεχόµενο σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει στο 

ίδρυµα υποδοχής ο υποψήφιος πρέπει να αναγνωρίζονται προκαταβολικά και 

µε τυπική δέσµευση του ιδρύµατος προέλευσης ως αναπόσπαστο µέρος του 

προγράµµατος σπουδών του φοιτητή. 

 

• Το πρόγραµµα παρέχει οικονοµική ενίσχυση στους µετακινούµενους φοιτητές 

µε σκοπό την κάλυψη µέρους των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι 

σπουδές σε ένα άλλο κράτος όπως είναι τα έξοδα ταξιδιού, τα έξοδα γλωσσι-

κής προετοιµασίας στη χώρα υποδοχής, οι επιπλέον δαπάνες λόγω διαφοράς 

κόστους ζωής, οι πρόσθετες δαπάνες λόγω διαφορετικών συνθηκών σπουδών 

(µη δωρεάν παροχή σίτισης, στέγασης κ.λ.π.). Τα χορηγούµενα ποσά διαφέ-

ρουν από χώρα σε χώρα. Η οικονοµική ενίσχυση δεν αναστέλλει την παροχή 

εθνικής υποτροφίας δανείου ή ενίσχυσης. Η οικονοµική ενίσχυση δεν προ-
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σφέρεται σε φοιτητές που έχουν λάβει προηγούµενη ενίσχυση από το ίδιο 

πρόγραµµα ή σε φοιτητές που ενισχύονται από άλλο κοινοτικό πρόγραµµα. 

∆ιευκρινίζεται όµως ότι ένας φοιτητής που έχει λάβει οικονοµική ενίσχυση για 

κινητικότητα σε ένα άλλο Πανεπιστήµιο από το Πρόγραµµα LLP/ERA-STUDIES 

έχει τη δυνατότητα να λάβει επιπλέον και οικονοµική ενίσχυση για πρακτική 

άσκηση από το Πρόγραµµα LLP/ERA-PLACEMENTS. 

 

• Στο Πανεπιστήµιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωµα εγγρα-

φής, εξέταστρα, δικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε 

βιβλιοθήκες κ.λ.π. 

 

• Παρά ταύτα ενδέχεται να υπάρξουν µικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες όπως 

ασφάλιση, συνδροµή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξο-

πλισµού εξίσου µε τους λοιπούς σπουδαστές. 

 

Η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή στο πρόγραµµα γίνεται κάθε χρόνο κατά το 

µήνα Φεβρουάριο στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πα-

νεπιστηµίου µας µετά από προκήρυξη του αντίστοιχου γραφείου. Συµπερα-σµατικά 

τα απαραίτητα προς συµπλήρωση έγγραφα για την υλοποίηση του Προγράµµατος 

είναι: 

 

• Αίτηση-∆ήλωση του φοιτητή. 

• Έντυπο «Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών-Σύµβαση» 

• Έντυπο «Learning Agreement» όπου συµπληρώνονται τα µαθήµατα που επιλέ-

γει ο φοιτητής µετά από συνεννόηση µε τον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο του Τµήµα-

τος, υπογράφεται από το φοιτητή, τον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο και τον Ιδρυµα-

τικό υπεύθυνο. Κατόπιν πρέπει να σταλεί µε fax στο Ίδρυµα υποδοχής για να 

υπογραφεί και από τους αντίστοιχους υπεύθυνους του Ιδρύµατος Υποδοχής. 

• Έντυπο «Confidential Report» που δίδεται από τον υπότροφο στον επόπτη 

σπουδών στο Πανεπιστήµιο Υποδοχής για να το συµπληρώσει, να το υπογρά-

ψει και να το αποστείλει στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. 

• Έντυπο «Έκθεση Σπουδών» που υποβάλλεται στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πανεπιστηµίου όταν ο φοιτητής επιστρέψει από το 

εξωτερικό. 

• Έντυπο «Transcript of Records» όπου αναγράφεται η βαθµολογία του φοιτητή 

σε ECTS από το Πανεπιστήµιο του εξωτερικού. 
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• Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθηµάτων. Με την επιστροφή του φοιτητή η 

Γραµµατεία της Σχολής εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε µάθηµα 

που ο φοιτητής επέλεξε, παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στο εξωτε-

ρικό, ότι το µάθηµα αυτό έτυχε αναγνώρισης καθώς και τις πιστωτικές µονά-

δες που έλαβε και τη βαθµολογία του. 

 

Επισηµαίνεται ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δη-

λαδή το πανεπιστήµιο προέλευσης δεσµεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της 

περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπου-

δών στο πανεπιστήµιο προέλευσης, ακόµη και αν διαφέρει ως προς το περιεχόµε-

νο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ως προς το βαθµό εγγύτητας µαθήµατος που διδά-

σκεται στη χώρα υποδοχής σε σχέση µε αντίστοιχο µάθηµα του Τµήµατος προέλευ-

σης, θα πρέπει να υιοθετηθεί η αρχή της αντιστοιχίας (η αναλογική αρχή) και όχι 

της ταυτοσηµίας της ύλης. 

 

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι σύµφωνα µε το Νόµο 3374 (ΦΕΚ της 2 Αυγούστου 

2007, αριθµός Φύλλου 189) και την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ της 13ης Αυγούστου 

2007, αριθµός Φύλλου 1466) κατά την εφαρµογή του προγράµµατος για την αξιο-

λόγηση όλων των µετακινούµενων φοιτητών και τη βαθµολόγηση τους θα χρησι-

µοποιείται το σύστηµα ECTS (European Credit Transfer System) δηλαδή το Σύστηµα 

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, για λόγους συµφωνίας και ε-

ξισορρόπησης µε όλα τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Το ευρωπαϊκό σύστηµα µετα-

φοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων βασίζεται στον φόρτο εργασίας τον 

οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής για να επιτύχει τους αντικειµενικούς 

στόχους ενός προγράµµατος σπουδών. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο 

που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά µέσο όρο ένας φοιτητής για να 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και 

να επιτύχει τα µαθησιακά αποτελέσµατα που καθορίζονται εκάστοτε. Σε καµία πε-

ρίπτωση δεν ταυτίζονται οι πιστωτικές µονάδες µε τις διδακτικές µονάδες. ∆ιευ-

κρινίζεται ότι η Συµφωνία Σπουδών (Learning Agreement) αποτελεί ένα από τα 

βασικά έγγραφα του ECT. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε 

φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης περιλαµβά-

νει κατά µέσο όρο τριάντα έξι (36) έως σαράντα (40) πλήρεις εβδοµάδες διδασκα-

λίας, προετοιµασίας και εξετάσεων, αποτιµάται µεταξύ χιλίων πεντακοσίων και χι-

λίων οκτακοσίων ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτι-

κές µονάδες. Μία πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα 

(30) ώρες εργασίας. Αρµόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε 
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κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και δραστηριότητα του προγράµ-

µατος σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση ή το Συµβούλιο του οικείου Τµήµατος του 

Α.Ε.Ι. σε περίπτωση προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών και η Γενική Συνέλευ-

ση ειδικής σύνθεσης σε περίπτωση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών. 

 

∆ιευκρινίζεται τέλος ότι οι φοιτητές του Τµήµατος µας έχουν δικαίωµα να συµµε-

τάσχουν σε προγράµµατα ανταλλαγής µε τα Πανεπιστήµια που το Τµήµα µας έχει 

συνάψει συµφωνίες, αλλά και µε άλλα Πανεπιστήµια που άλλα Τµήµατα του Πα-

ντείου Πανεπιστηµίου έχουν συνάψει συµφωνίες, εφόσον αναφέρονται στον κατά 

έτος εγκεκριµένο κατάλογο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδα-

πής, ο οποίος ανακοινώνεται από το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης του Παντείου Πανεπιστηµίου. 

 

Τα Πανεπιστήµια µε τα οποία συνεργάζεται ειδικότερα το Τµήµα µας είναι τα ακό-

λουθα: 

 

ΒΕΛΓΙΟ [Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια Ι. Βώβου] 

• Universite Catholique de Louvain - Επικοινωνία και Πληροφορική 

 

ΓΑΛΛΙΑ  

• Universite Paul Sabatier - Toulouse III [Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια Ι. Βώβου] 

• Universite Sorbonne Nouvelle - Paris 3 [Ακαδηµ. Συντονίστρια Ι. Βώβου] 

• Universite Paris 8 Vincennes - Saint Denis  [Ακαδηµ. Συντονιστές Ι. Βώβου 

& Ν. Λέανδρος] 

Επικοινωνία και Επιστήµες της Πληροφορίας 

 

• Universite de Paris Dauphine Paris IX [Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια Μ. Ψύλλα] 

• Πολιτικές Επιστήµες, Επικοινωνία και Επιστήµες της Πληροφορίας σε µετα-

πτυχιακό επίπεδο 

 

• Universite de Paris I Pantheon Sorbonne [Ακαδ. Συντονίστρια Μ. Ψύλλα] 

Πολιτικές Επιστήµες / Επιστήµες Επικοινωνίας και Πληροφορίας τόσο σε 

προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 

• Université Paris Créteil Val de Marne (UPEC) [Ακ. Συντονίστρια Μ. Ψύλλα] 

Πολιτικές Επιστήµες, Επικοινωνία και Επιστήµες της Πληροφορίας 

• Universite Paris 13 (Paris-Nord) [Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια Μ. Ψύλλα] 

Επικοινωνία και Επιστήµες της Πληροφορίας 
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ΙΣΠΑΝΙΑ [µε Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια την Μ. Ψύλλα] 

• Universitat Jaume I de Castellon - Επικοινωνία και Επιστήµες της Πληρο-

φορίας, ∆ιαφήµιση & ∆ηµόσιες Σχέσεις σε προπτυχιακό επίπεδο. 

 

ΚΥΠΡΟΣ [µε Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια την Μ. Ψύλλα] 

• Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου [Λεµεσσός] – Επικοινωνία και Επιστήµες 

της Πληροφορίας, ∆ηµοσιογραφία. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [µε Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια την Μ. Ψύλλα] 

• Eötvos Loránd Tudományegyetem - Επικοινωνία και Επιστήµες της Πληρο-

φορίας 

• Pannon Egyetem (University of Pannonia) – Κοινωνικές Επιστήµες 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [µε Ακαδηµαϊκό Συντονιστή τον Ν. Λέανδρο] 

• Universitatea Spiru Haret – ∆ηµοσιογραφία – Ραδιοτηλεοπτική ∆ηµοσιο-

γραφία 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [µε Ακαδηµαϊκό Συντονιστή τον Ν. Λέανδρο] 

• Anadolu University για ∆ηµοσιογραφία σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό 

επίπεδο. 

• Istanbul Bilgi University για Επικοινωνία και Πληροφορική σε προπτυχιακό 

επίπεδο. 

 

• Yeditepe University για Επικοινωνία και Πληροφορική σε προπτυχιακό ε-

πίπεδο [µε Ακαδηµαϊκό Συντονιστή τον Ι. Ανδρεάδη] 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:  

• Στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανε-

πιστηµίου Αγγελική Καρδιακαφτίτη, Τηλ. 210 9201483/4, FAX 210 

9215767, email: erasmusecon@panteion.gr 

• Στην Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια για το Erasmus  του Τµήµατος - Μαριάννα 

Ψύλλα, Τηλ. 2109201741, email: mpsilla@hotmail.com 
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X. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού 

οργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε αντικείµενο τη µελέτη 

θεµάτων που αφορούν στον πολιτισµό και στην πολιτιστική δραστηριότητα, στη 

διοίκηση και οργάνωση πολιτιστικών οργανισµών και δραστηριοτήτων, στην πολι-

τιστική πολιτική και στην επικοινωνία, σε όλες τις της εκφάνσεις στο δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα του πολιτισµού. 

 

���π�� ��� π����������� ����� �� προσφέρει εξειδίκευση στις σύγχρονες επιστηµονικές προ-

σεγγίσεις, τις µεθόδους και τις  φαρµοσµένες δεξιότητες της πολιτιστικής διαχείρι-

σης, ευρέως νοουµένης. Πρόκειται για τα πρώτο στη χώρα µας πρόγραµµα µετα-

πτυχιακών σπουδών πουαφορά στον τοµέα της πολιτιστικής πολιτικής, της διοίκη-

σης και της οργάνωσης της πολιτιστικής δηµιουργίας και κληρονοµιάς, και της πο-

λιτιστικής επικοινωνίας. 

 

Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην 

«Πολιτιστική ∆ιαχείριση» και έχει δεκαπεντάµηνη διάρκεια. Περιλαµβάνει δύο ακα-

δηµαϊκά εξάµηνα διδασκαλίας και µια περίοδο εντός της οποίας εκπονείται µετα-

πτυχιακή διπλωµατική εργασία. Στο πρόγραµµα διδάσκουν µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου και επίλεκτοι ε-

πισκέπτες καθηγητές. Αποτελεί συνέχεια του προπτυχιακού ακαδηµαϊκού προ-

γράµµατος του Τµήµατος και ειδικότερα της κατεύθυνσης Πολιτισµού και Πολιτι-

στικής ∆ιαχείρισης (β΄ κύκλος προπτυχιακών σπουδών). Η λειτουργία του στηρίζε-

ται στην κριτική θεώρηση του πολιτιστικού φαινοµένου, στην πολυεπιστηµονική 

διεπιστηµονική προσέγγιση και στη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 
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Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους τµηµάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτι-

σµού, ∆ηµοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστηµών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιεθνών Σπου-

δών, Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστηµών, Κοινωνικής Ανθρωπολογί-

ας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Επιστηµών της 

Αγωγής, Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τε-

χνών,Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηµατογραφικών Σπουδών, όπως και σε πτυχιού-

χους συναφών τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε την υπο-

βολή φακέλου που περιλαµβάνει βιογραφικό σηµείωµα και τα απαραίτητα δικαιο-

λογη- τικά και µετά από γραπτή δοκιµασία καισυνέντευξη. Ο βαθµός πτυχίου του-

λάχιστον «λίαν καλώς» και η καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση 

της αγγλικής, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. 

 

Η λειτουργία του προγράµµατος διέπεται από την υπουργική απόφαση 

Β7/456.522/14.11.2001 για την ίδρυσή του (που δηµοσιεύθηκε στο φύλλο της Ε-

φηµερίδας της Κυβερνήσεως Β΄ 1662, 13/12/2001) και τις τροποποιήσεις της 

(Υ.Α.38706/Β7/13.7.2005, ΦΕΚ Β 880, 29/6/2005 και Υ.Α. 65346/Β7/30.6.2006, 

ΦΕΚ Β 913, 14/7/2006), καθώς και από τον εσωτερικόκανονισµό του. 

 

Τα κύρια ζητήµατα φυσιογνωµίας καινλειτουργίας του προγράµµατος αποφασίζο-

νται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Επικοινωνί-

ας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου. Η ΓΣΕΣ ορίζει, επίσης, τον 

∆ιευθυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος. 

 

Ως ∆ιευθυντής του Προγράµµατος έχει ορισθεί ο καθηγητής Γιάγκος Ανδρεάδης, 

και ως µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράµµατος ο αναπληρωτής κα-

θηγητής Γιάννης Σκαρπέλος, οι επίκουροι καθηγήτριες ∆άφνη Βουδούρη και Έφη 

Φουντουλάκη, ο επίκουρος καθηγητής Κωστής Γ. ∆άλλας και η λέκτορας Ανδροµά-

χη Γκαζή 

 

Περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν στον Ιστότοπο του Τµήµατος: 

http://cmc.panteion.gr/images/odigoi/pms1.pdf 
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ΧI. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

 
Προϋποθέσεις εκπόνησης και κατάθεσης διδακτορικής διατριβής 

1. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων 

ιδρυµάτων της αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι οι σπουδές τους είναι συναφείς 

προς τα γνωστικά αντικείµενα που προσφέρει το Τµήµα. Ο ευρύτερος χώρος των 

ανθρωπιστικών επιστηµών, και ιδιαίτερα της Επικοινωνίας, του Πολιτισµού και 

των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, θεωρείται ως ο πλέον συγγενής προς το διδα-

κτικό ερευνητικό και επιστηµονικό έργο του Τµήµατος, χωρίς αυτό να αποκλείει 

άλλους χώρους, στο βαθµό που πληρούν την προϋπόθεση της συνάφειας ή µπο-

ρούν να τεκµηριώνουν την επιστηµονική αιτιολόγηση του προτεινόµενου αντικει-

µένου µελέτης. Οι τίτλοι σπουδών ξένων Α.Ε.Ι. πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από 

το ∆ΟΑΤΑΠ  ως ισότιµοι προς τους ελληνικούς. 

 

2. Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση είναι απαραίτητο να έρθουν σε επαφή µε 

το Τµήµα, έτσι ώστε: α) να ενηµερωθούν πληρέστερα για τους σχετικούς κανονι-

σµούς, β) να προετοιµάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την αίτησή τους και γ) να 

συζητήσουν την υποψηφιότητά τους µε µέλος του ∆.Ε.Π. που είναι αρµόδιο επι-

στηµονικά για το αντικείµενό του. 

 

3. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µια τουλάχιστον κύ-

ρια ευρωπαϊκή γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά) και οι 

αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν επιπλέον επαρκώς την ελληνική. Το Τµήµα κρίνει 

τη γνώση ή επάρκεια της ξένης γλώσσας µε βάση τους τίτλους σπουδών που δια-

θέτει ο υποψήφιος ή προσφεύγει σε εξετάσεις (γραπτές ή και προφορικές), αν θε-

ωρηθεί αναγκαίο. 

 

4. Στην τελική επιλογή συνεκτιµώνται και τα εξής κριτήρια: 

α.  Ο γενικός βαθµός πτυχίου. 

β.  Η βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα, τα σχετικά µε τα προγράµµα-

τα µεταπτυχιακών σπουδών. 
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γ.  Η επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό 

επίπεδο. 

δ. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

 

5. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 4 (γ και δ) µπορούν να υπο-

βάλουν εκτενή εργασία (όχι λιγότερο από 50 σελίδες), η οποία θα εξετάζεται από 

τριµελή επιτροπή, που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Με βά-

ση την έκθεση που θα υποβάλει η επιτροπή στη Γενική Συνέλευση, θα γίνεται δε-

κτή ή όχι η υποψηφιότητα. 

 

6. Η αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται σε ειδικό έντυπο που χο-

ρηγεί η γραµµατεία του Τµήµατος και συνοδεύεται από τα εξής: 

 

� Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτική βαθµολογία. 

� Στοιχεία που, κατά τον υποψήφιο, θεωρούνται σηµαντικά για την αξιολό-

γηση των ικανοτήτων, των γνώσεων και της επιστηµονικής του επάρκειας. 

� ∆υο τουλάχιστον συστατικές επιστολές που να αναφέρονται στις σπουδές 

του υποψηφίου και να εκτιµούν τις ικανότητές του για τη µελέτη του προ-

τεινόµενου θέµατος. 

� ∆ύο φωτογραφίες µικρού µεγέθους (διαβατηρίου). 

� Αντίτυπα επιστηµονικών εργασιών ή δηµοσιευµάτων. 

� Κείµενο τριάντα (30) περίπου σελίδων (για όσους πληρούν τις προϋποθέ-

σεις της παραγράφου 4γ και δ) στο οποίο ο υποψήφιος συζητά σε γενικές 

γραµµές α) το θέµα του (αιτιολόγηση επιλογής, περιεχόµενο), β) τη δοµή 

της εργασίας, γ) την οργάνωση της έρευνας και δ) τη βιβλιογραφική κά-

λυψη. 

 

7. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραµµατεία του Τµήµατος µέχρι 31 ∆εκεµβρίου και 

συζητούνται στην πρώτη ή δεύτερη συνεδρίαση του νέου έτους. Στο τέλος κάθε 

έτους απαιτείται η παρουσίαση έργου µε ελάχιστη έκταση περί τις 50 σελίδες. Το 

κείµενο θα παραδίδεται στην τριµελή επιτροπή για αξιολόγηση, ώστε να κατατεθεί 

η προβλεπόµενη από το νόµο έκθεση προόδου. 

 

8. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί τις προϋπο-

θέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριµελή συµβουλευτική 

επιτροπή από µέλη ∆.Ε.Π. Η επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο καθορίζει 

το θέµα της διατριβής, της οποίας η εκπόνηση δεν µπορεί να έχει διάρκεια µικρό-



 

 

 
 

186

186 

τερη των 3 ετών από την ηµεροµηνία καθορισµού του θέµατος. Στο τέλος κάθε έ-

τους η επιτροπή, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευ-

ση του Τµήµατος έκθεση προόδου. Αδυναµία του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του µε ουσιαστική παραγωγή έργου συνεπάγεται αρνητική έκθεση 

προόδου και εποµένως τερµατισµό των µεταπτυχιακών του σπουδών. Εφόσον ο 

υποψήφιος ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η επιτροπή αξιολογεί το ερευνητι-

κό έργο του, και όταν κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή 

της διατριβής. 

 

Ο υποψήφιος παραδίδει το κείµενό του, στην τελική του µορφή, στα µέλη της τρι-

µελούς επιτροπής, τα οποία οφείλουν να θέσουν υπ’ όψιν του υποψηφίου τις πα-

ρατηρήσεις τους µέσα σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός τριµήνου. Εν συνε-

χεία, η τριµελής επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει την εισηγητική της έκθεση. Η 

τελική κρίση γίνεται από την επταµελή επιτροπή στην οποία συµµετέχουν τα τρία 

µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δη-

µόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτό-

τυπο της διατριβής και εάν αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Για την έγκριση της 

διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε τουλάχιστον µελών της εξεταστικής 

επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γενική Συ-

νέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος. 
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ΧΙI. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:                           
Γενικές Πληροφορίες 

 
 
 

Το Πανεπιστήµιο ιδρύθηκε το 1922 ως «Σχολή Πολιτικών Επιστηµών». Η επίσηµη 

έναρξη των µαθηµάτων έγινε το 1930 µε 205 σπουδαστές. Το 1931 µετονοµάστηκε 

σε «Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστηµών», µετά τη δωρεά του Αλέξανδρου       

Πάντου. Από το 1989, σύµφωνα µε το Προεδρκό ∆ιάταγµα 377/89, η Σχολή µετο-

νοµάστηκε σε «Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών». Σή-

µερα φοιτούν περίπου 8.000 φοιτητές. 

 

A΄. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το Πάντειο Πανεπιστήµιο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

(Fax 210-9223683, 210-9223690, e-mail: rector@panteion.gr). 

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Παντείου αποτελούνται από τρία µεγάλα κτίρια 

που περικλείονται από τις οδούς Συγγρού, Φραγκούδη, Καράγιωργα (Λαγουµιτζή), 

Πάντου και Παπαζαχαρίου. 

  

Παλαιό Κτίριο 

Στο Ισόγειο βρίσκονται η Βιβλιοθήκη, το Τµήµα Αναπαραγωγής Εντύπων, το Αρ-

χείο και το Κυλικείο.  
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Γενικές πληροφορίες 

Η Βιβλιοθήκη – Υπηρεσία Πληροφόρησης αποσκοπεί στην κάλυψη, υποστήριξη και 

προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πα-

νεπιστηµίου καθώς και των αυξανόµενων απαιτήσεων πληροφόρησης των µελών 

του.  Είναι µια σύγχρονη υπηρεσία προσανατολισµένη στη παροχή ποιοτικών υπη-

ρεσιών µέσω της ανάπτυξης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογικών πληροφό-

ρησης.     

 

 Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτής πρόσβασης και χρήση της µπορούν να κάνουν όλα τα 

µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό. Ωστόσο, µόνο όσοι 

έχουν σχέση µε το Πάντειο µπορούν να γίνουν µέλη της Βιβλιοθήκης αποκτώντας 

Κάρτα Βιβλιοθήκης. Για την έκδοσή της ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει µια φωτο-

γραφία, το βιβλιάριο σπουδών και συµπληρώνει µια «Αίτηση Εγγραφής Μέλους».  

 
 

 

 
Πού βρίσκεται η Βιβλιοθήκη ; 

Από το Μάρτιο του 1998 η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού, νεο-

κλασικού κτιρίου του πανεπιστηµίου και εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα. 

 

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει το ευρύ επιστηµονικό πεδίο των κοινωνικών 

και πολιτικών επιστηµών: φιλοσοφία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστή-

µη, οικονοµία, δίκαιο, διοίκηση και οργάνωση, ιστορία, λογοτεχνία. Αποτελείται 

από υλικό διαφόρων ειδών και σε ποικίλες µορφές:  

 

• 70.000 τόµους βιβλίων που είναι καταλογογραφηµένοι και αναζητήσιµοι 
µέσω του OPAC.  
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• 763 τίτλους περιοδικών από τα οποία 547 είναι ενεργές συνδροµές.  

• περισσότερα από 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά µέσω του HEAL Link.  

• Online βάσεις δεδοµένων (PsycInfo, ECONLIT, DSI Campus Solution, Web of 
Science, NBER Campus Solution, RefWorks, ΦΕΚ, κ.ά.).  

• 450 τίτλους πανεπιστηµιακών σηµειώσεων. 

• 900 διδακτορικές διατριβές. 

• 3.000 σπάνια βιβλία 

• Και ακόµα: cds κλασικής µουσικής, CD-ROM εκπαιδευτικού και βιβλιογρα-
φικού υλικού, χάρτες, VHS και DVDs µε κλασικές κινηµατογραφικές ταινί-
ες.  

Η αναζήτησης του υλικού γίνεται µέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθή-

κης (OPAC). 

 

Προσφερόµενες υπηρεσίες 

Η Βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες ένα σύνολο υπηρεσιών που στοχεύουν στην 

αναζήτηση, τη  χρήση, την πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό και πηγές : 

 

Αναζήτηση στον Κατάλογο. Ο Κατάλογος περιέχει το υλικό (βιβλία, περιοδικά, ο-

πτικοακουστικό υλικό, διατριβές, κ.ά.) της Βιβλιοθήκης. Η αναζήτηση γίνεται µε 

διαφόρους τρόπους (µε επώνυµο συγγραφέα, τίτλο, θέµα ή συνδυασµό αυτών). 

 

∆ανεισµός και κρατήσεις. Τα µέλη τη µπορούν να δανειστούν υλικό εφόσον έχουν 

Κάρτα Βιβλιοθήκης. Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται ως την ηµεροµηνία που ανα-

γράφεται πάνω στο βιβλίο και φυσικά στην κατάσταση που παραλαµβάνεται. Υ-

πάρχει η δυνατότητα κρατήσεων για υλικό που είναι ήδη δανεισµένο. 

 

∆ιαδανεισµός. Η Βιβλιοθήκη µπορεί να ζητήσει υλικό (βιβλία, άρθρα περιοδικών) 

από άλλες υπηρεσίες εφόσον δεν υπάρχουν στην τοπική συλλογή.  

 

Πληροφοριακό Τµήµα. Οι υπολογιστές του Πληροφοριακού τµήµατος είναι διαθέ-

σιµοι στα µέλη για αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά της 

HEAL Link, στα οποία έχει συνδροµή η Βιβλιοθήκη, αλλά και στο ∆ιαδίκτυο και 

στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος». 
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Σεµινάρια. Κάθε χρόνο η Βιβλιοθήκη οργανώνει σεµινάρια εισαγωγής στις υπηρε-

σίες της Βιβλιοθήκης για τους πρωτοετείς φοιτητές και για τµήµατα προπτυχιακών 

και µεταπτυχιακών  φοιτητών.  

 

Υπηρεσίες προς άτοµα µε µειωµένη ή καθόλου όραση. Οι φοιτητές µε προβλήµατα 

όρασης µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ειδικό λογισµικό υπολογιστών για ανά-

γνωση σε µεγέθυνση ή εκτύπωση υλικού (π.χ. πανεπιστηµιακών σηµειώσεων) σε 

γραφή Braille. 

 

Φωτοτυπίες. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει δύο φωτοτυπικά µηχανήµατα για φωτοτύπηση 

αποκλειστικά υλικού της τοπικής συλλογής.   

 

Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης 

Η Βιβλιοθήκη έχει δηµιουργήσει µια πύλη πρόσβασης για τις υπηρεσίες και το υλι-

κό της που είναι η ιστοσελίδα της http://library.panteion.gr . Σε αυτή µπορείτε να 

βρείτε:  

 

• Πληροφορίες για το ωράριο, το προσωπικό, τους χώρους, τις συλλογές, 

νέα και ανακοινώσεις, κ.ά.  

• Πληροφορίες για τις υπηρεσίες: ∆ανεισµό, διαδανεισµός, εκπαιδευτικά σε-

µινάρια, ασύρµατο δίκτυο, βιβλιογραφικό δελτίο, υπηρεσίες προς ΑµΕΑ, 

κ.ά. 

• ∆υνατότητες επικοινωνίας : µέσω φορµών επικοινωνίας και ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου.  

• ∆υνατότητα αναζήτησης στις πηγές: Κατάλογος της βιβλιοθήκης (OPAC), 

Βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων (ECONLIT, NBER, DSI, PsycInfo, 

International Political Science Abstracts, Westlaw, Dissertation Abstracts,  

Scopus, κ.ά.), Ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά (HEAL Link, JSTOR), Συλ-

λογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών (ΖΕΦΥΡΟΣ), Χρήσιµες διευθύνσεις στο ∆ια-

δίκτυο, κ.ά. 

 

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΠΑΝ∆ΗΜΟΣ 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και ερευνητικό 

προσωπικό του να καταθέσει ψηφιακό υλικό µε σκοπό τη διάδοση και προώθηση 
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της επιστηµονικής έρευνας.  Αυτό γίνεται µέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΠΑΝ-

∆ΗΜΟΣ (ΠΑΝτειακές ∆ΗΜΟΣιεύσεις). Το υλικό αυτό περιλαµβάνει, για την ώρα, τις 

πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, τις µεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές δια-

τριβές. ∆ίνεται πρόσβαση στο πλήρες κείµενο του υλικού, παρέχοντας έτσι τη δυ-

νατότητα στους δηµιουργούς να διαδώσουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους 

στην τοπική, εθνική ή διεθνή κοινότητα. Το περιεχόµενο του ΠΑΝ∆ΗΜΟΥ είναι δια-

θέσιµο µέσω της ιστοσελίδας στη διεύθυνση  http://library.panteion.gr/pandemos  

 

 

 

 
 

 

 

 

Επικοινωνία µε τη Βιβλιοθήκη 
Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιοθήκη  - Υπηρεσία Πληροφόρησης. 
Λεωφ. Συγγρού 136,  176 71 Καλλιθέα 

 
Τηλέφωνο: 210-9201001, Fax: 210-9248774 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: libp@panteion.gr , URL: http://library.panteion.gr  

 
 
Ώρες λειτουργίας:  
Καθηµερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήµων αργιών:  
∆ευτέρα—Παρασκευή 8:00 π.µ. - 8:00 µ.µ. 
  
Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου, και την περίοδο των εορτών των Χρι-
στουγέννων και του Πάσχα το ωράριο της Βιβλιοθήκης είναι: 
∆ευτέρα—Παρασκευή 8:00 π.µ. - 2:00 µ.µ. 
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Στον Α΄ Όροφο βρίσκονται η Πρυτανεία και η Αντιπρυτανεία, η Αίθουσα τελετών, 
η ∆ιεύθυνση Προσωπικού (τηλ. 210-9201021), το Τµήµα Πρωτοκόλλου-∆ιεκπεραίω-
σης και Αρχείου (τηλ. 210-9201344), η Γραµµατεία Συγκλήτου και η Γραµµατεία 
Πρυτανικού Συµβουλίου (τηλ. 210-9201011), και το Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών 
Σχέσεων (τηλ. 210-9201338). 

 

Στον Β΄ και Γ΄ Όροφο βρίσκονται όλες οι Γραµµατείες των 9 Τµηµάτων που λει-

τουργούν στο Πανεπιστήµιο. Στις Γραµµατείες των Τµηµάτων γίνονται οι εγγραφές 

των πρωτοετών φοιτητών. Κάθε Τµήµα ανακοινώνει τις ηµέρες και ώρες εγγραφής 

των πρωτοεισαγοµένων φοιτητών στο πλαίσιο της προθεσµίας που ανακοινώνει το 

Υπουργείο Παιδείας. Οι εγγραφές των φοιτητών ειδικών κατηγοριών γίνονται µε 

βάση τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που προβλέπονται από 

το νόµο. Επίσης, στις Γραµµατείες εκδίδονται πιστοποιητικά, αντίγραφα πτυχίων, 

δελτία εισιτηρίων, απλές βεβαιώσεις. Ακόµη, δίδονται πληροφορίες για τις κατα-

τακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων άλλων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. Τέλος, στις Γραµ-

µατείες διεξάγεται και ο έλεγχος των πτυχίων για την ανακήρυξη και ορκωµοσία 

των πτυχιούχων. 

 

Οι Γραµµατείες είναι ανοιχτές για το κοινό κάθε Τρίτη και Πέµπτη, από τις 10.00 

έως τις 13.00. Ειδικότερα, η Γραµµατεία του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και 

Πολιτισµού βρίσκεται στον τρίτο όροφο (τηλ. 210-9201062, 210-9201429, fax 210-

9220832, e-mail: emme@panteion.gr). 

 

Εκτός από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, στον Γ΄ όροφο βρίσκεται το Τµήµα ∆ιε-

θνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών (υπεύθυνο για τα προγράµµατα Jean 

Monnet και Socrates – Erasmus. Τηλ. 210-9201483 και 210-9224965), το Τµήµα Πανε-

πιστηµιακών Εκδόσεων (τηλ. 210-9201423), η ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης (τηλ. 210-

9201472), οι Οικονοµικές Υπηρεσίες (τηλ. 210-9201076), και το Κέντρο Επαγγελµατι-

κής Κατάρτισης. Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστηµί-

ου ιδρύθηκε µε βάση την από 26/10/94 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµί-

ου (τηλ. 210-9201056). Έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ως 

Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εµβέλειας, στα πιο κάτω θεµατικά πεδία: 

 

� Επαγγέλµατα Περιβάλλοντος 

� Επαγγέλµατα Υγείας και Πρόνοιας 

� Επαγγέλµατα Πολιτισµού και Αθλητισµού, ΜΜΕ και Επικοινωνιών 

� Επαγγέλµατα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 
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� Επαγγέλµατα Πληροφορικής 

� Επαγγέλµατα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών. 

 

Αποκλειστικός σκοπός του Κ.Ε.Κ. είναι η υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Τα προγράµµατα απευθύνονται είτε σε άνεργους πτυ-

χιούχους του Πανεπιστηµίου µας, καθώς και άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, είτε σε εργαζόµε-

νους- στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και η ανάληψη συναφών ή υποστηρικτικών ως 

προς το αντικείµενο αυτό δραστηριοτήτων (έρευνες, µελέτες, συνέδρια) στα γνω-

στικά πεδία που καλύπτονται ερευνητικά και διδακτικά από όλα τα Τµήµατα του 

Πανεπιστηµίου. Επίσης, το Κ.Ε.Κ. αναλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

προγραµµάτων κατάρτισης που ανατίθενται από τρίτους φορείς στο Πανεπιστήµιο 

(Επιχειρήσεις, Επιµελητήρια). Προσεχώς, πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και στη 

µέριµνα για την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων σεµιναρίων Στο 

Κ.Ε.Κ καθώς και στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης µπορούν να απευθύνονται όσοι έχουν 

παρακολουθήσει προγράµµατα κατάρτισης ανέργων, ώστε ν’ αναζητήσουν πλη-

ροφορίες για την αγορά εργασίας. 

 

Νέα Πτέρυγα 

Στη Νέα Πτέρυγα (γυάλινο κτίριο) στεγάζονται: το Γραφείο ∆ηµοσιευµάτων (τηλ. 

210-9201393), το Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Τεκµηρίωσης, τα Εργαστήρια Πληροφορικής και Στατιστικής και η Επιτροπή Ερευ-

νών. Βρίσκονται, επίσης, οι αίθουσες 108, 102, 209, 300, 301 και 302, όπως επί-

σης και γραφεία καθηγητών του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Γενικού 

Τµήµατος ∆ικαίου. 

 

Ειδικότερα, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας (τηλ. 210-9201098, 210-

9201097, e-mail:grafstad@panteion.gr) άρχισε να λειτουργεί το 1994 και είναι το 

πρώτο που λειτούργησε στα Ελληνικά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. ∆ηµιουρ-

γήθηκε το Σεπτέµβριο του 1993 στο πλαίσιο της πρότασης για το πρόγραµµα 

“ΣΥΝ∆ΕΣΗ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταµείου. 

Σκοπός του είναι η σύνδεση της παραγωγής µε την εκπαίδευση, του Πανεπιστηµίου 

µε την αγορά εργασίας προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απορρό-

φηση των αποφοίτων του Παντείου Πανεπιστηµίου. Είναι ουσιαστικά ένα κέντρο 

ενηµέρωσης για εκπαιδευτικά και εργασιακά θέµατα, στο οποίο πρόσβαση έχουν 

όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου. Οι φοιτητές µπορούν να πά-

ρουν πληροφορίες για προσφερόµενες θέσεις εργασίας, για µεταπτυχιακές σπου-
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δές και για υποτροφίες. Επίσης, µπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας επαγ-

γελµατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισµού. 

 

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης είναι στελεχωµένο µε Συµβούλους Σταδιοδροµίας και α-

ποτελεί ουσιαστικά ένα κέντρο χρήσιµων πληροφοριών σχετικών µε την απασχό-

ληση, τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση, τις υποτροφίες και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευ-

ση/κατάρτιση. 

 

Το Γραφείο παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 

� Συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα σταδιοδροµίας. 

� Συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα εκπαίδευσης. 

� Πληροφόρηση σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή για προγράµµατα µετα-

πτυχιακών σπουδών, υποτροφίες, επιχειρήσεις/οργανισµούς και συνεχι-

ζόµενη εκπαίδευση/κατάρτιση. 

� Αναζήτηση θέσεων εργασίας 

� ∆ιοργάνωση διαλέξεων και σεµιναρίων. 

� ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων όπως οι «Ηµέρες Σταδιοδροµίας». 

 

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης (τηλ. 210-9201602) δηµιουργήθηκε το 1992 

και έχει ως αντικειµενικό στόχο την πρόσβαση του πανεπιστηµιακού κοινού στην 

πληροφόρηση σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της σε εξειδικευ-

µένα ευρωπαϊκά θέµατα (επίσηµες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

Νέο Κτίριο 

Στο Νέο Κτίριο βρίσκονται τα αµφιθέατρα A1, A2, A3 και “Σάκη Καράγιωργα». Στο 

ίδιο κτίριο στεγάζονται ακόµη οι αίθουσες Α1-Α4, Β1-Β5 και Γ1-Γ6, και γραφεία 

καθηγητών από διάφορα Τµήµατα. Τα γραφεία των Καθηγητών του Τµήµατος   

ΕΜΜΕ βρίσκονται στον 3ο και 4ο όροφο. Επίσης, στο κτίριο αυτό στεγάζεται η Υ-

πηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας, το Ιατρείο, η Υγειονοµική Περίθαλψη, τα Εργαστή-

ρια Πληροφορικής και η Επιτροπή Ερευνών. 

 

Στον ηµιώροφο του νέου κτιρίου βρίσκεται το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του 

Τµήµατός, ενώ στον 7ο όροφο άρχισε τη λειτουργία του από το εαρινό εξάµηνο της 

ακαδηµαϊκής χρονιάς 2000-2001 το Ραδιοφωνικό Στούντιο του Τµήµατος. 
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Ειδικότερα: 

 

Η Φοιτητική Μέριµνα: Σκοπός της φοιτητικής µέριµνας είναι η προσφορά ευκαι-

ριών και διευκολύνσεων στη σπουδάζουσα νεολαία για τη βελτίωση των βιοτικών 

συνθηκών της, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευµατικής 

µόρφωσης των φοιτητών (νόµος 1268 του 1982 για τον εκδηµοκρατισµό της ανώ-

τατης παιδείας). Γενικά οι παροχές προς τους φοιτητές µπορούν να χωριστούν σε 

δύο βασικές κατηγορίες: α) Σε αυτές που ισχύουν χωρίς διακρίσεις, αρκεί να υ-

πάρχει η φοιτητική ιδιότητα, η οποία αποκτάται µε την είσοδο στα ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα και λήγει µε την αποφοίτηση ή µε την αναστολή της. Εδώ εντάσ-

σεται η χορήγηση δωρεάν των επιστηµονικών συγγραµµάτων και οι διευκολύνσεις 

στα µέσα µαζικής µεταφοράς, καθώς και στα µέσα για την πολιτιστική καλλιέργεια 

και ψυχαγωγία των φοιτητών, καθώς επίσης και η αναβολή κατάταξης στις Ένο-

πλες ∆υνάµεις για τους άρρενες φοιτητές, και β) Οι παροχές που δίνονται µε βάση 

ορισµένα κριτήρια τα οποία στο σύνολό τους συνδέονται µε την φοιτητική ζωή. 

 

Η Υγειονοµική Περίθαλψη: Υγειονοµική περίθαλψη (ιατροφαρµακευτική και νο-

σοκοµειακή) δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπι-

στηµίου, ηµεδαποί, οµογενείς και αλλοδαποί, για διάστηµα ίσο προς την ελάχιστη 

προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών του Τµήµατός τους, προσαυξανόµενο κατά το ή-

µισυ. Η υγειονοµική περίθαλψη κατ' αρχάς αναφέρεται σ' όλους τους φοιτητές, µε 

µόνο κριτήριο, για ορισµένες παροχές, το εάν καλύπτονται από άλλον ασφαλιστι-

κό φορέα. Στους φοιτητές χορηγείται το Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης και η πε-

ρίθαλψη καλύπτει: νοσοκοµειακή εξέταση και περίθαλψη, οδοντιατρική περίθαλ-

ψη, φαρµακευτική, τοκετούς, ορθοπεδικά είδη, όπως ορίζεται στο Π.∆. 327/1983. 

 

Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας και η Υγειονοµική Υπηρεσία του Παντείου Πανεπι-

στηµίου στεγάζονται στο ισόγειο του Νέου Κτιρίου (τηλ. 210-9201141). Το Ιατρείο 

λειτουργεί καθηµερινά από 8.00-14.00 (τηλ. 210-9201647). 

Β΄. ΣΤΕΓΑΣΗ 

 

Η Φοιτητική Εστία του Παντείου Πανεπιστηµίου στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο επί 

της οδού Σ. Καράγιωργα 15-17 και έχει δυνατότητα στέγασης 148 φοιτητών. Άλλοι 
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δικαιούχοι στεγάζονται σε ξενοδοχεία. Η Εστία διαθέτει χώρο αναψυχής στον η-

µιώροφο, ενώ στο ισόγειο λειτουργεί το Εστιατόριο (δες σίτιση).  

 

∆ικαίωµα στέγασης έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστηµίου οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στο Νοµό Αττικής και το οικογενειακό τους εισό-

δηµα είναι χαµηλότερο από το όριο που προσδιορίζεται κάθε ακαδηµαϊκό έτος, 

ανάλογα µε τον αριθµό των αιτήσεων για στέγαση. 

 

∆ικαιολογητικά: Κάθε χρόνο υποβάλλονται στο Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας τα κα-

τωτέρω: α) Αίτηση, β) Βεβαίωση από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, γ) Πιστοποιητι-

κό οικογενειακής κατάστασης, δ) ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν διαθέτουν ιδιό-

κτητη κατοικία στο Νοµό Αττικής, ε) Εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας του έ-

τους που υποβάλλεται η αίτηση, και στ) Άλλα στοιχεία (π.χ. αλλοδαποί, παιδί πο-

λύτεκνης οικογένειας κ.λπ.). 

 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται από το 

Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας (Ισόγειο Νέου Κτιρίου, τηλ. 210-9201141, ώρες υποδο-

χής Τρίτη και Πέµπτη 10.00-13.00). 

 

Γ΄. ΣΙΤΙΣΗ 

Η παροχή δωρεάν γευµάτων στο εστιατόριο λειτουργεί στο πλαίσιο της Φοιτητικής 

Εστίας του πανεπιστηµίου, µε κριτήρια την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική 

κατάσταση των φοιτητών. ∆ωρεάν σίτιση δικαιούνται δηλαδή, οι φοιτητές των ο-

ποίων οι γονείς ή κηδεµόνες διαµένουν µακριά από την έδρα του Πανεπιστηµιακού 

Τµήµατος στο οποίο φοιτούν και των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισό-

δηµα δεν υπερβαίνει το όριο, το οποίο προσδιορίζεται στο άρ. 8 του Π.∆. 387/83. 

 

Το συσσίτιο παρέχεται στο Εστιατόριο του πανεπιστηµίου, οδός Σ. Καράγεωργα 

15-17, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και από 15 Σεπτεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού 

έτους έως την 30η Ιουνίου του επόµενου, µε εξαίρεση τις διακοπές των Χριστου-

γέννων και του Πάσχα, και περιλαµβάνει δύο γεύµατα (µεσηµέρι - βράδυ) και 

πρωινό. 
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∆΄. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 
Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός 

Το Πάντειο Πανεπιστήµιο ενδιαφέρεται και µεριµνά για τον αθλητισµό και τα σπορ. 

Το πανεπιστήµιο διαθέτει ένα Γυµναστήριο όπου όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες 

έχουν τη δυνατότητα, ανάλογα µε τις επιδόσεις τους και τη διάθεσή τους να µετέ-

χουν σε πολλά αθλητικά προγράµµατα που γίνονται εκεί, κάτω από την επίβλεψη 

ειδικευµένων γυµναστών. Έτσι, οι φοιτητές µπορούν να µετέχουν σε αγώνες και 

εσωτερικά πρωταθλήµατα για γυµναστική, Aerobics, βάρη, τρέξιµο, σκάκι, ελλη-

νικούς χορούς κλπ. 

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που είναι αθλητές στελεχώνουν τις αθλητικές οµάδες 

του Παντείου και µετέχουν σε Πανελλήνιους φοιτητικούς αγώνες διαφόρων αθλη-

µάτων που γίνονται µεταξύ ΑΕΙ-ΤΕΙ, µετέχουν σε Πανεπιστηµιάδες ή άλλες διαπα-

νεπιστηµιακές αθλητικές συναντήσεις που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξω-

τερικό. 

 

Το Γυµναστήριο βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 36 στο Ν. Κόσµο (τηλ. 210-

9025717). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης, να ενηµερώνονται και από τις ανα-

κοινώσεις και τα προγράµµατα που αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων που 

βρίσκεται στη γωνία Πάντου και Φραγκούδη, δίπλα από αυτές των Ξένων Γλωσ-

σών. Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής είναι ο κ. Χαράλαµπος Μπίτσικας. 

 
 
Τµήµα Ξένων Γλωσσών 

 

Οι φοιτητές του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού δεν υποχρεούνται 

να παρακολουθήσουν µαθήµατα ξένης γλώσσας στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών. Για 

τους φοιτητές των άλλων Τµηµάτων ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερµανικά. 

Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς µία 

από τις παραπάνω γλώσσες. Για το λόγο αυτό, κατά την αρχική τους εγγραφή, οι 

φοιτητές δηλώνουν την υποχρεωτική ξένη γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυ-

νατότητα να την αλλάξουν µόνο µία φορά. 
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Φοιτητές που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας µπορούν να ζητήσουν να τους χορηγη-

θεί ισοτιµία και να απαλλαγούν από την εκµάθηση της υποχρεωτικής γλώσσας. Το 

Τµήµα Ξένων Γλωσσών βρίσκεται στην οδό Μαραθωνοδρόµων και Χατζοπούλου 

(τηλ. 210-9574842). 

 

Φοιτητικός Συνδικαλισµός 

Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές δύνανται να ενταχθούν σε πολιτικές οµάδες (παρατά-

ξεις), οι οποίες έχουν ως σκοπό την πολιτικοποίηση των φοιτητών σύµφωνα µε τις 

ιδεολογικές προτιµήσεις τους, τη δραστηριοποίηση των φοιτητών για θέµατα ή 

προβλήµατα της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά και της πανεπιστηµιακής ζωής ειδικό-

τερα και, τέλος, την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα 

διοίκησης του Πανεπιστηµίου και των Τµηµάτων του. 

 

Σύµφωνα µε τους πανεπιστηµιακούς κανονισµούς, οι φοιτητές διαθέτουν ισχυρή 

εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατός τους (50% του αριθµού των µε-

λών ∆ΕΠ), στη Γενική Συνέλευση του Τοµέα και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµή-

µατος. Επίσης, δικαιούνται εκπροσώπηση στο ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκη-

σης του Πανεπιστηµίου, τη Σύγκλητο, σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των Τµηµάτων 

(στην περίπτωση του Παντείου 9) και στο Πρυτανικό Συµβούλιο (1). 
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ΧΙΙI. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ                    

[Ενδεικτική αναφορά] 
 

 
 

Α. ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 
 

 

• ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Αναζητώντας την Εξίσωση: Νους, Εγκέφαλος, Συµπεριφο-

ρά». [25-27 Φεβρουαρίου 2010] 

 

 

Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού επιθυµώντας να φέρει 

σε επαφή φοιτητές, ερευνητές και το ευρύ κοινό κοινό µε τα νέα δεδο-

µένα που προκύπτουν στο 

χώρο της Έρευνας και της Ε-

πικοινωνίας των 

Νευροεπιστηµών, της 

Ψυχολογίας και της 

Ψυχιατρικής, συνδιοργάνωσε 

µε το µη κερδοσκοπικό 

οργανισµό CAID-Κέντρο Κοι-

νωνίας, Επιστήµης & Τέχνης, 

τριήµερο Συµπόσιο µε θέµα 

«Αναζητώντας την Εξίσωση: 

Νους, Εγκέφαλος, Συµπερι-

φορά». 

 

 Σκοπός του Συµποσίου ήταν 

να θέσει ερωτήµατα που αφο-
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ρούν την καθηµερινή µας ζωή, να αναζητήσει τις απαντήσεις τους στις 

έρευνες της Επιστήµης και να ανιχνεύσει τον τρόπο που πιθανά ο Εγκέ-

φαλος, ο Νους και η Συµπεριφορά µας αλληλοδιαπλέκονται για να δώ-

σουν σχήµα και µορφή στο φαινόµενο «άνθρωπος» 

 

Με την αφορµή και τον σχολιασµό επιστηµονικών φιλµ που προβλήθη-

καν στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του 4ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Επιστηµονικών 

Ταινιών, διεθνούς κύρους Έλληνες επιστήµονες και ειδικοί παρουσία-

σαν όχι µόνο όσα ήδη γνωρίζει η Επιστήµη σχετικά, αλλά και τα νέα 

ερωτήµατα, τις αµφιβολίες, αλλά και τις κοινωνικές αντιστάσεις που 

γεννά κάθε νέα ανακάλυψη σχετικά µε τον ανθρώπινο νου και ψυχισµό.  

 

• Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτι-

σµού του Παντείου Πανεπιστηµίου και το 

Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Βύρωνα διοργά-

νωσαν Συνέδριο µε τίτλο «∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕ-

ΣΤΙΒΑΛ: Τάσεις, Εξελίξεις και Προκλήσεις 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», που πραγ-

µατο-ποιήθηκε στο πλαίσιο του 23ου Φε-

στιβάλ Βύρωνα «Στη Σκιά των Βράχων 

2010»,την Τετάρτη 16 και την Πέµπτη 17 

Ιουνίου 2010.  

 

 

• Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπι-

στηµίου σε συνεργασία µε το µη κερδοσκοπικό οργανισµό CAID-Κέντρο 

Κοινωνίας, Επιστήµης & Τέχνης, διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα «Εξέλιξη 

και Κοινωνία» που πραγµατοποιήθηκε στις 10 και 11 Απριλίου 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

201 

• ∆ιεθνές Συνέδριο (µε τη συνεργασία του Megaron Plus) µε θέµα Νέα Μέ-

σα & Ενηµέρωση: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις (Αθήνα, 6-9 Μαΐου 2009).  

 

Το Συνέδριο είχε ως στόχο τη µελέτη της ψηφιακής µαζικής επικοινωνί-

ας και τη σηµασία που έχει για τον δηµόσιο χώρο, όπως διαµορφώνο-

νται και τα δύο σήµερα από τα κράτη και την πολιτική, τις τεχνολογίες, 

τις επιχειρηµατικές δράσεις, τις 

εκδοτικές πρωτοβουλίες και τις 

συλλογικότητες των πολιτών 

που αξιοποιούν το Ιντερνέτ και 

τα φορητά µέσα επικοινωνίας. 

∆ιερευνήθηκαν οι σχέσεις των 

νέων µέσων και µορφών ενη-

µέρωσης µεταξύ τους, οι συ-

γκλίσεις και οι αποκλίσεις µε τις παραδοσιακές δοµές ενηµέρωσης και 

οι κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες τους. 
 

 
• Το Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού διοργάνωσε ηµερίδα µε 

τίτλο «Μηνύµατα των ΜΜΕ (Μεθοδολογία Ανάλυσης)» στις 3 ∆εκεµβρίου 
2008 στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Επιστηµονική Υπεύθυνη: Μαριάννα 
Ψύλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος. 

 
 
 

• Συµµετοχή του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού στην Στ’ 
∆ιηµερίδα Φοιτητών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Επικοινωνίας, ∆ηµο-
σιογραφίας και ΜΜΕ (15-16 Μαΐου 2008) που διοργανώθηκε από τη Γε-
νική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης κατά την 
οποία παρουσιάστηκαν εισηγήσεις, µελέτες και έρευνες µελών ∆ΕΠ σε 
συνεργασία µε φοιτητικές οµάδες προπτυχιακού και µεταπτυχιακού ε-
πιπέδου. 

 
 
 

• Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού σε συνεργασία µε το 
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε επιστηµονική ηµερίδα 
µε τίτλο «Η Μουσική Βιοµηχανία στην Ελλάδα: Όψεις Προοπτικές, Προ-
κλήσεις στον 21ο Αιώνα» την  Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2007 στο Πά-
ντειο Πανεπιστήµιο. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του  Ερευνητικου 
∆ικτύου για τη Μουσική βιοµηχανία, το οποίο δηµιουργήθηκε το 2006 
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από µέλη των δύο πανεπιστηµίων και ασχολείται µε τις εξελίξεις στο 
χώρο της µουσικής βιοµηχανίας στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς. 

 
 
 

• Στα πλαίσια του διεθνούς εορτασµού της εκατοστής επετείου από τη 
γέννηση του Σάµουελ Μπέκετ το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολι-
τισµού, σε συνεργασία µε το Κέντρο ∆ράµατος 
[ΚΕ∆ΡΑ], διοργάνωσε διεθνές Επιστηµονικό Συ-
µπόσιο µε θέµα: «Σάµουελ Μπέκετ: από τον 20ο 
στον 21ο αιώνα». Στο Συµπόσιο αυτό, που πραγµα-
τοποιήθηκε από τις 9 έως τις 10 Νοεµβρίου 2006, 
συµµετείχαν καθηγητές πανεπιστηµίου και µελετη-
τές διεθνούς κύρους από διάφορες  χώρες, καθώς 
και σηµαντικοί άνθρωποι του θεάτρου. Οι εισηγή-
σεις στράφηκαν ειδικότερα σε πορίσµατα της τρέ-
χουσας έρευνας, σε ερµηνείες του πολυσχιδούς έργου του Μπέκετ, σε 
ιστορικές προσεγγίσεις και στην επίδραση και απήχηση του συγγραφέα 
στην Ελλάδα. 

 
 
 

• Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων  &  Πολιτισµού σε συνεργασία µε το ∆ι-
ατµηµατικό Πρόγραµµα Σπουδών Φύλου και Ισότητας  του  Παντείου 
Πανεπιστηµίου διοργάνωσε  στις 16 Μαρτίου 2006, στο Πάντειο Πανεπι-
στήµιο, ηµερίδα µε θέµα «Φύλο, ∆ηµόσιος χώρος και ΜΜΕ (πανεπιστη-
µιακή κοινότητα και έρευνα)». Επιστηµονική υπεύθυνη της ηµερίδας 
ήταν η Μαριάννα Ψύλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος.   

 

• Στο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού  διοργανώθηκε  ηµερίδα  
µε  θέµα:  «Κοινωνική  ένταξη των  προσφύγων  και  Μέσα Επικοινω-
νίας» [2003-2004] 

• ∆ιοργάνωση   ∆ιεθνούς συνεδρίου (σε συνεργασία µε την International 
Visual Sociology Association) µε θέµα «Visualizing Community, State 
and Nation: Images of Power and Social Bond», στη Σαντορίνη [Ιούλιος 
2002] 

• ∆ιοργάνωση του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Παγκόσµια Συνάντηση Θρη-
σκειών και Πολιτισµών» στην Κύπρο [Μάρτιος 2002] 

• Ηµερίδα  µε οµιλίες (Γ. Βέλτσος, ∆. ∆ηµηρούλης κ.ά.) για το συγγρα-
φέα Γιώργο Χειµωνά, στα πλαίσια εορτασµού των δέκα χρόνων λει-
τουργίας του Τµήµατος [Γαλλικό Ινστιτούτο, Μάιος 2001] 
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• ∆ιοργάνωση, σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Autonoma και 
Compulence, του δεύτερου ∆ιεθνούς  Συνεδρίου µε θέµα «Ισπανία-
Ελλάδα: Οι Εσχατιές της Ευρώπης» [Μαδρίτη, Νοέµβριος 2000] 

• ∆ιοργάνωση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τύπου της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας, διηµερίδας µε θέµα «Επικοινωνία και Πολιτιστική ∆ιαχείρι-
ση» (Λευκωσία, Νοέµβριος 2000) 

• ∆ιοργάνωση του πρώτου Συµποσίου Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Επι-
κοινωνίας, Πολιτισµού και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης των Βαλκανίων 
και γειτονικών χωρών (1999). Η θεµατολογία του Συµποσίου περιλάµ-
βανε τις ενότητες: (α) Η παγκοσµιοποίηση της επικοινωνίας. Ελευθερία 
έκφρασης και ελευθερία πληροφόρησης, (β) Πολιτισµός και επικοινω-
νία. ∆ηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα, και (γ) Προοπτικές συνεργα-
σίας. Ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών και 
την ταυτότητα των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων που συµµετείχαν στο 
συµπόσιο. 

• ∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Συνεδρίου, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου, µε θέµα: «Βιβλίο και ΜΜΕ». Οι θεµατικοί άξονες του συνεδρίου 
αναφέρονταν στη σχέση βιβλίου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, το 
βιβλίο στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, το βιβλίο στο ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση, την κριτική βιβλίου, τα ειδικά περιοδικά και ειδικές εκ-
ποµπές για το βιβλίο, την παρουσία του βιβλίου σε πολιτιστικές εκπο-
µπές ή σελίδες, τη σχέση του βιβλίου µε τις νέες τεχνολογίες, και το βι-
βλίο ως µεταλλαγµένη «πρώτη ύλη» των ΜΜΕ. 

• Ηµερίδα για την Χορηγία 

• Το Κέντρο ∆ράµατος και Θεάµατος του τµήµατος ανέλαβε τη διοργάνω-
ση του Α΄ Φεστιβάλ και Συνεδρίου αρχαίου δράµατος στη Σάµο. 

• ∆ιοργάνωση του πρώτου ∆ιεθνούς Συνεδρίου: «Η Ισπανία στην Ελλάδα. 
Η Ελλάδα στην Ισπανία» (∆εκέµβριος 1996 – Ιανουάριος 1997) σε συν-
δυασµό µε την έκθεση Νταλί-Λόρκα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα 
Μερκούρη. 

• ∆ιοργάνωση Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα: «Θεσµικές Εξελίξεις στα 
Μέσα Επικοινωνίας προς το 2000» από κοινού µε το ∆ικηγορικό Σύλλο-
γο Αθηνών (4-6 Μαρτίου 1994). 

• Συνδιοργάνωση µε το Γαλλικό Ινστιτούτο ∆ιηµερίδας µε θέµα: «∆ηµοσι-
ογραφική και Οπτικοακουστική Παιδεία», Νοέµβριος 1991. 

• Συνδιοργάνωση Ηµερίδας µε το Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Χαλαν-
δρίου, µε θέµα: «Εθνική Συνείδηση και Τηλεόραση»- Ιούνιος 1992. 
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B. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 

• Το Τµήµα διοργανώνει µια σειρά εργαστηρίων και συζητήσεων 
(Workshops) µε θέµα "Συµβολικές αναπαραστάσεις και χώρος " που θα 
πραγµατοποιηθούν από το Νοέµβριο του 2010 µέχρι το Μάιο του 2011 
και θα ολοκληρωθεί µε µια ηµερίδα όπου θα συγκεντρωθούν τα σηµα-
ντικότερα σηµεία αναφορικά µε τη θεµατική του χώρου.  

• ∆ιοργάνωση δεκαπενθήµερων σεµιναρίων στα οποία διδάσκοντες, ε-
ρευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος καθώς και προσκε-
κληµένοι µελετητές παρουσίασαν την πρόοδο των ερευνητικών εργα-
σιών τους. [2008] 

• Εκδήλωση µε θέµα «Η ποιότητα στα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα» [2008] 

• ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών δηµοσιογραφικών σεµιναρίων στο Πάντειο 
και στην Κύπρο (σε συνεργασία µε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
της Κυπριακής Προεδρίας). [1999-2000] 

• ∆ιοργάνωση δηµόσιας συζήτησης για την ΕΡΤ, µε συµµετοχή του τύπου, 
των εργαζοµένων και της διεύθυνσης του φορέα. [1995-1996] 

• Υποδοχή του Γάλλου φιλοσόφου Jacques Derrida από το Τµήµα, µε 
πρόσκληση του καθηγητή κ. Γιώργου Βέλτσου. Επίσκεψη στο Τµήµα 
τον Οκτώβρη του 1994, σύντοµη οµιλία και συζήτηση µε τους φοιτητές. 
[1994] 

• ∆ιαλέξεις από τους: V. Hansens, S. Awasti, J. L. Ferry, B.  Παπαβασι-
λείου, Ανδ. Στάϊκο, Μ. ∆ηµητρίου, Γ. Τσαλακό κ.ά. [1994] 

• Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση του Κύκλου ∆ιαφηµιστικών Σπουδών 
στο Τµήµα, σε συνεργασία µε την Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελ-
λάδας [1993]. 

• Συζήτηση µε τους: µε τους Ντόρα Μπακογιάννη, Γ. Παπανδρέου, Γ. 
Γιάνναρο µε θέµα: «Τροµοκρατία και Τύπος» - [1992]. 

• Συζήτηση µε τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο (συνέντευξη των φοιτητών) 
[1991]. 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

• Στο πλαίσιο του µαθηµάτος του Π.Μ.Σ. «Παραστατικές Τέχνες ΙΙ» του κα-
θηγητή Γιάγκου Ανδρεάδη παρήχθησαν κατά το ακδηµαϊκό έτος 2009-
2010 µε την επίβλεψη του ∆ηµήτρη Νάκου οι ακόλουθες τέσσερις ταινίες 
µικρού µήκους που προβλήθηκαν τη ∆ευτέρα 18 Οκτώβρη στις 8 µ.µ. 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
Γκάζι):  

Μονάδα, 13΄ (Αµέρισσα Μπάστα, ∆έσποινα Γερασιµίδου, Άννα Παντε-
λή, Άννα Γεωργούλη, Νικολέτα Σαλιαγκοπούλου, Βενετία Κοτσαλού) 
 
Υπόγεια ∆ιάβαση, 12’ (Μιχάλης Παπαντωνόπουλος, Πέπη Φιλιππή, 
∆ιονύσης Φλεβοτόµος, Πωλίνα Παρασκευοπούλου, Άντζελα Σακκά) 
 Απ’ τον έναν στον 

άλλον, 9΄ (Ειρήνη 
Σουργιαδάκη, ∆άφνη 
Σταυροπούλου, 
Κατερίνα 
Αποστολοπούλου, 
Βασίλης Κόκκοτας) 
Ονειροβάτης, 21΄ 
(Καλλιρόη Βελέντζα, 
Χριστίνα 
Κυριακοπούλου, Α-
σπασία Στύλα, 
Μαριλένα 

Μπιλανάκη).Ντοκυµαντέρ: Κύπρος - Σεφέρης (Παραγωγή: Πάντειο Πα-
νεπιστήµιο - Οπτικοακουστικό Κέντρο των ΜΜΕ - ΕΤ1 - ΡΙΚ - Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας). Φιλµ 30΄ λε-
πτών. [1997] 

• Παραγωγές κινηµατογραφικών δοκιµίων σε συµπαραγωγές µε την ΕΤ1 
(Αθήνα): Γυναικεία Καµώµατα (Γυναικοκρατία - Να κάψουµε τη ρόκα - 
Μπουρµπούλια - Γάµος της Κουλουρούς) [1997] 
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∆. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ-ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά 

Στα πλαίσια των εργασιών των εργαστηρίων ∆ηµοσιογραφίας και Ρητορι-
κής & Λόγου, αντίστοιχα, εκδίδονται από τους φοιτητές δυο περιοδικά σε 
ηλεκτρονική µορφή:   

• π@π@κι (από το 2001 σε ηλεκτρονική µορφή 
http://papaki.panteion.gr/) 

• Lapsus Linguae (από το 1999 σε ηλεκτρονική µορφή 

http://lapsus.panteion.gr/)   

 
Έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού «Τόπος Επίκοινος»: 

• 1ο τεύχος.  Αφιέρωµα στο Ινδικό Θέατρο 

• 2ο τεύχος.  Αφιέρωµα στον Ντοστογιέφσκι 

• 3ο τεύχος. Αφιερωµένο στο σύνολο των εκδηλώσεων του καλοκ. '96 

Πειραµατικές εκδόσεις από τους φοιτητές του Τµήµατος: 

• Μνηµοσύνη (www.mnemosyne.panteion.gr): Ιστοχώρος για τον ήχο και 
την Μουσική. Περιλαµβάνει επιµέρους ιστοσελίδες για τις εκδηλώσεις 
του Πολιτιστικού εργαστηρίου που έχουν σχέση µε την πολιτισµική διά-
σταση του ήχου κα της µουσικής. 

• Ελληνικές: 5 τεύχη (Mag Simulator - Στίγµα - ΄Εντυπο - Θραύσµα) 

• Ξενόγλωσσες : 8 τεύχη (Panteion Front Page) 

• Ξενόγλωσσες: 5 τεύχη (Signature) 

• ADios (Μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό για τη ∆ιαφήµιση και τις Νέες 
Τεχνολογίες) 

Προγράµµατα 

• Πρόγραµµα του Εθνικού Θεάτρου για τη Μήδεια 

• Πρόγραµµα του Εθνικού Θεάτρου για τις Εκκλησιάζουσες 

• Πρόγραµµα για την παράσταση Παραλογές 

 
 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

• Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού στα πλαίσια του ∆ιε-
θνούς Συνεδρίου για τον Σ. Μπέκετ  πραγµατοπίησε παράσταση µε µο-
νόπρακτα του Μπέκετ σε σκηνοθεσία της Ιρλανδέζας σκηνοθέτιδας 
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Sarah Jane Scaife µε Έλληνες ηθοποιούς και φοιτητές του Τµήµατος στο 
Στούντιο Λήδρα (9 Νοεµβρίου 2006). 

• Το Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας διοργάνωσε, από 9 έως 13 Μαΐου 2006,  
εκπαιδευτική εκδροµή στο Παρίσι για τους φοιτητές του Η’ εξαµήνου, 
σε συνεργασία µε το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, που περιελάµβα-
νε ειδικές ξεναγήσεις και επισκέψεις στη Εθνική Βιβλιοθήκη «Φρανσουά 
Μιτεράν», στην εφηµερίδα Le Monde και στο Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Journalistes (Kέντρο Εκπαίδευσης και Τελειοποί-
ησης ∆ηµοσιογράφων), καθώς και ξενάγηση στην περιοδική έκθεση 
«Σεζάν-Πισαρό» του Μουσείου Ορσέ.  

• Λειτουργία Κινηµατογραφικής Λέσχης µε προβολές και παρουσιάσεις 
ταινιών για τους φοιτητές του τµήµατος στην αίθουσα Σάκη Καράγιωρ-
γα. 

• Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού οργάνωσε εκδήλωση 
εορτασµού για τη συµπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Τµήµατος. 

•  Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε 
θέµα «Η Ισπανία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στην Ισπανία» (∆εκέµβριος 
1996 – Ιανουάριος 1997)  έγιναν παραστάσεις Flamengo (του συγκροτή-
µατος Ronda al Alba), συζήτηση για τον υπερρεαλισµό (∆. ∆ηµηρούλης 
και φοιτητές), η προβολή του έργου «Ο χρυσούς αιών» του Bunuel και 
του ειδικά φτιαγµένου για την έκθεση video της Π. Ρηγοπούλου «Γαλι-
λαίος, Ισπανικός, Ελληνικός Υπερρεαλισµός». 

• Οµαδικές επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις 

«Σωσµένος» - Θέατρο Εµπρός, «1843» - Θέατρο 3ης Σεπτεµβρίου 

«Η Σκιά του Μαρτ» - Απλό Θέατρο, «Μήδεια» - Studio Ιλίσια 

«Ο δρόµος περνά από µέσα»- Πειραµατικό Θέατρο της Πόλης 

• Προβολές ταινιών: Μπορντέλο - Ηλίθιος - Happy Days - Το Φάντασµα 
της Ελευθερίας – Θίασος. Προβολή βιντεοταινίας της ΕΡΤ και της 
Centertnaus Film µε θέµα τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
παρουσία της ηγεσίας της Ακαδηµίας Αθηνών. Προβολή ταινίας µε θέµα 
τη video art.  

• Εγκαίνια του Εργαστηρίου Επικοινωνίας στην Πλάκα (Χιλλ 3-5). 

• Τιµητική εκδήλωση για τον αρχαιολόγο Βίκτωρα Σαριανίδη (για τις ση-
µαντικές ανασκαφές του στην Κεντρική Ασία) και προβολή της ταινίας 
του Ν. Αναγνωστόπουλου «Στα πρόσωπα της Ανατολής κοιµάται ο χρό-
νος» - ∆εκέµβριος 1994. 
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• Συµµετοχή στη ΣΤ΄ συνάντηση µε θέµα: «Αντιγόνη του Σοφοκλή» -      
Ιούλιος 1991, Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ελφών. 

 

ΣΤ’. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ 

Μετά από εισήγηση του Τµήµατος ανακηρύχθηκαν επίτιµοι διδάκτορες του 
Παντείου Πανεπιστηµίου οι φιλόσοφοι Κώστας Αξελός και Jacques Derrida. 

 

Ζ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Στο Τµήµα λειτουργεί το πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών και διδασκό-
ντων (LLP/Erasmus) για προπτυχιακούς, µεταπτυχιακούς φοιτητές ή διδά-
σκοντες. Το ήµισυ σχεδόν των τεταρτοετών έχει ταξιδέψει και σπουδάσει µε 
υποτροφία Erasmus-Socrates στο εξωτερικό. 

 




