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ΙΙΙ. ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

 

 

1. Ιστορία 
ξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Πξλιςιρμξϋ, ςξ ποόςξ απϊ ςα Σμήμαςα 

Δπικξιμχμίαπ και Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ πξσ δημιξσογήθηκε ρε ελ-

λημικϊ ΑΔΘ, άουιρε μα λειςξσογεί απϊ ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 1990-91. Τπϊ-

κειςαι ρςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ πξσ διέπει ςημ Αμόςαςη Δκπαίδεσρη και δημι-

ξσογήθηκε με ςξ σπ’ αο. 377/89 Ποξεδοικϊ Διάςαγμα (ΥΔΙ 166α/16-6-89), ςξ ξ-

πξίξ ποξβλέπει ςα ρυεςικά με ςξσπ ρκξπξϋπ, ςημ ξογάμχρη και ςη λειςξσογία ςξσ. 

 

Απξςέλερμα μακοξυοϊμιχμ διεογαριόμ, πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ ιρςξοία ςηπ ποόημ 

Παμςείξσ υξλήπ, η δημιξσογία ςξσ Σμήμαςξπ διαςσπόθηκε αουικά χπ αίςημα ρςξ 

πλαίριξ ςηπ ρσμξλικϊςεοηπ ρςοαςηγικήπ, ςημ ξπξία υάοανε η υξλή απϊ ςξ 1984. Ο 

ρυεδιαρμϊπ ασςϊπ καςέληνε ρςη δημιξσογία ςερράοχμ μέχμ ςμημάςχμ, καθόπ και 

ρςημ ςασςϊυοξμη μεςενέλινη ςηπ Παμςείξσ υξλήπ ρε Παμεπιρςήμιξ. 

 

ςιπ δϋξ δεκαεςίεπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσμέβαλε ρςημ αμαγμόοιρη ςηπ ρημαρίαπ ςχμ 

δημξριξγοατικόμ ρπξσδόμ, αμέπςσνε ρημαμςική πξλιςιρςική δοαρςηοιϊςηςα, εμό 

ςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ υέρεχμ αμαγμχοίζεςαι απϊ ςξσπ ρημα-

μςικϊςεοξσπ επαγγελμαςικξϋπ και κλαδικξϋπ τξοείπ ςξσ υόοξσ. 

 

2. Δομή 

Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Πξλιςιρμξϋ έυει ςοειπ Σξμείπ: 

 

α) Σξμέαπ Δπικξιμχμίαπ 

β) Σξμέαπ Λέρχμ Λαζικήπ Δπικξιμχμίαπ 

γ) Σξμέαπ Πξλιςιρςικήπ Διαυείοιρηπ 

 

και ςοειπ Ιαςεσθϋμρειπ, πξσ ξδηγξϋμ, χρςϊρξ, ρε κξιμϊ πςσυίξ: 

 

α) Ιαςεϋθσμρη Πξλιςιρμξϋ και Πξλιςιρςικήπ Διαυείοιρηπ 

T 
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β) Ιαςεϋθσμρη Λέρχμ Δπικξιμχμίαπ 

γ) Ιαςεϋθσμρη Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ υέρεχμ 

 

Σξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ πςσυίξ είμαι κξιμϊ και η αμαγοατή ςηπ καςεϋθσμρηπ ρε ασςϊ ά-

ςσπη, δεμ επηοεάζει ςξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ, πξσ διατξοξπξιείςαι μεςά ςημ ξλξ-

κλήοχρη ςχμ δϋξ ποόςχμ εςόμ. Οι τξιςηςέπ καλξϋμςαι μα επιλένξσμ μία απϊ ςιπ 

ςοειπ καςεσθϋμρειπ με ςημ έμαονη ςξσ ςοίςξσ έςξσπ ρπξσδόμ. Υιλξδξνία ςξσ Σμή-

μαςξπ είμαι μα απξςελέρει έμα ζχμςαμϊ επιρςημξμικϊ και πξλιςιρμικϊ κέμςοξ, με 

ρημαμςική παοξσρία ρςημ πμεσμαςική, επιρςημξμική και κξιμχμική ζχή, εμό πα-

οάλληλα θα παοέυει ςα καςάλληλα επαγγελμαςικά ετϊδια ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ. Για 

μα επιςεσυθξϋμ ασςξί ξι ρςϊυξι, ςξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ ρσμδσάζει ςη θεχοηςική 

παιδεία με ςη ρσρςημαςική ποακςική άρκηρη ρςξ Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ 

και Πξλιςιρμξϋ [Media Lab]. ςξ Δογαρςήοιξ ασςϊ ήδη λειςξσογξϋμ ξι ενήπ επιμέ-

οξσπ ςξμείπ: 

 

α) Δημξριξγοατικϊπ 

β) Πξλιςιρςικϊπ 

γ) Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ υέρεχμ 

δ) Ρηςξοικήπ και Κϊγξσ 

ε) Μέχμ Σευμξλξγιόμ 

 

Σξ Δογαρςήοιξ λειςξσογεί ρςα παμεπιρςημιακά θερμικά πλαίρια, ενσπηοεςεί ϊλξσπ 

ςξσπ τξιςηςέπ, αμεναοςήςχπ Ιαςεϋθσμρηπ, ϊλξσπ ςξσ Σξμείπ, και επξπςεϋεςαι απϊ 

ςη Γεμική σμέλεσρη ςξσ Σμήμαςξπ. Σξ Δογαρςήοιξ διαθέςει ςξμ δικϊ ςξσ Δρχςεοι-

κϊ Ιαμξμιρμϊ λειςξσογίαπ και ςη δική ςξσ διξικηςική δξμή, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ 

Π.Δ. σπ’ αο. 120/99 (ΥΔΙ Α126/ 18.6.99).  
 

Παοάλληλα, με ςξ Δογαρςήοιξ λειςξσογεί και ςξ Ιέμςοξ Δοάμαςξπ και Ηεάμαςξπ 

πξσ δοαρςηοιξπξιείςαι ρςξ υόοξ ςηπ ςέυμηπ, με κοαςικέπ και ιδιχςικέπ επιυξοηγή-

ρειπ, και τιλξνεμεί πλήθξπ ρσματόμ εκδηλόρεχμ. Σϊρξ η δξμή ςξσ Δογαρςηοίξσ 

και ςξσ Ιέμςοξσ, ϊρξ και η μξοτή ξοιρμέμχμ ποξπςσυιακόμ και μεςαπςσυιακόμ 

ρεμιμαοίχμ, επιςοέπξσμ ςημ παοξσρία, ρςξ Σμήμα, ρημαμςικόμ πμεσμαςικόμ αμ-

θοόπχμ και εκποξρόπχμ ςηπ ςέυμηπ, ξι ξπξίξι ρσμεογάζξμςαι με ςξσπ παμεπιρςη-

μιακξϋπ, ςξσπ δημξριξγοάτξσπ και ςξσπ ςευμικξϋπ για ςημ, καςά ςξ δσμαςϊμ, πλη-

οέρςεοη κάλσφη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδόμ. 
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Σξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2002-2003 εγκαιμιάρςηκε η λειςξσογία ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Λεςα-

πςσυιακόμ πξσδόμ με γμχρςικϊ αμςικείμεμξ ςημ Πξλιςιρςική Πξλιςική και Διαυείοι-

ρη. Παοάλληλα, ςξ 2002 ςξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ και ΛΛΔ μεςξμξμάρθηκε ρε Σμήμα 

Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Πξλιςιρμξϋ, όρςε μα πεοιγοάτεςαι με μεγαλϋςεοη ακοίβεια 

ςϊρξ ςξ πεοιευϊμεμξ ρπξσδόμ, ϊρξ και η διδακςική και επιρςημξμική ςξσ ςασςϊςηςα. 

 

3. Εκπαιδευτικός Προσαματολισμός 

Ποόςιρςξ μέλημα ςξσ Σμήμαςξπ είμαι μα ποξρτέοει ρσρςημαςική και σπεϋθσμη πα-

μεπιρςημιακή διδαρκαλία, έςρι όρςε ξι απϊτξιςξί ςξσ μα απξκςήρξσμ ςημ επιρςη-

μξμική γμόρη και ςιπ απαιςξϋμεμεπ ςευμικέπ ικαμϊςηςεπ για ςημ πεοαιςέοχ ρςαδιξ-

δοξμία ςξσπ. Σξ Σμήμα έυει επίγμχρη ςχμ δσρκξλιόμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι απϊ-

τξιςξί ςξσ ρςημ αγξοά εογαρίαπ, πιρςεϋει χρςϊρξ ϊςι ξ καλϋςεοξπ ςοϊπξπ μα α-

μςιμεςχπιρςξϋμ ασςέπ ξι δσρκξλίεπ, δεμ είμαι η ποξραομξγή ρςημ ξικξμξμική 

ποαγμαςικϊςηςα ξϋςε η ποξρτσγή ρε επιταμειακά μξμςέλα ενειδίκεσρηπ, αλλά η 

άρκηρη ςηπ κοιςικήπ ρκέφηπ, η ρσγκοξςημέμη γμόρη και η ξσριαρςική βελςίχρη 

ςηπ ικαμϊςηςαπ γλχρρικήπ έκτοαρηπ. 
 

Ασςϊ δεμ ρημαίμει ϊςι σπξβαθμίζξμςαι ρσγκεκοιμέμεπ δενιϊςηςεπ πξσ είμαι απαοαίςη-

ςεπ, με ςα ρημεοιμά δεδξμέμα, ρςημ αμαζήςηρη εογαρίαπ. Δίμεςαι, ςξσμαμςίξμ, ιδιαί-

ςεοη έμταρη ρςημ ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ με ςξσπ Ζλεκςοξμικξϋπ Τπξλξγιρςέπ. ε 

ϊλη ςη διάοκεια ςχμ ρπξσδόμ ςξσπ, ξι τξιςηςέπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα αρκηθξϋμ 

ρσρςημαςικά ρε εσοϋςαςεπ εταομξγέπ ςξσ λξγιρμικξϋ, καθόπ και ρςημ ξοθή ανιξ-

πξίηρη ςξσ Διαδικςϋξ. Σξ ίδιξ ρημαμςική θεχοείςαι και η μεθξδική εμαρυϊληρή ςξσπ 

με ςημ αγγλική γλόρρα, ιδιαίςεοα ρε ςξμείπ ϊπχπ ςξ δημξριξγοατικϊ οεπξοςάζ, ςξ 

πξλιςιρςικϊ οεπξοςάζ, ςξ πξλιςικϊ ρυϊλιξ και η βιβλιξκοιρία. 

 

Φαοακςηοιρςικϊ γμόοιρμα ςηπ τσριξγμχμίαπ ςξσ Σμήμαςξπ είμαι η ρϋμδερη θεχοί-

απ με ςημ ποάνη και η εμαρυϊληρη ςχμ τξιςηςόμ με έμα εσοϋ τάρμα γμχρςικόμ 

αμςικειμέμχμ. Οι τξιςηςέαπ μαπ μαθαίμξσμ μα εογάζξμςαι ξμαδικά, μα ρσμμεςέ-

υξσμ με ξσριαρςικϊ λϊγξ και ρσμέπεια ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, μα αμςαπξ-

κοίμξμςαι με επαγγελμαςιρμϊ ρςιπ απαιςήρειπ ςχμ μέρχμ μαζικήπ εμημέοχρηπ, ςηπ 

διατήμιρηπ και ςξσ πξλιςιρμξϋ.  

 

Παοέυεςαι, επιποξρθέςχπ, η δσμαςϊςηςα, ρε ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοξσπ τξιςη-

ςέπ, μα ποαγμαςξπξιξϋμ έμα μέοξπ ςχμ ρπξσδόμ ςξσπ ρε Δσοχπαψκά Παμεπιρςήμια 

ή Θμρςιςξϋςα Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ. Σξ Σμήμα ρσμμεςέυει ρσρςημαςικά ρε 
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υοημαςξδξςξϋμεμα απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ποξγοάμμαςα αμςαλλαγόμ με Δσ-

οχπαψκά Παμεπιρςήμια. 
 

ημαμςικϊπ επίρηπ, είμαι και ξ θερμϊπ ςξσ ελεϋθεοξσ τξιςηςή-ακοξαςή πξσ επι-

ςοέπει ρε μέξσπ δημξριξγοάτξσπ και ειδικξϋπ ςηπ πξλιςιρςικήπ διαυείοιρηπ, ετϊ-

ρξμ πληοξϋμ ςιπ ρυεςικέπ ποξωπξθέρειπ, μα παοακξλξσθξϋμ μαθήμαςα ςξσ ποξ-

γοάμμαςξπ ρπξσδόμ. ςξσπ «ελεϋθεοξσπ τξιςηςέπ-ακοξαςέπ» υξοηγείςαι βεβαίχρη 

παοακξλξϋθηρηπ μαθημάςχμ. 
 

Σξ Σμήμα ρσμδσάζει θεχοηςική καςάοςιρη με ποακςική άρκηρη ρςα εογαρςήοια 

Δημξριξγοατίαπ, Πξλιςιρμξϋ, Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ υέρεχμ, Ρηςξοικήπ και 

Κϊγξσ, Μέχμ Σευμξλξγιόμ. 

 

Δπιπλέξμ, εκςϊπ ςηπ παοακξλξϋθηρηπ ςχμ εογαρςηοίχμ, πξλϋ ρημαμςικϊ μέοξπ 

ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ απξςελεί και η ρσμμεςξυή ςχμ τξιςηςόμ ρςξ ποϊ-

γοαμμα Ποακςικήπ Άρκηρηπ. Σξ Σμήμα παοέυει ρε ϊλξσπ ρυεδϊμ ςξσπ ςελειϊτξι-

ςξσπ ςη δσμαςϊςηςα μα κάμξσμ αμoιβϊμεμη ποακςική άρκηρη ρε διάτξοεπ επιυει-

οήρειπ, κοαςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ και εοεσμηςικά κέμςοα. 

 

Απϊ ασςή ςημ ακαδημαψκή υοξμιά θα λειςξσογήρει πιλξςικά και η εταομξγή ηλε-

κςοξμικήπ σπξρςήοινηπ μαθημάςχμ «Ζλεκςοξμικϊ Αμτιθέαςοξ» με ρςϊυξ μα εμι-

ρυϋρει ςημ επικξιμχμία και ςημ αλληλεπίδοαρη μεςανϋ τξιςηςόμ και διδαρκϊμςχμ. 

 

4. Δραστηριότητες 

Οι τξιςηςέπ ςξσ Σμήμαςξπ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι παοαγχγικά ρςξ υόοξ ςηπ επικξι-

μχμίαπ, ςξσ πξλιςιρμξϋ, ςηπ διατήμιρηπ, ςηπ δημξριξγοατίαπ και ςηπ ςέυμηπ, εκ-

δίδξμςαπ ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, και άλλα πειοαμαςικά έμςσπα, ηλεκςοξμικά πεοι-

ξδικά, ξογαμόμξμςαπ θεαςοικέπ παοαρςάρειπ, αγόμεπ αμςιλξγίαπ (debates), ρσμ-

μεςέυξμςαπ ρε πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ και οαδιξτχμικά ποξγοάμμαςα και παοά-

γξμςαπ ςαιμίεπ μικοξϋ μήκξσπ. 
 

Απϊ ςξ 2002 ςξ Σμήμα απξςελεί, μαζί με ςξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ & Λέρχμ Λαζικήπ 

Δμημέοχρηπ ςξσ Δθμικξϋ & Ιαπξδιρςοιακξϋ Παμεπιρςημίξσ Αθημόμ, ςξ Σμήμα Δη-

μξριξγοατίαπ και Λέρχμ Λαζικήπ Δπικξιμχμίαπ ςξσ Αοιρςξςελείξσ Παμεπιρςη-μίξσ 

Ηερραλξμίκηπ και ςημ ΄Δμχρη Δςαιοιόμ Διατήμιρηπ-Δπικξιμχμίαπ (ΔΔΔΔ), ιδοσςικϊ 
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μέλξπ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Δπικξιμχμίαπ. Για ςξ εοεσμηςικϊ έογξ και ςη τσριξγμχμία 

ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Δπικξιμχμίαπ: http://www.ioc.gr 

 

Γεμικϊςεοα, ςξ Σμήμα χπ ρϋμξλξ ξογαμόμει επιρςημξμικά ρσμέδοια, ρσμπϊρια και 

ημεοίδεπ, ρσμμεςέυει ρςημ πμεσμαςική ζχή ςηπ υόοαπ και ποξρκαλεί επιταμείπ ξ-

μιληςέπ απϊ ςημ Δλλάδα και ςξ ενχςεοικϊ. 

 

5. Τποδομή για τημ Διδασκαλία και τημ  Έρευμα 

Για ςιπ διδακςικέπ και εοεσμηςικέπ ςξσ αμάγκεπ ςξ Σμήμα υοηριμξπξιεί ςξσπ υό-

οξσπ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ, καθόπ και ρσγκεκοιμέμεπ σπηοερίεπ ςξσ (π.υ. 

Βιβλιξθήκη, Υχςξςσπείξ, DTP, Ληυαμξογάμχρη, Αίθξσρα Ζ/Τ, Αίθξσρα ςαςιρςι-

κήπ, Αίθξσρα Ποξβξλόμ). Διαθέςει, ϊμχπ, παοάλληλα και δικξϋπ ςξσ υόοξσπ για 

ςημ κάλσφη ςχμ ιδιαίςεοχμ αμαγκόμ ςξσ ποξγοάμμαςϊπ ςξσ. Οι υόοξι ασςξί είμαι 

ξι ενήπ: 

 

α)  Εργαστήριο Νέωμ Σεχμολογιώμ (ρςξμ ημιϊοξτξ ςξσ Μέξσ Ιςιοίξσ) πξσ 

διαθέςει ρϋγυοξμξσπ σπξλξγιρςέπ Macintosh OSX, ρσμδεδεμέμξσπ ρε ςξπι-

κϊ δίκςσξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ioc.gr/
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β)   Ψηφιακό Ραδιοτηλεοπτικό τούμτιο ρςημ ξδϊ Φιλλ 3-5 ρςημ Πλάκα, ρςξ 

ημισπϊγειξ ςξσ Θμ-ρςιςξϋςξσ Διεθμόμ υέρεχμ πξσ ανι-πξιείςαι απϊ ςξσπ 

τξιςηςέπ για ςημ άρκηρή ςξσπ ρςημ παοαγχγή ειδηρεξγοατικξϋ σλικξϋ, 

αλλά και ςαιμιόμ 

μικοξϋ μήκξσπ. Σξ 

Ραδιξςηλεξπςικϊ 

ςξϋμςιξ άουιρε μα 

λειςξσογεί απϊ ςημ 

αουή ςηπ ακαδημα-

ψκήπ υοξμιάπ 2009-

2010 και ςα εγκαί-

μεια έγιμαμ ρςιπ 5 

Μξεμβοίξσ 2009. Οι 

βαρικξί πϊοξι για 

ςη δημιξσογία και 

λειςξσογία ςξσ ε-

ναρταλίρςηκαμ απϊ ςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ ανιξπξιόμςαπ εκ παοαλλή-

λξσ ςιπ εσγεμείπ υξοηγίεπ ςξσ Ιξιμχτελξϋπ Θδοϋμαςξπ Αλέναμδοξπ . Ωμά-

ρηπ και ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δπικξιμχμίαπ.  

 

 

γ)  Σξ τούμτιο «Λήδρα», ρςημ ξδϊ Ιέκοξπξπ 12, ρςημ Πλάκα, πξσ τιλξνεμεί 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξλιςιρςικέπ (θέαςοξ, κιμημαςξγοάτξπ, εικαρςικά, μξσρι-

κή) και επικξιμχμιακέπ (ξμιλίεπ, 

ρςοξγγσλέπ ςοάπεζεπ, ρσμεμςεϋνειπ 

ςϋπξσ). 
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6.τόχοι 

ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ Σμήμαςξπ ρσγκαςαλέγξμςαι, ρε γεμικέπ γοαμμέπ, και ςα ενήπ: 

α)  Ζ θεχοηςική και ιρςξοικξ-εμπειοική διεοεϋμηρη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ επι-

κξιμχμίαπ ςϊρξ ρε εκπαιδεσςικϊ, ϊρξ και ρε εοεσμηςικϊ επίπεδξ. 

β)  Ζ ποακςική άρκηρη ςχμ τξιςηςόμ ρςξ υόοξ ςχμ μέρχμ (έμςσπξπ λϊγξπ, 

οαδιϊτχμξ, ςηλεϊοαρη, πξλιςιρςική διαυείοιρη, μέεπ ςευμξλξγίεπ, διατή-

μιρη, δημϊριεπ ρυέρειπ, κ.ά.). 

γ)  Ζ καςάοςιρη δημξριξγοάτχμ και ρςελευόμ για ςξμ ημεοήριξ και πεοιξδικϊ 

ςϋπξ, καθόπ και για ςα ηλεκςοξμικά μέρα εμημέοχρηπ. 

δ)  Ζ καςάοςιρη ειδικόμ ρςημ πξλιςιρςική διαυείοιρη, επικξιμχμιξλϊγχμ, δια-

τημιρςόμ, ειδικόμ ρςιπ δημϊριεπ ρυέρειπ και ςημ εςαιοική κξιμχμική εσθϋ-

μη, καθόπ και ρςελευόμ ειδικεσμέμχμ ρε ϊλεπ ςιπ μξοτέπ επικξιμχμίαπ και 

εμημέοχρηπ. 

 

7. Οι Kατευθύμσεις 

Ιαςά ςα δϋξ ποόςα έςη ϊλξι ξι τξιςηςέπ ςξσ Σμήμαςξπ έυξσμ κξιμϊ ποϊγοαμμα, ςξ 

ξπξίξ και ρσμιρςά ςξμ Α΄ Ιϋκλξ πξσδόμ. Απϊ ςξ ςοίςξ έςξπ μπξοξϋμ μα επιλένξσμ 

μία απϊ ςιπ ςοειπ Ιαςεσθϋμρειπ ςξσ Β΄ Ιϋκλξσ πξσδόμ, καθόπ και ςα αμςίρςξιυα 

Δογαρςήοια: 

α) Ιαςεϋθσμρη Πξλιςιρμξϋ και Πξλιςιρςικήπ Διαυείοιρηπ 

β) Ιαςεϋθσμρη Λέρχμ Δπικξιμχμίαπ 

γ) Ιαςεϋθσμρη Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ υέρεχμ 

Οι Ιαςεσθϋμρειπ είμαι άςσπεπ και ξδηγξϋμ ρςξ ίδιξ πςσυίξ. 

 

8. Οι Σομείς 

Σξ Σμήμα διαθέςει ςοειπ Σξμείπ: 

1. Σξμέαπ Δπικξιμχμίαπ 

2. Σξμέαπ Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ 

3. Σξμέαπ Πξλιςιρςικήπ Διαυείοιρηπ 

Οι Σξμείπ έυξσμ ρσρςαθεί με σπξσογική απϊταρη (αο. Β1/412, ΥΔΙ Β487/27.7.90) 

και καλϋπςξσμ ρσγκεκοιμέμα γμχρςικά αμςικείμεμα πξσ εμπίπςξσμ ρςα εσοϋςεοα 

διδακςικά, επιρςημξμικά και εοεσμηςικά εμδιατέοξμςα ςχμ μελόμ ΔΔΠ ςξσ Σμήμα-

ςξπ. 
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9. Η Υιλοσοφία του Προγράμματος 

Ζ επικξιμχμία είμαι κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςχμ αμθοχπίμχμ κξιμχμιόμ και ποξρδι-

ξοιρςικϊ ρςξιυείξ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ κξιμχμικόμ θερμόμ και ςχμ διαποξρχπικόμ 

ρυέρεχμ. Ζ αμθοόπιμη ιρςξοία θα μπξοξϋρε μα μελεςηθεί σπϊ ςξ ποίρμα ςηπ διαο-

κξϋπ μεςενέλινηπ ςχμ μέρχμ επικξιμχμίαπ, απϊ ςημ επξυή ςηπ ποξτξοικϊςηςαπ και 

ςηπ ποχςξγεμξϋπ γοατήπ έχπ ςημ επξυή ςηπ ςηλεϊοαρηπ και ςηπ δξοστξοικήπ δι-

αρϋμδερηπ. 

 

Σξ ταιμϊμεμξ ςηπ επικξιμχμίαπ έυει πάοει εκοηκςικέπ διαρςάρειπ ςα ςελεσςαία 

ςοιάμςα υοϊμια, με ςιπ οαγδαίεπ μεςαβξλέπ ρςα επικξιμχμιακά μέρα, ρςιπ επικξι-

μχμιακέπ ςευμικέπ και ρςημ επικξιμχμιακή ρσμπεοιτξοά. Σα καιμξϋοια δεδξμέμα 

απαιςξϋμ ρσρςημαςική μελέςη, ατξϋ ποξρτέοξσμ μέεπ δσμαςϊςηςεπ ρςημ επιρςη-

μξμική έοεσμα, με ςημ ιρυσοή επίδοαρη πξσ αρκεί η κσοιαουία ςξσπ ρε ξικξμξμίεπ, 

κξιμχμίεπ και πξλιςιρμξϋπ.  

 

Ζ παγκϊρμια πλέξμ επικοάςηρη ςηπ ςηλεϊοαρηπ, ςχμ ρϋγυοξμχμ ςηλεπικξιμχ-

μιόμ, ςξσ διαδικςϋξσ και ςχμ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ επιβάλλει ςημ σπεϋθσμη 

και ρσγκοξςημέμη θεόοηρη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ επικξιμχμίαπ, καθόπ και ςχμ ρσ-

μεπειόμ ςξσ  ρςξ μέλλξμ ςξσ αμθοόπξσ. 

 

Παοάλληλα, ρημαμςική θέρη ρςιπ επιρςημξμικέπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςξσ Σμήμαςξπ καςέυει 

η μελέςη ςηπ διαμερξλαβημέμηπ ποαγμαςικϊςηςαπ. Ζ γλόρρα και η εικϊμα ςχμ Λέρχμ 

Λαζικήπ Δμημέοχρηπ είμαι ςξ κσοίαουξ ρςξιυείξ ασςήπ ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ, πξσ επι-

δοά πξλλαπλόπ ρςη ρσγκοϊςηρη ςηπ γμόρηπ και ρςημ άρκηρη ςηπ ρκέφηπ αλλά και 

διαμξοτόμει (ή θα έποεπε μα διαμξοτόμει) εμ πξλλξίπ ςιπ ρσμθήκεπ αμάπςσνηπ μιαπ 

δημξκοαςικήπ και ελεϋθεοηπ κξιμχμίαπ. 

 

Σξ ταιμϊμεμξ ςηπ επικξιμχμίαπ, σπϊ ςιπ ρσμθήκεπ ασςέπ, ποξρεγγίζεςαι διεπιρςημξμι-

κά με ςη ρσμέογεια ςχμ κξιμχμικόμ και αμθοχπιρςικόμ επιρςημόμ, ςχμ μέχμ ςευμξ-

λξγιόμ, ςηπ πληοξτξοικήπ, ςηπ μξμικήπ επιρςήμηπ και ςηπ ξικξμξμικήπ θεχοίαπ. Θδιαί-

ςεοη έμταρη δίμεςαι ρςη μελέςη ςηπ επίδοαρηπ ςχμ επικξιμχμιακόμ ρσρςημάςχμ ρςημ 

αμθοόπιμη ιρςξοία, καθόπ και ρςη ρημαρία ςηπ γλόρραπ για ςη διαμϊοτχρη ςηπ αμ-

θοόπιμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ. Οι ποϊρταςεπ ενελίνειπ ρςημ ςευμξλξγία απξςελξϋμ επί-

ρηπ, ακϊμη έμα κέμςοξ βάοξσπ ρςξ Ποϊγοαμμα ςξσ Σμήμαςξπ. Ζ καλχδιακή ςηλεϊοα-

ρη, η μέρχ Ζ/Τ διάδοαρη και ςα ιδιχςικά δίκςσα επικξιμχμίαπ είμαι ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ 
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κοίριμεπ ενελίνειπ πξσ υοήζξσμ επιρςαμέμηπ μελέςηπ, κσοίχπ ρςιπ παοαμέςοξσπ ςηπ 

κξιμχμικήπ απήυηρηπ και ςηπ θερμικήπ ενξσρίαπ. 

 

ε γεμικέπ γοαμμέπ, ξι ρπξσδέπ ρςξ Σμήμα ποξρεγγίζξσμ ςξ ταιμϊμεμξ ςηπ επικξι-

μχμίαπ ρςημ ενελιρρϊμεμη πξλλαπλϊςηςά ςξσ και ενεςάζξσμ μεθξδικά ςιπ διάτξοεπ 

επικξιμχμιακέπ ςευμξλξγίεπ, απϊ ςη γλόρρα έχπ ςημ ςηλεϊοαρη και έχπ ςα ηλε-

κςοξμικά δίκςσα. Σξ κέμςοξ ϊμχπ ςηπ τιλξρξτίαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι ξ άμ-

θοχπξπ και η αμθοόπιμη εμπειοία. Σα επικξιμχμιακά ταιμϊμεμα και ξι ρσματείπ 

ςευμξλξγίεπ ρσρυεςίζξμςαι με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξ άμθοχπξπ μξημαςξδξςεί, αςξμικά 

και ρσλλξγικά, ςξμ κϊρμξ και διαμξοτόμει ςημ ποαγμαςικϊςηςα. 

 

Για ςη μελέςη ςξσ επικξιμχμιακξϋ ταιμξμέμξσ ςξ Σμήμα διαθέςει, απϊ ςξ 2000-2001 

έμα καιμξϋογιξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ πξσ απξςελείςαι απϊ δϋξ κϋκλξσπ. Ο ποόςξπ 

κϋκλξπ διαοκεί 2 υοϊμια και είμαι κξιμϊπ για ϊλξσπ. Σα πεοιρρϊςεοα μαθήμαςα είμαι 

ειραγχγικά, ρσμδέξμςαι ϊμχπ μεςανϋ ςξσπ με μια ερχςεοική λξγική, απϊοοξια μα-

κοόμ ρσζηςήρεχμ ρςξ Σμήμα, για ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ρπξσδόμ. 

 

Ζ «επικξιμχμία» ποξρεγγίζεςαι χπ κξιμχμικϊ, πξλιςιρμικϊ και γμχριακϊ ταιμϊμε-

μξ πξσ εμπλέκεςαι ρςημ άρκηρη ενξσρίαπ. Λεθξδξλξγικά η ποξρέγγιρη ανιξπξιεί, 

ρςξ θεχοηςικϊ επίπεδξ, ιρςξοικέπ, ρσγκοιςικέπ, θερμικέπ και μξοτξλξγικέπ πλεσ-

οέπ πξσ ξοίζξσμ ςημ επικξιμχμία διαυοξμικά και ρσγυοξμικά. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, 

ρςξμ κϋκλξ ασςϊ ςα γμχρςικά αμςικείμεμα αματέοξμςαι κσοίχπ: 

 

 ςη υοήρη ςχμ Ζ/Τ και ρςιπ ςευμξλξγίεπ ςηπ πληοξτξοίαπ. 

 ςημ επιρςημξμική ρπξσδή ςηπ οηςξοικήπ (ιρςξοία και θεχοία). 

 ςημ άρκηρη ςηπ αγγλικήπ γοατήπ, με έμταρη ρςξ δημξριξγοατικϊ λϊγξ 

και ρε ζηςήμαςα πξλιςιρμξϋ. 

 ςημ επικξιμχμία χπ κξιμχμικϊ ταιμϊμεμξ. 

 ςα Λέρα Δπικξιμχμίαπ και ρςημ Αμάλσρη ςχμ Δπικξιμχμιακόμ σρςημά-

ςχμ. 

 ςημ Πξλιςική Δπιρςήμη, ρςημ Πξλιςική Οικξμξμία, ρςημ Θρςξοία (ελλημική 

και εσοχπαψκή) και ρςιπ Αουέπ Κειςξσογίαπ ςξσ Πξλιςεϋμαςξπ. 

 ςημ πξλιςιρμική διάρςαρη ςηπ επικξιμχμίαπ (δημιξσογική γοατή, λξγξςε-

υμία, ιρςξοία ςηπ ςέυμηπ, ιρςξοία ςξσ πξλιςιρμξϋ, κιμημαςξγοάτξπ, πξλιςι-

ρςική πξλιςική, πξλιςιρςική αμθοχπξλξγία, τιλξρξτία). 

 ςη Διατήμιρη και ρςιπ Δημϊριεπ υέρειπ. 
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Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Α΄ Ιϋκλξσ πξσδόμ ξι τξιςηςέπ ρσμευίζξσμ ρςξμ Β΄ 

Ιϋκλξ ϊπξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα επιλξγήπ. Ζ διάοκεια είμαι κι εδό διεςήπ, με ι-

ρυσοή έμταρη ρςξ ρσμδσαρμϊ θεχοίαπ και ποακςικήπ. Σξ Σμήμα ποξρτέοει ςοειπ 

καςεσθϋμρειπ (Πξλιςιρμϊπ και Πξλιςιρςική Διαυείοιρη - Λέρα Δπικξιμχμίαπ - Διατή-

μιρη και Δημϊριεπ υέρειπ). ε κάθε καςεϋθσμρη λειςξσογεί ειδικϊ εογαρςήοιξ κα-

ςεϋθσμρηπ, εμό ποξρτέοξμςαι και άλλα δϋξ εογαρςήοια (Ρηςξοικήπ και Κϊγξσ, 

Μέχμ Σευμξλξγιόμ) πξσ μπξοξϋμ μα επιλεγξϋμ απϊ ϊλξσπ ςξσπ τξιςηςέπ αμεναο-

ςήςχπ καςεϋθσμρηπ. 

 

Λξλξμϊςι και ρε ασςϊμ ςξμ κϋκλξ κσοιαουεί η θεχοηςική και κοιςική ποξρέγγιρη 

ςξσ ταιμξμέμξσ ςχμ επικξιμχμιακόμ πεδίχμ και εμιρυϋεςαι η ποξρπάθεια για ςη 

ρσρςημαςική εμαρυϊληρη ςχμ τξιςηςόμ με ςημ αμθοχπιρςική παοάδξρη, ςξ Σμήμα 

μεοιμμά για ςημ άρκηρή ςξσπ ρςξ γοαπςϊ και ποξτξοικϊ λϊγξ, ρςιπ επικξιμχμιακέπ 

ςευμικέπ, ρςημ παοαγχγή επικξιμχμιακόμ ποξψϊμςχμ (τιλμ, video, CD-Rom, ηλε-

κςοξμική ετημεοίδα, διατημιρςικέπ έοεσμεπ κλπ.). 

 

Σξ Δογαρςήοιξ Μέχμ Σευμξλξγιόμ, ςξ Ραδιξςηλεξπςικϊ ςξϋμςιξ και ςξ ςξϋμςιξ 

ΚΖΔΡΑ ποξρτέοξσμ ρε ϊλξσπ ςξσπ διδάρκξμςεπ και ςξσπ διδαρκξμέμξσπ ςξσ Σμή-

μαςξπ ςημ απαιςξϋμεμη ςευμική σπξρςήοινη πξσ υοειάζεςαι για ςιπ αμάγκεπ ςηπ επι-

κξιμχμίαπ και ςηπ έοεσμαπ. 
 

Σξ Σμήμα επιδιόκει μα αμςαπξκοιθεί, ρςξ μέςοξ ςξσ δσμαςξϋ, και εμςϊπ ςχμ ρσ-

γκεκοιμέμχμ ρσμθηκόμ και ρσγκσοιόμ, ρςιπ ποξρχπικέπ και επαγγελμαςικέπ επι-

διόνειπ ςχμ τξιςηςόμ. Ζ ρπξσδή ςηπ «επικξιμχμίαπ» είμαι ρημαμςική για ϊλα ρυε-

δϊμ ςα επαγγέλμαςα πξσ έουξμςαι ρε άμερη επατή με ςξμ άμθοχπξ: εκπαίδεσρη, 

διξίκηρη, δημϊριεπ ρυέρειπ, πξλιςιρςική διαυείοιρη, διατήμιρη, σπηοερίεπ σγείαπ, 

κξιμχμικέπ σπηοερίεπ, μξμική επιρςήμη, marketing, δημξριξγοατία κ.ά. 

 

Σξ ίδιξ ρημαμςική είμαι η ρπξσδή ςχμ επικξιμχμιακόμ ταιμϊμεμχμ για ϊρξσπ ρυε-

διάζξσμ μα αρυξληθξϋμ επαγγελμαςικά με αμςικείμεμα πξσ απαιςξϋμ ικαμϊςηςεπ ρε 

ςξμείπ ϊπχπ: γοαπςϊπ και ποξτξοικϊπ λϊγξπ, η ςέυμη ςξσ ακοξάρθαι, επίλσρη 

ποξβλημάςχμ δια ςηπ αμαλϋρεχπ και ρσμθέρεχπ, ςευμικέπ ςηπ ρσμξμιλίαπ και ςξσ 

επιυειοήμαςξπ, πξλιςιρμική γμόρη και εμπειοία, επατή με ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ και 

ςημ έοεσμα αγξοάπ. 

 

Σξ Σμήμα τιλξδξνεί μα ποξρτέοει, ρςαδιακά, ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ 

μα μελεςήρξσμ ςα μαζικά μέρα επικξιμχμίαπ (έμςσπη δημξριξγοατία, οαδιϊτχμξ, 
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ςηλεϊοαρη, κιμημαςξγοάτξπ) ςϊρξ ρςημ ιρςξοική ςξσπ ποξξπςική, ϊρξ και ρε ρυέ-

ρη με ςη ρϋγυοξμη κξιμχμία και μα ρσμδέρει ςξ θεχοηςικϊ και εμπειοικϊ μέοξπ ςηπ 

ρπξσδήπ ςχμ μέρχμ με ρημαμςικά ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςη λξγξςευμία, ςη τι-

λξρξτία, ςιπ εικαρςικέπ ςέυμεπ, ςη μξσρική και ςξ θέαςοξ. Γμχρςικά αμςικείμεμα 

πξσ παοαδξριακά αμήκξσμ ρε διατξοεςικά παμεπιρςημιακά ςμήμαςα ρσμσπάουξσμ 

εδό δημιξσογικά και ρσμειρτέοξσμ ρςη ρταιοικϊςεοη και διειρδσςικϊςεοη μελέςη 

ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ επικξιμχμίαπ. Ιαςά ςξμ ίδιξ ςοϊπξ ρσμσπάουξσμ και ρσμενεςά-

ζξμςαι έογα ςηπ σφηλήπ ςέυμηπ και έογα μαζικήπ παοαγχγήπ, δηλαδή έογα πξσ 

καςαμαλόμξμςαι εσοϋςαςα ρςξμ κξιμχμικϊ υόοξ και μπξοξϋμ μα αμαπαοαυθξϋμ 

μηυαμικά. 

 

Ζ παοάλληλη μελέςη ςηπ λξγξςευμίαπ, ςηπ ςέυμηπ και ςηπ τιλξρξτίαπ με ςη μελέςη 

ςχμ μέρχμ μαζικήπ εμημέοχρηπ, καθόπ και με ςη μελέςη ςχμ ξικξμξμικόμ, μξμι-

κόμ, ιρςξοικόμ και κξιμχμιξλξγικόμ παοαμέςοχμ, απξρκξπεί ρςη ρσγκοξςημέμη 

εκπαίδεσρη ςχμ τξιςηςόμ. Σξ Σμήμα δεμ πιρςεϋει ρςη διάκοιρη ςξσ καλξϋ επαγ-

γελμαςία απϊ ςξμ πεπαιδεσμέμξ επιρςήμξμα. Σα αμςιμεςχπίζει αμςίθεςα, χπ ςιπ δϋξ 

πλεσοέπ ςξσ ίδιξσ μξμίρμαςξπ, ατξϋ δεμ επιθσμεί μα ποξρτέοει ρςημ κξιμχμία α-

γοάμμαςξσπ ςευμξλϊγξσπ ξϋςε αμεομάςιρςξσπ αιρθηςέπ. Δπιθσμεί μα ποξρτέοει 

ςασςϊυοξμα εμεογξϋπ πξλίςεπ, ικαμξϋπ επιρςήμξμεπ, ανιϊπιρςξσπ επαγγελμαςίεπ 

και ρκεπςϊμεμξσπ αμθοόπξσπ. Ιοιςική ρκέφη και δημιξσογική γμόρη θεχοξϋμςαι 

κοίριμα ποξρϊμςα εμϊπ καλξϋ επαγγελμαςία πξσ έυει ςημ καςάλληλη εμπειοία ρςξ 

υόοξ πξσ επέλενε μα εογαρθεί. 

 

Οι τξιςηςέπ εμθαοοϋμξμςαι μα αρκξϋμ ςημ κοιςική ρκέφη και υοηριμξπξιξϋμ ςξμ 

αμαλσςικϊ ρςξυαρμϊ, ρςη ρσλλξγή, ξογάμχρη και παοξσρίαρη πληοξτξοιόμ ρςα 

μέρα μαζικήπ επικξιμχμίαπ. Ο αμαλσςικϊπ ρςξυαρμϊπ είμαι απαοαίςηςξπ για ςη ρσ-

μξυή και ςη ρατήμεια ςηπ γοατήπ, ποάγμα πξσ υαοακςηοίζει ςημ καλή δημξριξ-

γοατία. 

 

Σξ Σμήμα ποξρτέοει επίρηπ ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ μα μελεςήρξσμ ςα 

κάςχθι: 

 Ση δημξριξγοατική δεξμςξλξγία και ςημ ποακςική ηθική ρςημ άρκηρη 

ςηπ δημξριξγοατίαπ. 

 Σημ επίδοαρη ςχμ οαγδαία ενελιρρϊμεμχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ ρςξ ε-

πάγγελμα αλλά και εσοϋςεοα, ρςημ κξιμχμία. 
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 Σιπ ρυέρειπ ςχμ ΛΛΔ με ςημ κξιμχμία εμ γέμει αλλά ειδικϊςεοα με ζη-

ςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςξμ οϊλξ ςχμ ΛΛΔ ρςη διαμϊοτχρη μιαπ δημξ-

κοαςικϊςεοηπ και δικαιϊςεοηπ κξιμχμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ. 

 Ση λειςξσογία ςχμ ΛΛΔ και ςα ρημαμςικά ποξβλήμαςα διξίκηρηπ και 

ξογάμχρηπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ. 

 Σξσπ ςοϊπξσπ έοεσμαπ πξσ είμαι απαοαίςηςξι ρε έμα δημξριξγοάτξ για 

ςημ καςαμϊηρη, αμάλσρη και εομημεία ςχμ δεδξμέμχμ. 

 Σξσπ ςοϊπξσπ παοαγχγήπ και παοξσρίαρηπ σλικξϋ ρςα ΛΛΔ. 

 Σιπ καιμξϋοιεπ μξοτέπ ςηπ πξλιςιρςικήπ διαυείοιρηπ. 

 Σιπ θερμικέπ και ξικξμξμικέπ παοαμέςοξσπ ςξσ πξλιςιρμξϋ. 

 Σιπ κσοίαουεπ ενελίνειπ ρςημ ςέυμη και ρςη ρκέφη. 

 Σημ πξλιςική ρημαρία και ςημ κξιμχμική ανία ςηπ πξλιςιρςικήπ διπλχ-

μαςίαπ. 

 Ση γλόρρα ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ. 

 Σημ επιυειοημαςική ηθική. 

 Σα δεδξμέμα ςξσ σλικξϋ πξλιςιρμξϋ. 

Ιεμςοικϊ οϊλξ ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ τξιςηςόμ έυει ςξ Δογαρςήοιξ Λέρχμ ρςξ ξπξίξ α-

ρκξϋμςαι ρσμευόπ ρςημ ειδίκεσρη πξσ επέλεναμ. 

 

Σξ Σμήμα ποξεςξιμάζει ςξσπ τξιςηςέπ ςξσ για ςημ επαγγελμαςική ςξσπ ρςαδιξδοξ-

μία ερςιάζξμςαπ ςιπ ρπξσδέπ ρε ςοειπ ςξμείπ: 

 

α)  Σα δικαιόμαςα, ξι εσθϋμεπ και ξ οϊλξπ ςχμ ΛΛΔ ρςημ κξιμχμία. 

β)  Ηεχοία και ποάνη ςχμ ΛΛΔ. 

γ)  Λελέςη ςξσ πξλιςιρμξϋ (διαυοξμική και ρσγυοξμική) και μέοιμμα για ςη βελ-

ςίχρη ςξσ γεμικξϋ πμεσμαςικξϋ επιπέδξσ ςχμ τξιςηςόμ. 

 

Οι λένειπ «κοιςική» και «έοεσμα» είμαι σφίρςηπ ρημαρίαπ για ςξσπ διδάρκξμςεπ και 

διδαρκξμέμξσπ και μξξϋμςαι ρςημ απϊλσςη ρσμέογειά ςξσπ. Δνίρξσ ρημαμςική είμαι 

και η ποακςική άρκηρη πξσ γίμεςαι ςϊρξ εμςϊπ ςξσ Σμήμαςξπ (απϊ μέλη ΔΔΠ και 

ςξσπ ενχςεοικξϋπ ρσμεογάςεπ) ϊρξ και εκςϊπ, ρε ρσγκεκοιμέμξσπ επαγγελμαςικξϋπ 

υόοξσπ: (ετημεοίδεπ, ςηλεξπςικξϋπ και οαδιξτχμικξϋπ ρςαθμξϋπ, διατημιρςικέπ 

εςαιοείεπ, εοεσμηςικά ιδοϋμαςα και ιμρςιςξϋςα κ.λπ.). 

 

Πιξ ρσγκεκοιμέμα, τιλξδξνία ςξσ Σμήμαςξπ είμαι ξι ρπξσδαρςέπ ςξσ μα διαθέςξσμ 

καςά ςημ απξτξίςηρή ςξσπ, ςα κάςχθι ποξρϊμςα: 
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α)  Δπικξιμχμιακή ικαμϊςηςα: επάοκεια ρςξ γοαπςϊ και ποξτξοικϊ λϊγξ, ρςη 

ρσλλξγή πληοξτξοιόμ, ρςξμ έλεγυξ δεδξμέμχμ, ρςη ρϋμθερη ιδεόμ, ρςη 

μεθξδική έοεσμα. 

β)  Σευμξλξγική ικαμϊςηςα: απξςελερμαςική γμόρη και υοήρη ςχμ επικξιμχμια-

κόμ ρσρςημάςχμ και ςχμ κξιμχμικόμ επιδοάρεόμ ςξσπ, ενξικείχρη με ςιπ 

μέεπ ςευμξλξγίεπ. 

γ)  Υιλξρξτική ποξπαιδεία: καςαμϊηρη ςξσ τιλξρξτικξϋ, ιρςξοικξϋ και ηθικξϋ 

πλαιρίξσ ςχμ ΛΛΔ, γεμικϊςεοη γμόρη ςξσ πεδίξσ ςχμ ιδεόμ πξσ διαμϊοτχ-

ραμ ςξ αίςημα για μια ελεϋθεοη και δημξκοαςική κξιμχμία. 

δ)  Πξλιςιρςική ενξικείχρη: επάοκεια ρςημ αμαγμόοιρη ςηπ πξλιςιρμικήπ ποαγ-

μαςικϊςηςαπ και ρςη ρϋμδερή ςηπ με ςξ παοελθϊμ, καςαμϊηρη ςχμ κσοίχμ 

πξλιςιρμικόμ ρσμβξλόμ και γεμική γμόρη ςηπ ιρςξοίαπ ςχμ ςευμόμ και ςηπ 

λξγξςευμίαπ. 

ε)  Ιοιςική ρκέφη: ικαμϊςηςα κοιςικήπ αμάλσρηπ ςχμ ΛΛΔ και κοιςικήπ αμςιμε-

ςόπιρηπ ςχμ κξιμχμικόμ ταιμϊμεμχμ. 

ρς)  Δπαγγελμαςική σπεσθσμϊςηςα: αμαγμόοιρη ςχμ εσθσμόμ ςξσ αςϊμξσ χπ 

παοαγχγξϋ ή χπ απξδέκςη πληοξτξοιόμ ρε μια δημξκοαςική κξιμχμία και 

ρε μια επξυή πξσ κσοιαουξϋμ ςα ΛΛΔ. 

ζ)  Γμόρη ςηπ αγξοάπ: ικαμϊςηςα ρϋμδερηπ ςηπ γμόρηπ πξσ απξκςάςαι ρε ρσμ-

θήκεπ ακαδημαψκήπ διδαρκαλίαπ με ςιπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ ρςημ αγξ-

οά. 
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IV. ΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΘΑ 

 

 
 

Δογαρςήοιξ Δπικξιμωμίαπ, Λέρωμ και Πξλιςιρμξύ 
[Media Lab] 

Διεσθσμςήπ: Γιάμμηπ καοπέλξπ (Αμαπληοωςήπ Ιαθηγηςήπ) 

 

 

 

ξ Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ ρσρςήθηκε με ςξ ΤΔΙ 126 Α 

(18.6.1999) και ρςξυεϋει ρςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πέμςε ενειδικεσμέ-

μχμ εογαρςηοίχμ, ςημ αμάληφη εοεσμηςικόμ ποξγοαμμάςχμ, ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ 

έκδξρηπ επιρςημξμικξϋ πεοιξδικξϋ, ςημ ξογάμχρη επιρςημξμικόμ και άλλχμ δοά-

ρεχμ. α Δογαρςήοια ποξρτέοξμςαι καςά ςη διάοκεια ςξσ ςοίςξσ και ςέςαοςξσ έ-

ςξσπ ςχμ ρπξσδόμ ρςξ μήμα Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ. Ρσγκεκοιμέμα, 

ρςξ Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ σπάγξμςαι ςα ενήπ επιμέοξσπ 

Δογαρςήοια:  

 

Α.  Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ 

Β.  Δογαρςήοιξ Μέωμ Σευμξλξγιώμ 

Γ.  Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίωμ υέρεωμ 

Δ.  Δογαρςήοιξ Πξλιςιρμξύ 

Δ.  Δογαρςήοιξ Ρηςξοικήπ και Κόγξσ 

 

 

Η αμαλσςική  πεοιγοατή ςχμ ρςόυχμ, ςξσ πεοιευξμέμξσ και ςχμ γμχρςικώμ πεδίχμ 

πξσ καλύπςει καθέμα από ςα Δογαρςήοια ακξλξσθεί ρςιπ επόμεμεπ ρελίδεπ. 
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A. Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ 

Σπεϋθσμξπ: Μίκξπ Λπακξσμάκηπ (Αμαπληοχςήπ Ιαθηγηςήπ) 

 

 

 

 

ξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ςξσ μήμαςξπ αμήκει ρςξμ ξμέα Λέρχμ Λαζικήπ 

Δπικξιμχμίαπ και απεσθϋμεςαι ρςξσπ τξιςηςέπ πξσ ςα επιρςημξμικά ή επαγγελμαςι-

κά εμδιατέοξμςά ςξσπ ρςοέτξμςαι ποξπ ςα ΛΛΔ. Ζ παοακξλξϋθηρη ςξσ Δογαρςη-

οίξσ Δημξριξγοατίαπ ρημαςξδξςεί και ςημ επιλξγή ςηπ καςεϋθσμρηπ ρπξσδόμ Λέ-

ρα Λαζικήπ Δπικξιμχμίαπ-Δημξριξγοατία, ςη μία απϊ ςιπ ςοειπ καςεσθϋμρειπ πξσ 

παοέυει ςξ μήμα ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ. Ρςξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ αρκξϋμςαι 

μϊμξμ ϊρξι επιλένξσμ ςη ρσγκεκοιμέμη καςεϋθσμρη. 

ςόυξι 

Ξι παοαδϊρειπ και ξι αρκήρειπ ςξσ Δογαρςηοίξσ Δημξριξγοατίαπ αουίζξσμ ρςξ Δ΄ 

Δνάμημξ και ξλξκληοόμξμςαι ρςξ Ζ΄, ποαγμαςξπξιξϋμςαι δηλαδή καςά ςα δϋξ ςε-

λεσςαία έςη ρπξσδόμ. Ζ διδαρκαλία ςχμ ειδικόμ δημξριξγοατικόμ θεμάςχμ και 

ςευμικόμ δεμ αουίζει απϊ ςξ ποόςξ έςξπ ρπξσδόμ, διϊςι δεμ είμαι ρςϊυξπ ςξσ μή-

μαςξπ μα λειςξσογήρει χπ επαγγελμαςική ρυξλή πξσ διδάρκει μϊμξ (ή ποχςίρςχπ) 

ςιπ ςευμικέπ ςηπ δημξριξγοατίαπ. Ρςϊυξπ είμαι ϊρξι απξτξιςξϋμ μα έυξσμ επαοκή 

παιδεία ρε θέμαςα Δπικξιμχμίαπ, Οξλιςιρμξϋ, Θρςξοίαπ, Ξικξμξμικόμ, Γλόρραπ, 

Οξλιςικήπ Δπιρςήμηπ, Ιξιμχμιξλξγίαπ, όρςε μα απξκςήρξσμ ςα αμαγκαία πξλιςιρςι-

κά και γμχρςικά εογαλεία πξσ θα ςξσπ επιςοέφξσμ μα καςαμξξϋμ, μα αμαλϋξσμ 

και μα ςξπξθεςξϋμςαι απέμαμςι ρςημ κξιμχμική ποαγμαςικϊςηςα - και ϊυι απλόπ μα 

ρσλλέγξσμ πληοξτξοίεπ και μα ςιπ καςαγοάτξσμ με ςξμ ποξρήκξμςα ρε κάθε μέρξ 

ςοϊπξ. Ξι απϊτξιςξί μαπ θέλξσμε μα μπξοξϋμ μα ρςξυάζξμςαι και μα αμςιμεςχπί-

ζξσμ κοιςικά ςημ επξυή μαπ· για ςξϋςξ, είμαι αμαγκαία η απϊκςηρη εσοείαπ παιδεί-

απ και ϊυι μϊμξ ενειδικεσμέμχμ γμόρεχμ. α δϋξ ποόςα έςη ρπξσδόμ πεοιλαμβά-

μξσμ, λξιπϊμ, μαθήμαςα ςχμ αμθοχπιρςικόμ και κξιμχμικόμ επιρςημόμ, αλλά και 

μάθημα ειραγχγήπ ρςη Δημξριξγοατία, όρςε καςά ςημ έμαονη ςηπ άρκηρηπ ςξσπ ξι 

τξιςηςέπ μα είμαι αοκξϋμςχπ καςαοςιρμέμξι. Τσρικά, ςα μαθήμαςα ασςά ρσμευίζξ-

μςαι και καςά ςξ 3ξ - 4ξ έςξπ, παοάλληλα με ενειδικεσμέμα μαθήμαςα πξσ ατξοξϋμ 

ςα Λέρα. 
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Οογάμωρη Λαθημάςωμ και Λεθξδξλξγία Διδαρκαλίαπ 

Ρςξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ξι τξιςηςέπ διδάρκξμςαι ςιπ επικξιμχμιακέπ ςευμι-

κέπ ςχμ έμςσπχμ και ηλεκςοξμικόμ μέρχμ απϊ καςανιχμέμξσπ ρςημ ειδικϊςηςά 

ςξσπ επαγγελμαςίεπ δημξριξγοάτξσπ. Ζ διδαρκαλία είμαι 6χοη ρε ϊλα ςα ενάμημα 

ρπξσδόμ. Οαοάλληλα ποξπ ςημ παοακξλξϋθηρη, η διδαρκαλία πεοιλαμβάμει και 

ποακςική άρκηρη ρςιπ δημξριξγοατικέπ ςευμικέπ. ϊρξ η παοακξλξϋθηρη ςχμ πα-

οαδϊρεχμ, ϊρξ και η ρσμμεςξυή ρςιπ αρκήρειπ είμαι σπξυοεχςικέπ. Ρσυμά ςα μα-

θήμαςα ξλξκληοόμξμςαι με ςημ αςξμική ή ρσλλξγική παοαγχγή πλήοξσπ ποξψϊ-

μςξπ, (π.υ. ξλξκληοχμέμηπ δημξριξγοατικήπ έοεσμαπ) σπϊ ςημ εσθϋμη ςξσ διδά-

ρκξμςξπ, η ξπξία μπξοεί μα δημξριεϋεςαι ρςξ ηλεκςοξμικϊ πεοιξδικϊ ςξσ Δογαρςη-

οίξσ Δημξριξγοατίαπ π@π@κι. Ξι τξιςηςέπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιξϋμ για ςιπ εο-

γαρίεπ ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ ςξσ Δογαρςηοίξσ Μέχμ ευμξλξγιόμ. 

 

ξ π@π@κι καςαγοάτει μια επιςσυημέμη και δημιξσογική παοξσρία ρςξμ κσβεομξ-

υόοξ (αλλά και εκςϊπ ασςξϋ) απϊ ςιπ αουέπ ςξσ 2001. Για ςη διαμϊοτχρη ςηπ ϋληπ 

εογάζεςαι και ρσμεδοιάζει ςακςικά ρσμςακςική επιςοξπή, απξςελξϋμεμη απϊ τξιςη-

ςέπ ςηπ Ιαςεϋθσμρηπ Λέρχμ Δπικξιμχμίαπ, ρε ρσμεογαρία με ςξσπ αμαπληοχςέπ 

καθηγηςέπ Μ. Κέαμδοξ και Μ. Λπακξσμάκη. ξ π@π@κι αμαμεόμεςαι πλήοχπ 3-4 

τξοέπ ςξμ υοϊμξ, εμό  ρςη διάοκεια ςηπ υοξμιάπ ρσμπληοόμεςαι διαοκόπ με άο-

θοα, ρυϊλια, ρσμεμςεϋνειπ, έοεσμεπ πξσ σπαγξοεϋξμςαι απϊ ςημ ακαδημαψκή και 

γεμική επικαιοϊςηςα. Ζ επιρκεφιμϊςηςα ςξσ ηλεκςοξμικξϋ πεοιξδικξϋ είμαι μεγά-

λη. Σπξλξγίζεςαι ϊςι κάθε έκδξρή ςξσ έυει πάμχ απϊ 5.000 «υςσπήμαςα». 
 

Απϊ ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2009-2010 λειςξσογεί επίρηπ, ςξ οαδιξςηλεξπςικϊ ρςξϋ-

μςιξ ςξσ μήμαςξπ ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρςημ ξδϊ Υιλλ ρςημ Ολάκα. 
 

α μαθήμαςα πξσ θα διδαυθξϋμ ρςξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ καςά ςξ ακαδη-

μαψκϊ έςξπ 2010-2011 πεοιλαμβάμξσμ ςιπ παοακάςχ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ: 

 

Ε' Εξάμηνο 

 Ξογάμχρη και λειςξσογία ετημεοίδχμ, δημξριξγοατική γοατή, αουέπ ςξσ 

οεπξοςάζ 

 Ξογάμχρη και λειςξσογία πεοιξδικόμ, θεμαςξλξγία, γοατή 

 Ζλεκςοξμική δημξριξγοατία. Ξογάμχρη και λειςξσογία δημξριξγοατικόμ 

δικςσακόμ ςϊπχμ 

 Ξογάμχρη και λειςξσογία οαδιξρςαθμόμ 
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ΣΤ' Εξάμηνο 

 Οοακςική ςηπ δημξριξγοατικήπ έοεσμαπ 

 Δημξριξγοατική δεξμςξλξγία 

 Ζ διαδοαρςική ρυέρη έμςσπχμ και ηλεκςοξμικόμ Λέρχμ 

 Παδιξτχμική δημξριξγοατία 

Ζ' Εξάμηνο 

 ηλεξπςική δημξριξγοατία 

 Διδικά θέμαςα δημξριξγοατίαπ Α΄ 

 Οξλιςιρςικϊ οεπξοςάζ 

 Ξικξμξμικϊ οεπξοςάζ 

 Δνχςεοικϊ δελςίξ 

Η' Εξάμηνο 

 ηλεξπςική δημξριξγοατία 

 Διδικά θέμαςα δημξριξγοατίαπ Β΄ 

 Όλη - Αουιρσμςανία 

 Οξλιςικϊ, Ιξιμξβξσλεσςικϊ οεπξοςάζ 

 Δλεϋθεοξ οεπξοςάζ 
 

Ρςξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ έυξσμ διδάνει ξι: Κέχμ Ιαοαπαμαγιόςηπ (α Μέ-

α), Ρςαϋοξπ Φσυάοηπ (ξ Βήμα), Ιαςεοίμα Δαρκαλάκη (Λερημβοιμή), Ρήτηπ Οξλσ-

μίληπ (Δλεσθεοξςσπία), Οέςοξπ Δσθσμίξσ (ξ Βήμα), Γιάμμηπ Οοεςεμςέοηπ (ξ Βή-

μα), Οαμςελήπ Λπξσκάλαπ (Ιαθημεοιμή), Λαοιλέμα Οξλιςξπξϋλξσ (ΔΠΑ), Ιόρςαπ 

Γαλαμϊπξσλξπ (Μέα), Μίκξπ Ιιάξπ (Δλεσθεοξςσπία), Πξδϊλτξπ Λξοόμηπ (Seven X), 

Λπάμπηπ Οαπαδημηςοίξσ (Ιαθημεοιμή), Λιυάληπ Τακίμξπ (Μέα), Κίμα Αλενίξσ (Μέ-

α), Τόςηπ Γεχογελέπ (Ιλικ), Λιυάληπ Ισοιακίδηπ (ΔΠΑ), Βαρίληπ Δεληγιάμμηπ (Δ-

ΠΑ), Βαρίληπ Λξσλϊπξσλξπ (ξ Βήμα), Ιαςεοίμα Ρυιμά (Δλεσθεοξςσπία), άρξπ Ια-

οαβάπ (ξ Βήμα), Πέμα Ηεξλξγίδξσ (ΔΠ), Γιάμμηπ Τλόοξπ (Έθμξπ), Μςίκσ Λακα-

οίξσ (ΔΠ), Μίκξπ Υαραπϊπξσλξπ (ξ Βήμα), Γοηγϊοηπ Μικξλϊπξσλξπ (Μέα), Λιυά-

ληπ Ληςρϊπ (Μέα), Δημήςοηπ Αλενϊπξσλξπ (ΔΠ), Γιάμμηπ Λαμξσζέλξπ (ΔΠ), Βαρί-

ληπ Ριατάκαπ (Δλεσθεοξςσπία), Οάρυξπ Λαμδοαβέληπ (Απξγεσμαςιμή), Βαρίληπ 

Ηχμϊπξσλξπ (Αμςέμμα), Υοιρςϊτξοξπ Ιάρδαγληπ (Forthnet), Αθημά Γλημξϋ. 
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Ιοιςήοια Ανιξλόγηρηπ 

Ξι τξιςηςέπ ανιξλξγξϋμςαι και βαθμξλξγξϋμςαι βάρει: 

 ςηπ εμεογξϋ παοακξλξϋθηρηπ ςχμ μαθημάςχμ (σπξυοεχςική παοξσρία) 

 ςχμ αρκήρεχμ καςά ςη διάοκεια ςξσ εναμήμξσ 

 

 

 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΖΛΟΘΟΓΡΑΥΘΑ Θ & ΘΘΘ (E’ & Σ’ Δνάμημα) 

Διδάρκχμ: Μίκξπ Λπακξσμάκηπ 

 

οίχοξ ρεμιμάοιξ για ςξσπ τξιςηςέπ ςηπ δημξριξγοατικήπ καςεϋθσμρηπ ςξσ Γ΄ έ-
ςξσπ (και ςχμ δϋξ εναμήμχμ) εμςαγμέμξ ρςξ Δημξριξγοατικϊ Δογαρςήοιξ. 
 

 

Βαρικξί άνξμεπ: 

Α. Οόπ γίμεςαι η έοεσμα. ευμικέπ έοεσμεπ 

Β. Οόπ επιλέγεςαι η τχςξγοατία 

Γ. Οόπ τςιάυμεςαι θέμα με πληοξτξοίεπ απϊ ςξ Ίμςεομες 

Δ. Οόπ γίμεςαι δημξριξγοατική ϋλη μια ρςαςιρςική απξγοατή ή μια δημξ-

ρκϊπηρη 

Δ. Ζ Αθήμα χπ πεδίξ δημξριξγοατικήπ έοεσμαπ 

Ρ. Ξι διεθμείπ ρυέρειπ 

Ε. Δθμικϊςηςεπ και μεςαμάρςεπ ρςξ μέξ αρςικϊ πεοιβάλλξμ 

Ζ. Οξλιςιρμϊπ. ξ οεπξοςάζ και η γοατή 

Η. ξ ποξρχπικϊ ρςιλ. ξ column 

Θ. Ιξιμχμικά κιμήμαςα 

ΘΑ. Κξγξςευμική δημξριξγοατία δηλαδή η ατηγημαςική γοατή και ξι μεγάλξι 

ρςσλίρςεπ 

ΘΒ. Γοάτξμςαπ για βιβλία ή η λξγξςευμική κοιςική 

ΘΓ.  ξ cover story 

IΔ.  Ζ ρσμέμςεσνη 

ΘΔ.  ξ ποξτίλ 

ΘΡ.  ξ λάψτ ρςάψλ ή ξ ατοϊπ ςχμ ημεοόμ 
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Ρςξ πλαίριξ ςξσ εογαρςηοίξσ εμςάρρεςαι και ςξ «δημξριξγοατικϊ forum», ϊπξσ 

ρςελέυη ςξσ ϋπξσ (έμςσπξσ και ηλεκςοξμικξϋ) παοξσριάζξσμ ςη δξσλειά ςξσπ και 

απαμςξϋμ ρε εοχςήρειπ ςχμ τξιςηςόμ. 

Βιβλιξγοατία 

 Λelvin Mencher (Columbia University). Basic Media Writing. Δκδϊρειπ 

Brown & Benchmark, 1997. 

 Δημήςοηπ Φσυξγιϊπ. Τα έμςσπα μέρα επικξιμχμίαπ. Δκδϊρειπ Ιαρςαμιό-

ςη, 2004. 

 Δημήςοηπ Ληςοϊπξσλξπ, Μίκξπ Λπακξσμάκηπ. Δώδεκα Δλλημεπ Σςξυα-

ρςέπ. Δκδϊρειπ Ιέδοξπ, 1996. 

 Τα μεγάλα οεπξοςάζ. Δπιμ. John Carey, Λεςάτοαρη Αγγέλα Βεοσκξκά-

κη. Δκδϊρειπ Μάοκιρρξπ, [δϋξ ςϊμξι], 2001-2002. 

 Λποέψμςι, ζ. Η ςευμική ςηπ Σσμέμεςεσνηπ. Δκδϊρειπ Κιβάμη, 1992. 

 

 

 

 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΖΛΟΘΟΓΡΑΥΘΑ II & IV (Δ’ & Σ’ Δνάμημα) 

Διδάρκξσρα: Λαοίμα Πήγξσ  

 

Ρςϊυξπ ςξσ οαδιξτχμικξϋ εογαρςηοίξσ είμαι η ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ ςηπ κα-

ςεϋθσμρηπ Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ με ςξ οαδιϊτχμξ και η εκμάθηρη ςχμ ςε-

υμικόμ παοαγχγήπ ποξγοάμμαςξπ και ειδήρεχμ. Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ 

αμαλϋξμςαι ςα ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά ςξσ οαδιξτόμξσ χπ μέρξσ επικξιμχμίαπ, 

η οαδιξτχμική ρημειξλξγία και γλόρρα, η ςσπξλξγία ςχμ ακοξαςηοίχμ και η δσ-

μαμική ρυέρη οαδιξτχμικξϋ παοαγχγξϋ - ακοξαςή. Οαοξσριάζξμςαι ςα διάτξοα 

είδη δελςίχμ ειδήρεχμ και ξι τξιςηςέπ αρκξϋμςαι ρςημ ανιξλϊγηρη και ιεοάουηρη 

ςχμ ειδήρεχμ, ρςη ρϋμςανη μικοόμ και μεγάλχμ δελςίχμ, καθόπ και ρςη ρϋμςανη 

ςίςλχμ ειδήρεχμ. Δπίρηπ, ξι τξιςηςέπ αρκξϋμςαι ρςημ εκτόμηρη δελςίχμ και ςίς-

λχμ ειδήρεχμ και ςιπ ςευμικέπ ςηπ ρσμέμςεσνηπ ρςξ οαδιϊτχμξ. 
 

Ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ αμαλϋξμςαι ξι διατξοεςικξί ςϋπξι εκπξμπόμ και ξι 

τξιςηςέπ δημιξσογξϋμ και ηυξγοατξϋμ 10λεπςεπ ή ημίχοεπ εκπξμπέπ πξικίλξσ πε-

οιευξμέμξσ. 
 

Διδάρκξμςαι ξι ςευμικέπ ςηπ ηυξγοάτηρηπ και ςηπ ηλεκςοξμικήπ επενεογαρίαπ ήυξσ 
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Ξι τξιςηςέπ μαθαίμξσμ μα υοηριμξπξιξϋμ ποξγοάμμαςα επενεογαρίαπ ήυξσ και 

ςξσπ ςοϊπξσπ ρϋμδερηπ και επικξιμχμίαπ ςχμ ηλεκςοξμικόμ μέρχμ εγγοατήπ και 

αμαπαοαγχγήπ με ςξμ ηλεκςοξμικϊ σπξλξγιρςή. 

 

Ζ εογαρςηοιακή εκμάθηρη βοίρκει εταομξγή ρςημ παοαγχγή και ηυξγοάτηρη χ-

οιαίχμ εκπξμπόμ για ςξ οαδιϊτχμξ, ςηπ «Υοχμξκοαςίαπ». 
 
 
 
 

 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΖΛΟΘΟΓΡΑΥΘΑ V (Δνάμημξ Ε’) 

Σπεϋθσμξπ: Μίκξπ Λπακξσμάκηπ 

 

Ασςϊ ςξ ρεμιμαοιακϊ ςοίχοξ ςξσ Δογαρςηοίξσ Δημξριξγοατίαπ αματέοεςαι ρςημ 

έμςσπη δημξριξγοατία και επικεμςοόμεςαι ρςξ ελεϋθεοξ οεπξοςάζ, ςη διάςανη ςηπ 

ϋληπ ςχμ ετημεοίδχμ, ςη ρυξλιξγοατία και ςημ αοθοξγοατία, εμό ιδιαίςεοη έμ-

ταρη θα δξθεί ρςημ καλλιέογεια  ςηπ δημξριξγοατικήπ γοατήπ.  
 
 
 

 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΖΛΟΘΟΓΡΑΥΘΑ VΘ (Δνάμημξ Ε’) :                                        

Σηλεόοαρη, Σηλεξπςκόπ Κόγξπ 

Σπεϋθσμη: Θχάμμα Βόβξσ 

 

ξ εογαρςηοιακϊ μάθημα για ςημ ςηλεξπςική παοαγχγή και δημξριξγοατία απεσ-

θϋμεςαι ρςξσπ ςεςαοςξεςείπ τξιςηςέπ ςηπ δημξριξγοατικήπ καςεϋθσμρηπ ςξσ ςμή-

μαςξπ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ ςξσ Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ και εκςσ-

λίρρεςαι ρε δϋξ ενάμημα διδαρκαλίαπ. 

 

Απϊ ςημ ακαδημαψκή υοξμιά 2009-2010, η λειςξσογία ςξσ φητιακξϋ ρςξϋμςιξ ςξσ 

ςμήμαςξπ ρςημ ξδϊ Υιλλ ρςημ Ολάκα έδχρε άλλη πμξή ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ ποξ-

γοάμμαςξπ διδαρκαλίαπ, καθιρςόμςαπ δσμαςή ςημ σλξπξίηρη ξπςικξακξσρςικόμ 

παοαγχγόμ και ςηλεξπςικόμ δημξριξγοατικόμ θεμάςχμ απϊ ςξσπ τξιςηςέπ ςξσ 

εογαρςηοίξσ. 
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Ξι τξιςηςέπ ενξικειόμξμςαι με ςξ μέρξ „ςηλεϊοαρη‟ ςξ ξπξίξ αλλάζει μξοτή και 

υοήρειπ μαζί με ςιπ κξιμχμικέπ, πξλιςιρμικέπ, ξικξμξμικέπ και ςευμξλξγικέπ ενελί-

νειπ και μαθαίμξσμ ςξσπ κόδικεπ ςηπ ςηλεξπςικήπ επικξιμχμίαπ. Ζ ρυέρη ςηπ ςη-

λεϊοαρηπ με ςημ κξιμχμία, η ςηλεξπςική έκτοαρη, η ιδιαιςεοϊςηςα ςηπ ςηλεξπςι-

κήπ δημξριξγοατίαπ και ςηπ ςηλεξπςικήπ θεμαςικήπ παοξσρίαρηπ, ξ ξπςικξακξσ-

ρςικϊπ λϊγξπ και η ατήγηρη απξςελξϋμ κϋοια ρημεία ςξσ ποξγοάμμαςξπ διδαρκα-

λίαπ. 

 

Ιύοιξι ρςόυξι: 

 Ζ δημιξσογία μίαπ ςηλεξπςικήπ και ξπςικξακξσρςικήπ κξσλςξϋοαπ ρςη δη-

μξριξγοατική ποακςική (πέοαμ μίαπ απλήπ υοήρηπ ςχμ ςευμξλξγιόμ και 

ςχμ ςευμικόμ μέρχμ). 

 Ζ δημιξσογία κοιςικήπ θέρηπ και επαγγελμαςικήπ άπξφηπ για ςημ ςηλεξ-

πςική δημξριξγοατία και ςημ ςηλεξπςική επικξιμχμία 

 Ζ ρσρςημαςξπξίηρη ςξσ μεθξδξλξγικξϋ ρςξιυείξσ για μα ρσμξδεϋει ςημ 

παοαγχγή (βάρει ρσγκεκοιμέμχμ αρκήρεχμ) για ςημ απξτσγή ςηπ υοήρηπ 

ςχμ ξπςικξακξσρςικόμ μέρχμ επιδεομικά, υχοίπ ποϊςεοη ρσγκοϊςηρη και 

ρκέφη  

 

Διδικά ρςξ υειμεοιμϊ ενάμημξ ποξβλέπεςαι η ρσρςημαςξπξίηρη ςοιόμ εμξςήςχμ 

(κϋκλχμ) εογαριόμ („κσλιϊμεμεπ‟ για κάθε ξμάδα τξιςηςόμ):  

 

 α) απϊκςηρη ςηλεξπςικήπ κξσλςξϋοαπ ρςη δημξριξγοατία (είδη ςηλεξ-

πςικξϋ ποξγοάμμαςξπ, αμάλσρη - ρϋγκοιρη) 

 β) ςηλεξπςική ξογάμχρη και λειςξσογία 

 γ) ςηλεξπςική δημξριξγοατική παοαγχγή και οεπξοςάζ 

 

Τπξρςηοικςική Βιβλιξγοατία 

 Boyd Andrew, Η ςέυμη ςηπ ςηλεξπςικήπ δημξριξγοατίαπ, Ιάκςξπ, 2006. 

 Κεβεμςάκξπ Διαμαμςήπ (επιμ.), Τηλεόοαρη και Δλλημική Κξιμχμία. Δι-
κόμ, 2004. 

 Ιάολξπ Υοήρςξπ, Τηλεξπςική παοαγχγή, Έμαρςοξμ, 2010. 
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 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΖΛΟΘΟΓΡΑΥΘΑ VII (Δνάμημξ Ζ’) 

Διδάρκχμ: Μίκξπ Λπακξσμάκηπ 

 

οίχοξ ρεμιμάοιξ για ςξσπ τξιςηςέπ ςηπ δημξριξγοατικήπ καςεϋθσμρηπ ςξσ H‟ Δ-

ναμήμξσ, εμςαγμέμξ ρςξ Δημξριξγοατικϊ Δογαρςήοιξ. 

 

Βαρικξί άνξμεπ: 

Διεθμέπ Ξικξμξμικϊ, Δπιρςημξμικϊ και Αθληςικϊ Πεπξοςάζ. Λε ςη ρσμμεςξυή διακε-

κοιμέμχμ δημξριξγοάτχμ. 

Βιβλιξγοατία 

 Kovach, Β & . Rosential. Διραγχγή ρςημ δημξριξγοατία. Λεςάτοαρη 

Δοοίκξπ Λαοςιμϊπξσλξπ, επίμεςοξ Μίκξπ Λπακξσμάκηπ. Δκδϊρειπ Ια-

ρςαμιόςη, 2004. 

 Ιαι βιβλιξγοατία ϊπχπ ρςξ Γ‟ Έςξπ. 
 
 

 

 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΖΛΟΘΟΓΡΑΥΘΑ VΘΘΘ (Δνάμημξ Ε’):                                     

ύγυοξμη Σηλεξπςική Δημξριξγοατία  

Σπεϋθσμη: Θχάμμα Βόβξσ 

 

 

ξ εογαρςήοιξ VIII απξςελεί ρσμέυεια ςξσ εογαρςηοίξσ VI ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ενα-

μήμξσ, ρσμευίζξμςαπ και ενειδικεϋξμςαπ ςιπ γμόρειπ και ποακςικέπ ςηπ ςηλεξπςικήπ 

έκτοαρηπ ρε έμα πεδίξ ϊπξσ η ςηλεϊοαρη αλλάζει μξοτή και υοήρειπ. 

 

Δπίρηπ, ςξ εογαρςήοιξ σπξρςηοίζεςαι με ςη ρσμεογαρία διακεκοιμέμχμ ρςξμ ςηλε-

ξπςικϊ υόοξ επαγγελμαςιόμ, ξι ξπξίξι ρσμξδεϋξσμ ςξσπ τξιςηςέπ ρςημ ποακςική 

ςξσπ, έυξμςαπ ςη δημξριξγοατική επξπςεία ςχμ εογαριόμ. 

 

Ξι τξιςηςέπ (υχοιρμέμξι ρε ρσμςακςικέπ ξμάδεπ) αρκξϋμςαι ρςα ενήπ πεδία: 
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 Ξπςικξπξίηρη ςξσ λϊγξσ και ςηπ έκτοαρηπ (πέοαρμα απϊ ςξμ γοαπςϊ ρςξμ 

επί ςηπ ξθϊμηπ λϊγξ) 

 Δκμάθηρη ρςξσπ «κόδικεπ» ςηπ ςηλεξπςικήπ έκτοαρηπ 

 Έοεσμα και ποξεςξιμαρία  

 ηλεξπςικϊ θεμαςικϊ οεπξοςάζ 

 ηλεξπςική ατήγηρη 

 ηλεξπςική δήλχρη 

 ηλεξπςική ρσμέμςεσνη 

 Ρϋλληφη ςηλεξπςικόμ εκπξμπόμ και παοξσρίαρη (ποξρξμξίχρη εκπξ-

μπόμ, δελςίχμ) 

 Ξ ήυξπ ρςημ ςηλεϊοαρη και η μξσρική επέμδσρη 

  

Ζ παιδαγχγική διαδικαρία ρσμπεοιλαμβάμει ςη ρσζήςηρη ρυεςικά με ςημ παοξσρί-

αρη ςχμ εκάρςξςε δημξριξγοατικόμ θεμάςχμ και ςημ καςεϋθσμρη η ξπξία εμδέυε-

ςαι μα απξκλίμει αμάλξγα με ςιπ δημξριξγοατικέπ επιλξγέπ (πηγέπ, ποϊρχπα, δια-

θέριμξ ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ, δοαμαςξπξίηρη, επιλξγή πλάμχμ, μξμςάζ, ρπι-

κάζ/ρυϊλια, μξσρική…). 

 

ξ ρϋμξλξ ςχμ εογαριόμ ςξσ εογαρςηοίξσ καςαλήγει ρςημ παοαγχγή ξπςικξακξσ-

ρςικόμ δημξριξγοατικόμ θεμάςχμ απϊ ςξσπ τξιςηςέπ για πξλσμερική (multi-

media) υοήρη. 

 

α ςοία ςελεσςαία υοϊμια (απϊ ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2007) ςα Δογαρςήοια VI (Ε‟ ενά-

μημξ) και VIII (Ζ‟ ενάμημξ) επικεμςοόμξμςαι ρςημ ςηλεξπςική έκτοαρη. Ρσμπλη-

οχμαςικά ςηπ διδαρκαλίαπ και αμαπςϋρρξμςαπ διατξοεςικέπ πςσυέπ ςξσ αμςικειμέ-

μξσ (ςηλεξπςική παοαγχγή, ποξγοάμμαςα και ποξγοαμμαςιρμϊπ, δημξριξγοατία, 

ειδήρειπ, μεςοήρειπ, ξπςικξακξσρςικϊπ λϊγξπ, ςηλεξπςική παοξσρίαρη, έοεσ-

μα/μςξκιμαμςέο…) έυξσμ παοέμβει ρημαμςικξί εκποϊρχπξι ςξσ υόοξσ, μεςανϋ ςχμ 

ξπξίχμ: 
 

 Δήμηςοα Ακοιόςη (ΔΠ) 

 Γιόογξπ Ασγεοϊπξσλξπ (Δνάμςαπ) 

 Οοξκϊπηπ Δξϋκαπ (δελςίξ ειδήρεχμ, Δ1) 

 Δλέμη Ηόδη (ΑGB) 

 Αμςόμηπ Ιαςραοϊπ (διεσθσμςήπ αθληςικξϋ ςξμέα ΔΠ) 
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 Κίμα Οαπαδάκη (Οοχςαγχμιρςέπ, Mega) 

 Ρξτία Οαπαψχάμμξσ (Μέξι Τάκελξι, ΡΙΑΘ) 

 Θξοδάμηπ Υαραπϊπξσλξπ (Λega) 

 

Ακϊμη, ξι τξιςηςέπ ςξσ ςηλεξπςικξϋ δημξριξγοατικξϋ εογαρςηοίξσ είυαμ εμεογϊ 

ρσμμεςξυή ρςημ κάλσφη ςξσ Διεθμέπ Ρσμεδοίξσ « New Media and Information: 

Convergences and Divergences » πξσ ξογάμχρε ςξ μήμα ςξμ Λάιξ ςξσ 2009 ρςημ 

Αθήμα, παοάγξμςαπ πξλϋςιμξ ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ. 

 

Ιαςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2009-2010 ρςξ εογαρςήοιξ ςηλεϊοαρηπ δημιξσογήραμε 

ςη διαδικςσακή πλαςτϊομα CMC TV Lab, ρςημ ξπξία ξι εογαρίεπ ςχμ τξιςηςόμ κα-

ςαυχοξϋμςαι και ποξβάλλξμςαι. Ζ πλαςτϊομα ασςή (η ξπξία θα εμρχμαςχθεί ρςξμ 

διαδικςσακϊ ςϊπξ ςξσ ςμήμαςξπ) τιλξδξνεί μα αμαδείνει ςη δξσλειά ςχμ τξιςηςόμ 

και μα διαςηοήρει έμα αουείξ παλαιϊςεοχμ εογαριόμ. 

 

Τπξρςηοικςική Βιβλιξγοατία 

 Salmon Christian, Storytelling. Η μηυαμή πξσ καςαρκεσάζει ιρςξοίεπ, 

Οξλϋςοξπξμ, 2008. 

 Yorke Ivor, Διραγχγή ρςξ ςηλεξπςικό οεπξοςάζ, Ολέθοξμ, 2008. 

 Ιάολξπ Υοήρςξπ, Βίμςεξ μξμςάζ – ςευμξλξγία, ςέυμη και ςευμική, 

Έμαρςοξμ, 2010. 
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B. Δογαρςήοιξ Μέωμ Σευμξλξγιώμ 
Σπεϋθσμξπ: Γιάμμηπ Ρκαοπέλξπ (Αμαπληοχςήπ Ιαθηγηςήπ) 

Ρσμςελερςέπ: Ιχρςήπ Δάλλαπ (Δπίκξσοξπ Ιαθηγηςήπ) 

Δημήςοηπ Μςξϋμαπ (Δ..Δ.Ο.) 
 

 

 

ξ Δογαρςήοιξ Μέχμ ευμξλξγιόμ (ΔΜ) ςξσ μήμαςξπ άουιρε μα λειςξσογεί ςξμ 

Ξκςόβοιξ ςξσ 1999. Απϊ ςημ ακαδημαψκή υοξμιά 2007-2008 ςξ αμακαιμιρμέμξ 

Δογαρςήοιξ ποξρτέοει έμα αμαδιαμξοτχμέμξ ποϊγοαμμα μαθημάςχμ πξσ ερςιά-

ζξσμ ρςα πξλσμέρα, ρςιπ διαδικςσακέπ και πξλιςιρςικέπ εταομξγέπ, επιδιόκξμςαπ 

μα μεγιρςξπξιήρξσμ ςϊρξ ςιπ γμόρειπ ϊρξ και ςιπ δσμαςϊςηςεπ δημιξσογικήπ 

έκτοαρηπ ςχμ τξιςηςόμ ςξσ. ξ ΔΜ σπάγεςαι ρςξ Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, 

Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ (Media Lab) ςξσ μήμαςξπ.  

 

ςόυξι  

Ρςϊυξπ ςξσ Δογαρςηοίξσ Μέχμ ευμξλξγιόμ είμαι μα παοέυει ϊρξ ςξ δσμαςϊμ 

πληοέρςεοη εμημέοχρη και ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ με ςιπ Μέεπ ευμξλξγίεπ ςηπ 

πληοξτξοίαπ και ςχμ ςηλεπικξιμχμιόμ, και μα ρσμβάλει ρςημ καςαμϊηρη ςχμ 

δσμαςξςήςχμ αλλά και ςχμ πεοιξοιρμόμ ςξσπ, ρε ρϋμδερη με ςα γμχρςικά αμςικεί-

μεμα ςξσ μήμαςξπ, δηλαδή ςη δημξριξγοατία, ςξμ πξλιςιρμϊ και ςημ πξλιςιρςική 

διαυείοιρη, καθόπ και ςη διατήμιρη. Οαοάλληλα, ρςϊυξπ ςξσ Δογαρςηοίξσ είμαι μα 

ρσμβάλει ρςημ έοεσμα ςχμ μελόμ Δ.Δ.Ο. και ςχμ μεςαπςσυιακόμ τξιςηςόμ πξσ 

μελεςά ςξ ταιμϊμεμξ και ανιξπξιεί ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςχμ ςευμξ-λξγιόμ και ςηπ 

κξιμχμίαπ ςηπ πληοξτξοίαπ. 

 

Τπξδξμή  

ξ Δογαρςήοιξ Μέχμ ευμξλξγιόμ διαθέςει ρήμεοα ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ 

Apple iMac, ρσμδεδεμέμξσπ ρςξ δίκςσξ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ, με ποϊρβαρη ρςξ 

Internet. ξ Δογαρςήοιξ σπξρςηοίζει ςη λειςξσογία ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ ςξσ 

μήμαςξπ, ςα ηλεκςοξμικά πεοιξδικά ςξσ Δημξριξγοατικξϋ Δογαρςηοίξσ 

(«Ο@π@κι») και ςξσ Δογαρςηοίξσ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ («Lapsus Linguae»), καθόπ 

και ςιπ ποξρπάθειεπ άλλχμ Δογαρςηοίχμ πξσ ρσμδέξμςαι με ςιπ Μέεπ ευμξλξγίεπ. 

ημ ακαδημαψκή υοξμιά 2010-2011 θα λειςξσογήρει πιλξςικά και η εταομξγή 

ηλεκςοξμικήπ σπξρςήοινηπ μαθημάςχμ «Ζλεκςοξμικϊ Αμτιθέαςοξ» με ρςϊυξ μα 

εμιρυϋρει ςη διδαρκαλία και ςημ αλληλεπίδοαρη μεςανϋ τξιςηςόμ και 

διδαρκϊμςχμ. 
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σμμεςξυή ςωμ Υξιςηςώμ  

Ζ παοξσρία ςχμ τξιςηςόμ ρςα μαθήμαςα είμαι σπξυοεχςική. Θδιαίςεοξ βάοξπ 

δίμεςαι ρςη δημιξσογική ρσμμεςξυή ςξσπ και η ανιξλϊγηρή ςξσπ μεςά ςξ ποόςξ 

έςξπ γίμεςαι με βάρη ςημ σλξπξίηρη εμϊπ project είςε αςξμικξϋ είςε ξμαδικξϋ. 

Τξιςηςέπ πξσ σπεοβαίμξσμ ςιπ 3 αδικαιξλϊγηςεπ απξσρίεπ αμά ενάμημξ δεμ 

μπξοξϋμ μα σπξβάλλξσμ project για ανιξλϊγηρη. 

 
 

 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ Ζ/Τ – ΔΘΑΓΩΓΖ ΣΖΜ ΠΚΖΡΟΥΟΡΘΙΖ [Α΄Δνάμημξ] 

[Δεμ θα ποξρτεοθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ] 

Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Μςξϋμαπ 

 

Ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ενξικείχρη με βαρικέπ έμμξιεπ ςηπ επιρςήμηπ ςηπ 

Οληοξτξοικήπ και μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ ςξσ μήμαςξπ ςιπ απαοαίςηςεπ γμό-

ρειπ και ςιπ δενιϊςηςεπ εκείμεπ πξσ θα ςξσπ βξηθήρξσμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ςα σ-

πξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ρςα σπϊλξιπα μαθήμαςα και ςιπ εογαρίεπ ςξσπ. 
 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςχμ εογαρςηοίχμ είμαι σπξυοεχςική και θεχοείςαι απξλϋςχπ 

αμαγκαία για ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ. 
 

Ζ ενέςαρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα πεοιλαμβάμει θέμαςα πξσ έυξσμ παοξσ-

ριαρθεί ρςα εογαρςήοια και πεοιέυξμςαι ρςα βιβλία πξσ θα διαμεμηθξϋμ. Ζ ανιξλϊ-

γηρη και η βαθμξλϊγηρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα βαρίζεςαι ρςα ενήπ κοιςήοια: 
 

α) Οαοξσρία & εμεογή παοακξλξϋθηρη ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ [10%] 

β) Δογαρςηοιακέπ αρκήρειπ [10%] 

γ) ελική ενέςαρη [80%] 
 

Ζ διδαρκϊμεμη ϋλη θα πεοιλαμβάμει ςιπ παοακάςχ εμϊςηςεπ: 

 Διραγχγή ρςξσπ Ζ/Σ και ςημ Οληοξτξοική: Ιαςαμϊηρη ςχμ εταομξγόμ 

και ςχμ επιπςόρεχμ ςηπ Οληοξτξοικήπ ρε διάτξοξσπ ςξμείπ ςηπ αμθοό-

πιμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ - Βαρικέπ έμμξιεπ - Θρςξοική αμαρκϊπηρη ςχμ σπξ-

λξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ, ενέλινη, ξοξλξγία - Σλικϊ (hardware) – Κξγιρμικϊ 

(software) – Κειςξσογικά Ρσρςήμαςα – Οληοξτξοική και Δκπαίδεσρη. 

 Δκμάθηρη ςξσ λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ WINDOWS: Γμχοιμία & Διαμϊο-

τχρη ςχμ Windows – Υοήρη ςχμ ποξγοαμμάςχμ ςχμ Windows – Διαυείοιρη 

Αουείχμ – Διαυείοιρη ςξσ Σπξλξγιρςή. 
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 Δπενεογαρία κειμέμξσ με υοήρη ςξσ Λicrosoft Word: Βαρικέπ ςευμικέπ επε-

νεογαρίαπ - μξοτξπξίηρηπ εγγοάτχμ και ποξηγμέμεπ εταομξγέπ. 

 Διραγχγή ρςξ τϋλλξ εογαρίαπ EXCEL: Δημιξσογία – Δπενεογαρία – Λξοτξ-

πξίηρη τϋλλξσ εογαρίαπ - Δημιξσογία γοατημάςχμ & διαγοαμμάςχμ. 

Βιβλιξγοατία 

Ηα διαμεμηθξϋμ ςα βιβλία: 

 Γξσλςίδηπ X. Οδηγόπ Δπιςσυίαπ για ςξ Δίπλχμα ECDL Advanced: Δπενεο-
γαρία Κειμέμξσ – Δλλημικό Word 2003, Αθήμα: Ιλειδάοιθμξπ, 2007 

 Γξσλςίδηπ X. ECDL 5, Θεχοία & Ποάνη: MS WINDOWS XP & OFFICE 2003. 

Αθήμα: Ιλειδάοιθμξπ,  2009 

Άλλα βιβλία ρυεςικά με ςξ μάθημα: 

 Ιξίλιαπ Υ., Ιαλαταςξϋδηπ, Ρ. κ.α. Διραγχγή ρςημ Πληοξτξοική και 
Χοήρη Υπξλξγιρςή. Αθήμα: Δκδϊρειπ Μέχμ ευμξλξγιόμ. 

 Αμςχμακϊπξσλξπ Α., Θχαμμίδηπ Μ., κ.α. Ασςξμαςιρμόπ Γοατείξσ με ςξ 

Δλλημικό Microsoft Office 2000. Αθήμα: Δκδϊρειπ Μέχμ ευμξλξγιόμ. 

 Οαπαδάκηπ Ρ. & Υαςζηπέοηπ Μ: Διραγχγή ρςημ Πληοξτξοική και ςη 

υοήρη σπξλξγιρςή. Αθήμα: Λεςαίυμιξ, 2002. 

 Κσπιςάκηπ Ζ. Διραγχγή ρςημ Δπιρςήμη ςχμ Υπξλξγιρςώμ. Οάςοα: Δλλη-
μικϊ Αμξικςϊ Οαμεπιρςήμιξ, 2000. 

 Norton Ο. Διραγχγή ρςξσπ Υπξλξγιρςέπ. Ηερραλξμίκη, Δκδϊρειπ ζιϊ-

λα, 3η έκδξρη, 2000. 

 Habraken J. Τξ πλήοεπ πεοιβάλλξμ ςξσ Microsoft Office 2000: 8 ρε 1. 

Αθήμα: Γκιξϋοδαπ. 

 

 

 ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ Ζ/Τ – ΔΘΑΓΩΓΖ ΣΟ INTERNET ΙΑΘ ΣΑ ΠΟΚΤΛΔΑ [Β’ Δνάμημξ] 

[Δεμ θα ποξρτεοθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ] 

Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Μςξϋμαπ 

 

Διραγχγή ρςη λειςξσογία και ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ Διαδικςϋξσ – Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ: 

 

 Θρςξοικά ρςξιυεία – Ζ ενέλινη ςξσ Internet 

 Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ (e-mail) 

 Δνξικείχρη με ςα ποξγοάμμαςα πλξήγηρηπ ςξσ παγκϊρμιξσ ιρςξϋ (Internet 

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

 Υοήρη ςχμ βαρικόμ σπηοεριόμ πξσ παοέυει ξ παγκϊρμιξπ ιρςϊπ χπ μέρξ 

επικξιμχμίαπ και έοεσμαπ για ςημ απξςελερμαςική αμαζήςηρη/αμεϋοερη 
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πληοξτξοιόμ (μεςατξοά δεδξμέμχμ, μηυαμέπ αμαζήςηρηπ, μεςαμηυαμέπ 

αμαζήςηρηπ, δικςσακέπ πϋλεπ, ιρςξλϊγια, ιρςξρελίδεπ κξιμχμικήπ δικςϋχ-

ρηπ, ςαυσδοξμικέπ λίρςεπ, ξμάδεπ μέχμ, κ.α.) 

 Internet & ΛΛΔ 

 Οξλσμέρα ρςξ Διαδίκςσξ – υοήρη πξλσμέρχμ ρςημ εκπαίδεσρη 

 Ρυεδιαρμϊπ/καςαρκεσή ιρςξρελίδχμ 

 Σπεοκείμεμξ και ηλεκςοξμική γοατή 

 Βιβλιξγοατικέπ και εοεσμηςικέπ ςευμικέπ 
 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςχμ εογαρςηοίχμ είμαι σπξυοεχςική και θεχοείςαι απξλϋςχπ 

αμαγκαία για ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ. 
 

Ζ ενέςαρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα πεοιλαμβάμει θέμαςα πξσ έυξσμ παοξσρια-

ρθεί ρςα εογαρςήοια και πεοιέυξμςαι ρςα βιβλία πξσ θα διαμεμηθξϋμ. Ζ ανιξλϊγη-

ρη και η βαθμξλϊγηρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα βαρίζεςαι ρςα ενήπ κοιςήοια: 
 

α) Οαοξσρία & εμεογή παοακξλξϋθηρη ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ [10%] 

β) Δογαρςηοιακέπ αρκήρειπ – Δημιξσογία ιρςξρελίδαπ [20%] 

γ) ελική ενέςαρη [70%] 

Βιβλιξγοατία 

Θα διαμεμηθξύμ ςα βιβλία: 

 ρέλιξπ Μ. Διραγχγή ρςημ Δπιρςήμη ςξσ Ιρςξύ: Βαρικέπ Υπηοερίεπ και 

Παιδαγχγικέπ Χοήρειπ. Αθήμα: Ιλειδάοιθμξπ, 2007 

 Bolter J. D. Οι Μεςαμξοτώρειπ ςηπ Γοατήπ. Αθήμα: Λεςαίυμιξ. 

Άλλα βιβλία ρυεςικά με ςξ μάθημα: 

 Snell N. Μάθεςε ςξ Δλλημικό Internet ρε 24 ώοεπ. Αθήμα: Λ. Γκιξϋοδαπ. 

 Cadenhead R. Οπςικόπ Οδηγόπ ςξσ Δλλημικξύ Internet. Αθήμα: 

Β.Γκιξϋοδαπ Δκδξςική. 

 Ivens K. Ένσπμα και γοήγξοα Internet. Αθήμα: Ιλειδάοιθμξπ, 2003 

 Berners Lee T. & Fischetti M. Yτ@ίμξμςαπ ςξμ Π@γκόρμιξ Ιρςό. Αθήμα: 

Δκδϊρειπ Γκξβϊρςη, 2002 

 Hofstetter F.T: Internet Literacy. Irwin/McGraw-Hill, 1998 

 Inside the World Wide Web. New Riders. 
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  ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΥΑΡΛΟΓΩΜ ΠΚΖΡΟΥΟΡΘΙΖ Θ [Δ’ Δνάμημξ] 

Διδάρκχμ: Γιάμμηπ Ρκαοπέλξπ 

 

ξ μάθημα διατξοξπξιείςαι αμάλξγα με ςιπ γμόρειπ και ςιπ δενιϊςηςεπ ςχμ τξιςη-

ςόμ πξσ θα ςξ επιλένξσμ και ποξρτέοει ςέρρεοιπ καςεσθϋμρειπ: 

 

1. Πξλσμερική ατήγηρη: Ρυεδιαρμϊπ, σλξπξίηρη, εταομξγέπ πξλσμερικόμ 

ατηγήρεχμ με ςξ ποϊγοαμμα Scratch πξσ δημιξσογήθηκε και σπξρςηοίζε-

ςαι απϊ ςξ Media Lab ςξσ ΛΘ. Απεσθϋμεςαι ρε τξιςηςέπ με μέρη ενξικείχ-

ρη με ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ. Ζ ςελική εογαρία με ςημ ξπξία θα 

ανιξλξγηθεί η επίδξρη ςχμ τξιςηςόμ είμαι αςξμική. 

 

2. Νςξκσμαμςέο: Ρυεδιαρμϊπ, δημιξσογία και παοαγχγή μςξκιμαμςέο με ρυε-

ςικά απλά μέρα. Ρςϊυξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η ενξικείχρη ςχμ τξιςη-

ςόμ με ςα μέρα παοαγχγήπ και η καςαμϊηρη ςηπ αλληλεπίδοαρηπ αμάμερα 

ρςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ρσγκεμςοόμξσμ και ςα μέρα πξσ ςξσπ επιςοέπξσμ μα 

ςιπ μεςαςοέφξσμ ρε ςαιμία. Απεσθϋμεςαι ρε τξιςηςέπ με μέρη ενξικείχρη με 

ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ και εμδιατέοξμ για κξιμχμικά και πξλιςι-

ρςικά θέμαςα. Ζ ςελική εογαρία με ςημ ξπξία θα ανιξλξγηθεί η επίδξρη 

ςχμ τξιςηςόμ είμαι ξμαδική (4-6 άςξμα αμά ξμάδα). 

 

3. Machinima: Ρυεδιαρμϊπ, σλξπξίηρη και παοαγχγή ςαιμιόμ με φητιακξϋπ 

ηθξπξιξϋπ ρε μια πξικιλία ποξγοαμμάςχμ ϊπχπ ςξ Moviestorm ή ςξ 

Blender. Απεσθϋμεςαι ρε τξιςηςέπ με μεγάλη ενξικείχρη με ςξσπ ηλεκςοξ-

μικξϋπ σπξλξγιρςέπ και ικαμξπξιηςική ενξικείχρη με ςξμ κιμημαςξγοάτξ. 

Ζ ςελική εογαρία με ςημ ξπξία θα ανιξλξγηθεί η επίδξρη ςχμ τξιςηςόμ εί-

μαι ξμαδική (4-6 άςξμα αμά ξμάδα). 

 

4. Computer Games: Ρυεδιαρμϊπ και σλξπξίηρη απλόμ παιυμιδιόμ με ςη υοή-

ρη καςάλληλχμ ποξγοαμμάςχμ ϊπχπ Blender, Adventure Game Studio και 

Unity3D. Απεσθϋμεςαι ρε τξιςηςέπ με μεραία ποξπ μεγάλη ενξικείχρη με 

ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ, ενξικείχρη με ςα ηλεκςοξμικά παιυμίδια 

και διάθερη καιμξςξμίαπ. Ζ ςελική εογαρία με ςημ ξπξία θα ανιξλξγηθεί η 

επίδξρη ςχμ τξιςηςόμ είμαι ξμαδική (4-6 άςξμα αμά ξμάδα). 
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  ΔΡΓΑΣΖΡΘΟ ΔΥΑΡΛΟΓΩΜ ΠΚΖΡΟΥΟΡΘΙΖ ΘΘ [Σ’ Δνάμημξ] 

Διδάρκχμ: Ιχρςήπ Δάλλαπ 

 

ξ μάθημα έυει ρςϊυξ μα ειράγει ςξσπ τξιςηςέπ ρςιπ μεθϊδξσπ ρυεδίαρηπ και δια-

υείοιρηπ πεοιευξμέμξσ δσμαμικόμ ιρςξςϊπχμ με ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ πεοιευξ-

μέμξσ Plone.  Ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα δημιξσογήρξσμ ςξ δικϊ 

ςξσπ project ανιξπξιόμςαπ ςημ σπξδξμή ςξσ διαδικςσακξϋ Ρσμεογαρςηοίξσ ςξσ 

μαθήμαςξπ. 

 

Ρςξ ςέςαοςξ έςξπ, ξι τξιςηςέπ μπξοξϋμ μα ανιξπξιήρξσμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ Δογα-

ρςηοίξσ, ϊρξ απαιςξϋμ ξι αμάγκεπ ςηπ πςσυιακήπ ςξσπ εογαρίαπ. 

 

Ιοιςήοια Ανιξλόγηρηπ 

Ζ παοξσρία ςχμ τξιςηςόμ ρςα μαθήμαςα είμαι σπξυοεχςική, καθόπ ρςϊυξπ είμαι η 

απϊκςηρη δενιξςήςχμ ςιπ ξπξίεπ δεμ μπξοξϋμ μα επιςϋυξσμ μϊμξ διαβάζξμςαπ ςα 

ρυεςικά εγυειοίδια. Θδιαίςεοξ βάοξπ δίμεςαι ρςη δημιξσογική ρσμμεςξυή ςξσπ και η 

ανιξλϊγηρή ςξσπ γίμεςαι με βάρη ςημ σλξπξίηρη εμϊπ project είςε αςξμικξϋ είςε 

ξμαδικξϋ, ρϋμτχμα με ποξδιαγοατέπ πξσ διαμέμξμςαι καςά ςημ έμαονη ςξσ ενα-

μήμξσ. Τξιςηςέπ πξσ σπεοβαίμξσμ ςιπ 3 αδικαιξλϊγηςεπ απξσρίεπ αμά ενάμημξ δεμ 

μπξοξϋμ μα σπξβάλλξσμ project για ανιξλϊγηρη. 

 

σμςελερςέπ Bαθμξλξγίαπ: 

 Οαοξσρίεπ: 30% 

 Ρσμμεςξυή: 20% 

 Project: 50% 

 

http://medialab.panteion.gr/cultech/itlab/
http://medialab.panteion.gr/cultech/itlab/
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Γ. Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίωμ υέρεωμ 

Σπεϋθσμη: Λπέςςσ ρακαοέρςξσ (Δπίκξσοη Ιαθηγήςοια) 

Ηερμικξί ρσμεογάςεπ: 

Έμχρη Διατημιρςικόμ Δςαιοιόμ Δλλάδαπ 

Έμχρ 

 

 

Σασςόςηςα 

ξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ νεκίμηρε ςη λειςξσογία ςξσ ςξ 

1993 και απξ ςξ 2000 απξςελεί ςημ καοδιά ςηπ ξμόμσμηπ καςεϋθσμρηπ ρπξσδόμ 

ςξσ μήμαςξπ μαπ. 

 

Απξςελεί μια κσφέλη εκπαίδεσρηπ, έοεσμαπ και παοαγχγήπ μέχμ ιδεόμ ρςξ υόοξ 

ςηπ εταομξρμέμηπ επικξιμχμίαπ, μέρα απϊ ςξ διάλξγξ ςχμ παμεπιρςημιακόμ κα-

θηγηςόμ, καςανιχμέμχμ ρςελευόμ επιυειοήρεχμ πξσ έυξσμ αμαλάβει διδακςικϊ 

έογξ και ςχμ τξιςηςόμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ ποϊγοαμμα. 

 

ςόυξι 

Εκπαίδετςη. Ρςϊυξπ ςξσ Δογαρςηοίξσ είμαι η εκπαίδεσρη μέχμ επιρςημϊμχμ ρςξ 

πεδίξ ςηπ  εταομξρμέμηπ επικξιμχμίαπ πξσ επιθσμξϋμ μα δοαρςηοιξπξιηθξϋμ, κσ-

οίχπ, ρςξσπ ςξμείπ ςηπ Διατήμιρηπ και ςχμ Δημξρίχμ Ρυέρεχμ, ςξσ Λάοκεςιμγκ και 

ςηπ Δοεσμαπ Αγξοάπ, ςηπ Διξίκηρηπ Αμθοχπίμχμ Οϊοχμ και ςηπ Δςαιοικήπ Ιξιμχμι-

κήπ Δσθϋμηπ. Θδιαίςεοη έμταρη δίμξσμε ρςημ φητιακή κξσλςξϋοα, ρςιπ Web 2.0 

εταομξγέπ ρςξ μάοκεςιμγκ και ςημ επικξιμχμία και ςημ ενέλινη ςχμ Ρσμμεςξυικόμ 

Λέρχμ (Social Media). Ρσμδσάζεςαι η διεπιρςημξμική μελέςη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ 

επικξιμχμίαπ πξσ ποξρτέοει ςξ μήμα μαπ με ςη θεχοηςική και επαγγελμαςική ε-

νειδίκεσρη. Οοξρβλέπξσμε ρςημ εκπαίδεσρη μιαπ μέαπ γεμιάπ επαγγελμαςιόμ πξσ 

θα αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ ποξκλήρειπ ςηπ κξιμχμίαπ ςηπ γμόρηπ και ςηπ δικςϋχρηπ, 

με γμόρη, σπεσθσμϊςηςα, ρσμεογαςικϊ και καιμξςξμικϊ πμεϋμα. 
 

Έπετνα. ξ Δογαρςήοιξ πλαιριχμέμξ με διδακςξοικξϋπ εοεσμηςέπ και ρε ρσμεογα-

ρία με δημϊριξσπ και ιδιχςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ δοαρςηοιξπξιείςαι ρςα ακϊλξσθα ε-

οεσμηςικά πεδία: 

●  Δνέλινη ςηπ ξογάμχρηπ και ςχμ ποακςικόμ ςηπ διατήμιρηπ και ςχμ δημξρίχμ 

ρυέρεχμ 

●   Διαυείοιρη Λαοκόμ -ασςϊςηςα και ατηγημαςική λειςξσογία ςηπ μάοκαπ  

●  Ιαςαμαλχςική κξσλςξϋοα: Διαμϊοτχρη μέχμ καςαμαλχςικόμ ποξςϋπχμ και 

ανιόμ Σπεϋθσμη/ Οοάριμη Ιαςαμάλχρη- 
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●  Δςαιοική Ιξιμχμική Δσθϋμη - Δςαιοική Ιξιμχμική Δσθϋμη ςχμ Λέρχμ Δμημέοχ-

ρηπ- Δίκαιξ Δμπϊοιξ 

●  Διατήμιρη και Λάοκεςιμγκ ρςξ Διαδίκςσξ- Ρσμμεςξυικά Λέρα (Social Media) 

●  Διαυείοιρη Ιοίρεχμ - Ζγερία και Ρσμαιρθημαςική Μξημξρϋμη 

Οογάμωρη Λαθημάςωμ και Λεθξδξλξγία Διδαρκαλίαπ 

ξ ποϊγοαμμα ςξσ Δογαρςηοίξσ αμαπςϋρρεςαι ρςα ςέρρεοα ςελεσςαία ενάμημα ςχμ 

ρπξσδόμ και Ιαλϋπςει 300 διδακςικέπ όοεπ. α μαθήμαςα είμαι ρσμπληοχμαςικά με-

ςανϋ ςξσπ και επιδιόκξσμ μα αμαδείνξσμ ςημ εμϊςηςα ςηπ θεχοίαπ με ςημ  ποάνη. 

 

Ζ διδαρκαλία ρςηοίζεςαι ρςη βιχμαςική και εμεογϊ μάθηρη. Δμταρη δίμξσμε ρςημ 

αμάπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ τξιςηςόμ για ξμαδική ρσμεογαρία είςε ρε τσρικϊ είςε 

ρε φητιακϊ πεοιβάλλξμ. 

 

Ξι διαλένειπ, η μελέςη πεοιπςόρεχμ ρσμδσάζξμςαι με ξμαδικέπ και αςξμικέπ παοξσ-

ριάρειπ, κοιςικϊ ρυξλιαρμϊ και διάλξγξ, με παιυμίδια οϊλχμ, βιχμαςικέπ δοαρςηοιϊ-

ςηςεπ αίθξσραπ αλλά και ρςημ ϋπαιθοξ. Ξι καμπάμιεπ μάοκεςιμγ και επικξιμχμίαπ γί-

μξμςαι ρε ποαγμαςικά δεδξμέμα και παίομξσμ ςξ υαοακςήοα ποξρξμξιχςικήπ άρκη-

ρηπ. Ρςξ πεδίξ ςχμ φητιακόμ και ρσμμεςξυικόμ μέρχμ ξι τξιςηςέπ «αμαςοέπξσμ» ςιπ 

καθιεοχμέμεπ αμςιλήφειπ και ποακςικέπ επικξιμχμίαπ και ενξικειόμξμςαι με ςιπ διαδι-

καρίεπ ςηπ ρσμμεςξυήπ και ςξσ διαλϊγξσ με ςιπ φητιακέπ κξιμϊςηςεπ. 

Διδάρκξμςεπ 

Ρςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ διδάρκξσμ μέλη ςηπ ακαδημαψ-

κήπ κξιμϊςηςαπ και διεσθσμςικά ρςελέυη επιυειοήρεχμ απϊ ςξσπ κλάδξσπ ςηπ δια-

τήμιρηπ, ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ, ςηπ πξλιςικήπ επικξιμχμίαπ, ςξσ μάοκεςιμγκ και 

ςηπ έοεσμαπ αγξοάπ, ςχμ Φητιακόμ Λέρχμ και ςχμ Social Media. 

Ιοιςήοια Ανιξλόγηρηπ 

Ζ ανιξλϊγηρη και η βαθμξλξγία ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ είμαι ρσμάοςηρη: 

 ηπ εμεογήπ παοακξλξύθηρηπ ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ ςξσ Δογαρςηοίξσ 

(50%). 

 ξσ βαθμξϋ ρςιπ ξμαδικέπ αρκήρειπ πξσ θα γίμξσμ καςά ςη διάοκεια ςξσ 

εναμήμξσ (20%). 

 ξσ βαθμξϋ ρςημ ςελική ξμαδική άρκηρη (30%) 

 

Η εογαρία παοξσριάζεςαι ποξτξοικά εμώπιξμ όλχμ ςχμ διδαρκόμςχμ ςξσ 

εναμήμξσ και καςαςίθεςαι γοαπςώπ ςημ ημέοα ςηπ παοξσρίαρηπ. 
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Ποόγοαμμα μαθημάςωμ Δογαρςηοίξσ Διατήμιρηπ και Δημξρίωμ  

υέρεωμ και διδάρκξμςεπ 

 

Ε' Εξάμηνο: Επγαςσήπιο Διαυήμιςηρ και Δημοςίων Σφέςεων Ι, II 

 Δταομξρμέμξ Λάοκεςιμγκ Ποξϊόμςωμ και Τπηοεριώμ 

Μάμρσ Λαλλέοξσ, Ph.D, Ρϋμβξσλξπ Λάοκεςιμγκ  

 

Ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα παοέυει ρςξσπ τξιςηςέπ μια ξλϊπλεσοη ειρα-

γχγή ρςημ επιρςήμη ςξσ Marketing, μα ςξσπ ειράγει ρςη γμόρη ςχμ κϋοιχμ 

παοαγϊμςχμ πξσ επηοεάζξσμ ςημ αμάπςσνη μιαπ ρςοαςηγικήπ Marketing και 

μα ςξσπ παοέυει μια αμαλσςική θεόοηρη ςχμ εογαλείχμ και μεθϊδχμ πξσ εί-

μαι απαοαίςηςα για ςξμ ρυεδιαρμϊ Marketing.  

 

Ρςα πλαίρια ςξσ μαθήμαςξπ ασςξϋ, ενεςάζξμςαι ξι θεχοίεπ και ςιπ ποακςικέπ 

ςξσ Marketing και εμςξπίζξμςαι ξι διατξοέπ ςξσ ρςοαςηγικξϋ απϊ ςξ ςακςικϊ. 

Αμαλϋεεςαι ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ Marketing, ξι επιοοξέπ και ξι επιπςόρειπ ςξσ 

ρςημ επιλξγή και ςημ εταομξγή ςχμ διάτξοχμ ρςοαςηγικόμ και  παοξσριά-

ζξμςαι διενξδικά η απξςελερμαςική διαυείοιρη ςξσ μίγμαςξπ Marketing.  

έλξπ, παοξσριάζξμςαι ρσμξπςικά ςιπ ρϋγυοξμεπ θεχοίεπ και ςάρειπ ςηπ επι-

ρςήμηπ ςξσ Marketing μέρα απϊ παοαδείγμαςα και εταομξγέπ απϊ ςημ Δλλη-

μική και ςη διεμή αγξοά.  

 

Λε ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ ξι τξιςηςέπ θα ποέπει μα είμαι ρε θέρη: 

 μα καςαμξξϋμ ςιπ κϋοιεπ έμμξιεπ Marketing 

 μα ρσρυεςίζξσμ ςιπ αουέπ ςξσ Marketing με ςημ διαδικαρία ρυεδιαρμξϋ 

 μα υοηριμξπξιξϋμ απξςελερμαςικά ςα εογαλεία Marketing 

 μα εμςξπίζξσμ ςα ποξβλήμαςα Marketing και μα ποξςείμξσμ βιόριμεπ λϋ-

ρειπ ρε ασςά 

 μα εκπξμήρξσμ έμα πλάμξ Marketing 

 μα δξσλεϋξσμ ξμαδικά και μα παοξσριάζξσμ ποξτξοικά ςιπ εογαρίεπ ςξσπ 

 

ξ μάθημα απξςελείςαι απϊ διαλένειπ ςηπ διδάρκξσραπ, ρεμιμάοια καλε-

ρμέμχμ, αμάλσρη μελεςόμ πεοίπςχρηπ (case studies) και ξμαδικέπ εογα-

ρίεπ πξσ εκπξμξϋμςαι απϊ ςξσπ τξιςηςέπ. 
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 Έοεσμα Αγξοάπ και Λέρωμ 

  Νέμια Ιξϋοςξγλξσ, Διεσθϋμξσρα Ρϋμβξσλξπ FOCUS 

 

Ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα παοέυει ρςξσπ  τξιςηςέπ ςιπ βαρικέπ γμόρειπ 

ςευμικέπ για μα ρυεδιάζξσμ πξιξςικέπ και πξρξςικέπ έοεσμεπ αγξοάπ και Λέ-

ρχμ. Δπίρηπ ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα ςξσπ δόρει ςα ετϊδια όρςε μα 

μπξοξϋμ μα αμαλϋξσμ και μα εομημεϋξσμ ςα απξςελέρμαςα  εοεσμόμ όρςε μα 

λαμβάμξσμ ξοθέπ και απξςελερμαςικέπ απξτάρειπ μάοκεςιμγκ. ξ μάθημα 

πεοιλαμβάμει πξλλά παοαδείγμαςα, μελέςεπ πεοίπςχρηπ, αρκήρειπ και ρυε-

διαρμϊ μιαπ ξλξκληοχμέμηπ έοεσμαπ. 

 

Λε ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ ξι τξιςηςέπ θα ποέπει μα είμαι ρε θέρη: 

 Μα καςαμξξϋμ ςη ρχρςή υοήρη διατξοεςικόμ εοεσμηςικόμ ςευμικόμ, είςε 

χπ εοεσμηςέπ είςε χπ μελλξμςικά ρςελέυη πξσ θα κληθξϋμ  μα ανιξλξγή-

ρξσμ εοεσμηςικέπ ποξςάρειπ και εοεσμηςικέπ εογαρίεπ ενχςεοικόμ ρσμ-

βξϋλχμ. 

 Μα ανιξπξιξϋμ ςα εοεσμηςικά απξςελέρμαςα ρςξ πλαίριξ λήφηπ απξτά-

ρεχμ μάοκεςιμγκ ή και διξίκηρηπ 

 Μα αρκηθξϋμ ρςημ εταομξρμέμη εοεσμηςική διαδικαρία. 

 Μα αρκηθξϋμ ρςη ρσγγοατή και ρςημ παοξσρίαρη εοεσμηςικόμ απξςελε-

ρμάςχμ 

 

 

 Δπικξιμωμία και σμεογαρία ρςιπ Ομάδεπ 

  Δήμηςοα Θξοδάμξγλξσ, Κέκςξοαπ 

 

ξ εογαρςηοιακϊ ασςϊ μάθημα ρςξυεϋει μα βξηθήρει ςξσπ τξιςηςέπ/ςοιεπ μα 

αμαπςϋνξσμ δενιϊςηςεπ επικξιμχμίαπ και ξμαδικήπ ρσμεογαρίαπ πξσ θεχοξϋ-

μςαι ρημαμςικέπ για ςημ επαγγελμαςική ςξσπ ρςαδιξδοξμία. ξ πεοιευϊμεμξ 
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ςξσ μαθήμαςξπ πεοιλαμβάμει έμα θεχοηςικϊ μέοξπ ϊπξσ αμαλϋεςαι ςξ θεχ-

οηςικϊ σπϊβαθοξ ςχμ ξμάδχμ κι έμα βιχμαςικϊ μέοξπ ϊπξσ γίμξμςαι ποακςι-

κέπ εταομξγέπ ςχμ βαρικόμ εμμξιόμ και ταιμξμέμχμ ςηπ ξμαδικήπ ρσμεογα-

ρίαπ. Ρσγκεκοιμέμα μέρα απϊ ςξ μάθημα ξι ρσμμεςέυξμςεπ: 

 

 ρσμειδηςξπξιξϋμ ςη ρπξσδαιϊςηςα ςηπ ξμαδικήπ ρσμεογαρίαπ  

 μαθαίμξσμ μα αμαπςϋρρξσμ κλίμα ρσμεογαρίαπ, εμπιρςξρϋμηπ και 

αμξιυςήπ επικξιμχμίαπ  

 καςαμξξϋμ ςη δσμαμική και ςη ρσμέογια πξσ αμαπςϋρρεςαι μέρα ρε 

μία ξμάδα και πχπ ασςή μπξοεί μα ανιξπξιηθεί και μα ξδηγήρει ςημ 

ξμάδα ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςηπ 

 ρσμειδηςξπξιξϋμ ςξσπ οϊλξσπ πξσ παίζξμςαι μέρα ρςημ ξμάδα και 

ςημ ανία ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ ςξσ κάθε μέλξσπ και ςηπ ειδικήπ ρσ-

μειρτξοάπ ςξσ ρςξμ κξιμϊ ρςϊυξ  

 αμακαλϋπςξσμ πχπ ρσμπεοιτέοξμςαι ξι ίδιξι χπ μέλη ξμάδαπ και α-

μαγμχοίζξσμ ρημεία ποξρχπικήπ αμάπςσνηπ   

 

Ηεμαςικέπ εμόςηςεπ  

 Θρςξοική αμαδοξμή ςχμ θεχοιόμ πεοί δσμαμικήπ ξμάδχμ  

 α ρςάδια αμάπςσνηπ ςχμ ξμάδχμ 

 Ζ ρσμέογια ρςιπ ξμάδεπ 

 Αςξμική και ξμαδική λήφη απξτάρεχμ – Ζ ρσμαίμερη 

 Ρσμξυή ξμάδχμ 

 Δπικξιμχμία και αμαπληοξτϊοηρη μέρα ρςιπ ξμάδεπ 

 Ζ δημιξσογικϊςηςα χπ απξςέλερμα ξμαδικήπ εογαρίαπ – O καςαιγι-

ρμϊπ ιδεόμ (brainstorming) 

 Πϊλξι μελόμ ξμάδαπ – Ζγερία ρςημ ξμάδα 

 Ζ διατξοεςικϊςηςα και η ανιξπξίηρή ςηπ μέρα ρςημ ξμάδα   

 

Βιβλιξγοατία 

 Άνελοξμς, Π. (1998). Η ενέλινη ςηπ ρσμεογαρίαπ. Δκδϊρειπ Ιαρςαμιό-

ςη. 

 Blanchet, A. & Trognon, A. (1997). Ψσυξλξγία Ομάδχμ. Δκδϊρειπ 

Ραββάλα. 

 Duarte, D.L., & Snyder, N.T. (2006). Mastering Virtual Teams (3rd 
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 Le Bon, G. (1895). Psychologie de foules. Δλλημική έκδξρη: H φσυξ-

λξγία ςχμ ϊυλχμ. Δκδϊρειπ Αμαγμχρςίδη 

 Maxwell, J. C. (2001). The 17 Indisputable Laws of Teamwork. 

Nelson Business 

 Οαμςελή, Ρ. (2010). Τα μσρςικά ςηπ ξμαδικήπ επιςσυίαπ. Δκδϊρειπ 

Ιοιςική 

 

 

ΣΤ' Εξάμηνο:  Επγαςσήπιο Διαυήμιςηρ και Δημοςίων Σφέςεων ΙΙΙ,IV 

 Διατημιρςική ςοαςηγική 

 

Ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι ξι τξιςηςέπ μα καςαμξήρξσμ και μα ενξικειχθξϋμ 

με ϊλη ςη διαδικαρία ςηπ διατημιρςικήπ καμπάμιαπ: απϊ ςα ζηςξϋμεμα ςηπ 

ρςοαςηγικήπ ςξσ μάοκεςιμγκ, ρςη διατημιρςική ρςοαςηγική, ςξ πλάμξ ςχμ 

Λέρχμ, ςη δημιξσογική ποξρέγγιρη και ςιπ βαρικέπ αουέπ ποξσπξλξγιρμξϋ. 

 

Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ ξι τξιςηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ρςελέυη 

διατξοεςικόμ εςαιοιόμ επικξιμχμίαπ και μάοκεςμγκ. Γίμξμςαι παοξσριάρειπ 

και ρσζηςήρειπ διατημιρςικόμ καμπαμιόμ για ποξιϊμςα και σπηοερίεπ διατξ-

οεςικόμ κλάδχμ. ξ εογαρςηοιακϊ μάθημα ξλξκληοόμεςαι ςξμ ρυεδιαρμϊ 

και ςη δημιξσογία μιαπ ξλξκληοχμέμηπ διατημιρςικήπ καμπάμιαπ απϊ ςιπ ξ-

μάδεπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ μέρα απϊ έμα παιυμίδι οϊλχμ διατημιρςή- διατη-

μιζϊμεμξσ πελάςη. 

 

Λε ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ ξι τξιςηςέπ θα ποέπει μα είμαι ρε θέρη: 

 Μα καςαμξήρξσμ μέρα απϊ ςιπ διαλένειπ, ςα παοαδείγμαςα και ςη βιχμα-

ςική μαθηριακή ποξρέγγιρη ςη διαδικαρία ρςοαςηγικξϋ ρυεδιαρμξϋ μιαπ 

διατημιρςικήπ καμπάμιαπ 

 Μα εογαρςξϋμ ξμαδικά και με επαγγελμαςικέπ ποξδιαγοατέπ για ςξμ 

ρυεδιαρμϊ μιαπ απξςελερμαςικήπ διατημρςικήπ καμπάμιαπ 

 Μα απξκςήρξσμ ή/και μα βελςιόρξσμ ςημ ικαμϊςηςα ςξσπ μα παοξσριά-

ζξσμ δημιξσογικά και απξςελερμαςικά ςιπ ιδέεπ ςξσπ και ςη δξσλειά ςξσπ 

ρε πεοιξοιρμέμξ υοϊμξ και 

 Μα έοθξσμ ρε επατή με ςηπ επαγγελμαςική κξσλςξϋοα και μα ενξικειχ-

θξϋμ με ςιπ επαγγελμαςικέπ απαιςήρειπ και ποξδιαγοατέπ  ρςημ ξογάμχ-

ρη και παοξσρίαρη ςηπ δξσλειάπ ςξσπ. 
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Βιβλιξγοατία 

 Για ςη Διξίκηρη ςηπ Δμπξοικήπ Δπχμσμίαπ, 2002. Ρσλλξγικϊ έογξ. Δκδϊ-

ρειπ Ιλειδάοθμξπ 

 Μς. Αβιμαπ, Μ. Λπάοοσ, 2005. Πώπ μα ρκέπςερθε ρςοαςηγικά. Δκδϊρειπ 

Ιαρςαμιόςη. 

 

 

 ςοαςηγική και υεδιαρμόπ Λέρωμ 

 Γιόογξπ Ιξσβαοάπ, Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ The MediaCorp 

 

Ρςϊυξπ ςξσ εογαρςηοιακξϋ μαθήμαςξπ είμαι μα δόρει ςιπ αουέπ και ςη μεθξ-

δξλξγία ςξσ ρςοαςηγικξϋ ρυεδιαρμξϋ ρςα Λέρα χπ «διατημιρςικά ξυήμαςα». 

Διδκϊςεοα, απξκςξϋμ καλή γμόρη και αρκξϋμςαι ρςημ ανιξπξίηρη ςχμ εοεσ-

μόμ κξιμξϋ και Λέρχμ ρςξμ ρυεδιαρμϊ και ρςημ αγξοά υοϊμξσ και υόοξσ ρςα 

Λέρα ( media planning/ media bying). Αμαλϋξμςαι και ανιξπξιξϋμςαι παοα-

δείγμαςα και μελέςεπ πεοίπςχρηπ για ϊλςα ςα έμςσπα και ςα ηλεκςοξμικά Λέ-

ρα, ςα «ενχςεοικά» μέρα ( outdoor). Οαοάλληλα, ξι τξιςηςέπ ειράγξμςαι ρςιπ 

αλλαγέπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ διατημιρςικϊ ρυεδιαρμϊ ρςξ διαδίκςσξ.  Ξι τξιςη-

ςέπ ενξικειόμξμςαι με ςξ ρκεπςικϊ και ςιπ ςευμικέπ ςξσ ρςοαςηγικξϋ ρυεδια-

ρμξϋ ρςα Λέρα, με αρκήρειπ, παοξσριάρειπ και ςημ ςελική γοαπή και ποξτξ-

οική παοξσρίαρη εμϊπ πλάμξσ μέρχμ ρςξ πλαίριξ μιαπ ξλξκληοχμέμηπ δια-

τημιρςικήπ ρςοαςηγικήπ ποξρέγγιρηπ εμϊπ ποξιϊμςξπ ή σπηοερίαπ. Ιαςά ςη 

διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ ποξρκεκλημέμξι ξμιλήςέπ απϊ  ςξμ υόοξ ςχμ επι-

υειοήρεχμ, ςχμ Λέρχμ και ςηπ διατήμιρηπ εμπλξσςίζξσμ ςξ εογαρςήοιξ με 

ςιπ παοξσριάρειπ, ςη μ εμπειοία ςξσπ και με ςημ ξογαμχμέμη ρσζήςηρη με 

ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ 

 

ξ μάθημα ρςξυεϋει ρςξ μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ ςη δσμαςϊςηςα: 

 Μα καςαμξήρξσμ πόπ ξ ρςοαςνηγικϊπ ρυεδιαρμϊπ ρςα Λέρα/διαδίκςσξ 

ρσμδέεςαι και απαμςά ςα ζηςξϋμεμα ςξσ μάοκεςιμγκ και ςηπ ρσμξλικήπ δι-

ατημιρςικήπ ρςοαςηγικήπ 

 Μα ανιξπξιξϋμ (αμαλϋξσμ/ εομημεϋξσμ) ρχρςά ςα απξςελέρμαςα εοεσ-

μόμ κξιμξϋ/ αγξοάπ και μέρχμ ρςη λήφη απξτάρεχμ για ςξ ρςοαςηγικϊ 

ρυεδιαρμϊ ρςα Λέρα/ διαδίκςσξ 
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 Μα καςαμξξϋμ ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ, ςα πλεξμεκςήμαςα και ςα μειξμεκςήμαςα 

αλλα και ςη ρσμδσαρςική δσμαμική ςηπ ανιξπξίηρηπ διατξοεςικόμ μέρχμ 

 Μα είμαι ρε θέρη μα καςαοςίρξσμ έμαμ ποξσπξλξγιρμϊ και έμα ξλξκλη-

οχμέμξ και ςεκμηοιχμέμξ πλάμξ με βάρη ςα δεδξμέμα μιαπ αγξοάπ για 

εμα ποξιϊμ/ σπηοερία 

 Μα είμαι ρε θέρη μα παοξσριάρξσμ απξςελερμαςικά ποξτξοικά και γοα-

πςά έμα διατημιρςικϊ πλάμξ για ςα μέρα και ςξ διαδίκςσξ 

 

 

Βιβλιξγοατία 

 Sissors&Burma, 1997. Advertising Media Planning (pdf) 

 Belch, G., Belch, M. 2010. Διατήμιρη. Δκδόρειπ Τζίξλαπ 

 

 

 Δπικξιμωμία ρςξ Διαδίκςσξ & Social Media 

 Μίκξπ Δοαμδάκηπ, Θδοσςήπ Taxibeat και Ρϋμβξσλξπ Social Media 

 

Οοϊκειςαι για εογαρςηοιακϊ μάθημα πξσ έυει ρκξπϊ ςημ αμάδεινη ςχμ δσμα-

ςξςήςχμ πξσ παοέυξσμ ςα Λέρα κξιμχμική δικςϋχρηπ και έκτοαρηπ (Social 

Media) ρςημ διαδοαρςική επικξιμχμία αμθοόπχμ, επιυειοήρεχμ και ξογαμι-

ρμόμ. ξ μάθημα αμαδεικμϋει και εναρκεί ςξσπ τξιςηςέπ ρε 2 κϋοιξσπ ςξμείπ 

υοήρηπ ςχμ Social Media: δημιξσογία πεοιευξμέμξσ, και ρσμεογαςικά μξμςέ-

λα. 

 

Για ςη δημιξσογία πεοιευξμέμξσ ξι τξιςηςέπ εναρκξϋμςαι ρςημ δημιξσογία 

κάθε μξοτήπ έκτοαρηπ πξσ υοηριμξπξιεί ςα φητιακά μέρα δημιξσογίαπ, 

ϊπχπ video, ήυξπ, εικϊμα, και γοαπςϊπ λϊγξπ. Λαθαίμξσμ μα αμαπςϋρρξσμ 

ικαμϊςηςεπ επικξιμχμίαπ μέρα απϊ ςα κξιμχμικά δίκςσα, ςασςϊυοξμα με ςη 

ρσρςημαςική παοακξλξϋθηρη ςξσπ μέρα απϊ εογαλεία monitoring ρε ποαγ-

μαςικϊ υοϊμξ ή αρϋγυοξμα. Λαθαίμξσμ μα γοάτξσμ κείμεμα ρε ιρςξλϊγια, μα 

δημιξσογξϋμ video και podcasts, με κϋοιξ ρκξπϊ ςη υοήρη ασςόμ ςχμ εκ-

τοαρςικόμ μέρχμ για επικξιμχμία ρε αςξμικϊ και εςαιοικϊ επίπεδξ.  

 

Για ςημ αμάπςσνη ρσμεογαςικόμ μξμςέλχμ, ξι τξιςηςέπ εμθαοοϋμξμςαι μα α-

μαπςϋνξσμ ιδέεπ με ςιπ ξπξίεπ θα έδιμαμ ςη δσμαςϊςηςα ρε υιλιάδεπ άλλξσπ 

υοήρςεπ ςξσ διαδικςϋξσ μα ρσμεογάζξμςαι online, όρςε μα παοάνξσμ ανία ρε 
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ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςχμ διαδικαριόμ μιαπ επιυείοηρηπ ή εμϊπ ξογαμιρμξϋ. 

Ανιξπξιόμςαπ παοαδείγμαςα άλλχμ ξογαμιρμόμ απϊ ϊλξ ςξμ κϊρμξ πξσ ανι-

ξπξίηραμ ςξ Internet για μα ανιξπξιήρξσμ ςη γμόρη και ςιπ δσμαςϊςηςεπ εκα-

ςξμμσοίχμ υοηρςόμ ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ για αμξιβαίξ ϊτελξπ, ξι τξιςηςέπ δη-

μιξσογξϋμ δικά ςξσπ ρσμεογαςικά μξμςέλα πξσ ανιξπξιξϋμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ 

ρϋγυοξμηπ και αρϋγυοξμηπ δικςϋχρηπ υχοίπ γεχγοατικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ. 

 

ξ μάθημα ρςξυεϋει ρςξ μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ ςη δσμαςϊςηςα: 

 Μα εμςάρρξμςαι και μα παοακξλξσθξϋμ ξογαμχμέμα και ρσρςημαςικά ϊλα 

ςα ρϋγυοξμα μέρχ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ, ϊπχπ blogs, Facebook, 

Twitter. 

 Μα παοάγξσμ πεοιευϊμεμξ κάθε μξοτήπ πξσ δίμει ανία ρςξ κξιμϊ πξσ ςξ 

παοακξλξσθεί, με ρςϊυξ ςη δημιξσογία ιρυσοϊςεοχμ κξιμoςήςχμ γϋοχ 

απϊ ιδέεπ, έογα, ή ποξψϊμςα. 

 Μα απξκςήρξσμ βαρικέπ ςευμικέπ δενιϊςηςεπ πξσ είμαι απαοαίςηςεπ ρςη 

υοήρη ςχμ μέρχμ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ. 

 Μα δημιξσογξϋμ online διατημιρςικέπ καμπάμιεπ πξσ ανιξπξιξϋμ ςιπ εναι-

οεςικά μεγάλεπ δσμαςϊςηςεπ ρςϊυεσρηπ πξσ έυξσμ ςα online Media. 

 Μα δημιξσογξϋμ μξμςέλα online ρσμεογαρίαπ, και μα ςα διαυειοίζξμςαι 

απξςελερμαςικά με ςελικϊ ρκξπϊ ςημ παοαγχγή ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ μέ-

ρα απϊ ασςά 

 

Βιβλιξγοατία 

 Μ.Christakis, j. Fowler, 2010. Σσμδεδεμέμξι. Δκδϊρειπ Λάμαληπ 

 Ι. Αμςεορξμ, 2008. Η Μακοιά Οσοά. Πώπ ςξ διαδίκςσξ επηοεάζει ςημ ξικξ-

μξμία, ςιπ επιυειοήρειπ, ςξμ πξλιςιρμό. Δκδϊρειπ Ιάςξπςοξ. 

 Γ. Τοίγκαπ, 2005. Διατήμιρη και Μάοκεςιμγκ ρςξ Διαδίκσςξ. Δκδϊρειπ Ιοι-

ςική. 
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Ζ' Εξάμηνο:  Επγαςσήπιο Διαυήμιςηρ και Δημοςίων Σφέςεων V, VI 

 Δημιξσογική Διατημιρςική ςοαςηγική και Ιειμεμξγοατία 

Εχζέςα Ληλιξπξϋλξσ, Ph.D, Ρσμιδϋςοια ςηπ εςαιοείαπ Tenfour/Marketing-

Advertising 

 

Οοϊκειςαι για εογαρςηοιακϊ μάθημα ςξ ξπξίξ ρςηοίζεςαι ρςημ άμερη εταο-

μξγή ςηπ γμόρηπ με ςη βξήθεια αρκήρεχμ και μελεςόμ πεοίπςχρηπ. ξ μά-

θημα επικεμςοόμεςαι ρςη δημιξσογία διατημιρςικόμ εκρςοαςειόμ πξσ απα-

μςξϋμ ρε ρσγκεκοιμέμεπ ρςοαςηγικέπ. Ξι τξιςηςέπ ενεςάζξσμ διατημιρςικέπ 

εκρςοαςείεπ, μαθαίμξσμ μα εμςξπίζξσμ ςιπ ιδέεπ και ςα εσοήμαςα, μαθαίμξσμ 

μα αμαλϋξσμ ςημ εκάρςξςε επικξιμχμιακή ρςοαςηγική (reverse engineering) 

και μα ςξπξθεςξϋμςαι κοιςικά απέμαμςι ρε ζηςήμαςα ςηπ διατήμιρηπ πξσ μπξ-

οεί μα παοαπλαμά ή μα ποξρβάλλει. Λαθαίμξσμ επίρηπ μα νευχοίζξσμ ςιπ δι-

ατημίρειπ πξσ κάμξσμ επίκληρη ρςξ ρσμαίρθημα, ςιπ διατημίρειπ πξσ ποξ-

βάλλξσμ υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξψϊμςξπ, ςιπ διατημίρειπ πξσ ερςιάζξσμ ρςξ 

κξιμϊ-ρςϊυξ και ρςιπ αμάγκεπ ςξσ. Λέρα απϊ ςη μελέςη ςξσ δημιξσογικξϋ 

ρκέλξσπ ςχμ διατημιρςικόμ εκρςοαςειόμ, επιδιόκεςαι η ρϋμδερη με ςιπ γεμι-

κϊςεοεπ καςαμαλχςικέπ θεχοίεπ και η κοιςική ποξρέγγιρη ςξσ οϊλξσ ςηπ δι-

ατήμιρηπ ρςη ρϋγυοξμη ζχή. Θδιαίςεοη έμταρη δίμεςαι ρςη διαδικςσακή δια-

τήμιρη και ρςημ έλλειφη καςαμαλχςικήπ ποξρςαρίαπ. 

 

ξ μάθημα υχοίζεςαι ρε δσξ ρκέλη.  

 

Ρςξ ρκέλξπ ςηπ επιυειοηριακήπ γοατήπ, ξι τξιςηςέπ ενξικειόμξμςαι με ςα βαρι-

κά έγγοατα πξσ διακιμξϋμςαι εμςϊπ εμϊπ ξογαμιρμξϋ ή μεςανϋ ςξσ ξογαμιρμξϋ 

και ρημαμςικόμ επιυειοημαςικόμ και κξιμχμικόμ εςαίοχμ (stakeholders) ϊπχπ: 

δελςία ςϋπξσ, επιρςξλέπ, αματξοέπ, απξλξγιρμξί πλάμα δοάρηπ. Δνξικειόμξ-

μςαι επίρηπ με ςιπ βαρικέπ αουέπ ςηπ επαγχγικήπ και παοαγχγικήπ ρσγγοατήπ. 

Ρε κάθε μάθημα, παοξσριάζεςαι έμα έγγοατξ, η ρκξπιμϊςηςά ςξσ αλλά και η 

λειςξσογία ςξσ εμςϊπ ςξσ ξογαμιρμξϋ. Ρςξ ςέλξπ ςξσ μαθήμαςξπ, ξι τξιςηςέπ 

καλξϋμςαι μα ρσμθέρξσμ έμα αμςίρςξιυξ έγγοατξ, ςξ ξπξίξ απξρςέλλξσμ με 

email ρςη διδάρκξσρα. Ιάθε εβδξμάδα, η διδάρκξσρα επιρςοέτει ςα έγγοατα 

με εναςξμικεσμέμεπ παοαςηοήρειπ. Ρςξ ςέλξπ ςξσ ποόςξσ ρκέλξσπ, ςξ παοαδξ-

ςέξ ςχμ τξιςηςόμ είμαι ςα διξοθχμέμα και ρχρςά έγγοατα.  

 

Ρςξ ρκέλξπ ςηπ διατημιρςικήπ γοατήπ, ξι τξιςηςέπ μαθαίμξσμ πόπ μα ρσμθέ-
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ςξσμ: μημϋμαςα (slogan), ςίςλξσπ και κείμεμα καςαυχοίρεχμ, οαδιξτχμικά και 

ςηλεξπςικά ρεμάοια καθόπ και διαδικςσακέπ διατημίρειπ. Λαθαίμξσμ επίρηπ μα 

ρσμθέςξσμ κείμεμα για ςημ ποξβξλή εκδηλόρεχμ ή άλλχμ εμεογειόμ δημξρίχμ 

ρυέρεχμ. Ρε κάθε ενάμημξ, έμα ρςέλευξπ με αομξδιϊςηςα κειμεμξγοάτξσ ρε 

διατημιρςική εςαιοεία, παοαδίδει ρςξσπ τξιςηςέπ έμα οεαλιρςικϊ “brief” ήςξι 

έμα ποαγμαςικϊ έγγοατξ διατημιρςικήπ εςαιοείαπ με βάρη ςξ ξπξίξ έμαπ κειμε-

μξγοάτξπ καλείςαι μα ρσμθέρει μια διατημιρςική εκρςοαςεία. λξ ςξ ενάμημξ, 

ξι τξιςηςέπ εογάζξμςαι πάμχ ρςξ brief. Ιάθε εβδξμάδα μαθαίμξσμ πόπ ρσ-

μςάρρεςαι έμα απϊ ςα παοαπάμχ κείμεμα / έγγοατα και ςξ παοαδίδξσμ μέρχ 

ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ. Καμβάμξσμ εμςϊπ ςηπ εβδξμάδαπ εναςξμικεσμέμεπ 

παοαςηοήρειπ πάμχ ρε κάθε έγγοατξ. Ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ, καλξϋμςαι μα 

λάβξσμ σπ‟ ϊφη ϊλεπ ςιπ παοαςηοήρειπ, μα επενεογαρςξϋμ ϊλεπ ςιπ δημιξσογι-

κέπ ιδέεπ πξσ έυξσμ ρκετθεί και μα ρσμθέρξσμ μια εμιαία διατημιρςική εκρςοα-

ςεία για ςξ “brief” πάμχ ρςξ ξπξίξ εογάζξμςαμ ϊλξ ςξ ενάμημξ. ξ ρκέλξπ ασ-

ςϊ ρυεςίζεςαι άμερα με ςξ μάθημα ςηπ δημιξσογικήπ ρςοαςηγικήπ.  

 

Ρςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα μπξοξϋμ ξι τξιςηςέπ: 

 Μα εμςξπίζξσμ ςημ κϋοια ιδέα κάθε διατημιρςικήπ εκρςοαςείαπ 

 Μα ανιξλξγξϋμ ςη ρσμέπεια και ςη ρσμέογια ςχμ διατξοεςικόμ εκτάμρεχμ 

εμϊπ διατημιρςικξϋ μημϋμαςξπ  

 Μα ςξπξθεςξϋμςαι κοιςικά απέμαμςι ρςιπ διατημίρειπ και μα αμαγμχοίζξσμ 

ςι ποξρπαθεί μα πεςϋυει η δημιξσογική απξςϋπχρη εμϊπ διατημιρςικξϋ 

μημϋμαςξπ 

 Μα έουξμςαι ρε επατή με αμθοόπξσπ δημιξσογικόμ ςμημάςχμ διατημι-

ρςικόμ εςαιοειόμ και μα έυξσμ γϊμιμξ διάλξγξ μαζί ςξσπ εμό παοάλληλα 

μελεςξϋμ ρϋγυοξμεπ πεοιπςόρειπ. 

 

Ρςξ ρκέλξπ ςηπ κειμεμξγοατίαπ και ςηπ επιυειοηριακήπ γοατήπ ρςϊυξπ ςξσ 

μαθήμαςξπ είμαι μα μπξοξϋμ ξι τξιςηςέπ: 

  Μα αμαγμχοίζξσμ ςα βαρικά είδη επιυειοηριακόμ και διατημιρςικόμ κει-

μέμχμ 

 Μα διακοίμξσμ ςα εμημεοχςικά έγγοατα απϊ ςα έγγοατα πειθξϋπ 

 Μα ςα ρσμςάρρξσμ ανιξπξιόμςαπ ςξσπ καμϊμεπ ςηπ παοαγχγικήπ και επα-

γχγικήπ γοατήπ, διεκδικόμςαπ καλϋςεοξ οϊλξ καςά ςημ ποακςική ςξσπ 

άρκηρη και ρςη μεςέπειςα καοιέοα ςξσπ 

 Μα καςαμξξϋμ ςξ οϊλξ ςχμ εγγοάτχμ και ςη ρημαρία ςηπ απξςελερμαςι-
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κϊςηςάπ ςξσπ για ςημ εϋοσθμη λειςξσογία κάθε ξογαμιρμξϋ 

 Μα δημιξσογξϋμ διατημίρειπ πξσ απαμςξϋμ ρε ρσγκεκοιμέμα ρςοαςηγικά 

ζηςξϋμεμα, ανιξπξιόμςαπ ςη γλόρρα για μα αμαδείνξσμ ρχρςά ςιπ ιδέεπ 

ςξσπ  

 Μα ρκέτςξμςαι με εσοημαςικϊ ςοϊπξ νεπεομόμςαπ ςα διατημιρςικά ρςε-

οεϊςσπα 

 Μα καςαμξξϋμ ςη ρημαρία ςηπ σπεϋθσμηπ διατήμιρηπ και μα αμαπςϋρρξσμ 

διατημιρςικά κείμεμα ςα ξπξία δεμ ποξρβάλλξσμ και δεμ παοαπλαμξϋμ 

ςξμ καςαμαλχςή 

 

Βιβλιξγοατία 
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 Διαυείοιρη Γεγξμόςωμ και Αμεύοερη Πόοωμ 

[Ρσμδιξογάμχρη με ςξ Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ] 

Λπέςςσ ρακαοέρςξσ, Κήδα ρεμέ, Αμδοξμάυη Γκαζή, Ιχρςήπ Δάλλαπ 

 

ξ εογαρςήοιξ απξρκξπεί ρςημ: 

 

1. Δνξικείχρη με ςημ έμμξια, ςιπ ποακςικέπ, ςα υαοακςηοιρςικά και ςημ 

ςσπξλξγία ςχμ γεγξμϊςχμ (εκδηλόρεχμ, τερςιβάλ, κξκ.), με έμταρη 

ρςξμ πξλιςιρςικϊ ςξμέα. 

2. Απϊκςηρη γμόρεχμ και δενιξςήςχμ ρυεςικά με ςη διξογάμχρη μιαπ εκ-

δήλχρηπ, εμϊπ τερςιβάλ κξκ., απϊ ςημ αμάπςσνη και πιρςξπξίηρη ςηπ 

δημιξσογικήπ ιδέαπ έχπ ςξ ρυεδιαρμϊ, ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ, ςημ επι-

κξιμχμία-μάοκεςιγκ, ςημ σλξπξίηρη και ςημ ςελική ανιξλϊγηρη. 

3. Ιαςαμϊηρη ςξσ ζηςήμαςξπ ςηπ εναρτάλιρηπ πϊοχμ για έμα πξλιςιρςικϊ 

γεγξμϊπ ή άλλη δοαρςηοιϊςηςα, ςηπ εκςίμηρηπ ςηπ ανίαπ και ςηπ επί-

πςχρηπ, ςχμ διατξοεςικόμ πηγόμ υοημαςξδϊςηρηπ και ρσμμεςϊυχμ, 

ςχμ υοξμικόμ και άλλχμ παοαμέςοχμ, ςηπ ρκξπιμϊςηςαπ και ςχμ κοι-

ςηοίχμ εμίρυσρηπ πξλιςιρςικόμ γεγξμϊςχμ. 

4. Απϊκςηρη γμόρεχμ και δενιξςήςχμ για ςιπ διαδικαρίεπ και ςα βήμαςα 

ποξρέλκσρηπ πϊοχμ, απϊ ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ αιςιξλξγικήπ βάρηπ 

για ςημ εμίρυσρη έχπ ςημ υαοςξγοάτηρη και ςημ ποξρέγγιρη ςχμ πη-

γόμ εμίρυσρηπ, ςιπ μξοτέπ ρυέρηπ υοημαςξδϊςηρηπ-εμίρυσρηπ, ςξσπ 

ϊοξσπ, ςη διαποαγμάςεσρη, ςημ ςεκμηοίχρη και ανιξλϊγηρη ςηπ δοα-

ρςηοιϊςηςαπ. 

 

ξ εογαρςήοιξ θα βαριρςεί ρςημ ποαγμάςεσρη, απϊ διατξοεςικξϋπ ειρηγηςέπ, 

ςχμ βαρικόμ ζηςημάςχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ και ρςημ ποα-

κςική εταομξγή ςηπ γμόρηπ πξσ θα απξκςηθεί ρε ρσγκεκοιμέμξ ρσλλξγικϊ έο-

γξ πξσ θα αμαλητθεί απϊ ςξσπ τξιςηςέπ. 

 

Διδικϊςεοα, για ςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςξσ θα ανιξπξιηθξϋμ: 

 Ξμιλίεπ / παοξσριάρειπ και ρσζήςηρη με ποξρκεκλημέμξσπ   

 Λελέςεπ πεοίπςχρηπ 

 Οαιυμίδι οϊλχμ 

 Αμάθερη ξμαδικξϋ project 

 Λέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ 



 

 

 

54 

54 

Ζ επίδξρη ςχμ τξιςηςόμ θα κοιθεί με βάρη ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ςοειπ ξμαδι-

κέπ εογαρίεπ χπ ενήπ: 

 

 Δογαρία (ρε μικοέπ ξμάδεπ) για ςη διξογάμχρη γεγξμϊςχμ (30%) 

 Δογαρία (ρε μικοέπ ξμάδεπ) για ςημ ποξρέλκσρη πϊοχμ (30%) 

 Ιξιμϊ ξμαδικϊ project ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ (40%). 
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Η' Εξάμηνο:  Επγαςσήπιο Διαυήμιςηρ και Δημοςίων Σφέςεων VII, VIII 

 ςοαςηγική Δημξρίωμ υέρεωμ και Πξλιςική Δπικξιμωμία 

Γιόογξπ Τλέρραπ, Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ CIVITAS 

 

Ρςϊυξπ ςξσ εογαρςηοιακξϋ μαθήμαςξπ είμαι μα δόρει ςιπ αουέπ ρςοαςηγικξϋ 

ρυεδιαρμξϋ  ποξγοαμμάςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ πξσ καλξϋμςαι ξι ρϋγυοξμξι 

ξογαμιρμξί και επιυειοήρειπ μα ανιξπξιήρξσμ για ςη διαυείοιρη ςηπ τήμηπ 

ςξσπ και ςη ρϋμδερή ςξσπ με ςξσ κϋοιξσπ  stakeholders. ξ εογαρςηοιακϊ μά-

θημα ρσμδσάζει θεχοία, μεθϊδξσπ και ςευμικέπ επικξιμχμίαπ, μελέςη παοα-

δειγμαςικόμ πεοιπςόρεχμ, ρσζηςήρειπ μέρα ρςημ ςάνη, αςξμικέπ και ξμαδι-

κέπ  εογαρίεπ και παοξσριάρειπ μέρα ρςημ ςάνη ρςξ πεδίξ ςξσ ρςοαςηγικξϋ 

ρυεδιαρμξϋ ξλξκληοχμέμχμ ποξγοαμμάςχμ επικξιμχμίαπ και δημξρίχμ ρυέ-

ρεχμ.  

 

Ξι τξιςηςέπ αρκξϋμςαι επίρηπ ρςημ ξογάμχρη γοαπςόμ και ποξτξοικόμ πα-

οξσριάρεχμ ςχμ  ποξςάρεχμ για ξλξκληοχμέμα ποξγοάμμαςα δημξρίχμ 

ρυέρεχμ, ρςημ κοιςική απξςίμηρη και ρυξλιαρμϊ ςξσπ, ςϊρξ με ακαδημαικά 

ϊρξ και με επαγγελμαςικά κοιςήοια. Ανιξπξιξϋμςια ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ επι-

κξιμχμίαπ, ςα κξιμχμικά μέρα δικςϋχρηπ, και γίμεςαι ρϋμδερη με θέμαςα ε-

ςαιοικήπ κξιμχμικήπ εσθϋμηπ (ρϋμδερη πξσ εμιρυϋμεςαι απϊ ςξ μάθημα «Ιξι-

μχμικά Εηςήμαςα και Δπιυειοημαςική Σπεσθσμϊςηςα, ςξ ξπξίξ ποξρτέοει η 

σπεϋθσμη ςξσ Δογαρςηοίξσ ρςξ Δ‟ ενάμημξ ρπξσδόμ και είμαι σπξυοεχςικϊ 

για ςημ Ιαςεϋθσμρη Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ) 

 

ξ μάθημα ρςξυεϋει ρςξ μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ ςη δσμαςϊςηςα: 

 Μα αμςιλητθξϋμ ςξ οϊλξ και ςιπ ρϋγυοξμεπ ποξκλήρειπ ςχμ Δημξρίχμ 

Ρυέρεχμ ρε διατξοεςικά κξιμχμικά και επιυειοημαςικά πλαίρια 

 Μα εταομϊρξσμ θεχοίεπ, αουέπ, μεθξδξλξγίεπ και μα ρυεδιάρξσμ ρςοα-

ςηγικέπ δημξρίχμ ρυέρεχμ για ξογαμιρμξϋπ και επιυειοήρειπ 

 Μα είμαι ρε θέρη μα εταομϊρξσμ ςιπ κϋοιεπ ςευμικέπ δημξρίχμ ρυέρεχμ 

ρςξ ρυεδιαρμϊ ξλξκληοχμέμχμ ποξγοαμμάςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ ρε 

ποαγμαςικά  δεδξμέμα απϊ ςημ ελλημική ή ςη διεθμή αγξοά. 

 Μα είμαι ρε θέρη μα ποξρδιξοίρξσμ θέμαςα ρςοαςηγικήπ ρημαρίαπ ϊςαμ 

καλξϋμςαι μα μελεςήρξσμ και μα ρυεδιάρξσμ έμα ξλξκληοχμέμξ ποϊ-

γοαμμα δημξρίχμ ρυέρεχμ και διαυείοιρηπ τήμηπ εμϊπ ξογαμιρμξϋ ή επι-

υείοηρηπ 
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 Μα είμαι ρε θέρη μα ανιξλξγήρξσμ κοιςικά ςα αμαμεμϊμεμα απξςελέρμαςα 

εμϊπ ποξγοάμμαςξπ δημξρίχμ ρυέρεχμ χπ ποξπ ςιπ επιυειοημαςικέπ και 

ςιπ κξιμχμικέπ ρσμέπειπ ςξσ. 

 Μα είαμι ρε θέρη μα ρσμδέρξσμ κοιςικά ςιπ δικέπ ςξσπ ανίεπ και ςιπ ανίεπ 

ςηπ εςαιοικήπ κξιμχμικήπ εσθϋμηπ ϊςαμ ρυεδιάζξσμ και ανιξλξγξϋμ έμα 

ποϊγοαμμα δημξρίχμ ρυέρεχμ 

 Μα έοθξσμ ρε επατή και μα ρσμεογαρςξϋμ με έμπειοα και καςανιχμέμα 

ρςελέυη απϊ ςξμ κλάδξ ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ και μα μεςέυξσμ ρε μια 

ρσμεογαςική μαθηριακή εμπειοία και αμςαλλαγή 

 

Βιβλιξγοατία  

 Μ. Οαπαλεναμδοή, 2001. Δημόριεπ Συέρειπ. Δκδϊρειπ Λπέμξπ 

 Ο. Ιοξϋγκμαμ, 2009. Η κοίρη ςξσ 2008. Δκδϊρειπ Ιαρςαμιόςηπ 

 

 

 Διαυείοιρη Ιοίρεωμ 

Λάμια Νέμξσ, Διεσθϋμξσρα Ρϋμβξσλξπ Reliant Communications  

 

ξ μάθημα Διαυείοιρη Ιοίρεχμ- μάθημα ςξσ εογαρςηοίξσ Διατήμιρηπ και Δη-

μξρίχμ Ρυέρεχμ ςξ ξπξίξ ποξρτέοεςαι ρςξ Ζ ενάμημξ, βαρίζεςαι ρςη δϊκιμη 

μέθξδξ πξσ υοηριμξπξιείςαι διεθμόπ ρςημ εκπαίδεσρη ςϊρξ ςηπ Διξίκηρηπ 

ϊρξ και ςχμ ρςελευόμ ξογαμιρμόμ ςξσ δημξρίξσ, ςξσ ιδιχςικξϋ και ςξσ κξι-

μχμικξϋ ςξμέα. Δνεςάζεςαι ςϊρξ ςξ διεθμέπ αλλά και ςξ ςξπικϊ πεοιβάλλξμ 

ςχμ κοίρεχμ και αμαλϋεςαι η δσμαμική μιαπ κοίρηπ.  

 

Ζ δξμή ςξσ εογαρςηοιακξϋ μαθήμαςξπ πεοιλαμβάμει ςοία ρςάδια ρυεδιαρμξϋ. 

ιπ εμέογειεπ ποιμ ςημ κοίρη, ςιπ εμέογειεπ καςά ςη διάοκεια ςηπ κοίρηπ και ςη 

λήνη ςηπ κοίρηπ. Λε ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ θεχοηςικξϋ ρςαδίξσ, ποαγμαςξ-

πξιείςαι άρκηρη ποξρξμξίχρηπ. Οοϊκειςαι για άρκηρη πξσ ρςηοίζεςαι ρε ρε-

μάοιξ πξσ ατξοά θέμα ςηπ επικαιοϊςηςαπ και ενελίρρεςαι ρςη διάοκεια μιαπ 

εβδξμάδαπ ςϊρξ διαδικςσακά ϊρξ και ζχμςαμά και βιμςεξρκξπείςαι. Ρςϊυξπ 

ςηπ άρκηρηπ είμαι ξι ρσμμεςέυξμςεπ μα αρκηθξϋμ ρςξ κλίμα πογμααςικήπ πίε-

ρηπ μιαπ ενελιρρϊμεμηπ κοίρηπ, μα εταομϊρξσμ ςη μεθξδξλξγία πξσ διδά-

υςηκαμ ρςξ μάθημα και μα είμαι ρε θέρη μα απξςιμήρξσμ κοιςικά ςημ εμπειοία 

και ςα μαθηριακά ςηπ απξςελέρμαςα με ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ άρκηρηπ.  
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ξ ρσγκεκοιμμέμξ εογαρςήοια διαυείοιρηπ κοίρεχμ απϊ ςξ 2006 έχπ και ςξ 

2009 ρε ρσμεογαρία με ςη Γεμική Γοαμμαςεία Δπικξιμχμίαπ- Γεμική Γοαμμα-

ςεία Δμημέοχρηπ είυε θερπίρει Βοαβείξ Αοιρςείαπ για ςιπ ρσμμεςέυξσρεπ τξι-

ςηςικέπ ξμάδεπ. 

 

 Ξι τξιςηςέπ διδάρκξμςαι μα αμαγμχοίζξσμ ςημ κοίρη, μα ςημ ανιξλξγξϋμ 

καςάλληλα, μα ποξρδιξοίζξσμ ςα ϊοια ςηπ και μα αμςιμεςχπίζξσμ με επι-

ςσυία. 

 Ξι τξιςηςέπ μαθαίμξσμ και αρκξϋμςαι ρςημ εταομξγή μιαπ δϊκιμηπ διε-

θμόπ εταομϊριμηπ μεθξδξλξγίαπ για ςη ρχρςή αμάλσρη, ποξεςξιμαρςία 

και ςημ αμςιμεςόπιρη μιαπ κοίρηπ.  

 Αρκξϋμςαι ρςημ διαυείοιρη ςηπ επικξιμχμίαπ ρςα Λέρα και ρςα Ιξιμχμικά 

δίκςσα ρε ϊλα ςα ρςάδια ςηπ κοίρηπ.  

 

Βιβλιξγοατία  

 Μ. Οαπαλεναμδοή, 2001. Δημόριεπ Συέρειπ. Δκδϊρειπ Λπέμξπ 

 Ο. Ιοξϋγκμαμ, 2009. Η κοίρη ςξσ 2008. Δκδϊρειπ Ιαρςαμιόςηπ 
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ΔΡΑΣΖΡΘΟΣΖΣΔ 

 Ιξιμχμικέπ καμπάμιεπ 

 Διξογάμχρη ρεμιμαοίχμ και ημεοίδχμ 

 Έκδξρη ςξσ ηλεκςοξμικξϋ πεοιξδικξϋ Adios για ςη Διατήμιρη και ςιπ Μέεπ 

ευμξλξγίεπ 

 Οαοαγχγέπ εκπαιδεσςικόμ CD-ROM 

 Διεναγχγή εοεσμόμ 

 Οαοαγχγή οαδιξτχμικόμ εκπξμπόμ 

 Οαοαγχγή video/ podcasts/ videocasts 

 

 Βιβλιξγοατία: Διατήμιρη, Δημόριεπ υέρειπ,  Λαοκεςιμγ, ςοαςηγική 
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  Εόςξπ Γιχογξπ. Διατήμιρη. Δκδϊρειπ Interbooks, 2008. 

 Goleman Daniel. Η ρσμαιρθημαςική Νξημξρύμη ρςξ υώοξ εογαρίαπ. Δκδϊρειπ     
Δλλημικά Γοάμμαςα.    

 Harvard Business Revιew. Για ςη Διαυείοιρη ςηπ Δμπξοικήπ Δπχμσμίαπ. Δκδϊρειπ 

Ιειδάοιθμξπ. 

 Kotler Philip. Μάοκεςιμγκ-Μάμαςζμεμς, Ιλειδαοιθμξπ, 2006. 

 Κιπξβεςρκί Ειλ. Τξ Λσκότχπ ςξσ Καθήκξμςξπ. Ιαρςαμιόςηπ, 1999. 

 Λαλλέοξσ Μάμρσ. Αμςαγχμιρςεπ Σσμεογαρςείςε. Ριδέοηπ, 2006. 

 Λποάμςεμμπεογκεο Α., Μέιλμπατ Λ. Σσμ-αμςαγχμιρμόπ. Ιαρςαμιόςηπ, 1998. 

 Μξμάκα ακεξϋςρι. Η Δπιυείοηρη ςηπ Γμώρηπ. Δκδϊρειπ Ιαρςαμιόςη, 1999. 

 Μςίνις Μέιλμπατ. Πώπ μα ρκέπςερθε ρςοαςηγικά. Δκδϊρειπ Ιαρςαμιόςη, 1999. 

 Ξσίλιαμ Γιξϋοι. Πώπ μα νεπεομάςε ςημ άομηρη. Δκδϊρειπ Ιαρςαμιόςη 2001. 
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Books, 2008. 
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●  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 Organ-

izations, 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 
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Societies and Nations. Doubleday, 2004. 
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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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Δ. Δογαρςήοιξ Πξλιςιρμξύ 

Σπεϋθσμη: Αμδοξμάυη Γκαζή (Κέκςξοαπ) 

 

 

 

Πεοιευόμεμξ και Ποξξπςικέπ ςξσ Δογαρςηοίξσ 

ξ Οξλιςιρςικϊ Δογαρςήοιξ εμςάρρεςαι, απϊ ςημ άπξφη ςηπ σπξδξμήπ και ςηπ ςε-

υμικήπ ξογάμχρήπ ςξσ, ρςξ Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ και 

ρσμειρτέοει ρςξ εογαρςήοιξ ασςϊ ειδική ςευμξγμχρία ρςα θέμαςα πξλιςιρμξϋ. Απϊ 

ακαδημαψκή άπξφη εμςάρρεςαι ρςξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ ςξσ μήμαςξπ και απξςε-

λεί ρσγκεκοιμεμξπξίηρη και ενειδίκεσρη, ποξραμαςξλιρμέμη ρςημ πξλιςιρςική ποά-

νη ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ ςξσ μήμαςξπ. Ωπ ςέςξια μαθήμαςα θεχοξϋμςαι κας' αο-

υήμ ςα ρυεςιζϊμεμα με ςξμ πξλιςιρμϊ και ςη διαυείοιρή ςξσ –γλόρρα, ιρςξοία, τι-

λξρξτικϊπ ρςξυαρμϊπ– καθόπ επίρηπ, και ςξσπ επιμέοξσπ ςξμείπ πξσ ατξοξϋμ ρςιπ 

ςέυμεπ –θέαςοξ, κιμημαςξγοάτξπ, εικαρςικά, μξσρική– ρςημ πξλιςιρςική κληοξμξ-

μιά και ςξ βιβλίξ. Οοέπει ϊμχπ μα γίμει καςαμξηςϊ ϊςι ξι γμόρειπ ςιπ ξπξίεπ ςξ Δο-

γαρςήοιξ παοέυει δεμ πεοιξοίζξμςαι ρε κάπξιεπ ποακςικέπ καςεσθϋμρειπ. Έυξσμ ε-

νίρξσ μα κάμξσμ με ςξσπ καςεσθσμςήοιξσπ άνξμεπ και ςξσπ βαρικξϋπ ποξραμαςξλι-

ρμξϋπ και ποξςεοαιϊςηςεπ ςηπ πξλιςιρςικήπ δξσλειάπ: ςι ρημαίμει εογάζξμαι για ςξμ 

πξλιςιρμϊ (πμεσμαςικϊ και σλικϊ) και ςημ διαυείοιρή ςξσ με ςιπ θεχοηςικέπ, ϊρξ 

και ςιπ θερμικέπ, ξικξμξμικέπ και επικξιμχμιακέπ διαρςάρειπ ςξσ. Οξιεπ διατξοεςι-

κέπ απϊφειπ βοίρκξμςαι ρε διάλξγξ ή και ρε αμςιπαοάθερη για ςα ζηςήμαςα ασςά, 

πξιξπ είμαι ξ οϊλξπ ςηπ ςευμξλξγίαπ, πξια η ρυέρη με ςημ πξλιςική και με ςημ ξικξ-

μξμία. Ρςα ποόςα ενάμημα ςξ Δογαρςήοιξ επικεμςοόμεςαι ρςημ απϊκςηρη ςχμ βα-

ρικόμ δενιξςήςχμ και γμόρεχμ. α παοαπάμχ είμαι η βάρη όρςε ςξ Δογαρςήοιξ 

μα ποξυχοήρει, ιδίχπ ρςα ςελεσςαία ενάμημα, 7ξ και 8ξ, ρε πιξ ρσγκεκοιμέμα ζη-

ςήμαςα έοεσμαπ, ρυεδίαρηπ, ξογάμχρηπ, υοημαςξδϊςηρηπ και επικξιμχμιακήπ 

ποξβξλήπ ρςξμ πξλιςιρςικϊ υόοξ. Ζ ςελεσςαία ασςή πλεσοά ςχμ εογαριόμ ςξσ Δο-

γαρςηοίξσ μπξοεί κας' αουήμ, μα έυει ςη μξοτή μιαπ δξσλειάπ ποξρξμξίχρηπ, η 

ξπξία ϊμχπ θα ρέβεςαι ςα ποαγμαςικά δεδξμέμα, θα βαρίζεςαι ρε ρσγκεκοιμέμεπ 

πεοιπςόρειπ και θα υοηριμξπξιεί ςημ πείοα ςχμ καλϋςεοχμ ειδικόμ ρςξσπ ςξμείπ 

ασςξϋπ. 
 

Ιαςακλείδα ϊληπ ασςήπ ςηπ ποξεςξιμαρίαπ θα είμαι, καςά ςα ςελεσςαία ενάμημα, η 

γμχοιμία ςχμ τξιςηςόμ με ικαμξπξιηςική επίδξρη, με ποαγμαςικέπ πξλιςιρςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ, ποάγμα πξσ θα ιρξδσμαμεί με μια πξλιςιρςική εμπειοία (stage). 
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Ζ ςελεσςαία ασςή τάρη θα ρσμιρςά ςη ρσμάμςηρη ςχμ τξιςηςόμ με ςξ πεδίξ δοα-

ρςηοιξςήςχμ με ςξ ξπξίξ επιθσμξϋμ μα αρυξληθξϋμ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ςξ εογα-

ρςήοιξ ανιξπξιεί ποξγοάμμαςα ποακςικήπ άρκηρηπ ρε πξλιςιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ 

πξσ υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςξ Σπξσογείξ Οαιδείαπ, ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη και άλ-

λξσπ τξοείπ. 

σμξπςική Παοξσρίαρη 

Ρε διδακςικϊ επίπεδξ ςξ Οξλιςιρςικϊ Δογαρςήοιξ έυει εμιρυσθεί ρημαμςικά. Απϊ ςη 

μια πλεσοά, μπξοεί πλέξμ μα παοέυει έμα πλξϋριξ διδακςικϊ ποϊγοαμμα, βαριρμέ-

μξ ρε καθξοιρςικϊ βαθμϊ ρςξ μϊμιμξ ποξρχπικϊ (Δ.Δ.Ο.) ςξσ μήμαςξπ. Απϊ ςημ 

άλλη, μπξοεί μα ανιξπξιήρει ϊυι μϊμξ ςιπ αίθξσρεπ ςξσ κσοίχπ παμεπιρςημιακξϋ 

ρσγκοξςήμαςξπ και ςξσπ υόοξσπ ςξσ Δογαρςηοίξσ Λ.Λ.Δ. ρςημ ξδϊ Υιλλ, 3-5, ςηπ 

Κήδοαπ, Ιέκοχπξπ 12 ρςημ Ολάκα, αλλά και ςα δϋξ εογαρςήοια πξσ έυξσμ εγκα-

ςαρςαθεί ρςη μέα πςέοσγα ςξσ Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ: ςξ Δογαρςήοιξ Ζλεκςοξμι-

κόμ Σπξλξγιρςόμ και ςξ Δογαρςήοιξ Οοξρξμξίχρηπ Παδιξτχμικόμ Δκπξμπόμ. 

Σξμείπ Διδαρκαλίαπ 

Ξι άνξμεπ ςξσπ ξπξίξσπ μπξοεί μα καλϋφει ςξ μήμα Δπικξιμχμίαπ με ςξ μϊμιμξ 

ποξρχπικϊ ςξσ είμαι ξι παοακάςχ: 

 

1. Παδιϊτχμξ [Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ I – Δ΄Δνάμημξ] 

Διδάρκξσρα: Λαοίμα Πήγξσ 

 

 

 

2. Λξσρεία – Πξλιςιρςική Ιληοξμξμιά [Δογαρςήοιo Πξλιςιρμξύ II - Δ΄Δνάμημξ] 

Διδάρκξσρα: Δάτμη Βξσδξϋοη  

 

Ρςξ εογαρςήοιξ επιυειοείςαι μια πξλϋπλεσοη ενέςαρη ςξσ μξσρειακξϋ θερμξϋ, με 

έμταρη ρε ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςξ μξμικϊ πλαίριξ και ςη δημϊρια πξλιςική για 

ςα μξσρεία και εσοϋςεοα ςημ πξλιςιρςική κληοξμξμιά.  

  

Ρςη θεμαςξλξγία πεοιλαμβάμξμςαι, μεςανϋ άλλχμ, η έμμξια και η ιρςξοική ενέλινη 

ςχμ μξσρείχμ και ςηπ ποξρςαρίαπ ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ, ξι αουέπ ξογά-
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μχρηπ και λειςξσογίαπ ςχμ μξσρείχμ ρςημ Δλλάδα, ςξ μξμικϊ καθερςόπ ςχμ μξσ-

ρειακόμ και ςχμ ιδιχςικόμ ρσλλξγόμ, ςξ ποϊβλημα ςηπ αουαιξκαπηλίαπ. Οαοάλ-

ληλα ρσζηςξϋμςαι επίκαιοα ζηςήμαςα με εσοϋςεοεπ ιδεξλξγικέπ και πξλιςικέπ δια-

ρςάρειπ, ϊπχπ ςα ρυεςικά με ςξ Μέξ Λξσρείξ ςηπ Ακοϊπξληπ ή με ςη υοήρη ςχμ 

μμημείχμ.  

  

Ξι θεχοηςικέπ και εμπειοικέπ αμαλϋρειπ ρσμδσάζξμςαι με επιρκέφειπ ρε μξσρεία 

και ρσματείπ ξογαμιρμξϋπ, καθόπ και με παοξσριάρειπ εογαριόμ ςχμ τξιςηςόμ, 

ρςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςχμ ξπξίχμ ρςηοίζεςαι η ϊλη ποξρπάθεια. 

 

Βιβλιξγοατία 

 Βξσδξϋοη Δ. Κοάςξπ και μξσρεία: Τξ θερμικό πλαίριξ ςχμ αουαιξλξγι-
κώμ μξσρείχμ. Αθήμα-Ηερραλξμίκη: Ράκκξσλα, 2003. 

 Hamilakis Y. The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, and Na-

tional Imagination in Greece. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

 Ιϊκκξσ Α. Η μέοιμμα για ςιπ αουαιόςηςεπ ρςημ Δλλάδα και ςα ποώςα 

μξσρεία. 2η έκδ., Αθήμα: Ιαπϊμ, 2009.  

 Λπξϋμια Α. Σςα παοαρκήμια ςξσ μξσρείξσ. Η διαυείοιρη ςχμ μξσρεια-
κώμ ρσλλξγώμ. Αθήμα: Οαςάκηπ, 2009. 

 Ρκαλςρά Λ. (επιμ.). Η μξσρειξλξγία ρςξμ 21ξ αιώμα. Θεχοία και ποάνη, 

Οοακςικά Διεθμξϋπ Ρσμπξρίξσ. Ηερραλξμίκη: εκδ. Δμςεσκςηοίξσ, 2001. 

 Tobelem J.M., 2010, Le nouvel âge des musées. Les institutions 

culturelles au défi de la gestion. 2ème éd., Paris: Armand Colin, 2010.  

 αμείξ Αουαιξλξγικόμ Οϊοχμ και Απαλλξςοιόρεχμ. Ανιξπξίηρη και α-
μάδεινη ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ. Αθήμα 2006. 
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3. Ιιμημαςξγοάτξπ [Δογαρςήοιo Πξλιςιρμξύ ΘII - Σ΄Δνάμημξ] 
 

Ο κιμημαςξγοάτξπ χπ αμςικείμεμξ επιρςημξμικήπ ποξρέγγιρηπ 
και χπ πξλιςιρςικό γεγξμόπ. 

 

Διδάρκξσρα: Λαοία Οαοαδείρη  

 

ξ αμςικείμεμξ έυει μια θεχοηςική και μια ποακςική πλεσοά. Ζ θεχοηςική ρσμίρςα-

ςαι ρςημ ποξβξλή ρειοάπ κλαρικόμ ςαιμιόμ και απξβλέπει ρςη δσμαςϊςηςα επατήπ 

ςχμ τξιςηςόμ με ςαιμίεπ ρςαθμξϋπ ςηπ έβδξμηπ ςέυμηπ (πξσ είμαι αδϋμαςη ρςξ σ-

πάουξμ κϋκλχμα διαμξμήπ), καθόπ και ρςημ ποξεςξιμαρία ςξσπ για ςα μαθήμαςα 

ιρςξοίαπ ςξσ κιμημαςξγοάτξσ ςηπ επϊμεμηπ υοξμιάπ. Οοιμ απϊ κάθε ποξβξλή σ-

πάουει ειρήγηρη για ςξ ρκημξθέςη και μεςά ςξ πέοαπ ςηπ, ρσζήςηρη βάρει ςηπ διε-

θμξϋπ βιβλιξγοατίαπ. Έμταρη δίδεςαι ρςημ επιρςημξμική και ϊυι «ριμετιλική» 

ποξρέγγιρη ςξσ κιμημαςξγοάτξσ. Ζ ποακςική πλεσοά ατξοά ςξμ κιμημαςξγοάτξ 

ρςα πλαίρια ςηπ πξλιςιρςικήπ διαυείοιρηπ και απξβλέπει ρςημ ενξικείχρη ςχμ τξι-

ςηςόμ, μέρα απϊ ςιπ εογαρίεπ ςξσπ, με διάτξοα θέμαςα, ϊπχπ δημιξσογία κιμημα-

ςξγοατικόμ τερςιβάλ, αματξοά ρε ζηςήμαςα διαμξμήπ ρςξμ ελλημικϊ υόοξ κ.ά. 

Για ςημ καλϋςεοη ποξεςξιμαρία ςχμ εογαριόμ ασςόμ καλξϋμςαι μα μιλήρξσμ ρςξ 

εογαρςήοιξ ειδικξί απϊ διάτξοξσπ ρυεςικξϋπ ςξμείπ (π.υ. ρςελέυη ςξσ τερςιβάλ 

Ηερραλξμίκηπ, ςξσ Δλλημικξϋ Ιέμςοξσ Ιιμημαςξγοά-τξσ, διαμξμείπ κιμημαςξγοα-

τικόμ ςαιμιόμ, κιμημαςξγοατικξί κοιςικξί κ.α.). 

Βιβλιξγοατία 

 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. 

 Geoffrey Nowell-Smith (ed). The Oxford History of World Cinema,    

Oxford University Press. 
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4. Λξσρική: Θρςξοία και Ποακςική ςηπ Υωμήπ  

[Δογαρςήοιo Πξλιςιρμξύ ΘV - Σ΄Δνάμημξ] 

Διδάρκξσρα: Υαοίκλεια ρξκαμή 

 

Ζ διδάρκξσρα θα  αμαλάβει ςη  μϋηρη  ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ  ρςξ  Δογαρςήοιξ  ρςξμ  

ςξμέα  ςηπ  μξσρικήπ  δημιξσογίαπ  και  ςηπ  διεϋθσμρηπ  και  διαυείοιρηπ  εκδηλό-

ρεχμ, επιμέμξμςαπ  ιδιαιςέοχπ  ρςξμ καθξοιρςικϊ  για  ςα πξλιςιρςικά  ζηςήμαςα  

ςηπ υόοαπ  μαπ  ςξμέα τχμηςικήπ  έκτοαρηπ.  

 Ζ  τχμηςική  επικξιμχμία-τσριξλξγία  ςξσ ήυξσ  και ςηπ  τχμήπ. Ξ   ήυξπ   

χπ  πηγή  εμέογειαπ  και  η  τχμή  χπ  αγχγϊπ  εμέογειαπ  ςξσ  αμθοόπι-

μξσ  εγκετάλξσ. 

 Ζ  ρσμάμςηρη  ςηπ  γλόρραπ με  ςη  μξσρική. 

 ξ ςοαγξϋδι χπ διαπξλιςιρμικϊ ταιμϊμεμξ επικξιμχμίαπ. 

 Ξ  οϊλξπ ςξσ ςοαγξσδιξϋ ρςη ρσγκοϊςηρη και διαςήοηρη ςηπ Λμήμηπ.  

 

Βιβλιξγοατία 

 ζχμ  Λπλάκιμγκ. Η έκτοαρη ςηπ  αμθοώπιμηπ  μξσρικόςηςαπ. Δκδ. Μετέλη,  

1981. 

 S. Feld, M.Roseman, A.Seeger. Από  ςη μξσρική  ρςξμ  ήυξ. Δκδ. Αλενάμδοεια,   
2005.  

 Alfred   Tomatis. Τξ  ασςί  και η τχμή. Δκδ. Δλλημικά  Γοάμμαςα, 1999. 
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5. ςοαςηγικά ζηςήμαςα διαυείοιρηπ ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ 
[Δογαρςήοιo Πξλιςιρμξύ V - Ε΄Δνάμημξ] 

Διδάρκχμ: Ιχρςήπ Δάλλαπ  

 

Ρςξ πλαίριξ ςξσ εογαρςηοίξσ ασςξϋ θα ενεςαρθξϋμ ζηςήμαςα πξλιςικήπ και ρςοα-

ςηγικξϋ ρυεδιαρμξϋ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι τξοείπ διαυείοιρηπ ςηπ πξλιςιρςικήπ 

κληοξμξμιάπ (ςα μξσρεία, η αουαιξλξγική σπηοερία και η διξίκηρη ςξσ Σπξσογείξσ 

Οξλιςιρμξϋ), ϊπχπ: η ιρςξοική-ιδεξλξγική ρσγκοϊςηρη ςχμ βαρικόμ εμμξιόμ πξσ 

ρσγκοξςξϋμ ςιπ ποακςικέπ ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ (ελλημικϊςηςα, κληοξμξ-

μιά, μξσρείξ, ςέυμη, πξλιςιρμϊπ), ξι ρσγκοξϋρειπ γϋοχ απϊ ςιπ πξλιςικέπ ποξρςα-

ρίαπ και διαςήοηρηπ ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ, ξ επαμαποξρδιξοιρμϊπ ςηπ λει-

ςξσογίαπ ςηπ ςέυμηπ ρςημ επξυή ςηπ μαζικήπ κξσλςξϋοαπ, ξι ποξκλήρειπ ςασςϊςη-

ςαπ και ρςοαςηγικήπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ςα μξσρεία ρςημ κξιμχμία ςηπ πληοξτξ-

οίαπ, ςξ κξιμϊ και η διαμϊοτχρη ςχμ ποξςιμήρεόμ ςξσ, ξ ποξγοαμμαςιρμϊπ και η 

ρϋμθερη ςξσ μξσρειακξϋ αγαθξϋ (εκθεςική ποακςική, εκπαιδεσςικέπ σπηοερίεπ, 

κ.ξ.κ.), ξι μέθξδξι και ςα μέρα επικξιμχμίαπ ρςημ πξλιςιρςική κληοξμξμιά, και ξι 

ςάρειπ «ιδιχςικξπξίηρηπ» ρςξμ πξλιςιρμϊ. 
 

Ζ λειςξσογία ςξσ εογαρςηοίξσ θα ρςηοιυθεί ατεμϊπ ρςη μελέςη ςηπ διεθμξϋπ βιβλι-

ξγοατίαπ, πξσ είμαι απαοαίςηςη για ςξμ θεχοηςικϊ και μεθξδξλξγικϊ ποξραμαςξ-

λιρμϊ μαπ απέμαμςι ρςα καίοια ζηςήμαςα, ατεςέοξσ ρςημ έοεσμα πεδίξσ ρυεςικά με 

ςημ ελλημική ποαγμαςικϊςηςα: ςιπ εομημείεπ και ςιπ υοήρειπ ςηπ ελλημικήπ πξλιςι-

ρςικήπ κληοξμξμιάπ, ςη τσριξγμχμία, ςξσπ ρςϊυξσπ και ςημ ποακςική ρημαμςικόμ 

ελλημικόμ μξσρείχμ και άλλχμ τξοέχμ, ςα υαοακςηοιρςικά και ςη ρσγκοϊςηρη 

ςηπ εμπειοίαπ ςξσ κξιμξϋ απέμαμςι ρςημ πξλιςιρςική κληοξμξμιά. λξι ξι ρσμμεςέ-

υξμςεπ αμαμέμεςαι ϊςι θα έυξσμ εμεογϊ ρσμμεςξυή ρςη ρσλλξγική εογαρία, απϊ ςημ 

μελέςη ςηπ θεχοίαπ και ςημ καςαγοατή ςχμ ρςξιυείχμ έχπ ςημ κοιςική ρσζήςηρη, 

ςημ εομημεία και ςημ παοξσρίαρη ςχμ απξςελερμάςχμ. 

Βιβλιξγοατία 

 Bourdieu P. & Darbel A. L’amour de l’art: les musées d’art européens 

et leur public. Deuxième édition revue et augmentée, Οαοίρι: Les édi-

tions de minuit, 1969. 

 Bourdieu P. Διάκοιρη: κξιμχμική κοιςική ςηπ καλαιρθηςικήπ κοίρηπ. Α-

θήμα: Οαςάκηπ, 2002. 

 Eco U. Faith in fakes: travels in hyperreality. Κξμδίμξ: 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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 Ιϊκκξσ Α. Η μέοιμμα για ςιπ αουαιόςηςεπ ρςημ Δλλάδα και ςα ποώςα 
μξσρεία. Αθήμα: Δκδξςική Δομήπ, 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. Διαυείοιρη Γεγξμόςωμ και Αμεύοερη Πόοωμ 

[Δογαρςήοιξ  Πξλιςιρμξύ VI - Ε΄Δνάμημξ] 

[Ρσμδιξογάμχρη με ςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ] 

Διδάρκξμςεπ:  

Ιχρςήπ Δάλλαπ, Αμδοξμάυη Γκαζή,   

Λπέςςσ ρακαοέρςξσ, Κήδα ρεμέ 

 

ξ εογαρςήοιξ απξρκξπεί ρςημ 

 

 Δνξικείχρη με ςημ έμμξια, ςιπ ποακςικέπ, ςα υαοακςηοιρςικά και ςημ 

ςσπξλξγία ςχμ γεγξμϊςχμ (εκδηλόρεχμ, τερςιβάλ, κξκ.), με έμταρη 

ρςξμ πξλιςιρςικϊ ςξμέα. 

 Απϊκςηρη γμόρεχμ και δενιξςήςχμ ρυεςικά με ςη διξογάμχρη μιαπ εκ-

δήλχρηπ, εμϊπ τερςιβάλ κξκ., απϊ ςημ αμάπςσνη και πιρςξπξίηρη ςηπ 

δημιξσογικήπ ιδέαπ έχπ ςξ ρυεδιαρμϊ, ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ, ςημ επι-

κξιμχμία-μάοκεςιγκ, ςημ σλξπξίηρη και ςημ ςελική ανιξλϊγηρη. 

 Ιαςαμϊηρη ςξσ ζηςήμαςξπ ςηπ εναρτάλιρηπ πϊοχμ για έμα πξλιςιρςικϊ 

γεγξμϊπ ή άλλη δοαρςηοιϊςηςα, ςηπ εκςίμηρηπ ςηπ ανίαπ και ςηπ επί-

πςχρηπ, ςχμ διατξοεςικόμ πηγόμ υοημαςξδϊςηρηπ και ρσμμεςϊυχμ, 

ςχμ υοξμικόμ και άλλχμ παοαμέςοχμ, ςηπ ρκξπιμϊςηςαπ και ςχμ κοι-

ςηοίχμ εμίρυσρηπ πξλιςιρςικόμ γεγξμϊςχμ. 

 Απϊκςηρη γμόρεχμ και δενιξςήςχμ για ςιπ διαδικαρίεπ και ςα βήμαςα 

ποξρέλκσρηπ πϊοχμ, απϊ ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ αιςιξλξγικήπ βάρηπ 

για ςημ εμίρυσρη έχπ ςημ υαοςξγοάτηρη και ςημ ποξρέγγιρη ςχμ πη-

γόμ εμίρυσρηπ, ςιπ μξοτέπ ρυέρηπ υοημαςξδϊςηρηπ-εμίρυσρηπ, ςξσπ 

ϊοξσπ, ςη διαποαγμάςεσρη, ςημ ςεκμηοίχρη και ανιξλϊγηρη ςηπ δοα-

ρςηοιϊςηςαπ. 

 

ξ εογαρςήοιξ θα βαριρςεί ρςημ ποαγμάςεσρη, απϊ διατξοεςικξϋπ ειρηγηςέπ, 

ςχμ βαρικόμ ζηςημάςχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ και ρςημ ποα-
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κςική εταομξγή ςηπ γμόρηπ πξσ θα απξκςηθεί ρε ρσγκεκοιμέμξ ρσλλξγικϊ έο-

γξ πξσ θα αμαλητθεί απϊ ςξσπ τξιςηςέπ. 

 

Διδικϊςεοα, για ςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςξσ θα ανιξπξιηθξϋμ: 

 Ξμιλίεπ / παοξσριάρειπ και ρσζήςηρη με ποξρκεκλημέμξσπ   

 Λελέςεπ πεοίπςχρηπ 

 Οαιυμίδι οϊλχμ 

 Αμάθερη ξμαδικξϋ project 

 Λέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ 

 

Ζ επίδξρη ςχμ τξιςηςόμ θα κοιθεί με βάρη ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ςοειπ ξμαδι-

κέπ εογαρίεπ χπ ενήπ: 

 

 Δογαρία (ρε μικοέπ ξμάδεπ) για ςη διξογάμχρη γεγξμϊςχμ (30%) 

 Δογαρία (ρε μικοέπ ξμάδεπ) για ςημ ποξρέλκσρη πϊοχμ (30%) 

 Ιξιμϊ ξμαδικϊ project ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ (40%). 

 

Δμδεικςική Βιβλιξγοατία 

 Friedman, C. S., and Hopkins, K. B. Successful Fundraising for Arts and 

Cultural Organizations. Oryx Press, 1989. 

 Reeves, M. Measuring the economic and social impact of the arts: a re-

view. London: Arts Council, 2002.On-line ρςη διεϋθσμρη: 

http://www.artscouncil.org.uk/publications/publication_detail.php?sid=1

3&id=188&page=3 

 Richards, G., and Palmer, R. Eventful cities: cultural management and 

urban revitalisation. Butterworth-Heinemann, 2010. 

 Seitanidi, M. M., and Ryan, A. “A critical review of forms of corporate 

community involvement: From philanthropy to partnerships”. Internation-

al Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 12(3). Special Is-

sue: New perspectives on arts and nonprofit marketing, 2007, 247-266. 

 Toepler, S., and Dewees, S. “Are there limits to financing culture through 

the market? Evidence from the US museum field”. International Journal 

of Public Administration, 28(1), 2005, 131-146. 

 Yeoman, I., and Robertson, M. Festival and events management: an inter-

national arts and culture perspective. Butterworth-Heinemann, 2004. 
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7. Δικαρςικά  

[Δογαρςήοιo Πξλιςιρμξύ VII - Ζ΄Δνάμημξ] 

Διδάρκξσρα: Έτη Τξσμςξσλάκη  

 

 

ξ εογαρςήοιξ ασςϊ απξςελεί καςαουάπ θεμαςική ρσμέυεια ςξσ μαθήμαςξπ Θρςξοία 

ςηπ έυμηπ ΘΘ ςξσ Ρ΄ εναμήμξσ. 

 

ξ τιλξρξτικϊ και μξοτξλξγικϊ αδιένξδξ ςηπ ςέυμηπ ρςξ ςέλξπ ςξσ 19ξσ αιόμα θα 

ξδηγήρει ρςημ έκοηνη ςχμ κιμημάςχμ ςχμ αουόμ ςξσ 20ξϋ. Αμςιμεςχπίζξμςαπ ςξ 

σπαονιακϊ ςηπ αδιένξδξ η ςέυμη είμαι σπξυοεχμέμη ή μα αμαδιξογαμχθεί ή μα πε-

θάμει.  

 

α μξμςέομα κιμήμαςα ςξσ ςέλξσπ ςξσ 19ξσ αιόμα και ςχμ αουόμ ςξσ 20ξϋ ενεςά-

ζξμςαι ρςξ κξιμχμικϊ και ιρςξοικϊ ςξσπ πλαίριξ αλλά κσοίχπ θα αμςιμεςχπιρςξϋμ 

χπ πεοιπέςεια ςηπ μξοτήπ και άοα χπ αμαμέχρη ςξσ διαλϊγξσ με ςημ ςέυμη ςξσ 

παοελθϊμςξπ. Ξ διάλξγξπ ασςϊπ εμπλξσςίζεςαι ή διακϊπςεςαι, παοαμέμξμςαπ ϊμχπ 

έμαπ ρημαμςικϊπ εομημεσςικϊπ άνξμαπ.  

 

Οαοάλληλα, ρςξ εογαρςήοιξ ασςϊ ξι τξιςηςέπ ειράγξμςαι ρςξμ κϊρμξ ςηπ εικαρςι-

κήπ δημιξσογίαπ μέρχ επιρκέφεχμ υόοχμ, ϊπχπ μξσρεία, πιμακξθήκεπ, ιδιχςικέπ 

ρσλλξγέπ, γκαλεοί, με ρκξπϊ ςημ καςαμϊηρη ςξσ ρςϊυξσ ςηπ παοξσρίαρηπ ςχμ έο-

γχμ. Ζ αμάλσρη ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ ςχμ έογχμ πξσ εκςίθεμςαι, ςξσ ςοϊπξσ 

έκθερήπ ςξσπ, καθόπ και η μελέςη ςξσ άνξμα πξσ σιξθεςήθηκε ρε μία έκθερη μαο-

ςσοξϋμ ςξ ιδεξλξγικϊ πλαίριξ, ςξμ ποξβλημαςιρμϊ και ςημ εομημεσςική ρςάρη ςχμ 

διξογαμχςόμ ςηπ, εμό ςασςξυοϊμχπ απξκαλϋπςξσμ ςιπ πξλλαπλέπ λειςξσογίεπ μι-

απ έκθερηπ.  

 

Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ τξιςηςόμ ςξσ εογαρςηοίξσ βαρίζεςαι: 

 α) ρςημ παοξσρία ρςα μαθήμαςα και ςιπ επιρκέφειπ ςχμ εκθέρεχμ 

 β) ρε γοαπςή ενέςαρη ςξσ θεχοηςικξϋ μέοξσπ ςξσ μαθήμαςξπ 

γ) ρςημ εκπϊμηρη ςελικήπ εογαρίαπ η ξπξία μπξοεί μα έυει ακαδημαψκϊ υα-

οακςήοα ή δημιξσογική μξοτή. 

Βιβλιξγοατία 

 Art in Theory 1900-1990. Blackwell Publishers Ltd., 1992 
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 Maurice Merleau-Ponty. Η αμτιβξλία ςξσ Σεζάμ. Τξ μάςι και ςξ πμεύμα. 
Αθήμα: Μετέλη, 1991. 

 Μίκη Κξψζίδη. Απόγειξ και κοίρη ςηπ ποχςξπξοιακήπ ιδεξλξγίαπ. Αθήμα: 

Μετέλη, 1992. 

 Αμςόμηπ Ιχςίδηπ. Μξμςεομιρμόπ και παοάδξρη. Ηερραλξμίκη: Universi-

ty Studio Press 

 

 

8. υεδιαρμόπ και oογάμωρη εκθέρεωμ  
[Δογαρςήοιo Πξλιςιρμξύ VIIΘ - Ζ΄Δνάμημξ] 

Διδάρκξσρα: Αμδοξμάυη Γκαζή 

 

ξ εογαρςήοιξ ασςϊ απξςελεί ρσμέυεια ςξσ μαθήμαςξπ «Δομημεία και έκθερη σλι-

κξϋ πξλιςιρμξϋ» ςξσ Z΄ εναμήμξσ και απξρκξπεί ρςημ ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ/-

ςοιόμ με ςξ ρϋμξλξ ςχμ δενιξςήςχμ πξσ είμαι απαοαίςηςεπ καςά ςη διαδικαρία με-

λέςηπ, ρυεδιαρμξϋ και ξογάμχρηπ μιαπ έκθερηπ ρε μξσρεία και άλλξσπ πξλιςιρςι-

κξϋπ ξογαμιρμξϋπ.  

 

Λέρα απϊ ςξ ρσμδσαρμϊ διαλένεχμ και επιρκέφεχμ ρε επιλεγμέμεπ εκθέρειπ, ςημ 

παοξσρίαρη παοαδειγμάςχμ και ςημ καςάθερη ςηπ επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ ςηπ 

διδάρκξσραπ ή ποξρκεκλημέμχμ ξμιληςόμ, αμαλϋεςαι –καςαουήμ- ρςαδιακά ϊλη η 

διαδικαρία παοαγχγήπ μιαπ έκθερηπ απϊ ςξ ρςάδιξ ρϋλληφηπ ςηπ αουικήπ ιδέαπ 

μέυοι ςη τάρη ςηπ ρσμξλικήπ ανιξλϊγηρήπ ςηπ και παοξσριάζξμςαι ξι βαρικέπ αο-

υέπ και η μεθξδξλξγία ρυεδιαρμξϋ και ξογάμχρηπ εκθέρεχμ.    

 

Ζ ρσζήςηρη ξογαμόμεςαι γϋοχ απϊ ςιπ ςοειπ βαρικέπ παοαμέςοξσπ πξσ καθξοί-

ζξσμ κάθε έκθερη: ςα εκθέμαςα, ςξ υόοξ και ςξσπ αμθοόπξσπ/απξδέκςεπ.  

 

Ρςη ρσμέυεια, ξι τξιςήςοιεπ και τξιςηςέπ καλξϋμςαι μα ρυεδιάρξσμ και μα ξογαμό-

ρξσμ μια έκθερη ρε κάπξιξ μξσρείξ ή πξλιςιρςικϊ ίδοσμα ςηπ Αθήμαπ έςρι όρςε μα 

μεςξσριόρξσμ ςη θεχοία ρε ποάνη και μα μπξοέρξσμ μα αρκηθξϋμ ρςιπ ποαγμαςι-

κέπ ρσμθήκεπ σλξπξίηρηπ εμϊπ έογξσ. Ξι τξιςηςέπ αμαλαμβάμξσμ ϊλξσπ ςξσπ οϊ-

λξσπ πξσ είμαι απαοαίςηςξι για ςημ σλξπξίηρη -βήμα ποξπ βήμα- μιαπ έκθερηπ και, 

παοάλληλα, έυξσμ ςημ εσκαιοία μα δξκιμάρξσμ ςιπ δσμάμειπ ςξσπ δημιξσογικά. 

Λέρα απϊ ςημ εκπϊμηρη ςηπ ξμαδικήπ ασςήπ εογαρίαπ, ςξ εογαρςήοιξ καλλιεογεί 

δενιϊςηςεπ ρσμεογαρίαπ και ξμαδικήπ δξσλειάπ και πμεϋμα επαγγελμαςιρμξϋ. 
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Λέυοι ρήμεοα έυξσμ ξογαμχθεί με μεγάλη επιςσυία ςέρρεοιπ εκθέρειπ: 

 «Βσζαμςιμέπ Δπί-Σκέφειπ. 21 τξιςηςέπ παοεμβαίμξσμ ρςξ Βσζαμςιμϊ Λξσ-

ρείξ», Βσζαμςιμϊ και Υοιρςιαμικϊ Λξσρείξ Αθημόμ, Θξϋλιξπ 2008. 

 «Ξ κϋοιξπ Ρλήμαμ δεμ είμαι εδό», Μξμιρμαςικϊ Λξσρείξ / Θλίξσ Λέλαθοξμ, 

Θξϋλιξπ 2009. 

 «Σςη ρκημή ρε καλώ. Λεςαμξοτόρειπ ςξσ αουαίξσ θεάςοξσ: 6ξπ αι. π.Υ. – 

21ξπ αι. μ.Υ.», πξλσυόοξπ πξλιςιρμξϋ «Αθημαψπ», Θξϋμιξπ 2010. 

 Λϊμιμξ έκθεμα «Ζ Αγξοά» ρςξ Οαιδικϊ Λξσρείξ, Τθιμϊπχοξ 2011. 

 

Η ανιξλόγηρη ςξσ εογαρςηοίξσ βαρίζεςαι: 

α) ρςη ρσμεπή και εμεογό ρσμμεςξυή ρςα μαθήμαςα και ςιπ επιρκέφειπ ρε 

εκθέρειπ (20%) 

β) ρςξ βαθμό, ςη ρσμέπεια και ςημ πξιόςηςα ρσμμεςξυήπ καςά ςημ εκπόμηρη 

ςηπ ςελικήπ, ξμαδικήπ εογαρίαπ (80%). 
 

Δμδεικςική Βιβλιξγοατία   

 Γκαζή, Α. – Μικητξοίδξσ, Α. και Λξσρξϋοη Η. «Λια έκθερη για ςα αουαία ελ-
λημικά μαθημαςικά. Ολαίριξ αμάπςσνηπ και μξσρειξλξγικϊπ ρυεδιαρμϊπ», Μξσ-
ρειξλξγία 1, Ξn-line ρςη διεϋθσμρη: www.aegean.gr/culturaltec/museology, 
2004. 

 Γκαζή, Α. και Μικητξοίδξσ, Α. «Ιείμεμα για μξσρεία και εκθέρειπ. Ρημαρία, 
μεθξδξλξγία, μελέςη πεοίπςχρηπ», Μξσρειξλξγία, 2, Ξn-line ρςη διεϋθσμρη: 
http://www.aegean.gr/culturaltec/museology/, 2005. 

 Dean, D. Museum Exhibition. Theory and Practice. London: Routledge, 1998. 

 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: Asso-
ciation of Science-Technology Centers, 1993. 

 Λξϋλιξσ, Λ. και Λπξϋμια, Α. «Λξσρειακέπ εκθέρειπ. Δομημεσςικέπ ποξρεγγί-
ρειπ ρςη μξσρειακή θεχοία και ποακςική» Αουαιξλξγία και Τέυμεπ, 70 (1999), 
53-58. 

 Μικητξοίδξσ, Α. «Άμθοχπξι και Δογαλεία: η εομημεσςική ποξρέγγιρη ςηπ έκ-
θερηπ ςηπ μέαπ έκθερηπ ςξσ Λξσρείξσ Δλλημικήπ Καψκήπ έυμηπ». Τεςοάδια 
Μξσρειξλξγίαπ, 2 (2005), 43-50. 

http://www.aegean.gr/culturaltec/museology
http://www.aegean.gr/culturaltec/museology/
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Δ. Δογαρςήοιξ Ρηςξοικήπ και Κόγξσ 

 

Σπεϋθσμη: Λαοία Ιακαβξϋλια (Αμαπληοόςοια Ιαθηγήςοια) 

Ρσμεογάςεπ - Ρσμςελερςέπ: Οαςοίρια Ιϊκκξοη (Δπίκξσοη Ιαθηγήςοια) 

Δημήςοηπ Μςξϋμαπ (Δ..Δ.Ο.) 

 

 

 

 

ξ Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ (ετενήπ ΔΠΚ) ερςιάζει ειδικά ρςημ Δπικξιμχμι-

ακή Πηςξοική ςξσ Γοαπςξϋ και Οοξτξοικξϋ Κϊγξσ. H γλόρρα και ξ λϊγξπ δεμ ρσ-

μιρςξϋμ εραεί κεκςημέμη και ασςξμϊηςη γμόρη. Απαιςξϋμ ρσμευή ποξρπάθεια για 

ςημ καςάκςηρή ςξσπ, ποξωπξθέςξσμ ρσμευή εμπλξσςιρμϊ ςξσ γλχρρικξϋ κόδικα, 

ϊυι μϊμξ ρςξ επίπεδξ ςξσ λενιλξγίξσ, αλλά και ρςιπ εκλεπςσρμέμεπ ρςοαςηγικέπ και 

ςευμικέπ επικξιμχμίαπ, ξι ξπξίεπ βαρίζξμςαι ποχςαουικά ρςημ ξικειξπξίηρη και δη-

μιξσογική υοήρη ςχμ μξοτξρσμςακςικόμ μηυαμιρμόμ ςηπ γλόρραπ. 
 

Ξ γμχρςικϊπ ποξραμαςξλιρμϊπ ςξσ ΔΠΚ είμαι διςςϊπ. Ατεμϊπ ποξρτέοει μεθξδξλξ-

γικά εογαλεία αμαγμόοιρηπ γλχρρικόμ ςοϊπχμ και αμάλσρηπ λϊγξσ, ατεςέοξσ 

αρκεί ςξσπ τξιςηςέπ ρςημ ρϋμθερη γοαπςξϋ κειμέμξσ πξικιλίαπ ειδόμ. Ζ γλόρρα 

αμαλϋεςαι α) χπ ποξπ ςιπ υοήρειπ ςηπ ρε διατξοεςικά ρσμτοαζϊμεμα (δημξριξ-

γοατία, λξγξςευμία, διατήμιρη), β) χπ ποξπ ςημ επικξιμχμιακή λειςξσογία ςηπ κα-

ςά ςη διάκοιρη ποξτξοικϊπ – γοαπςϊπ λϊγξπ. Για ςη μεθξδξλξγική ποξρπέλαρη 

θεμάςχμ γλχρρικήπ επικξιμχμίαπ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ ΔΠΚ, ατεμϊπ η αμάλσρη 

ςξσ λϊγξσ (discourse analysis), και ατεςέοξσ η θεχοία ςηπ οηςξοικήπ δξμήπ (rhe-

torical structure theory). Διδικϊςεοα θέμαςα πξσ θίγξμςαι είμαι ςα ζηςήμαςα ςχμ 

επικξιμχμιακόμ λειςξσογιόμ ςηπ γλόρραπ, αλλά και ςηπ παοαγχγήπ ςξσ λϊγξσ ρε 

διατξοεςικά επικξιμχμιακά πλαίρια (ηλεκςοξμικά, έμςσπα, ποξτξοικά). 

ςόυξι ςξσ ΔΡΚ 

Ξι ασνημέμεπ απαιςήρειπ για γλχρρική και επικξιμχμιακή ικαμϊςηςα ρςα πλαίρια 

ςχμ ρπξσδόμ, αλλά και ςηπ μελλξμςικήπ απαρυϊληρηπ ςχμ τξιςηςόμ ςξσ μήμα-

ςξπ, επιβάλλξσμ ςη ρσρςημαςική ποξρέγγιρη ρε θεχοηςικϊ και εταομξρμέμξ επί-

πεδξ θεχοιόμ, θεμάςχμ και ποξβλημάςχμ ςηπ άμερηπ και ςηπ διαμερξλαβημέμηπ 

γλχρρικήπ επικξιμχμίαπ. Ρςϊυξπ ςξσ ΔΠΚ είμαι η αμάπςσνη θεμελιχδόμ ςξμέχμ ςηπ 

γλχρρικήπ ικαμϊςηςαπ και επάοκειαπ ςχμ τξιςηςόμ. Ωπ εκ ςξϋςξσ ςξ ΔΠΚ απεσθϋ-
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μεςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ τξιςηςέπ ςξσ μήμαςξπ και ςχμ ςοιόμ καςεσθϋμρεχμ. Οεοαι-

ςέοχ ρςϊυξι ςξσ ΔΠΚ είμαι ξι ενήπ: 

 

1)  Ζ επατή με βαρικέπ έμμξιεπ και ποξρεγγίρειπ ρςημ αμάλσρη λϊγξσ 

2)  Ζ αμάπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ κχδικξπξίηρηπ και απξκχδικξπξίηρηπ ςχμ 

γλχρρικόμ μημσμάςχμ ρε γοαπςϊ και ποξτξοικϊ λϊγξ 

3)  Ζ ρσρςημαςική καςαμϊηρη ςχμ ρυέρεχμ αμάμερα ρςη γλχρρική παοέμβαρη, 

ςημ επικξιμχμία και ςα ΛΛΔ 

4)  Ζ αμαγμόοιρη και η διεοεϋμηρη ςχμ οηςξοικόμ ρςαθεοόμ ρε πξικιλία κειμέ-

μχμ 

5) Ζ καςαμϊηρη ςχμ μη λεκςικόμ, παοαγλχρρικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ γλχρ-

ρικήπ έκτοαρηπ 

6) Ξ επαοκήπ υειοιρμϊπ ςξσ ποξτξοικξϋ και γοαπςξϋ λϊγξσ 

Οογάμωρη ςξσ ΔΡΚ 

 Δογαρςηοιακέπ αρκήρειπ. Ρσρςημαςική εταομξγή ςχμ θεχοηςικόμ μξμςέ-

λχμ αμάλσρηπ πξσ διδάρκξμςαι ρςιπ διατξοεςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ 

ΔΠΚ 

 Ξμάδεπ εογαρίαπ, ασςϊμξμη διεκπεοαίχρη μικοόμ πιλξςικόμ εοεσμόμ απϊ 

ςξσπ τξιςηςέπ 

 Οοξτξοικέπ παοξσριάρειπ εογαριόμ 

 Δπιλεκςική σπξρςήοινη ςχμ μαθημάςχμ με ςη υοήρη Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξ-

γιρςόμ 

 Αρκήρειπ γοατήπ και ϋτξσπ 

Δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ΔΡΚ 

 Ξογάμχρη ρεμιμαοιακόμ μαθημάςχμ απϊ ειδικξϋπ επιρςήμξμεπ 

 Απϊ ςξ 1999, διαδικςσακή έκδξρη ςξσ ηλεκςοξμικξϋ, πεοιξδικξϋ Lapsus 

Linguae ρε δϋξ γλόρρεπ (ελλημικά και αγγλικά) και με γεμικϊςεοξ ποξρα-

μαςξλιρμϊ ςξ πξλιςιρςικϊ οεπξοςάζ 

 Διξογάμχρη αγόμχμ αμςιλξγίαπ (debates) για επίκαιοα θέμαςα 

 Οοξβξλή ξπςικξϋ σλικξϋ ρυεςικξϋ με ςα πεοιευϊμεμα ρπξσδόμ ςξσ ΔΠΚ 

 Διαλένειπ απϊ ειδικξϋπ, ημεοίδεπ ρυεςικέπ με ςα πεοιευϊμεμα ρπξσδόμ ςξσ 

ΔΠΚ 
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Σοόπξπ Ανιξλόγηρηπ 

Ζ επίδξρη ςχμ τξιςηςόμ ανιξλξγείςαι βάρει ςχμ ενήπ κοιςηοίχμ: 

1) Οοξτξοικέπ Οαοξσριάρειπ 

2) Γοαπςή Δνέςαρη 

3) Ρϋμςξμεπ Αρκήρειπ και Δογαρίεπ καςά ςημ διάοκεια ςξσ Δναμήμξσ 

4) Δμεογϊπ ρσμμεςξυή ρςα εογαρςηοιακά και θεχοηςικά μαθήμαςα ςξσ ΔΠΚ 

 

Ηεμαςικέπ Δμόςηςεπ αμά ενάμημξ 

Ε΄ Εξάμηνο: Επγαςσήπιο Ρησοπικήρ και Λόγοτ Ι 

Ζ Γλώρρα ρςα Λέρα 

 Λέθξδξι αμάλσρηπ ςξσ λϊγξσ ςχμ μέρχμ. Ζ «κοιςική αμάλσρη λϊγξσ» 

 Ιείμεμξ, πεοικείμεμξ (context), ρσγκείμεμξ (cotext) 

 Ιειμεμικά είδη ρςξ λϊγξ ςχμ μέρχμ 

 Γοαπςϊπ, ποξτξοικϊπ και ηλεκςοξμικϊπ λϊγξπ 

 ξ ταιμϊμεμξ ςηπ μξοτξλξγικήπ πξικιλίαπ ρςξμ δημξριξγοατικϊ λϊγξ 

 

 

ΣΤ΄ Εξάμηνο: Επγαςσήπιο Ρησοπικήρ και Λόγοτ ΙΙ 

Ζ Γξηςεσςική Πειθώ 

 έυμη και ςευμικέπ ςηπ πειθξϋπ. Απϊπειοεπ ξοιρμξϋ 

 Κεκςική διαμάυη (debate). Θρςξοικϊ, δξμή, ςευμική 

 Δπιυείοημα και επαγχγικϊπ ρσλλξγιρμϊπ 

 α γλχρρικά υαοακςηοιρςικά ςηπ γξηςεσςικήπ πειθξϋπ ρςη γλόρρα ςηπ δι-

ατήμιρηπ 

 Ρςοαςηγικέπ εμπλξκήπ ςξσ απξδέκςη 

 Ζ έμμξια ςξσ Όφξσπ ρςξ λϊγξ (Κξγγίμξπ) 

 

Ζ΄ Εξάμηνο: Επγαςσήπιο Ρησοπικήρ και Λόγοτ ΙΙΙ 

Ατηγημαςική Ηεωοία και Ποάνη 

 Ατηγημαςικϊπ vs. μη ατηγημαςικϊπ ςοϊπξπ 



 

 

 

74 

74 

 Εηςήμαςα μεθξδξλξγίαπ ρςημ αμάλσρη ςηπ ατήγηρηπ 

 Ξ ξοιρμϊπ ςξσ ελάυιρςξσ ατηγήμαςξπ 

 Ατηγημαςικέπ ακξλξσθίεπ ρςξ λϊγξ 

 α ρημάδια ςξσ «ερϋ» ή ξ δέκςηπ ρςημ ατήγηρη 

 Ζ μξοτξλξγία ςξσ παοαμσθιξϋ καςά ςξμ V. Propp 

 Οξλστχμικϊςηςα και ατήγηρη ρςημ ειδηρεξγοατία 

 Οαοαδειγμαςική αμάλσρη ατηγημαςικόμ κειμέμχμ 

 

Ρςξ ΔΠΚ έυξσμ διδάνει και πξικιλξςοϊπχπ ρσμειρτέοει μεςανϋ άλλχμ και ξι Λ. Ια-

κοιδή (Οαμ/μιξ Αθημόμ), Γ. Λικοϊπ (ΘΔΚ), Α. Οοχςϊπαππαπ (ΘΔΚ), Ρ. Λξρυξμάπ 

(Οαμ/μιξ Αθημόμ), Δ. Ρπαθάοαπ (Οαμ/μιξ Αθημόμ), Β. Κέκκα (Οαμ/μιξ Αθημόμ), 

Γ. Ιαςρξϋδα (Οαμ/μιξ Αθημόμ), Γ. Ρκαοπέλξπ, Δ. Δημηοξϋληπ, Ρ. Πξζάμηπ, Δ. 

Μςξϋμαπ, Ο. Ιϊκκξοη (Οάμςειξ Οαμ/μιξ). 

Βιβλιξγοατία 

 Bell Allξn. The Language of News Media. Oxford: Blackwell, 1991. 

 Charaudeau P. & D. Maingueneau (επιμ.). Dictionnaire d’analyse du 

discours. Paris: Ēditions du Seuil, 2002. 

 Fairclough Norman. Media Discourse. London: Arnold, 1995. 

 Γξϋςρξπ Δ., Γεχογακξπξϋλξσ Α. Κείμεμξ και Δπικξιμχμία. Αθήμα: Δλ-

λημικά Γοάμμαςα, 1999. 

 Halliday M.A.K. & R. Hasan. Language, context and text: aspects of 

language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University 
Press, 1989. 

 Ιακαβξϋλια Λαοία. Μελέςεπ για ςξμ ατηγημαςικό λόγξ. Αθήμα: Φσυξ-
γιϊπ, 2003. 

 Lavoinne Yves. Η γλώρρα ςχμ μέρχμ εμημέοχρηπ. Λςτ. Ο. Οξλίςηπ. 

Ηερραλξμίκη: Ίδοσμα Λαμ. οιαμςατσλλίδη, 2004. 

 Κξγγίμξσ Διξμσρίξσ. Πεοί Ύφξσπ. Δομ. έκδξρη Λ. Ε. Ιξπιδάκηπ. Ζοά-

κλειξ: Βικελαία Δημξςική Βιβλιξθήκη, 1990. 

 Quintillian (1921-1933). The Institutio Oratoria of Quintillian. Trans-
lated by H.E. Butler. Loeb Classical Library. New York: G.P. Putnam's 

Sons. 

 Ricoeur Paul. Η ατηγημαςική λειςξσογία. Αθήμα: Ιαοδαμίςρα, 1990. 

 Tannen Deborah. Talking Voices: Repetition, Dialogue and Imagery in 

Conversational Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 1989 

 Wodak Ruth (επιμ.). Language, Power and Ideology. Studies in Political 
Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Compa-

ny, 1989. 
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ΔΡΔΤΜΖΣΘΙΔ ΙΑΘ ΑΚΚΔ ΑΜΣΘΠΡΟΩΠΔΤΣΘΙΔ ΔΡΑΣΖΡΘΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΘΟΤ ΔΠΘΙΟΘΜΩΜΘΑ, ΛΔΩΜ ΙΑΘ ΠΟΚΘΣΘΛΟΤ [MEDIA LAB] 

 

ξ Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ  [Media Lab] αρυξλείςαι ρσ-

ρςημαςικά με ςημ έοεσμα και έυει σλξπξιήρει μία ρειοά ποξγοαμμάςχμ και δοα-

ρςηοιξςήςχμ (παοαγχγέπ, εκδηλόρειπ κ.α.) Αματέοξμςαι αμαλσςικϊςεοα ξι πιξ 

αμςιποξρχπεσςικέπ απϊ ασςέπ. 

 

 

2011 

 

 

 

Απϊ ςιπ 6 έχπ και ςιπ 9 Αποιλίξσ 2011, ςξ Δογαρςήοιξ Μέχμ ευμξλξγιόμ 

ςξσ μήμαςξπ ρε ρσμεογαρία με ςξ IT-University ςηπ Ιξπεγυάγηπ, ςξ Οαμε-

πιρςήμιξ ςξσ Potsdam και ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςξσ ρλξ διξογάμχρε ςξ 5ξ Διε-

θμέπ Διεπιρςημξμικϊ ρσμέδοιξ “Philosophy of Computer Games” 2011. Για 

ςέρρεοιπ μέοεπ, Game Developers, θεχοηςικξί, τιλϊρξτξι, εοεσμηςέπ ςηπ 

Δλλάδαπ και ςξσ ενχςεοικξϋ ποξρέγγιραμ κοιςικά ςα computer και video 

games, ϊπχπ και ςα λεγϊμεμα MMORPGs.  

 

Ξι ςοειπ ποόςεπ μέοεπ είυαμ ρατή τιλξρξτι-

κϊ/θεχοηςικϊ υαοακςήοα, ρε αμςίθερη με ςημ ςέςαοςη 

ημέοα ϊπξσ ςξ εμδιατέοξμ ρςοάτηκε ρε πιξ ςευμικά 

ζηςήμαςα, παοξσριάρειπ παιυμιδιόμ, game develop-

ment issues, ζηςήμαςα εταομξγήπ κςλ. 

 

ξ ρσμέδοιξ πλαιριόθηκε απϊ μια ρειοά παοάλλημλχμ εκδηλόρεχμ, ϊπχπ 
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workshop ςξσ Ηάμξσ ρίλη, με ςίςλξ “he Art of Concept Art”, ρε ρσμεο-

γαρία με ςξ Comicdom Con Athens 2011. 

 

ξ ρσμέδοιξ απξςέλερε ρημείξ απξςϋπχρηπ ςχμ ενελίνεχμ ρςξ μεξρϋρςαςξ 

πεδίξ ςχμ ηλεκςοξμικόμ παιυμιδιόμ, ρημείξ αματξοάπ για ςημ ποξόθηρη 

ςηπ έοεσμαπ και ςηπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ ακαδημαψκόμ και επαγγελμα-

ςιόμ ςηπ Δλλάδαπ και ςξσ ενχςεοικξϋ, καθόπ και ρημείξ έλνηπ ϊλχμ εκεί-

μχμ- εοαριςευμόμ, παιυςόμ ή απλά εμδιατεοξμέμχμ- ξι ξπξίξι μέυοι ποϊ-

ρταςα απξςελξϋραμ ςξ ριχπηλϊ κξιμϊ ςηπ gaming κξσλςξϋοαπ.  

 

 

2010 

 

 ςη ρκημή ρε καλώ. Λεςαμξοτώρειπ ςξσ αουαίξσ θεάςοξσ: 6ξπ αι. π.Φ. 

– 21ξπ αι. μ.Φ. 

 

Ρςξ πλαίριξ ςξσ Δογαρςηοίξσ Οξλιςιρμξϋ ςξσ Ζ΄ εναμήμξσ με θέμα «Ρυεδι-

αρμϊπ και Ξογάμχρη Δκθέρεχμ», ςξ ξπξίξ διδάρκεςαι απϊ ςη λέκςξοα 

μξσρειξλξγίαπ Αμδοξμάυη Γκαζή ρςημ καςεϋθσμρη «Οξλιςιρμϊπ και Οξλιςι-

ρςική Διαυείοιρη» ςξσ μήμαςξπ, ξι ρσμμεςέυξσρεπ τξιςήςοιεπ αμέλαβαμ χπ 

ξμαδική εογαρία ςη διξογάμχρη έκθερηπ ρςξμ πξλσυόοξ πξλιςιρμξϋ Αθη-

μαψπ (4 - 13 Θξσμίξσ 2010). 

 

Ζ έκθερη, με ςίςλξ «Ρςη ρκημή ρε καλό. Λεςαμξοτόρειπ ςξσ αουαίξσ θεά-

ςοξσ: 6ξπ αι. π.Υ. – 21ξπ αι. μ.Υ.», εμςαρρϊςαμ ρςιπ εκδηλόρειπ πξσ ρσμϊ-

δεσραμ διεθμέπ ρσμέδοιξ σπϊ ςημ αιγίδα ςηπ UNESCO με ςίςλξ «Ηεαςοική 

Λερϊγειξπ: υόοξι, έογα, παοαδϊρειπ» πξσ διξογάμχρε ρςξμ ίδιξ υόοξ ξ 

καθηγηςήπ Γιάγκξπ Αμδοεάδηπ. 

 

Λέρα απϊ ατίρεπ, ποξγοάμμαςα παοαρςάρεχμ, μάρκεπ, μακέςεπ, ρυέδια 

κξσρςξσμιόμ, βίμςεξ, φητιακά εκθέμαςα, καςαρκεσέπ, βιμςεξρκξπημέμεπ 

παοαρςάρειπ αουαίξσ δοάμαςξπ και άλλα, ξι επιρκέπςεπ καλξϋμςαμ μα κά-

μξσμ έμα ςανίδι, ρςημ πξοεία ςξσ ξπξίξσ ρσμαμςξϋραμ θέαςοα, υόοεπ, έο-

γα, παοαρςάρειπ, ηθξπξιξϋπ, ρκημξθέςεπ, ρκημξγοάτξσπ, εμδσμαςξλϊ-

γξσπ και θεαςέπ και καλξϋμςαμ μα αμαοχςηθξϋμ: Γιαςί ρςξμ 21ξ αιόμα ανί-

ζει μα αρυξλξϋμαρςε με ςημ αουαία ελλημική δοαμαςξσογία; ι ρημαίμξσμ 
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ςα έογα ασςά για εμάπ ρήμεοα; Οξιεπ είμαι ξι «ρυξλέπ» χπ ποξπ ςιπ παοα-

ρςάρειπ αουαίξσ δοάμαςξπ ρςημ Δλλάδα; Οξιξι είμαι ξι ρημαμςικϊςεοξι υό-

οξι αουαίχμ θεάςοχμ ρςη Λερϊγειξ; Οοέπει μα διαςηοξϋμε ςα αουαία θέα-

ςοα χπ μμημεία ή χπ ζχμςαμξϋπ υόοξσπ; 

 

ξ σλικϊ ςηπ έκθερηπ παοαυχοήθηκε απϊ αουεία και ιδιόςεπ (π.υ. Ηεαςοι-

κϊ Λξσρείξ, Ηέαςοξ έυμηπ, ΙΗΒΔ, Λξσρείξ Λπεμάκη, Ίδοσμα Λείζξμξπ Δλ-

λημιρμξϋ, Δ.Κ.Θ.Α., ΔΠ, Θχάμμα Οαπαμςχμίξσ, Γιάμμη Λεςζικότ, Λάμξ Οξ-

μςικάκη, Λαοία Ρςέτχρη, κ.ά.), έπειςα απϊ εκςεςαμέμη έοεσμα. Οαοάλλη-

λα, ϊμχπ, ξι τξιςήςοιεπ δημιξϋογηραμ καςαρκεσέπ, φητιακά εκθέμαςα και 

βίμςεξ, και έδχραμ ςξ δικϊ ςξσπ μεαμικϊ ρςίγμα ρςημ έκθερη.  

 

Ζ έκθερη απέρπαρε θεομέπ και εμθξσριόδειπ κοιςικέπ ςϊρξ απϊ αμθοόπξσπ 

ςξσ θεάςοξσ (ηθξπξιξϋπ, ρκημξθέςεπ, θεαςοξλϊγξσπ, εικαρςικξϋπ) ϊρξ και 

απϊ ςξ εσοϋςεοξ κξιμϊ.  

 

 
 

 



 

 

 

78 

78 

2009 

 

 Ρςξ πλαίριξ ςξσ εογαρςηοιακξϋ μαθήμαςξπ με ςίςλξ «Ρυεδιαρμϊπ και Ξογά-

μχρη Δκθέρεχμ» με επιρςημξμική επίβλεφη ςηπ Αμδοξμάυηπ Γκαζή, Κέ-

κςξοξπ Λξσρειξλξγίαπ ρςξ μήμα, ξι τξιςήςοιεπ και ξι τξιςηςέπ ςξσ Ζ΄ 

εναμήμξσ ρςημ καςεϋθσμρη «Οξλιςιρμϊπ και Οξλιςιρςική Διαυείοιρη» διξο-

γάμχραμ πεοιξδική έκθερη με ςίςλξ «Ξ κϋοιξπ Ρλήμαμ δεμ είμαι εδό» ρςξ 

Μξμιρμαςικϊ Λξσρείξ απϊ 6-30 Θξσλίξσ 2009.  

 

 

 Ζ Γεμική Γοαμμαςεία Δπικξιμχμίαπ - Γεμική Γοαμμαςεία Δμημέοχρηπ θέ-

ρπιρε ςξ 2006 «Βοαβείξ Αοιρςείαπ για ςημ «Αρκηρη Οοξρξμξίχρηπ Δια-

υείοιρηπ Ιοίρηπ» ρε αοιρςεϋραμςεπ τξιςηςέπ και τξιςήςοιεπ ςξσ Δογα-

ρςηοίξσ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ. Ζ άρκηρη ποξρξμξίχρηπ 

είμαι η κξοϋτχρη ςξσ Λαθήμαςξπ «Διαυείοιρη Ιοίρεχμ» πξσ διενάγεςαι 

ρςξ ϊγδξξ ενάμημχμ ρπξσδόμ  με σπεϋθσμεπ διδαρκαλίαπ ςημ Δπ. Ια-

θηγήςοια Λπέςςσ ρακαοέρςξσ και ςημ κ. Λάμια Νέμξσ, Διεσθϋμξσρα 

Ρϋμβξσλξ ςηπ εςαιοίαπ Reliant Communications.  Ζ απξμξμή ςχμ Βοα-

βείχμ ρημαςξδξςεί ςη ρσμεογαρία ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δπικξιμχμί-

απ - Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δμημέοχρηπ με ςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και 

Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ςξσ μήμαςξπ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ, 

πξσ έυει χπ ρςϊυξ, ατεμϊπ ςημ αμάδεινη ςηπ ρημαρίαπ ςηπ εκπαίδεσρηπ 

τξιςηςόμ και μελλξμςικόμ ρςελευόμ επικξιμχμίαπ και δημξριξγοατίαπ 
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ρε θέμαςα διαυείοιρηπ κοίρηπ και ατεςέοξσ ςημ σπξρςήοινη ςξσ αμςί-

ρςξιυξσ εκπαιδεσςικξϋ καιμξςϊμξσ παμεπιρςημιακξϋ ποξγοάμμαςξπ. 

ξμ Ξκςόβοιξ 2009 θα ποαγμαςξπξιηθεί η ςέςαοςη βοάβεσρη για ςημ 

άρκηρη ποξρξμξίχρηπ διαυείοιρηπ κοίρηπ πξσ έγιμε ςξμ Θξϋμιξ 2009  με 

θέμα «Ζ μέα γοίππη». ξμ Ξκςόβοιξ 2008 ποαγμαςξπξιήθηκε η ςοίςη 

βοάβεσρη για ςημ άρκηρη ποξρξμξίχρηπ διαυείοιρηπ κοίρηπ με θέμα 

«Ιοίρη ρςξ θέμα ςηπ παοαγχγήπ και διάθερηπ ςξσ βιξλξγικξϋ γάλα-

κςξπ». Ζ δεϋςεοη βοάβεσρη ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ εςάοςη 11 Θξσλίξσ 

2007 για ςημ άρκηρη ποξρξμξίχρη διαυείοιρηπ κοίρηπ με θέμα «α 

Οοξρχπικά Δεδξμέμα». Ζ ποόςη βοάβεσρη ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ ε-

ςάοςη 22 Μξεμβοίξσ 2006 για ςημ άρκηρη ποξρξμξίχρηπ διαυείοιρηπ 

κοίρηπ με θέμα «Ζ Μϊρξπ ςχμ Οςημόμ». 

 

2008 

 

 Ρεμιμάοιξ ςξσ chairman ςξσ Journalism‟s Department ςξσ Οαμεπιρςη-

μίξσ ςηπ Βξρςόμηπ Lou Urenek ρςξ πλαίριξ ςξσ Δημξριξγοατικξϋ Δο-

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

ism ρςιπ 12 Θξσμίξσ. 

 

 Ξι τξιςήςοιεπ και ξι τξιςηςέπ ςξσ H΄ εναμήμξσ ςξσ Οξλιςιρςικξϋ Δογα-

ρςηοίξσ ςξσ μήμαςξπ διξογάμχραμ ςημ έκθερη «Βσζαμςιμέπ Δπί – Ρκέ-

φειπ - 21 τξιςηςέπ παοεμβαίμξσμ ρςξ Βσζαμςιμό & Χοιρςιαμικό Μξσρείξ» 

ρςξ Βσζαμςιμϊ & Υοιρςιαμικϊ Λξσρείξ απϊ ςιπ 8 έχπ ςιπ 21 Θξσλίξσ 2008. 

Ζ έκθερη διξογαμόθηκε ρςξ πλαίριξ ςξσ εογαρςηοιακξϋ μαθήμαςξπ 

«Ρυεδιαρμϊπ και Ξογάμχρη Δκθέρεχμ» με επιρςημξμική επίβλεφη ςηπ 

Αμδοξμάυηπ Γκαζή, Κέκςξοξπ Λξσρειξλξγίαπ ρςξ μήμα.   

 

 

2007 

 Ρςξ πλαίριξ ςξσ Δογαρςηοίξσ Δημξριξγοατίαπ VII (διδάρκχμ Μίκξπ 

Λπακξσμάκηπ) ποξρκλήθηκε για ρεμιμάοιξ o αμεοικαμϊπ δημξριξγοά-

τξπ και καθηγηςήπ δημξριξγοατίαπ Lou Ureneck, chairman ςξσ Boston 

University‟s Journalism Department. ξ ρεμιμάοιξ έγιμε ρςιπ 23 Λαΐξσ 

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

their Impact on News Coverage at Home and Abroad”.   
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 Έοεσμα για ςημ σπεϋθσμη καςαμάλχρη και ςημ εςαιοική κξιμχμική εσ-

θϋμη. Αμακξιμόρειπ ςχμ εςήριχμ απξςελερμάςχμ για ςα απξςελέ-ρμαςα 

ςηπ ελλημικήπ έοεσμαπ: Ζ έοεσμα ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ 2006 απξ ςξ Θμ-

ρςιςξϋςξ Δπικξιμχμίαπ και ςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ 

Ρυέρεχμ/Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ, ρε ρσμεο-

γαρία με ςημ εςαιοία εοεσμόμ MRB Hellas, ρςξ πλαίριξ ςηπ παγκϊρμιαπ 

έοεσμαπ πξσ διανάγει εςηρίχπ η GlobeScan Inc., ρε 22 υόοεπ και ρςιπ 

πέμςε ηπείοξσπ. Ζ έοεσμα διενήυθη απϊ 30 Μξεμβοίξσ έχπ 9 Δεκεμβοί-

ξσ 2006, ρε δείγμα 1.000 πξλιςόμ, αμςιποξρχπεσςικϊ ςξσ ελλημικξϋ 

πληθσρμξϋ, ρε ηλικίεπ έμχ ςχμ 15 εςόμ, με ςη μεθξδξλξγία ςηπ ςηλε-

τχμικήπ ρσμέμςεσνηπ και ςη υοήρη δξμημέμξσ εοχςημαςξλξγίξσ. α 

απξςελέρμαςα ςηπ έοεσμαπ παοξσριάρςηκαμ ρςιπ 24 Αποιλίξσ 2007 ρε 

δημϊρια εκδήλχρη ρςξ «Λέγαοξ Ιαοαςζάπ» ρςημ Δθμική οάπεζα. 

 

Δπιρςημξμική σπεϋθσμη: Λπέςςσ ρακαοέρςξσ, Δπίκξσοη Ιαθηγήςοια, 

Σπεϋθσμη ςξσ Δογαρςηοίξσ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ και μέ-

λξπ ςξσ Δ. Ρ. και ςηπ Δπιςοξπήπ Δοεσμόμ και Λελεςόμ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ 

Δπικξιμχμίαπ. 

 

 

2006 

 

 ξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ρε ρσμεογαρία με ςημ 

εςαιοία αλκξξλξϋυχμ πξςόμ Diageo Δλλάπ ξλξκλήοχραμ ςημ παοαγχγή 

ςξσ εκπαιδεσςικξϋ CD-ROM “Al-Code – ι μεςοάει ρςη διαρκέδαρη”, ςξ 

ξπξίξ απεσθϋμεςαι ρςη τξιςηςική κξιμϊςηςα και πεοιλαμβάμει πληοξτξ-

οίεπ ρυεςικά με ςημ καςαμάλχρη αλκξϊλ, αματέοεςαι ρςξσπ κιμδϋμξσπ 

πξσ ρσμεπάγεςαι η σπέομεςοη καςαμάλχρη για ςημ σγεία και ςημ αρτά-

λεια και ποξςείμει ποακςικξϋπ ςοϊπξσπ σιξθέςηρηπ ςξσ «μέςοξσ», πξσ μα 

είμαι ρσμβαςξί με ςξμ ςοϊπξ ζχήπ ςχμ μέχμ. ημ πιρςξπξίηρη ςηπ εγκσ-

οϊςηςαπ και ςηπ ακοίβειαπ ςχμ ιαςοικόμ πληοξτξοιόμ πξσ  πεοιλαμβά-

μξμςαι ρςξ CD-ROM αμέλαβε η Δλλημική Δςαιοία Ιξιμχμικήπ Οαιδιαςοικήπ 

και ςξ Ιέμςοξ Έοεσμαπ και Οοϊληφηπ Αςσυημάςχμ (ΙΔΟΑ). Ζ αμάπςσνη 

ςξσ CD-ROM (ρυεδιαρμϊπ, έοεσμα, ποόςη πιλξςική έκδξρη και ανιξλϊγη-

ρη με πξιξςική έοεσμα, αμαμϊοτχρη και παοαγχγή ςηπ δεϋςεοηπ αμα-

θεχοημέμηπ έκδξρηπ) διήοκερε πεοίπξσ δσξ υοϊμια. Ζ κξιμή ποχςξβξσ-
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λία ςξσ Δογαρςηοίξσ Δπικξιμχμίαπ Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ και ςηπ Diageo 

Δλλάπ εμςάρρεςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ κξιμχμικήπ σπεσθσμϊςηςαπ πξσ θέλξσ-

με μα επιδεικμϋξσμε αμτϊςεοξι ξι ρσμεογαζϊμεμξι τξοείπ. ξ εκπαιδεσ-

ςικϊ CD-ROM έυει ήδη διαμεμηθεί ρςημ πιλξςική ςξσ μξοτή ρςξσπ τξιςη-

ςέπ ςξσ Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ. Ρςημ μέα ακαδημαψκή υοξμιά (2006-7) 

θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ παοξσριάρειπ και θα ακξλξσθήρει η διαμξμή ςξσ 

CD-ROM ρε παμεπιρςήμια ϊληπ ςηπ υόοαπ. Δπιρςημξμική σπεϋθσμη: Λπ. 

ρακαοέρςξσ, Δπίκ. Ιαθηγήςοια. Λέλη εοεσμηςικήπ και ρσμςακςικήπ ξ-

μάδαπ ςξσ Δογαρςηοίξσ: Κέκςχο Λ. Λιυαηλίδξσ, Σπξφήτια Διδάκςχο: Ε. 

Ληλιξπξϋλξσ, Τξιςηςέπ: Δ. Ιξκκαλιάοηπ, Ο. Ιξσοξσπάκηπ, Θ. Κϊη, Λ. 

Λσοθιαμξϋ. 

 

 Έοεσμα με θέμα «Ιαιμξςξμία και ελλημικϊπ επιυειοημαςικϊπ υόοξπ». Ζ 

έοεσμα ποαγμαςξπξιήθηκε απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ Δπικξιμχμίαπ και ςξ Δο-

γαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ρε ρσμεογαρία με ςημ ε-

ςαιοία εοεσμόμ QED. α απξςελέρμαςα παοξσριάρςηκαμ ρε εκδήλχρη 

ρςξ μξσρείξ Λπεμάκη ρςιπ 21 Λαοςίξσ 2006. Δπιρςημξμικϊπ σπεϋθσμξπ: 

Γιόογξπ – Λιυαήλ Ιλήμηπ, Κέκςξοαπ. 

 

 ξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ξογάμχρε για δεϋςεοη ρσμευή υοξμιά 

ςξ Βαλκαμικϊ Τϊοξσμ ρςημ Ιαβάλα για ςημ Δπικξιμχμία. Ρςη δεϋςεοη 

ρσμάμςηρη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε 10-14 Θξσλίξσ 2006 ρσμμεςείυαμ 70 

πεοίπξσ δημξριξγοάτξι, ακαδημαψκξί και τξιςηςέπ απϊ 9 Οαμεπιρςημι-

ακά μήμαςα Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Δημξριξγοατίαπ απϊ ςημ  Αλβα-

μία, ςη Βξσλγαοία, ςημ  Δλλάδα, ςημ Πξσμαμία και ςημ ξσοκία. ξ Δο-

γαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ εκποξρχπήθηκε απϊ τξιςηςέπ ςξσ Ρ‟ Δνα-

μήμξσ. 

 

 ξ Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ρε ρσμεογαρία με ςξμ ειδικϊ επι-

ρςήμξμα ρε αγόμεπ αμςιλξγίαπ (debate) Δ. Οξλσυοξμίδη (Οαμ/μιξ Αθη-

μόμ) ξογάμχρε αγόμεπ αμςιλξγίαπ, ρςξσπ ξπξίξσπ ρσμμεςείυαμ ξι τξι-

ςηςέπ ςξσ Ρς‟ Δναμήμξσ. Τξιςηςέπ ςξσ Ρς‟ εναμήμξσ ςξσ Δογαρςηοίξσ 

Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ρσμμεςείυαμ ρςημ ςηλεξπςική εκπξμπή αμςιλξγίαπ 

«Κξγξμαυίεπ» (Δ 1, 2006), ϊπχπ επίρηπ ξογάμχραμ και ίδοσραμ  ςξμ 

Πηςξοικϊ μιλξ ςξσ Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ. 
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 COMICDOM con Athens 2006 (6 και 7 Λαΐξσ 2006). Ρσμδιξογάμχρη ςξσ 

Δογαρςηοίξσ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ με ςημ COMICDOM 

και ςημ Δλλημξαμεοικαμική Έμχρη εμϊπ πξλσ-γεγξμϊςξπ για ςα κϊμικπ 

με ςίςλξ COMICDOM con Athens 2006. Ρςξ πλαίριξ ςηπ COMICDOM ςξ 

Δογαρςήοιξ Δπικξιμχμίαπ, Λέρχμ και Οξλιςιρμξϋ διξογάμχρε ημεοίδα 

με ςίςλξ: «Αμαπαοαρςάρειπ Ζθικήπ και Ιξιμχμικήπ Σπεσθσμϊςηςαπ ςχμ 

Δπιυειοήρεχμ και ςχμ Λέρχμ Δπικξιμχμίαπ ρςα Ιϊμικπ». Δπιρςημξμικξί 

σπεϋθσμξι: Ιαθηγηςήπ Δ. Οξςαμιάμξπ, Δπίκ. Ιαθηγήςοια Λπ. ρακαοέ-

ρςξσ, Σπξφήτια Διδάκςχο Κ. ρεμέ. 

 

 Ρε ρσμεογαρία με ςξ Δσοχπαψκϊ Οξλιςιρςικϊ Ιέμςοξ Δελτόμ και ςξ Ιξι-

μξςικϊ Οοϊγοαμμα COST ςξ Media Lab ςξσ ΔΛΟΞ  διξογάμχρε διεθμέπ 

ρσμέδοιξ ρςξσπ Δελτξϋπ απϊ 26 έχπ 28 Αποιλίξσ 2006 με θέμα «Ζ Δπί-

δοαρη ςξσ Διαδικςϋξσ ρςα Λέρα Δπικξιμχμίαπ ρςημ Δσοόπη». ξ ρσμέ-

δοιξ πεοιελάμβαμε 12 θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ξι ξπξίεπ παοξσριάρςηκαμ ρε 

29 ρσμεδοίεπ. Ρσμξλικά παοξσριάρςηκαμ 71 επιρςημξμικέπ εογαρίεπ, 

εμό ξογαμόθηκε και ρσζήςηρη ρςοξγγσλήπ ςοάπεζαπ ρυεςικά με ςη 

ρςοαςηγική ςχμ ελλημικόμ επιυειοήρεχμ Λέρχμ ρςξ διαδίκςσξ. Ξι ρσμ-

μεςέυξμςεπ νεπέοαραμ ςα 120 άςξμα ποξεουϊμεμξι απϊ 53 Οαμεπιρςήμια 

ςηπ Δσοόπηπ και ςηπ Ασρςοαλίαπ. 

 

 ξ Forum of European Journalism Students Greece διξογάμχρε ςξ εςή-

ριξ ρσμέδοιξ ςξσ ξογαμιρμξϋ ρςημ Αθήμα απϊ ςιπ 14-19 Αποιλίξσ ςξσ 

2006 σπϊ ςημ Αιγίδα ςξσ Media Lab ςξσ ΔΛΟΞ. Ρςξ ρσμέδοιξ  ρσμμε-

ςείυαμ 150 μέξι δημξριξγοάτξι απϊ ξλϊκληοη ςημ εσοχπαψκή ήπειοξ. 

ξ ποϊγοαμμα πεοιελάμβαμε διαλένειπ και ξμιλίεπ απϊ διακεκοιμέμξσπ 

Έλλημεπ και νέμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ και 

ακαδημαψκξϋπ καθηγηςέπ, ειδικά διαμξοτχμέμα εογαρςήοια, επιρκέ-

φειπ ρε αουαιξλξγικέπ ςξπξθερίεπ, ρε μέρα επικξιμχμίαπ, καθόπ και ρε 

ακαδημαψκά ιδοϋμαςα πξσ ποξχθξϋμ θέμαςα δημξριξγοατίαπ, εμημέ-

οχρηπ και επικξιμχμίαπ. ξ κεμςοικϊ θέμα ςξσ ρσμεδοίξσ  ήςαμ "Media 

Ethics", βαριρμέμξ ρςξ αοιρςξςελικϊ ςοίπςσυξ «Ήθξπ-Οάθξπ-Κϊγξπ». 

 

 ξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ποξρκάλερε ςξμ διακεκοιμέμξ Αμεοι-

καμϊ δημξριξγοάτξ  Λπιλ Ιϊβαςπ, ρσγγοατέα ςξσ διεθμξϋπ μπερς ρέ-
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λεο The elements of Journalism, ξ ξπξίξπ ρςιπ 8 Λαοςίξσ 2006, έδχρε 

κλειρςϊ ρεμιμάοιξ (workshop) για ςξσπ τξιςηςέπ ςξσ Ζ‟ εναμήμξσ. 

 

 ξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ρε ρσμεογαρία με ςιπ εκδϊρειπ Ιαρςα-

μιόςη, διξογάμχρε ρςξ αμτιθέαςοξ ςξσ Δθμικξϋ Θδοϋμαςξπ Δοεσμόμ 

δημϊρια ρσζήςηρη με θέμα «Ζ παοαδξριακή δημξριξγοατία και η ποϊ-

κληρη ςχμ Μέχμ Λέρχμ», με ςη ρσμμεςξυή ςξσ Λπιλ Ιϊβαςπ, ςχμ επί-

κξσοχμ καθηγηςόμ ςξσ μήμαςξπ Μίκξσ Λπακξσμάκη και Μίκξσ Κέαμ-

δοξσ, ςξσ καθηγηςή ρςξ μήμα Δπικξιμχμίαπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αθη-

μόμ Ρςέλιξσ Οαπαθαμαρϊπξσλξσ και ςξσ δημξριξγοάτξσ Δημήςοη Λη-

ςοϊπξσλξσ. 

 

 Tξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ και ςξ ΔΛΟΞ διξο-

γάμχραμ διάλενη ςξσ 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”. Ζ διάλενη 

(16 Λαΐξσ 2006) ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ αμτιθέαςοξ Ρ. Ιαοάγιχογα ςξσ 

Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ και ςημ παοακξλξϋθηραμ μέλη ςηπ ακαδημαψ-

κήπ κξιμϊςηςαπ, τξιςηςέπ, ρςελέυη επιυειοήρεχμ και δημξριξγοάτξι. 

 

  Δπίρημη παοξσρίαρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ CD-ROM  για ςημ σπεϋθσμη κα-

ςαμάλχρη αλκξϊλ (Αίγλη Εαππείξσ, 17 Λαΐξσ 2006) με ρσμμεςξυή ςχμ 

Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ Ιαςαμαλχςή και Δημϊριαπ Σγείαπ και εκποξρό-

πχμ ςχμ ρσμεογαζϊμεμχμ τξοέχμ. 

 

 Ιέμςοξ Δοάμαςξπ και Ηεάμαςξπ [ΙΔΔΠΑ]. Οαοαγχγή ςηπ θεαςοικήπ πα-

οάρςαρηπ «Ιαβάτηπ: Ξδϊπ Κέφιξσπ 10» ρςξ Ρςξϋμςιξ Κήδοα ρε κείμε-

μξ-ρκημξθερία Γιάγκξσ Αμδοεάδη, μξσρική επιμέλεια Γ. Οαπαδάκη και 

ρσμμεςξυή, χπ ηθξπξιόμ, τξιςηςόμ ςξσ μήμαςξπ Δπικξιμχμίαπ, Λέ-

ρχμ και Οξλιςιρμξϋ. 

 

 Οαοαγχγή ςξσ έμθεςξσ «ιδιϊτχμξ» (Οξλιςιρςικϊ Δογαρςήοιξ) πξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκε με διαπαμεπιρςημιακή ρσμεογαρία ςημ υοξμιά 2005-

2006. (http://www.mnemosyne.panteion.gr/idiophono) 
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2004-2005 

 Έοεσμα με θέμα «Σπεϋθσμη καςαμάλχρη και η εςαιοική κξιμχμική εσ-

θϋμη». Αμακξιμόρειπ ςχμ εςήριχμ απξςελερμάςχμ για ςα απξςελέρμαςα 

ςηπ ελλημικήπ έοεσμαπ: 12 Θξσμίξσ 2004 και 6 Θξσλίξσ 2005. Ζ έοεσμα 

ποαγμαςξπξιήθηκε για δϋξ ρσμευείπ υοξμιέπ (2004 και 2005) απϊ ςξ Θμ-

ρςιςξϋςξ Δπικξιμχμίαπ και ςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ 

Ρυέρεχμ ρε ρσμεογαρία με ςημ εςαιοία εοεσμόμ MRB Hellas, ρςξ πλαί-

ριξ ςηπ παγκϊρμιαπ έοεσμαπ πξσ διενάγει εςηρίχπ η GlobeScan Inc. ρε 

22 υόοεπ και ρςιπ πέμςε ηπείοξσπ. Ζ έοεσμα διενήυθη καςά ςξσπ μήμεπ 

Μξέμβοιξ και Δεκέμβοιξ  2003 και καςά ςξσπ μήμεπ Λάοςιξ και Αποίλιξ 

2005,  ρε δείγμα 2.500 πξλιςόμ, αμςιποξρχπεσςικϊ ςξσ ελλημικξϋ πλη-

θσρμξϋ, ρε ηλικίεπ άμχ ςχμ 15 εςόμ, με ςη μεθξδξλξγία ςηπ ποξρχπι-

κήπ ρσμέμςεσνηπ και ςη υοήρη δξμημέμξσ εοχςημαςξλξγίξσ. Δπιρςημ. 

σπεϋθσμη: Λπ. ρακαοέρςξσ, Δπίκ. Ιαθηγήςοια, και μέλξπ ςξσ Δπιρςη-

μξμικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Δπικξιμχμίαπ. 

 

 Λε ποχςξβξσλία ςξσ Δογαρςηοίξσ Δημξριξγοατίαπ ςξ Λάιξ 2005 δημι-

ξσογήθηκε ςξ Βαλκαμικϊ Τϊοξσμ για ςημ Δπικξιμχμία με έδοα ςημ Ια-

βάλα. Ιϋοιξπ ρςϊυξπ ήςαμ μα ποξχθηθεί η έοεσμα για ςα Λέρα Δπικξι-

μχμίαπ ρςα Βαλκάμια και μα γμχοίρξσμ ξι μέλλξμςεπ (και μσμ) δημξριξ-

γοάτξι ςιπ γειςξμικέπ υόοεπ. Οοαγμαςξπξιήθηκε διεθμήπ ρσμάμςηρη 

ρςημ Ιαβάλα με ρσμμεςξυή 8 Οαμεπιρςημίχμ απϊ 6 υόοεπ με θέμα: 

«Λέρα και ρπξσδέπ Δημξριξγοατίαπ ρςιπ υόοεπ ςχμ Βαλκαμίχμ». 

 

 Διξογάμχρη δια-θεμαςικξϋ ρεμιμαοίξσ για ςημ φητιξπξίηρη πξλιςιρςι-

κόμ αουείχμ (βιβλιξθήκεπ, αουεία, μξσρεία) ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2005. Κει-

ςξσογεί portal για ςημ εμημέοχρη ςχμ εμδιατεοξμέμχμ και ςημ αμςαλ-

λαγή απϊφεχμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ. 

 

 

 

2003 και παλαιόςεοα 

 Έοεσμα  με θέμα «Τϋλξ & Λέρα Λαζικήπ Δμημέοχρηπ. Αμάλσρη ςηλεξ-

πςικόμ εκπξμπόμ λϊγξσ» εκπξμήθηκε καςά κϋοιξ λϊγξ απϊ ςξ Δογα-

ρςήοιξ Πηςξοικήπ & Κϊγξσ (επιρς. σπεϋθσμη Λ. Ιακαβξϋλια) ρε ρσμεο-
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γαρία με ςξ Ιέμςοξ Γσμαικείχμ Λελεςόμ και Δοεσμόμ (ΔΘΞΘΛΑ) για λξ-

γαοιαρμϊ ςξσ Ιέμςοξσ Ηεμάςχμ για ςημ Θρϊςηςα  (Ι.Δ.Η.Θ.).ξ έογξ ε-

κςελέρθηκε εμποϊθερμα και η έοεσμα ανιξλξγήθηκε απϊ επιςοξπή ανι-

ξλϊγηρηπ χπ «πξλϋ καλή», εμό ξ ημεοήριξπ ςϋπξπ (Δλεσθεοξςσπία, Ζ 

Ιαθημεοιμή, κ.α.) δημξρίεσρε ςα ρσμπεοάρμαςά ςηπ. Ζ εμ λϊγχ έοεσμα 

διαςίθεςαι για κάθε εμδιατεοϊμεμξ ρςξ διαδίκςσξ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ 

Ι.Δ.Η.Θ. (http://www.kethi.gr) 

 

 Έοεσμα με θέμα «Ζ Δςαιοική Ιξιμχμική Δσθϋμη ρςημ Δλλάδα. Ηέμαςα 

και Οοξξπςικέπ». Ζ έοεσμα ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε απϊ ςξ Δογα-

ρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ρε ρσμεογαρία με ςημ εςαιοία 

εοεσμόμ Research International για λξγαοιαρμϊ ςξσ Δλλημικξϋ Δικςϋξσ 

για ςημ Δςαιοική Ιξιμχμική Δσθϋμη. 

 

 Ρςα πλαίρια ςξσ Δογαρςηοίξσ Δημξριξγοατίαπ διξογαμόθηκαμ μαθήμα-

ςα και ρεμιμάοια απϊ διακεκοιμέμξσπ δημξριξγοάτξσπ ϊπχπ ξι: Κ. Ια-

οαπαμαγιόςηπ, Ι. Δαρκαλάκη, Ο. Δσθσμίξσ, Β. Λαθιϊπξσλξπ, Δ. Ιξϋο-

ςξβικ, Δ. Δαμίκαπ, Γ. Οοεςεμςέοηπ, Ζ. Αμαγμχρςάκηπ, Β. Νσδάκηπ, Β. 

Λξσλϊπξσλξπ, Γ. Τλόοξπ, Ρ. Οξλσμίληπ, Τ. Γεχογελέπ, Λ. Ισοιακίδηπ, 

Α. Γλημξϋ, Ο. Λαμδοαβέληπ, Β. Ηχμϊπξσλξπ, Ι. Ρυιμά, Υ. Ιάρδαγληπ 

κ.ά. 

 

 Ρςα πλαίρια ςξσ Οξλιςιρςικξϋ Δογαρςηοίξσ ρσμεογάρςηκαμ καςά και-

οξϋπ με μαθήμαςα και ρεμιμάοια ξι: Ο. Βξϋλγαοηπ, Η. Αγγελϊπξσλξπ, 

Λ. Οξλιςξπξϋλξσ, Δ. Αβδελιόδηπ κ.ά 

 

 Ρςα πλαίρια ςξσ Δογαρςηοίξσ Πηςξοικήπ & Κϊγξσ πξσ λειςξϋογηρε για 

ποόςη τξοά ςξ 1992 ρσμμεςείυαμ με διαλένειπ η Δ. Βακαλϊ, ξ ΄Α. Αγ-

γέλξσ, ξ Ι. Υαοαλαμπίδηπ, ξ Γ. Ιαοαβίδαπ, Μ. Βαλαχοίςηπ, Δ. Αγοα-

τιόςηπ, Δ.Ρπαθάοαπ, Λ. Τοαγκϊπξσλξπ, κ.ά. 

 

 ξ ηλεκςοξμικϊ πεοιξδικϊ Lapsus Linguae ςξσ μήμαςξπ Δπικξιμχμίαπ, 

Λέρχμ & Οξλιςιρμξϋ ρε ρσμεογαρία με ςξ Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και 

Κϊγξσ διξογάμχρε ρςξ αμτιθέαςοξ Ρ. Ιαοάγιχογα (Οάμςειξ Οαμεπι-

ρςήμιξ) ημεοίδα ατιεοχμέμη ρςξμ Ι.Ο. Ιαβάτη με ξμιλίεπ, ποξρκεκλη-

μέμξσπ, ποξβξλή ξπςικξϋ σλικξϋ κ.ά. [2003] 
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 Οαοαγχγή εκπαιδεσςικξϋ CD-ROM Δκπαιδεσςικϊ CD-ROM με θέμα ςημ 

Αγχγή ςξσ Ιαςαμαλχςή. Οοχςξβξσλία ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Διαοκξϋπ Δκ-

παίδεσρηπ Δμηλίκχμ ρε ρσμεογαρία με ςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και 

Δημξρίχμ Ρυέρεχμ. Υοημαςξδϊςηρη ΔΟΔΑΔΙ (2002). 

 

 Οιλξςική έοεσμα με θέμα «Λεςοήρειπ δημξςικόμ και λξγίχμ ρςξιυείχμ 

ρε Ζλεκςοξμικά Ρόμαςα Ιειμέμχμ (ΖΡΙ) Δημξριξγοατικξϋ λϊγξσ». Ζ 

έοεσμα σλξπξιήθηκε απϊ ςξ Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ & Κϊγξσ ρε ρσμεο-

γαρία με ςξ ΘΔΚ και ςξ Οαμεπιρςήμιξ Αθημόμ (επικ. καθηγ. Γ.Λικοϊπ). 

Ξι τξιςηςέπ εκπαιδεϋςηκαμ ρςη δημιξσογία ηλεκςοξμικόμ ρχμάςχμ 

κειμέμχμ (corpora) με ςημ υοήρη ποξγοαμμάςχμ σπξλξγιρςικήπ γλχρ-

ρξλξγίαπ.  

 

 Έοεσμα με θέμα  «Ζ Δικϊμα ςηπ Υξοηγίαπ ρςημ Δλλάδα»: η έοεσμα ρυε-

διάρςηκε και σλξπξιήθηκε απϊ ςξ Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ 

Ρυέρεχμ ρε ρσμεογαρία με ςημ εςαιοία εοεσμόμ Focus. 

 

 Διξογάμχρη ημεοίδαπ με ςίςλξ: «Δικςϋχρη, διάδξρη ςηπ γμόρηπ και ε-

πικξιμχμίαπ ρςημ Δλλάδα ρήμεοα». 

 

 Έοεσμα με θέμα «Terra Virtualis – Τιλξρξτικέπ, αιρθηςικέπ και μεςατσ-

ρικέπ διαρςάρειπ ςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ» πξσ σλξπξιήθηκε απϊ ςξσπ 

Δ.Ιαββαθά και Γ. Ρκαοπέλξ, Δπίκ. Ιαθηγηςέπ ςξσ ΔΛΟΞ. 

 

 Έοεσμα με θέμα  «Ζ εικϊμα ςηπ Διατήμιρηπ και ςξσ Διατημιρςικξϋ Δ-

παγγέλμαςξπ ρςημ Δλλάδα» πξσ σλξπξιήθηκε απϊ ςξ Δογαρςήοιξ Δια-

τήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ρε ρσμεογαρία με ςιπ εςαιοίεπ εοεσμόμ 

MRB και Focus για λξγαοιαρμϊ ςηπ Έμχρηπ Διατημιρςικόμ Δςαιοιόμ Δλ-

λάδξπ). 

 

 ξ Οξλιςιρςικϊ Δογαρςήοιξ παοήγαγε ςιπ ςαιμίεπ: Ιϋποξπ - Ρετέοηπ (δι-

δαρκαλία Γ. Ρμαοαγδήπ) και Ληδέμα ποξ ςξσ έλξσπ Λακάοιζε (διδα-

ρκαλία Δ. Αβδελιόδηπ). [1997] 
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Ιέμςοξ Δοάμαςξπ [ΙΔΔΡΑ] 

ξ Ιέμςοξ Δοάμαςξπ ςξσ μήμαςξπ ΔΛΔΟ ςξσ Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ 

ιδοϋθηκε ςξ 1992 και έκςξςε ςελεί σπϊ ςη διεϋθσμρη ςξσ καθηγηςή Γιά-

γκξσ Αμδοεάδη. 

 

Απϊ ςιπ ποόςεπ εκδηλόρειπ ςξσ ΙΔΔΠΑ ήςαμ η παοξσρίαρη ςχμ αμαλξ-

γίχμ «Ιάιμ» ςξσ Λπάιοξμ ρε ρκημξθερία Λίμχα Βξλαμάκη, με ςημ Λάγια 

Κσμπεοξπξϋλξσ, ςξμ Ρςέταμξ Kσοιακίδη, ςξμ Μίκξ Ιχμρςαμςϊπξσλξ) 

ρςξ θέαςοξ Πεν και «Ξ Θβάμ και ξ διάβξλξπ» (1991-1992, διδαρκαλία 

Γιάγκξπ Αμδοεάδηπ, Ισοιάκξπ Βελιρράοηπ, Κξσκάπ Εήκξπ, Άμμα Λασοξ-

λέχμ). Έκςξςε ςξ ΙΔΔΠΑ έυει παοξσριάρει: 

 

 πλξϋριξ θεχοηςικϊ έογξ με πξλλέπ διδακςξοικέπ διαςοιβέπ και μεςα-

πςσυιακέπ εογαρίεπ για ςξ θέαςοξ, ιδιαίςεοα ςξ αουαίξ, έυει ξογαμόρει 

διεθμή ρσμέδοια, αμάμερα ρςα ξπξία ςξ ατιεοχμέμξ ρςξμ Ρξτξκλή 

1991 ρςξσπ Δελτξϋπ και ςξ «Δλλάδα Θρπαμία/Θρπαμία Δλλάδα» (1996), 

καθόπ και ςα διεθμή ρσμέδοια δοάμαςξπ ςηπ Ηήβαπ (2005, 2006). Έυει 

εκδόρει CD-ROM ή βιβλία, ϊπχπ ςξ «Ρςα ίυμη ςξσ Διξμϋρξσ», δίγλχρρη 

έκδξρη 670 ρελίδχμ ατιεοχμέμη ρςιπ παοαρςάρειπ αουαίξσ δοάμαςξπ 

ρςημ Δλλάδα (2005) 

 

 θεαςοικέπ παοαγχγέπ απϊ επαγγελμαςικξϋπ και παμεπιρςημιακξϋπ θιά-

ρξσπ, ρςιπ ξπξίεπ μεςανϋ άλλχμ πεοιλαμβάμεςαι ςξ αμέβαρμα ςχμ Βακ-

υόμ (1995, 1996) και ςξσ Ιϋκλχπα ςξσ Δσοιπίδη (1998) με διεθμείπ πε-

οιξδείεπ ρςημ Ιϋποξ, ςημ Γαλλία, ςημ Θρπαμία, ςημ Οξοςξγαλία, ξι πα-

οαρςάρειπ Δξμ Εξσάμ (1996), ςξ Ατιέοχμα Μςξρςξγιέτρκι (1997), ξ Δξμ 

Ιιυόςηπ ( 2003), ξ Λξρκόβ Ρελήμ (2005), κ.ά. Ακϊμη ςξ ΙΔΔΠΑ ρσμεο-

γάρςηκε για ςιπ διεθμείπ πεοιξδείεπ ςχμ απξτξίςχμ ςξσ Δθμικξϋ Ηεά-

ςοξσ με ςιπ παοαρςάρειπ «Ξοέρςεια» ( 1992, 1993) και «Γσμαίκα ςηπ Εά-

κσθξπ» (1994,1995). Για ςιπ  πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ παοαρςάρειπ ασςέπ 

εκδϊθηκαμ ανιϊλξγα πξλσρέλιδα ποξγοάμμαςα. 

 

 διεθμείπ ρσμεογαρίεπ μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ:  

 

α)  με ςξσπ θιάρξσπ Ρϊπαμαμ ςηπ Ιεοάλα (Θμδία) και Κέρυη Βϊλξσ για 

ςημ παοαγχγή ςηπ παοάρςαρηπ Θλιάδα/ Παμαγιάμα, (1991- 1992),  
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β)  ςξ εάςοξ Λπξσεμςία ςηπ Αβάμαπ για ςξ ρεμιμάοιξ ςχμ Βακυόμ 

(1998) πξσ ξδήγηρε ρςημ καςάκςηρη ςξσ ποόςξσ βοαβείξσ κεμςοι-

κήπ Αμεοικήπ και ρςημ ποϊρκληρη ςηπ παοάρςαρηπ για παμεσοχπαψ-

κή ςξσομέ απϊ ςξ θέαςοξ Odin ςξσ Eugenio Barba,  

γ) ςξ Instituto Cervantes για ςιπ παοαγχγέπ Δξμ Ιιυόςη, 2003 και Κϊο-

κα, 2006 (και ςημ παοαγχγή ςχμ Τόςχμ ςηπ Λπξέμ ςξσ Θμκλάμ για 

ςξ 2007/2008)   

δ) ςξ Becket Center ςξσ Δξσβλίμξσ για ςημ παοάρςαρη και ςξ Ρσμπϊριξ 

Λπέκες (2006).  

 

Ρυεδιάζεςαι, επίρηπ, επέκςαρη ςηπ ρσμεογαρίαπ με ςξ Θςαλικϊ Θμρςιςξϋςξ 

Μςάμςε. έλξπ απϊ ςξ καλξκαίοι ςξσ 2008 ρυεδιάζεςαι η λειςξσογία ςξσ 

διεθμξϋπ καλξκαιοιμξϋ ρυξλείξσ αουαίξσ δοάμαςξπ με ςξμ ςίςλξ 

Αncient Drama Today. 

 

ςξύμςιξ Κήδοα 

Βαρικϊ “εογαλείξ” ςξσ ΙΔΔΠΑ είμαι ςξ ιρςξοικϊ Ρςξϋμςιξ Κήδοα πξσ νε-

κίμηρε ρςα υοϊμια ςηπ Δικςαςξοίαπ χπ υόοξπ εμαλλακςικήπ καλλιςευμι-

κήπ έκτοαρηπ και πμεσμαςικήπ αμςίρςαρηπ. Λε ςξμ ςϊςε διεσθσμςή ςξμ 

Ιόρςα Λαμιξσδάκη παοξσρίαρε για ποόςη τξοά ρςξ αθημαψκϊ κξιμϊ 

ςξσπ Μίκξ Νσλξϋοη, Ηάμξ Λικοξϋςρικξ, Λαοία Δημηςοιάδη, Γιάμμη 

Λαοκϊπξσλξ και άλλξσπ. Απϊ ςξ 1994 ςξ Ρςξϋμςιξ Κήδοα μιρθόθηκε 

απϊ ςξ Οάμςειξ Οαμεπιρςήμιξ. Υοηριμξπξιείςαι για θεαςοικέπ παοαρςά-

ρειπ, αμαλϊγια, μξσρικά οεριςάλ και ρσμασλίεπ, ποϊβεπ θεαςοικόμ και 

μξσρικόμ ρυημάςχμ, βιβλιξπαοξσριάρειπ και καλλιςευμικά εογαρςήοια 

ςξσ ποξπςσυιακξϋ και μεςαπςσυιακξϋ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Οαμςείξσ.  

 

ξ Ρςξϋμςιξ Κήδοα λειςξσογεί με εσθϋμη ςξσ Ιέμςοξσ Δοάμαςξπ (ΙΔ-

ΔΠΑ). Ξ υόοξπ διαμξοτόθηκε με ςημ ρσμβξλή ςξσ μϊμιμξσ έκςξςε ρσ-

μεογάςη ρκημξθέςη και διδάρκξμςξπ ςξσ μήμαςξπ Δπικξιμχμίαπ Λέρχμ 

και Οξλιςιρμξϋ Δήμξσ Αβδελιόδη. 

 

Ξ οϊλξπ ςξσ Ρςξϋμςιξ Κήδοα ρε ϊλεπ ασςέπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ΙΔ-

ΔΠΑ ήςαμ καθξοιρςικϊπ. Ήςαμ ςξ κέμςοξ απϊ ςξ ξπξίξ νεκιμξϋραμ ξι 

ποϊβεπ, αμξιυςέπ γεμικέπ δξκιμέπ, παοαρςάρειπ, κ.λ.π. Ωρςϊρξ, ξ οϊ-

λξπ ςξσ Ρςξϋμςιξ Κήδοα δεμ πεοιξοίρςηκε ρε ασςά: επί πξλλά υοϊμια 
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τιλξνέμηρε επίρηπ για παοαρςάρειπ και ποϊβεπ ςξμ θίαρξ ςξσ Οαμεπι-

ρςημιακξϋ θεάςοξσ ςξσ Οαμςείξσ με ρκημξθέςιδα ςημ Ιίςσ Αορέμη πξσ 

παοξσρίαρε εκλεκςέπ παοαρςάρειπ αμάμερα ρςιπ ξπξίεπ ςημ «ιμή ςξσ 

Ρξϋδεομαμ» ςξσ Γ. Ζραΐα, ςημ «Κσριριςοάςη» ςξσ Αοιρςξτάμη, ςημ «Θ-

τιγέμεια εμ Κήνξσοίχ» ςξσ Ιαςραψςη, ςξμ «Ιϋκλξ με ςημ Ιιμχλία» ςξσ 

Λποευς , ςιπ «Οεοιπέςειεπ Ρσοιαμξϋ ρσζϋγξσ» ςξσ Δ.Πξΐδη, κ.ά . 

 

Οέοα απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ ςξ Ρςξϋμςιξ Κήδοα τιλξνεμεί ατι-

λξκεοδόπ και άλλεπ μξσρικέπ και θεαςοικέπ δοάρειπ: Αμάμερα ρε ασςέπ 

μπξοξϋμε μα ρημειόρξσμε παοαρςάρειπ και αμαλϊγια ςξσ Δήμξσ Αβδε-

λιόδη και ςηπ Αγμήπ Ρςοξμπξϋλη, ςξσ Μίκξσ Ιαλξγεοϊπξσλξσ και ςηπ 

Ρχςηοίαπ Κεξμάοδξσ, ςξσ Ιίμχμα Πηγϊπξσλξσ, ςξσ Ραοάμςη Ιαράοα 

και ςξσ Γιάμμη Ηχμϊπξσλξσ, καθόπ και Ξμάδαπ απξτξίςχμ ςξσ Ηεά-

ςοξσ έυμηπ ςξσ Ιαοϊλξσ Ιξσμ και επίρηπ ςημ ρσμεογαρία με ςξμ θεα-

ςοικϊ θερμϊ Θ.Δ.Λ.Α. ( Ιξσοξσπϊπ κ.α.). Ακϊμη έυει επαμειλημμέμα τι-

λξνεμήρει και θιάρξσπ ςξσ μήμαςξπ ΔΛΛΔ ςξσ Ιαπξδιρςοιακξϋ Οαμεπι-

ρςημίξσ( «Γετϋοι ςξσ Δοίμξσ», 1989, «Δοόμεμα» 2006), καθόπ και ςξσ 

Δθμικξϋ Λεςρϊβιξσ Οξλσςευμείξσ. 

 

Ρήμεοα ςξ Ρςξϋμςιξ Κήδοα τιλξνεμεί ςημ Ηεαςοική Ξμάδα ςξσ μήμαςξπ 

ΔΛΔΟ ςξσ Οαμςείξσ Οαμ/μίξσ, ςξ Δογαρςήοιξ Αουαίξσ Δοάμαςξπ ςξσ 

ΙΔΔΠΑ, ςημ ξμάδα ηθξπξιόμ με ειδικέπ αμάγκεπ και άλλα τξιςηςικά 

ρυήμαςα, εμό ρςξ άμερξ μέλλξμ ρυεδιάζξμςαι ρσμεογαρίεπ, ϊπχπ με 

ςημ Αλικη Ιαλιαλϊγλξσ και άλλα μξσρικά ρυήμαςα πξιϊςηςαπ. Οέοα απϊ 

ςα ένξδα μίρθχρηπ πξσ καλϋπςξμςαι απϊ ςξ Οάμςειξ Οαμ/μιξ και ςημ 

σπξρςήοινη κάπξιχμ τίλχμ ςηπ γειςξμιάπ ςηπ Ολάκαπ, ςξ Ρςξϋμςιξ Κή-

δοα παοέυει ςξμ υόοξ ςξσ ατιλξκεοδόπ και ξσριαρςικά λειςξσογεί α-

πξκλειρςικά υάοη ρςημ ποξρτξοά εογαρίαπ ςχμ 80 πεοίπξσ ρσμςελε-

ρςόμ, τξιςηςόμ ςμημάςχμ ςξσ Οαμςείξσ. 
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V. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ  

 

 

 
ξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ ςξσ μήμαςξπ ξλξκληοόμεςαι ρε 8 ενάμημα. Απϊ ασςά, ςα 4 

ποόςα ενάμημα είμαι κξιμήπ καςεϋθσμρηπ για ϊλξσπ ςξσπ τξιςηςέπ, εμό απϊ ςα άλλα 

4 πξσ ακξλξσθξϋμ, ασςξί μπξοξϋμ μα επιλένξσμ μία απϊ ςιπ ςοειπ καςεσθϋμρειπ: 
 

α) Ιαςεϋθσμρη Οξλιςιρμξϋ και Οξλιςιρςικήπ Διαυείοιρηπ 

β) Ιαςεϋθσμρη Λέρχμ Δπικξιμχμίαπ. 

γ) Ιαςεϋθσμρη Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ. 
 

α μαθήμαςα διακοίμξμςαι ρε σπξυοεχςικά και επιλξγήπ. Ρςημ αουή κάθε εναμήμξσ 

ξι τξιςηςέπ ποέπει σπξυοεχςικά μα σπξβάλξσμ δήλχρη μαθημάςχμ –αμενάοςηςα εάμ 

ποϊκειςαι μϊμξ για σπξυοεχςικά μαθήμαςα ή και για επιλξγήπ– ρε ημεοξμημίεπ πξσ 

ξοίζξμςαι απϊ ςη Γοαμμαςεία ςξσ μήμαςξπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ έυξσμ δικαίχμα μα 

λάβξσμ μέοξπ ρςιπ ενεςάρειπ, ξι ξπξίεπ διεμεογξϋμςαι: 
 

α) ςξμ Τεβοξσάοιξ για ςα μαθήμαςα ςξσ υειμεοιμξϋ εναμήμξσ και 

β) ςξμ Θξϋμιξ για ςα μαθήμαςα ςξσ εαοιμξϋ εναμήμξσ. 
 

Όπξιξπ απξςϋυει ή δεμ ποξρέλθει ρςιπ ενεςάρειπ μπξοεί μα ενεςαρθεί ρε μαθήμαςα, 

για ςα ξπξία σπέβαλε δήλχρη υειμεοιμξϋ ή εαοιμξϋ εναμήμξσ καςά ςημ επαμαληπςική 

πεοίξδξ Ρεπςεμβοίξσ. Ξι τξιςηςέπ μπξοξϋμ μα μεςατέοξσμ μαθήμαςα, ρςα ξπξία α-

πέςσυαμ, ρε επϊμεμα ενάμημα χπ ενήπ: 
 

 Ρςξ Γ΄ ενάμημξ μέυοι 3 μαθήμαςα απϊ ςα μαθήμαςα ςξσ Α΄ εναμήμξσ. 

 Ρςξ Δ΄ ενάμημξ μέυοι 3 μαθήμαςα απϊ ςα μαθήμαςα ςξσ Β΄ εναμήμξσ. 

 Ρςξ Δ΄ ενάμημξ μέυοι 3 μαθήμαςα απϊ ςα μαθήμαςα ςχμ Α΄+ Γ΄ εναμήμχμ. 

 Ρςξ Ρ΄ ενάμημξ μέυοι 3 μαθήμαςα απϊ ςα μαθήμαςα ςχμ Β΄+Δ΄ εναμήμχμ. 

 Ρςξ Ε΄ ενάμημξ μέυοι 7 μαθήμαςα απϊ ςα μαθήμαςα ςχμ Α΄+Γ΄+Δ΄ εναμήμχμ. 

 Ρςξ Ζ΄ ενάμημξ μέυοι 7 μαθήμαςα απϊ ςα μαθήμαςα ςχμ Β΄+Δ΄+Ρς΄ εναμή-

μχμ. 
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Ξι τξιςηςέπ αμακηοϋρρξμςαι πςσυιξϋυξι, ετϊρξμ έυξσμ καλϋφει 8 διδακςικά ενάμη-

μα, έυξσμ επιςϋυει ρε ϊλα ςα ποξβλεπϊμεμα μαθήμαςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδόμ 

ςξσπ και έυξσμ καλϋφει ςξμ απαιςξϋμεμξ αοιθμϊ διδακςικόμ μξμάδχμ, ξ ξπξίξπ αμςι-

ρςξιυεί ρε αμάλξγεπ όοεπ διδαρκαλίαπ. Όρξι ξλξκληοόμξσμ ςιπ ρπξσδέπ ςξσπ θα 

ποέπει μα έυξσμ ρσμπληοόρει 156 διδακςικέπ μξμάδεπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ 120 απϊ σπξ-

υοεχςικά μαθήμαςα και 36 απϊ μαθήμαςα επιλξγήπ. To μήμα έυει σιξθεςήρει ςξ Ρϋ-

ρςημα Λεςατξοάπ και Ρσρρόοεσρηπ Οιρςχςικόμ Λξμάδχμ ECTS (European Credit 

Transfer System) για λϊγξσπ ρσμτχμίαπ και ενιρξοοϊπηρηπ με ϊλα ςα εσοχπαψκά 

παμεπιρςήμια, ϊπξσ ρε κάθε μάθημα αμςιρςξιυξϋμ 5 πιρςχςικέπ μξμάδεπ ECTS αμε-

νάοςηςα απϊ ςιπ διδακςικέπ μξμάδεπ. 

 

Ρημειόμεςαι ϊςι ςα σπξυοεχςικά μαθήμαςα θεχοξϋμςαι μαθήμαςα κξομξϋ και ξι τξι-

ςηςέπ, για μα πάοξσμ πςσυίξ ποέπει ξπχρδήπξςε μα επιςϋυξσμ ρε ασςά, ρϋμτχμα με 

ςξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ ςξσπ. Ζ παοξσρία ρςα μαθήμαςα κοίμεςαι απαοαίςηςη και 

ρςα εογαρςήοια είμαι σπξυοεχςική. 
 

Ρημειόμεςαι επίρηπ, ϊςι ξι τξιςηςέπ ςξσ μήμαςξπ δεμ σπξυοεξϋμςαι ρε ενεςάρειπ νέ-

μηπ γλόρραπ απϊ ςξ μήμα Νέμχμ Γλχρρόμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ, γεγξμϊπ πξσ ιρυϋει 

απϊ ςημ ίδοσρη ςξσ μήμαςξπ ςξ 1990, ατξϋ για ςημ ειραγχγή ςξσπ είμαι απαοαίςηςη 

η επιςσυήπ ενέςαρη ρςξ ειδικϊ ασςϊ μάθημα. Ρϋμτχμα με ςιπ απϊ 1/11/2004 και 

12/1/2005 απξτάρειπ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ, απϊ ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2004-2005 ξι 

τξιςηςέπ πξσ εγγοάτξμςαι ρςξ μήμα, εκςϊπ ςχμ ποξεουξμέμχμ απϊ ειριςήοιεπ ενε-

ςάρειπ ή απϊ μεςεγγοατέπ, σπξυοεξϋμςαι μα δηλόρξσμ καςά ςημ διάοκεια ςχμ ρπξσ-

δόμ ςξσπ έμα ςξσλάυιρςξμ μάθημα Αγγλικόμ, απϊ ςα ποξρτεοϊμεμα ρςξ ποϊγοαμμα 

ρπξσδόμ ςξσ μήμαςξπ, ρςξ ξπξίξ και θα ποέπει μα ενεςαρθξϋμ επιςσυόπ. Ασςϊ απξ-

ςελεί βαρική ποξωπϊθερη για ςημ λήφη πςσυίξσ. 

 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ ποακςική άρκηρη είμαι η επιςσυήπ ρσμμεςξυή ρε ϊλα 

ςα εογαρςήοια καςεϋθσμρηπ, ςξσλάυιρςξμ μέυοι ςη ρςιγμή ςηπ δήλχρηπ. Αμ ξ αοιθμϊπ 

ςχμ  σπξφήτιχμ τξιςηςόμ είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ αοιθμϊ ςχμ θέρεχμ, για ςημ 

επιλξγή θα ρσμεκςιμόμςαι ξ μέρξπ ϊοξπ ςηπ αμαλσςικήπ βαθμξλξγίαπ και ξ μέρξπ ϊ-

οξπ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ εογαρςηοίχμ καςεϋθσμρηπ, ρε αμαλξγία 40-60.  
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Α΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΟ 

 410099 Ζ/Σ - Διραγχγή ρςημ Οληοξτξοική ** 3 108 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 5] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

 410048 Ζ έυμη ςξσ Κϊγξσ ** 3 110 

1 410114 Διραγχγή ρςα Λέρα και ςημ Λαζική Δπικξιμχμία 3 110 

2 410255 Διραγχγή ρςημ Ιξιμχμική Ηεχοία και Έοεσμα  3 112 

3 410213 Διραγχγή ρςημ Δλλημική και Δσοχπαψκή Θρςξοία 
ςξσ 19ξσ αιόμα 

3 113 

4 410270 Διραγχγή ρςξμ Οξλιςιρμϊ και ςιπ Οξλιςιρμικέπ 
Ρπξσδέπ  

3 115 

5 410190 Διραγχγή ρςημ Θρςξοία ςηπ έυμηπ 3 115 

6 410228 Διραγχγή ρςη Δημξριξγοατία 3 116 

 

 

 
*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι 

αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ για κάθε μάθημα. 

 

**  Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2011-2012 λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδά-

ρκξμςξπ 
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Β΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΟ 

 410082 Ζ/Σ - Διραγχγή ρςξ Internet και ρςα Οξλσμέρα ** 3 117 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 5] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410101 Ιξιμχμιξλξγία ςχμ Λέρχμ 3 118 

2 410217 Δλλημική και Δσοχπαψκή Θρςξοία: O 20ξπ αιόμαπ 3 120 

3 410220 Ξπςικϊπ Οξλιςιρμϊπ 3 121 

4 410231 Διραγχγή ρςη Διεθμή Οξλιςική 3 122 

5 410119 Ρσμαιρθημαςική Μξημξρϋμη, Δνέλινη και Δπικξιμχ-
μία  

3 123 

6 410117 Αουέπ Κειςξσογίαπ ςξσ Οξλιςεϋμαςξπ  3 124 

 
 

 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι 

αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ για κάθε μάθημα. 

 

**  Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2011-2012 λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδά-

ρκξμςξπ 
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Γ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [ΔΠΙΛΔΓΟΝΣΑΙ 4] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410028 Ρϋγυοξμη Ιξιμχμία και Λέρα Δπικξιμχμίαπ 3 125 

2 410005 Οξλιςική Ιξιμχμιξλξγία 3 126 

3 410227 Αουέπ Marketing: Οοξψϊμςα, Σπηοερίεπ, Οξλιςιρμϊπ 3 127 

4 410167 Διραγχγή ρςημ Οξλιςική Ξικξμξμία  3 128 

5 410165 Οξρξςικέπ Λέθξδξι Δπικξιμχμιακήπ Έοεσμαπ 3 129 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410257 Διραγχγή ρςη Λξσρειξλξγία 3 129 

2 410912 Αγγλικά ςηπ Δπικξιμχμίαπ 3 131 

3 410195 Διραγχγή ρςημ Οξλιςιρςική Διαυείοιρη 3 132 

4 410122 Διραγχγή ρςξμ Ιιμημαςξγοάτξ 3 133 

 

 
*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 
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Δ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [ΔΠΙΛΔΓΟΝΣΑΙ 4] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410037 Δημϊρια Δπικξιμχμία, ΛΛΔ και Ιξιμή Γμόμη  3 134 

2 410043 Οξλιςιρςική Οξλιςική  3 135 

3 410140 Τιλξρξτία ςχμ Λέρχμ 3 136 

4 410036 Διραγχγή ρςη Κξγξςευμία ** 3 137 

5 410249 Οξιξςικέπ Λέθξδξι Δπικξιμχμιακήπ Έοεσμαπ 3 138 

6 410219 Δπικξιμχμία και Γλόρρα 3 139 

7 410216 Διραγχγή ρςη Διατήμιρη & Δημϊριεπ Ρυέρειπ **  3 140 

8 410192 Θρςξοία ςηπ έυμηπ I 3 141 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410914 Αγγλικά ςξσ Οξλιςιρμξϋ 3 142 

2 410230 Διεθμείπ Ρυέρειπ, Ιοάςξπ και Οξλιςιρμξί 3 143 

3 410258 Δπικξιμχμία ρε Υόοξσπ Οξλιςιρμξϋ 3 145 

 

 
*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

* * Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2011-2012  

λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ/ςηπ διδάρκξμςξπ/διδάρκξσραπ 
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Δ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ - ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410233 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ Θ 3 61 

 410234 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ ΘΘ 3 61 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

 410223 Ιείμεμα ςξσ Οξλιςιρμξϋ: Γοατή-Αμάγμχρη-Βιβλίξ ** 3 147 

1 410168 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ Θ 3 73 

2 410172 Αιρθηςική ςχμ Λέρχμ Θ 3 148 

3 410190 Θρςξοία ςηπ έυμηπ Θ  3 149 

4 410127 Θρςξοία ςχμ Οξλιςικόμ Θδεόμ  3 150 

5 410086 Οξλιςική Ξικξμξμία ςχμ Έμςσπχμ & Ξπςικξακξσρςι-
κόμ Λέρχμ 

3 152 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410061 Λξσρική και Δπικξιμχμία Θ 3 150 

2 410913 Αγγλικά ςχμ ΛΛΔ 3 151 

3 410197 Δογαρςήοιξ Δταομξγόμ Οληοξτξοικήπ Θ 3 39 

4 410214 Ιαμϊμεπ Δημξριξγοατικήπ Δεξμςξλξγίαπ  3 154 

5 410185 Οξλιςική Δπικξιμχμία 3 154 

6 410204 Ιξιμχμικά Εηςήμαςα και Δπιυειοημαςική Σπεσθσμϊςη-
ςα 

3 155 

 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

* * Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2010-2011 

λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ 
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Δ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Μέσα Δπικοιμωμίας  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ – ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410235 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ Θ 3 28 

 410236 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ΘΘ 3 29 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410168 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ Θ 3 73 

2 410086 Οξλιςική Ξικξμξμία ςχμ Έμςσπχμ & Ξπςικξακξσ-
ρςικόμ Λέρχμ  

3 152 

3 410127 Θρςξοία ςχμ Οξλιςικόμ Θδεόμ 3 150 

4 410185 Οξλιςική Δπικξιμχμία 3 154 

5 410214 Ιαμϊμεπ Δημξριξγοατικήπ Δεξμςξλξγίαπ  3 154 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

 410223 Ιείμεμα ςξσ Οξλιςιρμξϋ: Γοατή-Αμάγμχρη-Βιβλίξ ** 3 147 

1 410061 Λξσρική και Δπικξιμχμία Θ 3 150 

2 410913 Αγγλικά ςχμ ΛΛΔ 3 151 

3 410172 Αιρθηςική ςχμ Λέρχμ Θ 3 148 

4 410197 Δογαρςήοιξ Δταομξγόμ Οληοξτξοικήπ Θ 3 39 

5 410190 Θρςξοία ςηπ έυμηπ Θ  3 149 

6 410204 Ιξιμχμικά Εηςήμαςα και Δπιυειοημαςική Σπεσθσμϊςη-
ςα 

3 155 

 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

* * Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2010-2011 

λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ 
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Δ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Διαφήμιση και Δημόσιες χέσεις  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΟ - ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΟ 

 410261 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ Θ 3 44 

 410262 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ΘΘ 3 44 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410204 Ιξιμχμικά Εηςήμαςα και  Δπιυειοημαςική Σπεσθσμϊ-
ςηςα 

3 155 

2 410913 Αγγλικά ςχμ ΛΛΔ 3 151 

3 410086 Οξλιςική Ξικξμξμία ςχμ Έμςσπχμ & Ξπςικ. Λέρχμ  3 152 

4 410172 Αιρθηςική ςχμ Λέρχμ Θ 3 148 

5 410190 Θρςξοία ςηπ έυμηπ Θ 3 149 

 410223 Ιείμεμα ςξσ Οξλιςιρμξϋ: Γοατή-Αμάγμχρη-Βιβλίξ ** 3 147 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410061 Λξσρική και Δπικξιμχμία Θ 3 150 

2 410168 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ Θ 3 73 

3 410127 Θρςξοία ςχμ Οξλιςικόμ Θδεόμ 3 150 

4 410197 Δογαρςήοιξ Δταομξγόμ Οληοξτξοικήπ Θ 3 39 

5 410185 Οξλιςική Δπικξιμχμία  3 154 

6 410214 Ιαμϊμεπ Δημξριξγοατικήπ Δεξμςξλξγίαπ  3 154 

 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

* * Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2011-2012 

λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ 
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Σ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ – ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410237 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ ΘΘΘ 3 63 

 410238 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ ΘV 3 64 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410092 Θρςξοία ςξσ Ηεάςοξσ 3 158 

2 410176 Αιρθηςική ςχμ Λέρχμ ΘΘ 3 159 

3 410196 Ρςοαςηγική Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ Θ 3 160 

4 410202 Ξογάμχρη και Διξίκηρη  3 161 

5 410199 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ΘΘ  3 73 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410130 Θρςξοία και ϋπξπ ρςημ Δλλάδα ςξσ 20ξσ αιόμα 3 162 

2 410079 Αμθοχπξλξγία ςχμ Λέρχμ 3 164 

3 410201 Δογαρςήοιξ Δταομξγόμ Οληοξτξοικήπ ΘΘ 3 40 

4 410103 Οξλιςική Ξικξμξμία ςξσ Διαδικςϋξσ 3 167 

5 410150 Δημϊριεπ Οξλιςικέπ και Δπικξιμχμιακή Δοάρη 3 168 

 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 
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Σ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Μέσα Δπικοιμωμίας  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ – ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410239 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ΘΘΘ 3 28 

 410240 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ ΘV 3 29 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410079 Αμθοχπξλξγία ςχμ Λέρχμ 3 164 

2 410103 Οξλιςική Ξικξμξμία ςξσ Διαδικςϋξσ 3 167 

3 410130 Θρςξοία και ϋπξπ ρςημ Δλλάδα ςξσ 20ξσ αιόμα 3 162 

4 410150 Δημϊριεπ Οξλιςικέπ και Δπικξιμχμιακή Δοάρη 3 168 

5 410199 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ΘΘ 3 73 

6 410202 Ξογάμχρη και Διξίκηρη  3 161 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410201 Δογαρςήοιξ Δταομξγόμ Οληοξτξοικήπ ΘΘ 3 40 

2 410176 Αιρθηςική ςχμ Λέρχμ ΘΘ 3 159 

3 410092 Θρςξοία ςξσ Ηεάςοξσ 3 158 

4 410196 Ρςοαςηγική Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ Θ 3 160 

 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 
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Σ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Διαφήμιση και Δημόσιες χέσεις  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΟ – ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΟ 

 410263 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ΘΘΘ 3 46 

 410264 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ ΘV 3 46 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410202 Ξογάμχρη και Διξίκηρη 3 161 

2 410103 Οξλιςική Ξικξμξμία ςξσ Διαδικςϋξσ 3 167 

3 410176 Αιρθηςική ςχμ Λέρχμ ΘΘ 3 159 

4 410254 Διξίκηρη Ξλικήπ Οξιϊςηςαπ  

[μήμα Δημϊριαπ Διξίκηρηπ] 

3 170 

5 410196 Ρςοαςηγική Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ Θ 3 160 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410079 Αμθοχπξλξγία ςχμ Λέρχμ 3 164 

2 410201 Δογαρςήοιξ Δταομξγόμ Οληοξτξοικήπ ΘΘ 3 40 

3 410130 Θρςξοία και ϋπξπ ρςημ Δλλάδα ςξσ 20ξσ αιόμα 3 162 

4 410199 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ΘΘ 3 73 

5 410092 Θρςξοία ςξσ Ηεάςοξσ 3 158 

6 410150 Δημϊριεπ Οξλιςικέπ και Δπικξιμχμιακή Δοάρη 3 168 
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Ε΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ - ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410241 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ V  3 65 

 410242 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ VI [Ρσμδιξογάμχρη με ςξ Δο-
γαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ] 

3 66 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410091 Θρςξοία ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ Θ  3 172 

2 410205 Δικϊμα και Δπικξιμχμία 3 172 

3 410186 Δίκαιξ ςξσ Οξλιςιρμξϋ 3 173 

4 410207 Ρςοαςηγική Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ ΘΘ 3 174 

5 410259 Δομημεία και Έκθερη Σλικξϋ Οξλιςιρμξϋ 3 175 

6 410260 Λξσρική ελεςξσογία και Οξλιςιρμϊπ 3  

7 410148 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ΘΘΘ 3 73 

8 410232 Δνχςεοική Οξλιςική και ΛΛΔ 3 177 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410206 Ηεχοία ςηπ Ισβεομηςικήπ 3 178 

2 410149 Ηεχοία ςχμ Δικςϋχμ και Λέρα Δπικξιμχμίαπ 3 178 

3 410115 Δίκαιξ ςχμ Λέρχμ Θ: Δίκαιξ ςξσ ϋπξσ  3 179 

4 410253 Μέεπ Ιαςαμαλχςικέπ άρειπ 3 180 

5 410252 Διξίκηρη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ 3 180 

 410152 Οςσυιακή Δογαρία (Ξτειλϊμεμξ Ζ΄ Δναμήμξσ) 6 197 

 

*   Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 
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Ε΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Μέσα Δπικοιμωμίας  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ - ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410243 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ V 3 30 

 410244 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ VI  3 30 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410149 Ηεχοία ςχμ Δικςϋχμ και Λέρα Δπικξιμχμίαπ 3 178 

2 410115 Δίκαιξ ςχμ Λέρχμ Θ: Δίκαιξ ςξσ ϋπξσ  3 179 

3 410148 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ΘΘΘ 3 73 

4 410207 Ρςοαςηγική Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ ΘΘ 3 174 

5 410205 Δικϊμα και Δπικξιμχμία 3 172 

6 410232 Δνχςεοική Οξλιςική και ΛΛΔ 3 177 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410091 Θρςξοία ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ Θ  3 172 

2 410253 Μέεπ Ιαςαμαλχςικέπ άρειπ 3 180 

3 410206 Ηεχοία ςηπ Ισβεομηςικήπ 3 178 

4 410186 Δίκαιξ ςξσ Οξλιςιρμξϋ 3 173 

5 410252 Διξίκηρη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ 3 180 

6 410259 Δομημεία και Έκθερη Σλικξϋ Οξλιςιρμξϋ 3 175 

7 410260 Λξσρική ελεςξσογία και Οξλιςιρμϊπ 3  

 410152 Οςσυιακή Δογαρία (Ξτειλϊμεμξ Ζ΄ Δναμήμξσ) 6 197 

 

*   Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξ-

τξοίεπ 
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Ε΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Διαφήμιση και Δημόσιες χέσεις  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ - ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΟ 

 410265 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ V 3 50 

 410266 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ VI 
[Ρσμδιξογάμχρη με ςξ Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ] 

3 53 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410207 Ρςοαςηγική Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ ΘΘ 3 174 

2 410253 Μέεπ Ιαςαμαλχςικέπ άρειπ 3 180 

3 410205 Δικϊμα και Δπικξιμχμία 3 172 

4 410149 Ηεχοία ςχμ Δικςϋχμ και Λέρα Δπικξιμχμίαπ 3 178 

5 410186 Δίκαιξ ςξσ Οξλιςιρμξϋ 3 173 

6 410252 Διξίκηρη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ 3 180 

7 410232 Δνχςεοική Οξλιςική και ΛΛΔ 3 177 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410115 Δίκαιξ ςχμ Λέρχμ Θ: Δίκαιξ ςξσ ϋπξσ  3 179 

2 410148 Δογαρςήοιξ Πηςξοικήπ και Κϊγξσ ΘΘΘ 3 73 

3 410091 Θρςξοία ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ Θ  3 172 

4 410206 Ηεχοία ςηπ Ισβεομηςικήπ 3 178 

5 410259 Δομημεία και Έκθερη Σλικξϋ Οξλιςιρμξϋ 3 175 

6 410260 Λξσρική ελεςξσογία και Οξλιςιρμϊπ 3  

 410152 Οςσυιακή Δογαρία (Ξτειλϊμεμξ Ζ΄ Δναμήμξσ) 6 197 

 

*    Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξ-

τξοίεπ 
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Ζ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Πολιτισμός και  Πολιτιστική Διαχείριση  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ – ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410245 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ VΘΘ 3 68 

 410246 Δογαρςήοιξ Οξλιςιρμξϋ VIΘΘ 3 69 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410107 Θρςξοία ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ ΘΘ 3 182 

2 410209 Φητιακή Ιληοξμξμιά 3 182 

3 410210 Δικϊμα και Οξλιςιρμϊπ: Δλλημικϊπ Ξπςικϊπ Οξλιςιρμϊπ 
ςξσ 20ξϋ αιόμα 

3 184 

4 410211 Ξικξμξμία και Οξλιςιρμϊπ 3 184 

5 410212 Διαυείοιρη Αλλαγήπ Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ 3 185 

 410268 Ηεχοία ςηπ Κξγξςευμίαπ ** 3 186 

6 410271 Δταομξρμέμη Δπικξιμχμιακή Έοεσμα  3 187 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410157 Αμάλσρη Λημϋμαςξπ 3 188 

2 410087 Δίκαιξ ςχμ Λέρχμ ΘΘ: Δίκαιξ ςηπ Παδιξςηλεϊοαρηπ 3 189 

3 410179 Τιλξρξτία ςηπ Λξσρικήπ 3 190 

 410139 Οςσυιακή Δογαρία 6 197 

 410163 Οοακςική Άρκηρη 3 191 

 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

* * Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2011-2012 

λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ 
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Ζ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Μέσα Δπικοιμωμίας  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ – ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ 

 410247 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ VΘΘ 3 31 

 410248 Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ VIΘΘ 3 32 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410087 Δίκαιξ ςχμ Λέρχμ ΘΘ: Δίκαιξ ςηπ Παδιξςηλεϊοαρηπ 3 189 

2 410157 Αμάλσρη Λημϋμαςξπ 3 188 

3 410212 Διαυείοιρη Αλλαγήπ Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ 3 185 

4 410210 Δικϊμα και Οξλιςιρμϊπ: Δλλημικϊπ Ξπςικϊπ Οξλιςιρμϊπ 
ςξσ 20ξϋ αιόμα 

3 184 

 410268 Ηεχοία ςηπ Κξγξςευμίαπ ** 3 186 

5 410271 Δταομξρμέμη Δπικξιμχμιακή Έοεσμα  3 187 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410211 Ξικξμξμία και Οξλιςιρμϊπ 3 184 

2 410107 Θρςξοία ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ ΘΘ 3 182 

3 410179 Τιλξρξτία ςηπ Λξσρικήπ 3 190 

4 410209 Φητιακή Ιληοξμξμιά 3 182 

5 410139 Οςσυιακή Δογαρία 6 197 

6 410163 Οοακςική Άρκηρη 3 191 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

* * Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2011-2012 

λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ 
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Ζ΄ Δ Ξ Α Μ Ζ Ν Ο 

Κατεύθυμση: Διαφήμιση και Δημόσιες χέσεις  

ΔΡΓΑΣΖΡΙΟ – ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΟ 

 410267 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ VII 3 55 

 410268 Δογαρςήοιξ Διατήμιρηπ και Δημξρίχμ Ρυέρεχμ VIIΘ 3 55 

ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ [επιλέγομται 3] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410212 Διαυείοιρη Αλλαγήπ Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ 3 185 

2 410210 Δικϊμα και Οξλιςιρμϊπ: Δλλημικϊπ Ξπςικϊπ Οξλιςιρμϊπ 
ςξσ 20ξϋ αιόμα 

3 184 

3 410268 Ηεχοία Κξγξςευμίαπ ** 3 186 

4 410271 Δταομξρμέμη Δπικξιμχμιακή Έοεσμα  3 187 

ΔΠΙΛΟΓΖ [επιλέγομται 2] 

 Κωδικός Σίτλος Μαθήματος ΔΜ ελ.* 

1 410087 Δίκαιξ ςχμ Λέρχμ ΘΘ: Δίκαιξ ςηπ Παδιξςηλεϊοαρηπ 3 189 

2 410157 Αμάλσρη Λημϋμαςξπ 3 188 

3 410107 Θρςξοία ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ ΘΘ 3 182 

4 410211 Ξικξμξμία και Οξλιςιρμϊπ 3 184 

5 410179 Τιλξρξτία ςηπ Λξσρικήπ 3 190 

6 410209 Φητιακή Ιληοξμξμιά 3 182 

7 410139 Οςσυιακή Δογαρία 6 197 

8 410163 Οοακςική Άρκηρη 3 191 

*  Οαοαπέμπει ρςη ρελίδα ςξσ Ξδηγξϋ Ρπξσδόμ ϊπξσ δίμξμςαι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

* * Δε θα διδαυθεί καςά ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2011-2012 

λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ 
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ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΩΜ ΛΑΗΖΛΑΩΜ  

 

 
 

Α΄ Εξάμηνο 

 

 Ζ/Σ – ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖΜ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΙΖ 

 [Δεμ θα ποξρτεοθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ] 

 Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Μςξϋμαπ 

 

Ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ενξικείχρη με βαρικέπ έμμξιεπ ςηπ επιρςήμηπ ςηπ 

Οληοξτξοικήπ και μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ ςξσ μήμαςξπ ςιπ απαοαίςηςεπ γμό-

ρειπ και ςιπ δενιϊςηςεπ εκείμεπ πξσ θα ςξσπ βξηθήρξσμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ςα σ-

πξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ρςα σπϊλξιπα μαθήμαςα και ςιπ εογαρίεπ ςξσπ. 
 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςχμ εογαρςηοίχμ είμαι σπξυοεχςική και θεχοείςαι απξλϋςχπ 

αμαγκαία για ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ. 
 

Ζ ενέςαρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα πεοιλαμβάμει θέμαςα πξσ έυξσμ παοξσ-

ριαρθεί ρςα εογαρςήοια και πεοιέυξμςαι ρςα βιβλία πξσ θα διαμεμηθξϋμ. Ζ ανιξλϊ-

γηρη και η βαθμξλϊγηρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα βαρίζεςαι ρςα ενήπ κοιςήοια: 
 

α) Οαοξσρία & εμεογή παοακξλξϋθηρη ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ [10%] 

β) Δογαρςηοιακέπ αρκήρειπ [10%] 

γ) ελική ενέςαρη [80%] 
 

Ζ διδαρκϊμεμη ϋλη θα πεοιλαμβάμει ςιπ παοακάςχ εμϊςηςεπ: 

 Διραγχγή ρςξσπ Ζ/Σ και ςημ Οληοξτξοική: Ιαςαμϊηρη ςχμ εταομξγόμ 

και ςχμ επιπςόρεχμ ςηπ Οληοξτξοικήπ ρε διάτξοξσπ ςξμείπ ςηπ αμθοό-

πιμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ - Βαρικέπ έμμξιεπ - Θρςξοική αμαρκϊπηρη ςχμ σπξ-
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λξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ, ενέλινη, ξοξλξγία - Σλικϊ (hardware) – Κξγιρμικϊ 

(software) – Κειςξσογικά Ρσρςήμαςα – Οληοξτξοική και Δκπαίδεσρη. 

 Δκμάθηρη ςξσ λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ WINDOWS: Γμχοιμία & Διαμϊο-

τχρη ςχμ Windows – Υοήρη ςχμ ποξγοαμμάςχμ ςχμ Windows – Διαυείοιρη 

Αουείχμ – Διαυείοιρη ςξσ Σπξλξγιρςή. 

 Δπενεογαρία κειμέμξσ με υοήρη ςξσ Λicrosoft Word: Βαρικέπ ςευμικέπ επε-

νεογαρίαπ - μξοτξπξίηρηπ εγγοάτχμ και ποξηγμέμεπ εταομξγέπ. 

 Διραγχγή ρςξ τϋλλξ εογαρίαπ EXCEL: Δημιξσογία – Δπενεογαρία – Λξοτξ-

πξίηρη τϋλλξσ εογαρίαπ - Δημιξσογία γοατημάςχμ & διαγοαμμάςχμ. 

Βιβλιογραφία 

Ηα διαμεμηθξϋμ ςα βιβλία: 

 Γξσλςίδηπ X. Οδηγόπ Δπιςσυίαπ για ςξ Δίπλχμα ECDL Advanced: Δπενεο-

γαρία Ιειμέμξσ – Δλλημικό Word 2003, Αθήμα: Ιλειδάοιθμξπ, 2007 

 Γξσλςίδηπ X. ECDL 5, Ηεχοία & Ποάνη: MS WINDOWS XP & OFFICE 2003. 

Αθήμα: Ιλειδάοιθμξπ,  2009 

Άλλα βιβλία ρυεςικά με ςξ μάθημα: 

 Ιξίλιαπ Υ., Ιαλαταςξϋδηπ, Ρ. κ.α. Διραγχγή ρςημ Πληοξτξοική και 
Φοήρη Τπξλξγιρςή. Αθήμα: Δκδϊρειπ Μέχμ ευμξλξγιόμ. 

 Αμςχμακϊπξσλξπ Α., Θχαμμίδηπ Μ., κ.α. Ασςξμαςιρμόπ Γοατείξσ με ςξ 
Δλλημικό Microsoft Office 2000. Αθήμα: Δκδϊρειπ Μέχμ ευμξλξγιόμ. 

 Οαπαδάκηπ Ρ. & Υαςζηπέοηπ Μ: Διραγχγή ρςημ Πληοξτξοική και ςη 

υοήρη σπξλξγιρςή. Αθήμα: Λεςαίυμιξ, 2002. 

 Κσπιςάκηπ Ζ. Διραγχγή ρςημ Δπιρςήμη ςχμ Τπξλξγιρςώμ. Οάςοα: Δλλη-

μικϊ Αμξικςϊ Οαμεπιρςήμιξ, 2000. 

 Norton Ο. Διραγχγή ρςξσπ Τπξλξγιρςέπ. Ηερραλξμίκη, Δκδϊρειπ ζιϊ-
λα, 3η έκδξρη, 2000. 

 Habraken J. Σξ πλήοεπ πεοιβάλλξμ ςξσ Microsoft Office 2000: 8 ρε 1. 

Αθήμα: Γκιξϋοδαπ. 
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 Ζ ΔΥΜΖ ΞΣ ΚΞΓΞΣ  

[Δεμ θα ποξρτεοθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ] 

Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Δημηοξϋληπ 

 

Ζ οηςξοική είμαι η ςέυμη ςηπ πειθξϋπ, η ςέυμη ςξσ λϊγξσ πξσ απξρκξπεί, καςά ςξμ 

Αοιρςξςέλη, ρςημ ενεϋοερη ϊλχμ ςχμ απαοαίςηςχμ μέρχμ για ςημ σπξρςήοινη μιαπ 

άπξφηπ. ξ μάθημα θα καλϋπςει ςιπ ακϊλξσθεπ θεμαςικέπ: 

α) Ρσρςημαςική αμάγμχρη ςξσ Α΄Βιβλίξσ ςηπ Πηςξοικήπ ςξσ Αοιρςξςέλη. 

β) Ρϋμςξμη ιρςξοική αμαρκϊπηρη ςηπ οηςξοικήπ απϊ ςημ Aουαία Δλλάδα έχπ 

ρήμεοα, με επίκεμςοξ ςημ «αουαία ρξτιρςική». 

γ) Aμάλσρη ρσγκεκοιμέμχμ οηςξοικόμ ςοϊπχμ (μεςατξοά, μεςχμσμία, ρσμεκ-

δξυή, ειοχμεία κλπ.), με παοάλληλη αμάγμχρη κειμέμχμ απϊ ςημ παοάδξρη 

ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ (δξκίμιξ, λξγξςευμία, επιρςήμη). 

Βιβλιογραφία 

 Αοιρςξςέληπ. Ρηςξοική. 

 Γξογίαπ. Eλέμηπ Eγκώμιξμ. 

 Μίςρε. Παοαδόρειπ Pηςξοικήπ. Αθήμα: Ολέθοξμ, 2003 

 Kennedy G. Θρςξοία ςηπ Ιλαρικήπ Ρηςξοικήπ. Αθήμα: Οαπαδήμαπ, 2000    

 

                                          

 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΑ ΛΔΡΑ ΙΑΘ ΖΜ ΛΑΕΘΙΖ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ  

 Διδάρκξσρα: Θχάμμα Βόβξσ 

 

Ζ επικξιμχμία ρςημ επξυή ςχμ μαζικόμ μέρχμ απξςελεί κεμςοικϊ άνξμα δοάρηπ 

πξσ ρσμ-καθξοίζει ςη μξοτή ςηπ κξιμχμίαπ. Ρςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα ποξ-

ρτέοει μία ποόςη ρταιοική επατή ςχμ τξιςηςόμ με ςξ ταιμϊμεμξ ςηπ μαζικήπ επι-

κξιμχμίαπ και ςημ καςαμϊηρή ςξσ. Ρςξιυεία λειςξσογίαπ ςχμ μέρχμ επικξιμχμίαπ, 

καθόπ και η ενελικςική πξοεία ςξσπ ρςημ κξιμχμία ρςημ Δλλάδα και διεθμόπ, επι-

ςοέπει ρςξσπ τξιςηςέπ μα ποξρκξμίρξσμ γμόρειπ για ςα υαοακςηοιρςικά γμχοίρμα-

ςα ςχμ μέρχμ, ςα πξοόδη ϊοια μεςανϋ ασςόμ και ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ διαμξο-

τόμεςαι η «κξιμχμία ςηπ μαζικήπ επικξιμχμίαπ», διαυοξμικά και ρςη ρϋγυοξμη ε-

πξυή. Διδικϊςεοα, ενεςάζξμςαι διατξοεςικέπ πςσυέπ πξσ υαοακςηοίζξσμ ςα μέρα 

μαζικήπ επικξιμχμίαπ, ςα ξπξία εμταμίζξμςαι αουικά χπ ςευμξλξγίεπ, χρςϊρξ, 

παίομξσμ σπϊρςαρη – γίμξμςαι δηλαδή «μέρα» και θερμξί- μέρχ ςηπ ςοιβήπ ςξσπ με 

κξιμχμικέπ υοήρειπ. Ζ πξοεία απϊ ςημ ςευμξλξγία, ρςξ μαζικϊ «μέρξ» και ρςξμ θε-
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ρμϊ απαρυξλεί ςξ μάθημα ασςϊ για μα αμαδείνξσμε ϊςι ξ ξοιρμϊπ ςξσπ δεμ είμαι 

ρςαθεοϊπ ρςξ υοϊμξ και δεμ είμαι ίδιξπ ρε ϊλεπ ςιπ κξιμχμίεπ. 

 

Ακϊμη, ξοιρμέμα κξιμά υαοακςηοιρςικά πξσ διακοίμξσμ ςα μαζικά μέρα (ςϋπξπ, 

οαδιϊτχμξ, ςηλεϊοαρη, κιμημαςξγοάτξπ, διαδίκςσξ) απξςελξϋμ απϊοοξια ςϊρξ 

εςεοϊκληςχμ επικξιμχμιακόμ ρςοαςηγικόμ, ϊρξ και ιρςξοικόμ ρσμθηκόμ, καθόπ 

και ξοιρμέμχμ πξλιςιρςικόμ ποακςικόμ. Οαοάλληλα, η εμρχμάςχρη καλλιςευμι-

κόμ μξοτόμ ή ειδόμ (θέαςοξ, λξγξςευμία, μξσρική, ςοαγξϋδι…) χπ ρσρςαςικά 

ρςξιυεία ςξσ υαοακςήοα ςξσ κάθε μέρξσ, διαγοάτει ρσμευείπ ενελίνειπ και επαμα-

ποξρδιξοιρμξϋπ ασςόμ χπ παοαγϊμςχμ ςξσ πξλιςιρςικξϋ ςξπίξσ, καθόπ επίρηπ και 

μεςαβξλέπ ςχμ κοιςηοίχμ παοαγχγήπ και ςχμ ποακςικόμ ποϊρληφηπ και καςαμά-

λχρηπ. Λέρα απϊ παοαδείγμαςα γίμεςαι καςαμξηςϊ ϊςι κάθε μέρξ μπξοεί μα εμμξ-

ηθεί και χπ δια-μέρξ, σπϊ ςημ έμμξια ςξσ δαμειρμξϋ ρςξιυείχμ (ςευμξλξγίαπ, πεοι-

ευξμέμξσ, ποακςικόμ, ϋτξσπ, κλπ.). α πξοόδη ϊοια ςχμ μέρχμ (ή αλλιόπ η δια-

μερϊςηςα ή διά-μερικϊςηςα [intermediality]) διαγοάτξσμ λξιπϊμ και μία δσμαμική 

πξοεία ςχμ μέρχμ μέρα ρςημ κξιμχμία. 

 

Δπξμέμχπ, η διαλεκςική ρυέρη κξιμχμίαπ και μαζικήπ επικξιμχμίαπ απξςελεί ςξμ 

θεμελιόδη άνξμα ρσγκοϊςηρηπ ςηπ ποξβλημαςικήπ ςξσ μαθήμαςξπ. 

Βιβλιογραφία 

 Βόβξσ Θχάμμα (επιμ.), Ο κόρμξπ ςηπ ςηλεόοαρηπ, Ζοϊδξςξπ, 2010.  

 Λπαομπξϋςηπ Υοήρςξπ, Ιλχμςζάπ Λιυάληπ (επιμ.), Σξ τοάγμα ςξσ ή-

υξσ, Οαπαζήρηπ, 2001. 

 Λπαραμςήπ Διαμαμςήπ, Ο ημεοήριξπ Σύπξπ. Από ςξμ 18ξ ρςξμ 21ξ αιώ-

μα, Ξδσρρέαπ, 2002. 

 Σεςοάδια Δπικξιμχμίαπ Μξ 6, «ξ οαδιϊτχμξ ρςημ Δλλάδα», ΘΞΛ, 2006.  

 [Ρσλλξγικϊ έογξ], Σα μέρα επικξιμχμίαπ ρςξμ 21ξ αιώμα, Ιαρςαμιόςηπ, 

2011. 

 Φσυξγιϊπ Δημήςοηπ, Σα έμςσπα μέρα επικξιμχμίαπ, Ιαρςαμιόςηπ, 2004. 

 Briggs Adam, Paul Cobley. The media: An introduction, Longman, 2002. 

 Bourdon Jérôme, Introduction aux médias, Montchrestien, 1997. 

 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, n° 4, winter 2002. 
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 Urricchio William, Media, Simultaneity, Convergence : Culture and 
Technology in the Age of Intermediality, Utrecht, University of Utrcht, 

1997. 

 

Αμαλσςικόςεοη βιβλιξγοατία διαμέμεςαι και ρυξλιάζεςαι ρςξ μάθημα, 

καθώπ και θεχοηςικά κείμεμα και ρημειώρειπ πξσ πλαιριώμξσμ ςιπ θεμα-

ςικέπ πξσ αμαπςύρρξμςαι.      

                                                                                                               
 

 

 
 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖΜ ΙΞΘΜΩΜΘΙΖ ΗΔΩΠΘΑ & ΔΠΔΣΜΑ  

 Διδάρκξσρα: Λάοθα Λιυαηλίδξσ 

 

ξ μάθημα απξρκξπεί ρςημ εμθάοοσμρη και ποξαγχγή μιαπ κξιμχμιξλξγικήπ κα-

ςαμϊηρηπ ςχμ κξιμχμικόμ θερμόμ, ποακςικόμ και ταιμξμέμχμ.  

 

Αμςικείμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ειραγχγή ρςη θεχοηςική και μεθξδξλξγική ενέ-

λινη ςχμ εοεσμηςικόμ παοαδϊρεχμ και «ρυξλόμ» ςηπ κξιμχμιξλξγικήπ έοεσμαπ, με 

ρςϊυξ ςημ ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ/ςοιόμ με κεμςοικά ζηςήμαςα και έμμξιεπ ςηπ 

κξιμχμικήπ θεχοίαπ έςρι όρςε μα είμαι ρε θέρη μα αμςιλητθξϋμ ςη ρσμβξλή ςηπ 

κξιμχμικήπ θεχοίαπ ρςη διαμϊοτχρη ςχμ ρπξσδόμ επικξιμχμίαπ και πξλιςιρμξϋ.  

ξ μάθημα καςαουάπ ενεςάζει ςξ ιρςξοικϊ πλαίριξ γέμερηπ ςχμ εοχςημάςχμ ςηπ 

κξιμχμικήπ θεχοίαπ, ςη δσςική μεχςεοικϊςηςα, ερςιάζξμςαπ ρςη μελέςη κεμςοικόμ 

ζηςημάςχμ ςηπ κξιμχμιξλξγικήπ παοάδξρηπ (εμδεικςικά: εκβιξμηυάμιρη, η ρσγκοϊ-

ςηρη ςηπ μεχςεοικήπ κξιμχμίαπ, γοατειξκοαςία, εογαρία, ςάνη, αρςικξπξίηρη, α-

μάπςσνη ςχμ ΛΛΔ, δημϊρια ρταίοα, κξιμχμική αμαπαοαγχγή). Ιαςϊπιμ, ςξ μάθη-

μα ρςοέτεςαι ρςημ κξιμχμιξλξγική μελέςη ςχμ κξιμχμικόμ, ξικξμξμικόμ και πξλι-

ςιρμικόμ διαδικαριόμ ρσγκοϊςηρηπ ςχμ ρϋγυοξμχμ δσςικόμ κξιμχμιόμ. α θέμα-

ςα πξσ θα ενεςαρθξϋμ πεοιλαμβάμξσμ ςημ αμάδσρη ςηπ καςαμάλχρηπ χπ ςευμξλξ-

γίαπ διακσβέομηρηπ ςξσ πληθσρμξϋ, ςιπ κξιμχμικέπ, ξικξμξμικέπ και πξλιςιρμικέπ 

ρσμιρςαμέμεπ ςξσ ϋρςεοξσ καπιςαλιρμξϋ, ςημ κσοιαουία ςηπ πληοξτξοίαπ χπ πα-

οαδειγμαςικξϋ ρςξιυείξσ ςηπ ρϋγυοξμηπ κξιμχμικήπ, επιρςημξλξγικήπ και πξλιςι-

ρμικήπ ξογάμχρηπ και ςξμ οϊλξ ςηπ ρςη ρσγκοϊςηρη ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ.  
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖΜ ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΙΑΘ ΔΣΠΩΟΑΪΙΖ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ 19ου  ΑΘΩΜΑ 

 Διδάρκξσρα: Υοσράμθη Ασλάμη 

 

1789: η Γαλλική επαμάρςαρη μεςαμξοτόμει ςξσπ υάοςεπ ςξσ κϊρμξσ και επιτέοει 

βαθιέπ αλλαγέπ ρςημ πξλιςικξ-κξιμχμική ξογάμχρη, ςημ ξικξμξμία και ςιπ μξξςοξ-

πίεπ ςχμ εσοχπαψκόμ πληθσρμόμ. Ρςξ 19ξ αιόμα, επξυή καςά ςημ ξπξία η Δσοόπη 

ποξρπαθεί μα κσοιαουήρει ρςξμ κϊρμξ, ςξ επαμαρςαςικϊ ταιμϊμεμξ ρςημ επαμα-

ληπςικϊςηςά ςξσ και αμςιρςοϊτχπ, η ποξρπάθεια διαςήοηρηπ ςηπ καθερςη-κσίαπ 

ςάνηπ ρημαδεϋξσμ αμενίςηλα ςιπ εσοχπαψκέπ κξιμχμίεπ.  

1821: με ςξ νέρπαρμα   ςηπ ελλημικήπ επαμάρςαρηπ, η Δσοόπη ςηπ Θεοάπ ρσμμα-

υίαπ θα  βοεθεί αμςιμέςχπη με μια ρειοά ποξβλημάςχμ: ςξ κίμημα ςξσ τιλελλη-

μιρμξϋ χπ αμςίδοαρη ρςημ ρσμςηοηςική πξλιςική ςχμ εσοχπαίχμ ηγεςόμ, ςημ ί-

δοσρη και ςημ πξλιςική ξογάμχρη ςξσ μεξελλημικξϋ κοάςξσπ,  ςημ έκδηλη κοίρη 

ςηπ Ξθχμαμικήπ ασςξκοαςξοίαπ και ςημ γέμερη ςχμ εθμικόμ και απελεσθε-

οχςικόμ κιμημάςχμ ςχμ άλλχμ βαλκαμικόμ λαόμ.  

 

Ρςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα αμαλσθξϋμ εκ παοαλλήλξσ ςα ρημαμςικϊςεοα ταί-

μξμεμα και γεγξμϊςα ςξσ ελλημικξϋ και εσοχπαψκξϋ 19ξσ αιόμα.   
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Ζ ανιξλξγηρη και βαθμξλϊγηρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ βαρίζεςαι ρςα ακϊλξσθα 

κοιςήοια: 

 Οοξαιοεςική εκπϊμηρη  εογαριόμ με αμςικείμεμξ ςημ μεςάτοαρη και ςξμ 

ρυξλιαρμϊ πξλιςικόμ κειμέμχμ και άοθοχμ απϊ εσοχπαψκέπ ετημεοίδεπ 

ςξσ 19ξσ αιόμα ή ρυξλιαρμϊπ άοθοχμ απϊ ελλημικέπ ετημεοίδεπ ςξσ 

19ξσ αιόμα [20%] 

 Δνέςαρη υοξμξλξγίξσ (εοχςήρειπ πξλλαπλόμ απαμςήρεχμ) [20%] 

 Γοαπςϊ ενεςάρεχμ για ςημ δϊμηρη ςξσ ξπξίξσ δίμξμςαι γοαπςόπ  

ξδηγίεπ. 
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απϊ ςξ 1789 μέυοι ςξ 1914, Αθήμα: Eκδ.Οαπαζήρη, 1990, ς.5ξπ 

 Bernstein S., Milza P., Θρςξοία ςηπ Δσοώπηπ. Ζ εσοχπαψκή ρσμτχμία 

και η Δσοώπη ςχμ εθμώμ. 1815-1819, Αθήμα: Eκδ. Αλενάμδοεια, 1997, 

ς.2ξπ 

 Bourguinat N., Pellistrandi B., Le 19e siècle en Europe, Οαοίρι: Armand 

Colin, 2003 

 Burns Δ., Δσοχπαψκή Θρςξοία. Ο Δσςικόπ πξλιςιρμόπ. Μεόςεοξι υοόμξι 
Αθήμα: Eκδ. Δπίκεμςοξ,  2006 

 Clogg, R., σμξπςική ιρςξοία ςηπ Δλλάδαπ. 1770-2000, Αθήμα : Ιάςξ-

πςοξ, 2003 

 Δεοςιλήπ Γ., Θρςξοία ςξσ ελλημικξύ κοάςξσπ. 1830-1920, Αθήμα: Δρςία 

2006 

 Girault R., Peuples et nations d’Europe au XIXe siècle, Οαοίρι: Ha-
chette,1996 

 Hobsbawm E., H επξυή ςχμ Δπαμαρςάρεχμ 1789-1848, Αθήμα: ΛΘΔ 

 Hobsbawm E.,  Ζ επξυή ςξσ κεταλαίξσ, 1848-1875, Αθήμα: ΛΘΔ,1994 

 Hobsbawm E.,  Ζ επξυή ςχμ ασςξκοαςξοιώμ, 1875-1914, Αθήμα: ΛΘΔ 

 Rémond, R., Introduction à l’histoire de notre temps: le XIX
e
 siècle, 1815-

1914, Οαοίρι : Seuil 2002 

 Ρβξοόμξπ Μ., Δπιρκόπηρη ςηπ μεξελλημικήπ ιρςξοίαπ, Αθήμα : Ηεμέλιξ, 

1999 
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΞΜ ΟΞΚΘΘΡΛΞ ΙΑΘ ΘΡ ΟΞΚΘΘΡΛΘΙΔΡ ΡΟΞΣΔΔΡ 

 Διδάρκχμ: Γιάμμηπ Ρκαοπέλξπ 

 

Ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα αμαδείνει ςιπ διάτξοεπ αμςιλήφειπ πξσ αμαπςϋυθη-

καμ για ςξμ πξλιςιρμϊ, και ςημ ενέλινή ςξσπ χπ ςιπ μέοεπ μαπ. Δπίρηπ, μα δείνει ςιπ 

ρημαριξλξγικέπ μεςαςξπίρειπ πξσ επιτέοει η αλλαγή ςχμ ϊοχμ (π.υ. κξσλςξϋοα, 

πξλιςιρμϊπ, καλλιέογεια, παιδεία, σφηλή και μαζική ςέυμη). έλξπ, ςξ μάθημα α-

πξρκξπεί ρςημ ενξικείχρη με ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ κξιμχμιξλξγικέπ, φσυαμαλσςικέπ 

και πξλιςικέπ ποξρεγγίρειπ ρςξμ πξλιςιρμϊ, νεκιμόμςαπ απϊ ςξσπ κλαρικξϋπ (Λαον, 

Μςσοκέμ) και τθάμξμςαπ χπ ςιπ πξλιςιρμικέπ ρπξσδέπ, και ςιπ μεςαμξμςέομεπ αμςι-

λήφειπ ςηπ σβοιδικϊςηςαπ και ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ. 

 

 

 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖΜ ΘΡΞΠΘΑ ΖΡ ΔΥΜΖΡ 

 Διδάρκξσρα: Έτη Τξσμςξσλάκη  

 
Ιϋοιξπ ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ενξικείχρη ςξσ μαςιξϋ με μια πξλλαπλή “α-

μάγμχρη” ςξσ έογξσ ςέυμηπ, καθόπ και η καλλιέογεια και η ενάρκηρη ςξσ βλέμμα-

ςξπ. Αμαλϋεςαι η αιρθηςική θεχοία ςηπ σπξδξυήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι χπ μέρξμ 

ποξρέγγιρηπ ςξσ έογξσ ςέυμηπ. 

 

Ξι μξοτξλξγικέπ αμαλϋρειπ (απϊδξρη ςξσ υόοξσ και ςηπ αμθοόπιμηπ μξοτήπ, ξ 

υειοιρμϊπ ςξσ τχςϊπ και ςξσ υοόμαςξπ, ξι άνξμεπ ςηπ ρϋμθερηπ, κςλ.) απξρκξ-

πξϋμ ρςημ απξκοσπςξγοάτηρη ςχμ εικαρςικόμ κχδίκχμ, ρςημ καςαμϊηρη ςχμ ςε-

υμξςοξπιόμ, καθόπ και ρςημ ενξικείχρη με ςημ ιρςξοικξςευμική ξοξλξγία.  

 

Ζ μξοτξλξγία ποξρεγγίζεςαι κσοίχπ χπ απξςϋπχρη ςηπ θεόοηρηπ και αμςίληφηπ 

ςξσ κϊρμξσ. Ζ ιρςξοία ςηπ ςέυμηπ ςηπ Αμαγέμμηρηπ και ςξσ Λαμιεοιρμξϋ είμαι ςξ 

πεδίξ αματξοάπ ασςόμ ςχμ μξοτξλξγικόμ αμαλϋρεχμ. 

 

Βαρικά εοχςήμαςα γϋοχ απϊ ςα ξπξία θα ρςοατεί η αμάλσρη είμαι ςξ πόπ δημι-

ξσογξϋμςαι ξι εικαρςικξί κόδικεπ, πξσ αογϊςεοα θα ξμξμαρςξϋμ παοαδξριακξί, ςι 

ρημαίμξσμ ςξμ καιοϊ ςηπ δημιξσογίαπ ςξσπ, καθόπ και πξια είμαι η ρυέρη ςξσπ με 

ςημ ςέυμη ςξσ παοελθϊμςξπ.  
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖ ΔΖΛΞΡΘΞΓΠΑΤΘΑ  

 Διδάρκχμ: Μίκξπ Λπακξσμάκηπ 

 

Διραγχγή ρςξμ πξλιςιρμϊ ςηπ ετημεοίδαπ, απϊ ςα μέρα ςξσ 18ξσ αιόμα έχπ ςιπ 

μέοεπ μαπ. Δξμή και ξογάμχρη ςηπ ετημεοίδαπ. Δξμή και ξογάμχρη ςχμ ηλεκςοξ-

μικόμ μέρχμ εμημέοχρηπ ι κάμει ξ δημξριξγοάτξπ. Δημξριξγοατική διαποαγμά-

ςεσρη. Δημξριξγοατικέπ δενιϊςηςεπ. Δημξριξγοατία και γοατή. Δημξριξγοατία 

και μσθιρςϊοημα. Ξι μεγάλεπ ατηγήρειπ ή ςξ μεγάλξ οεπξοςάζ. Ξ γϋοξπ ςξσ κϊ-

ρμξσ ρε 80 ςίςλξσπ (ςα βαρικά ρσρςήμαςα ςϋπξσ ρςξμ κϊρμξ). Δημξριξγοατία και 

μέεπ ςευμξλξγίεπ. Δημξριξγοατία και ενξσρία ή ξι μέεπ σπεοςανικέπ ελίς. Ζ ποα-

κςική πλεσοά ςηπ δημξριξγοατικήπ δεξμςξλξγίαπ. Οξλιςική και ςϋπξπ. Δνξσρία και 

ςϋπξπ. 
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 Vilem Flusser. H γοατή. Λεςάτοαρη Γιόογξπ Ζλιϊπξσλξπ, επίμεςοξ   

Διξμϋρηπ Ιαββαθάπ. Αθήμα:  Δκδϊρειπ Οξςαμϊπ, 2004. 

 Geraldine Muhlmann. Du journalisme en democratie. Δκδϊρειπ Payot, 

2004. 
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B΄ Εξάμηνο 

 

 Ζ/Σ – ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΞ INTERNET ΙΑΘ ΡΑ ΟΞΚΣΛΔΡΑ 

 [Δεμ θα ποξρτεοθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ] 

 Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Μςξϋμαπ 

 
Διραγχγή ρςη λειςξσογία και ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ Διαδικςϋξσ – Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ: 

 

 Θρςξοικά ρςξιυεία – Ζ ενέλινη ςξσ Internet 

 Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ (e-mail) 

 Δνξικείχρη με ςα ποξγοάμμαςα πλξήγηρηπ ςξσ παγκϊρμιξσ ιρςξϋ (Internet 

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

 Υοήρη ςχμ βαρικόμ σπηοεριόμ πξσ παοέυει ξ παγκϊρμιξπ ιρςϊπ χπ μέρξ 

επικξιμχμίαπ και έοεσμαπ για ςημ απξςελερμαςική αμαζήςηρη/αμεϋοερη 

πληοξτξοιόμ (μεςατξοά δεδξμέμχμ, μηυαμέπ αμαζήςηρηπ, μεςαμηυαμέπ 

αμαζήςηρηπ, δικςσακέπ πϋλεπ, ιρςξλϊγια, ιρςξρελίδεπ κξιμχμικήπ δικςϋχ-

ρηπ, ςαυσδοξμικέπ λίρςεπ, ξμάδεπ μέχμ, κ.α.) 

 Internet & ΛΛΔ 

 Οξλσμέρα ρςξ Διαδίκςσξ – υοήρη πξλσμέρχμ ρςημ εκπαίδεσρη 

 Ρυεδιαρμϊπ/καςαρκεσή ιρςξρελίδχμ 

 Σπεοκείμεμξ και ηλεκςοξμική γοατή 

 Βιβλιξγοατικέπ και εοεσμηςικέπ ςευμικέπ 
 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςχμ εογαρςηοίχμ είμαι σπξυοεχςική και θεχοείςαι απξλϋςχπ 

αμαγκαία για ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ. 
 

Ζ ενέςαρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα πεοιλαμβάμει θέμαςα πξσ έυξσμ παοξσρια-

ρθεί ρςα εογαρςήοια και πεοιέυξμςαι ρςα βιβλία πξσ θα διαμεμηθξϋμ. Ζ ανιξλϊγη-

ρη και η βαθμξλϊγηρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ θα βαρίζεςαι ρςα ενήπ κοιςήοια: 
 

α) Οαοξσρία & εμεογή παοακξλξϋθηρη ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ [10%] 

β) Δογαρςηοιακέπ αρκήρειπ – Δημιξσογία ιρςξρελίδαπ [20%] 

γ) ελική ενέςαρη [70%] 
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  ΙΞΘΜΩΜΘΞΚΞΓΘΑ ΩΜ ΛΔΡΩΜ  

 Διδάρκξσρα: Θχάμμα Βόβξσ 

 

ξ μάθημα εμβαθϋμει ρςημ αμάλσρη ςχμ μέρχμ με ςη βξήθεια ςχμ εογαλείχμ ςηπ 

κξιμχμιξλξγικήπ ποξρέγγιρηπ, έςρι όρςε ξι τξιςηςέπ μα καςαμξήρξσμ ςξμ ςοϊπξ 

με ςξμ ξπξίξ ςα μέρα μαζικήπ επικξιμχμίαπ ρσμδέξμςαι με ςημ κξιμχμία, επηοεάζξ-

μςαι απϊ ασςή, αλλά και ςη ρσμδιαμξοτόμξσμ. Ζ ρςαδιακή ειραγχγή ρςιπ θεχοίεπ 

αμάλσρηπ ςχμ μέρχμ και ςξσ πεοιευϊμεμξϋ ςξσπ ρςξυεϋει ρςημ εμδσμάμχρη ςηπ 

κοιςικήπ αμςίληφηπ ςχμ τξιςηςόμ και ρςημ μεςαςϊπιρη ςηπ ξπςικήπ ςξσπ, ατήμξ-

μςαπ ςη θέρη ςξσ απλξϋ „καςαμαλχςή‟ ποξπ ϊτελξπ μίαπ πεοιρρϊςεοξ αμαλσςικήπ 

ρςάρηπ πξσ δίμει ςη δσμαςϊςηςα διαμϊοτχρηπ εμϊπ ειδικξϋ λϊγξσ επί ςξσ αμςικει-

μέμξσ. ξ μάθημα ποξρτέοει μία επιρκϊπηρη ςχμ βαρικόμ εμμξιόμ ςηπ κξιμχμιξ-

λξγίαπ ςχμ μέρχμ πξσ θα απαρυξλήρξσμ ςξσπ τξιςηςέπ καθ‟ϊλη ςη διάοκεια ςηπ 

τξίςηρήπ ςξσπ και επικεμςοόμεςαι ρςη ρσζήςηρη ςχμ εοεσμόμ πάμχ ρςα μέρα επι-

κξιμχμίαπ με ρςϊυξ ςημ καςάοςιρη ςχμ τξιςηςόμ ρυεςικά με ςημ παοαγχγή πξσ 

σπάουει πάμχ ρςξ θέμα. Ρςϊυξπ είμαι η ρσζήςηρη ςχμ βαρικόμ εμμξιόμ για ςημ 

καςαμϊηρη ςξσ ρϋμθεςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ ςα μέρα επικξιμχμίαπ δοξσμ επί ςηπ 

κξιμχμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ και ςη ρσμδιαμξοτόμξσμ. 
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Ζ ενξικείχρη με ςιπ κξιμχμιξλξγικέπ αμαλϋρειπ ςχμ μημσμάςχμ ςχμ μέρχμ επιυει-

οείςαι μέρα απϊ ςη ρσζήςηρη εοεσμόμ και πεοιπςχριξλξγικόμ αμαλϋρεχμ πξσ έ-

υξσμ διεμεογηθεί και πξσ επικεμςοόμξμςαι ρε επιμέοξσπ ζηςήμαςα, ϊπχπ για πα-

οάδειγμα : 

- δημξριξγοατικϊπ λϊγξπ και πξλιςική 

- ηλεκςοξμικά μέρα και παιδική ηλικία 

- διαδικαρίεπ κξιμχμικξπξίηρηπ και μέα μέρα 

- ρσγκοϊςηρη εθμικήπ ςασςϊςηςαπ και ΛΛΔ 

- αμαπαοαρςάρειπ μειξμξςήςχμ ρςα ΛΛΔ 

- τϋλξ και ΛΛΔ 

Ζ δημιξσογία μξηςικόμ και εμπειοικόμ πεοαρμάςχμ απϊ θεχοηςικέπ έμμξιεπ ρε 

κξιμχμικέπ ποαγμαςικϊςηςεπ πξσ άπςξμςαι ςχμ μημσμάςχμ ςχμ μέρχμ απξςελεί 

ςξμ κεμςοικϊ πσοήμα ςξσ μαθήμαςξπ και θέςει ξοιρμέμεπ βάρειπ όρςε ξι τξιςηςέπ 

μα μάθξσμ μα καςαμξξϋμ και μα διαυειοίζξμςαι ςη „γοαμμαςική‟ και ςξσπ „κόδικεπ‟ 

ςχμ μέρχμ μαζικήπ επικξιμχμίαπ ρςη ρϋγυοξμη επξυή. 
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λξπ και λειςξσογία ρςη ρύγυοξμη Δλλάδα, Ριδέοηπ, 2005. 

 Wolton Dominique, κέφειπ για ςημ επικξιμχμία, Ραββάλαπ, 2005. 

Αμαλσςικόςεοη βιβλιξγοατία διαμέμεςαι και ρυξλιάζεςαι ρςξ μάθημα, 

καθώπ και θεχοηςικά κείμεμα και ρημειώρειπ πξσ πλαιριώμξσμ ςιπ θε-

μαςικέπ πξσ αμαπςύρρξμςαι. 

 

 

 ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΙΑΘ ΔΣΠΩΟΑΪΙΖ ΘΡΞΠΘΑ: 20ος ΑΘΩΜΑΡ 

 Διδάρκξσρα: Υοσράμθη Ασλάμη 

 
Ξ ϊοξπ « Belle époque » υαοακςηοίζει δικαίχπ ςιπ απαουέπ ςξσ 20ξσ αιόμα. Οοϊ-

κειςαι ποάγμαςι για μια επξυή πξσ διακοίμεςαι απϊ ςημ ασναμϊμεμη εκδημξκοαςι-

κξπξίηρη ςχμ εσοχπαψκόμ κξιμχμιόμ, ςημ εμπιρςξρϋμη και ςημ αιριξδξνία ςηπ για 

ςξ μέλλξμ, ςα ρημαμςικά ςευμξλξγικά και πξλιςιρμικά ςηπ επιςεϋγμαςα. ξ νέρπα-

ρμα χρςϊρξ δϋξ παγκϊρμιχμ πξλέμχμ θα μεςαςοέφξσμ ςξμ 20ξ αιόμα ρε έμαμ απϊ 

ςξσπ πιξ βίαιξσπ και δξλξτξμικξϋπ αιόμεπ ςηπ ιρςξοίαπ. Ιάμξμςαπ μια αμαρκϊπηρη 

ςηπ πξλιςικήπ ιρςξοίαπ ςξσ 20ξσ αιόμα, θα μελεςήρξσμε εκ παοαλλήλξσ  ςα ρημα-

μςικϊςεοα ταιμϊμεμα ςηπ ελλημικήπ και ςηπ εσοχπαψκήπ ιρςξοίαπ καςά ςημ πεοίξδξ 

1914-1989.   

 

Ρςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι ποόςξμ, μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ μια ρταιοική ει-

κϊμα ςξσ εσοχπαψκξϋ γίγμερθαι ρςξμ 20ξ αιόμα και, δεϋςεοξμ, μα ερςιάρξσμ ρςημ 

ελλημική ιρςξοία « ναμαδιαβάζξμςαπ » ςα δοόμεμα ςηπ πεοιϊδξσ 1914-1989  ρςξ 

τχπ ςξσ εσοχπαψκξϋ και ςξσ παγκϊρμιξσ πξλιςικξϋ υάοςη  

 

Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ τξιςηςόμ βαρίζεςαι ρςα ακϊλξσθα κοιςήοια : 

1. Οοξαιοεςική εκπϊμηρη εογαριόμ με αμςικείμεμξ ςημ μεςάτοαρη και ςξμ ρυξλια-

ρμϊ πξλιςικόμ κειμέμχμ και άοθοχμ απϊ εσοχπαψκέπ ετημεοίδεπ ςξσ 20ξσ αιόμα ή 

ρυξλιαρμϊπ άοθοχμ απϊ ελλημικέπ ετημεοίδεπ ςξσ 19ξσ αιόμα (20%) 

2. Δνέςαρη υοξμξλξγίξσ με εοχςήρειπ πξλλαπλόμ επιλξγόμ (20%) 

3. Γοαπςϊ ενεςάρεχμ για ςημ δϊμηρη ςξσ ξπξίξσ δίμξμςαι ξδηγίεπ  
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 ΞΟΘΙΞΡ ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ 

 Διδάρκχμ: Γιάμμηπ Ρκαοπέλξπ 

 

ξ μάθημα επιυειοεί μα γμχοίρει ρςξσπ τξιςηςέπ ςξ διεπιρςημξμικϊ πεδίξ πξσ αμα-

δϋθηκε ςα ςελεσςαία υοϊμια απϊ ςη ρσμάμςηρη ςηπ ρημειξλξγίαπ, ςηπ κξιμχμιξλξ-

γίαπ, ςηπ αμθοχπξλξγίαπ, ςηπ πξλιςικήπ επιρςήμηπ και ςχμ πξλιςιρμικόμ ρπξσδόμ. 

Ξι έμμξιεπ ςηπ «εικϊμαπ» και ςξσ «πξλιςιρμξϋ» απξςελξϋμ ςημ ατεςηοία για μα 

ρκετςξϋμε ςη θέρη ςηπ ϊοαρηπ και ςηπ εικϊμαπ ρςη μεςαμξμςέομα κξιμχμία. Οα-

οάλληλα, ρςημ ποξρπάθεια μα νεπεοάρξσμε ςιπ οιζχμέμεπ απϊ αιόμεπ αμςιλήφειπ, 

ποξκαςαλήφειπ και παοαδξυέπ ρυεςικά με ςημ εικϊμα, θα επιυειοήρξσμε μα μση-

θξϋμ ξι τξιςηςέπ ρε μέεπ ποακςικέπ ςξσ βλέμμαςξπ, με εκπαιδεσςικέπ εκδοξμέπ ρε 

υόοξσπ καθϊλξσ εκπαιδεσςικξϋπ. 
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 Πηγξπξϋλξσ Ο. Σξ ώμα: Θκερία και Απειλή. Ολέθοξμ, 2003. 

 

 

 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖ ΔΘΔΗΜΖ ΟΞΚΘΘΙΖ 

 Διδάρκχμ: Υοιρςϊδξσλξπ Γιαλλξσοίδηπ 

 

Ξ ρκξπϊπ ςξσ Λαθήμαςξπ, πεοιλαμβάμει ςη θεχοηςική θεμαςική και πεοιξυική 

(Area Studies) ποξρέγγιρη ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ ςχμ Διεθμόμ Ρυέρεχμ και 

ςηπ Διεθμξϋπ Οξλιςικήπ. Ασςϊ ρημαίμει, ςημ αμάδεινη ςηπ θεχοηςικήπ ρσζήςηρηπ 

πξσ διενάγεςαι εδό και δεκαεςίεπ χπ ποξπ ςξ εμμξιξλξγικϊ και μεθξδξλξγικϊ πεοι-

ευϊμεμξ ςηπ Διεθμξϋπ Οξλιςικήπ, δηλαδή ςξσπ διάτξοξσπ ςοϊπξσπ και αμςιλήφειπ 

ποξρέγγιρηπ ςχμ διεθμόμ ενελίνεχμ, ρςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμξμςαι ςϊρξ ξ οϊλξπ 

και η ρημαρία ςξσ κοάςξσπ ρςη διαυοξμική και ρϋγυοξμη ποξρέγγιρη ςχμ διεθμόμ 

ρυέρεχμ, ϊρξ και ςχμ διεθμόμ θερμόμ, αλλά και ςηπ Ιξιμχμίαπ ςχμ Οξλιςόμ, και 

άλλχμ ξογαμιρμόμ ϊπχπ είμαι ξι Λη Ισβεομηςικέπ Ξογαμόρειπ (Λ.Ι.Ξ – N.G.O.) 
 

Θδιαίςεοη ρημαρία απξδίδεςαι ρςξ οϊλξ και ςη ρημαρία ςξσ εθμικξϋ κοάςξσπ και 

ςημ ικαμϊςηςα ή ςη δσμαςϊςηςα ςξσ μα επιβιόμει, ρςημ επξυή ςηπ Οαγκξρμιξ-

πξίηρηπ. 
 

Ωπ ποξπ ςη θεμαςική ποξρέγγιρη ςηπ Διεθμξϋπ Οξλιςικήπ, δίμεςαι ιδιαίςεοη ρημαρία 

ρε ρϋγυοξμα ζηςήμαςα ςηπ Διεθμξϋπ Οξλιςικήπ ϊπχπ είμαι ςξ Θρλάμ και ξι «αρϋμμε-

ςοεπ απειλέπ» η πξοεία εμξπξίηρηπ ςηπ Δσοόπηπ, και η δημξκοαςική μεςενέλινη 

ςξσ Ρσρςήμαςξπ κοαςόμ ςξσ ποόημ Ρξβιεςικξϋ Θμπέοιξσμ. 
 

Οεοιξυικά, θα ερςιαρςεί η ρσζήςηρη ρςξ ςξσοκικϊ ζήςημα , ρςημ ιρςξοική και ρϋγ-

υοξμη ςξσ διάρςαρη, καθόπ και ρςη Πχρική Ξμξρπξμδία. 
 

ξ μάθημα είμαι Ρεμιμαοιακξϋ ςϋπξσ, ξι ενεςάρειπ είμαι ποξτξοικέπ, με εογαρίεπ 

ρσμμεςευϊμςχμ τξιςηςόμ. 
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 ΡΣΜΑΘΡΗΖΛΑΘΙΖ ΜΞΖΛΞΡΣΜΖ, ΔΝΔΚΘΝΖ ΙΑΘ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ  

 Διδάρκξσρα: Δήμηςοα Θξοδάμξγλξσ 

 
ξ μάθημα μελεςά ςημ έμμξια ςηπ ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ και ςηπ επικξιμχ-

μίαπ μέρα απϊ μία ενελικςική ρκξπιά. Νεκιμόμςαπ απϊ ςη μελέςη ςηπ μξημξρϋμηπ 

χπ ποξραομξρςικξϋ μηυαμιρμξϋ και ςχμ θεχοιόμ πξσ ποξςάθηκαμ ιρςξοικά για μα 

ςημ πεοιγοάφξσμ, τςάμξσμε ρςημ έμμξια ςηπ ρσμαιρθημαςικήπ και κξιμχμικήπ μξη-

μξρϋμηπ. Λε βάρη ςα μέα επιρςημξμικά δεδξμέμα για ςξμ αμθοόπιμξ εγκέταλξ 

απϊ ςξμ κλάδξ ςχμ μεσοξεπιρςημόμ, επιυειοείςαι μία μελέςη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ 

και ςηπ επίδοαρήπ ςξσπ ρςημ αμθοόπιμη ρσμπεοιτξοά. Ζ ασςξεπίγμχρη, ξ ασςξέ-

λεγυξπ, η διαποξρχπική επικξιμχμία, η εμρσμαίρθηρη, η μη λεκςική επικξιμχμία, 

ςξ ηθικϊ μσαλϊ, η ρσμεογαρία, ξ αμςαγχμιρμϊπ είμαι έμμξιεπ πξσ ενεςάζξμςαι σπϊ 

ςξ ποίρμα ςηπ ενελικςικήπ θεχοίαπ. 

 

Ζ μεθξδξλξγία ςξσ μαθήμαςξπ πεοιλαμβάμει ςϊρξ ςημ θεχοηςική ϊρξ και ςημ ποα-

κςική διεοεϋμηρη ςχμ παοαπάμχ θεμάςχμ μέρα απϊ βιχμαςικέπ αρκήρειπ, ρσ-

μπλήοχρη εοχςημαςξλξγίχμ και μελέςεπ πεοιπςόρεχμ 

 

Ηεματικές εμότητες 

 Διραγχγή – Ρςϊυξι μαθήμαςξπ 

 Ζ έμμξια ςηπ μξημξρϋμηπ - Θρςξοική ενέλινη 

 Ζ πξλλαπλή μξημξρϋμη 

 Ρσμαιρθημαςική μξημξρϋμη – Δοεσμηςικά δεδξμέμα - Ηεχοηςικά μξμςέλα 

 Ασςξεπίγμχρη – Δνελικςική θεόοηρη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ 

 Ασςξδιαυείοιρη - Διαυείοιρη θσμξϋ - Διαυείοιρη ρςοεπ 

 Ιξιμχμική επίγμχρη - Ζ ρημαρία ςηπ εμρσμαίρθηρηπ   

 Διαποξρχπικέπ ρυέρειπ – Ηεςική ρσμπεοιτξοά 

 Απξςελερμαςική επικξιμχμία – Δμεογηςική ακοϊαρη – Σπξβξλή εοχςήρεχμ 

 Λη λεκςική επικξιμχμία – Ζ γλόρρα ςξσ ρόμαςξπ 

 Υειοιρμϊπ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ 

 



 

 124 

124 

Βιβλιογραφία 

 Άαμξμς, Ρ. & Γξσάμγκ, Ρ. (2008). Ιαλχρήοθαςε ρςξμ εγκέταλό ραπ. Δκδϊ-
ρειπ ΑΒΓΞ. 

 Christakis, N. A. & Fowler, J. H. (2009). σμδεδεμέμξι. Ζ εκπληκςική δύ-
μαμη ςχμ κξιμχμικώμ δικςύχμ και πχπ ασςά διαμξοτώμξσμ ςη ζχή μαπ. 
Δκδϊρειπ Ιάςξπςοξ. 

 Emery, N. Clayton, N. Frith, C. (eds). Social Intelligence. From Brain to 
Culture. Oxford University Press, 2007.  

 Goleman, D. (1998). σμαιρθημαςική μξημξρύμη. Δλλημικά Γοάμμαςα.  

 Goleman, D. (2000). Εχςικά φέμαςα, απλέπ αλήθειεπ. Ζ φσυξλξγία ςηπ ασ-
ςαπάςηπ. Δκδϊρειπ Έρξπςοξμ. 

 Goleman, D. (2005) Ιαςαρςοξτικά ρσμαιρθήμαςα. Δλλημικά Γοάμμαςα. 

 Goleman, D. (2006). Ιξιμχμική μξημξρύμη. Δλλημικά Γοάμμαςα.  

 Kandel, E. (2008). Αμαζηςώμςαπ ςη μμήμη. Ζ αμάδσρη μίαπ μέαπ επιρςήμηπ 
ςξσ μξσ. Οαμεπιρςημιακέπ Δκδϊρειπ Ιοήςηπ.  

 Οξςαμιάμξπ, Δ. (2005). Δμικόπ- πληθσμςικόπ. Δξκιμή ενελικςικήπ αμθοχπξ-
λξγίαπ. Αθήμα: Δκδϊρειπ Ιαρςαμιόςη. 
 

 ΑΠΥΔΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ ΞΣ ΟΞΚΘΔΣΛΑΞΡ 

 Διδάρκξσρα: Γιάμμα Ιική 

Ζ δξμή, ξογάμχρη και λειςξσογία ςξσ δημξκοαςικξϋ κξιμξβξσλεσςικξϋ μαπ πξλι-

ςεϋμαςξπ απξςελξϋμ ςξ αμςικείμεμξ μελέςηπ ασςξϋ ςξσ μαθήμαςξπ. Ξι θεμελιόδειπ 

αουέπ και ξογαμχςικέπ βάρειπ ςξσ πξλιςεϋμαςξπ ενεςάζξμςαι σπϊ ςξ ποίρμα ςχμ 

διαςάνεχμ ςξσ ιρυϋξμςξπ ελλημικξϋ ρσμςάγμαςξπ ςξσ 2001, εμό γίμξμςαι ρϋμςξμεπ 

αματξοέπ ρςημ ελλημική ρσμςαγμαςική ιρςξοία και ςημ πξλιςική ποαγμαςικϊςηςα, 

για ςημ αμάλσρη ςηπ θερμικήπ ξογάμχρηπ ςξσ πξλιςικξϋ μαπ ρσρςήμαςξπ. Ζ έμμξια 

και ξι διακοίρειπ ςχμ ρσμςαγμάςχμ, η ασνημέμη ςσπική ιρυϋπ ςξσ ρσμςάγμαςξπ, η 

δερμεσςικϊςηςα ςχμ καμϊμχμ ςξσ, η μξοτή ςξσ πξλιςεϋμαςξπ, ξι πηγέπ ςξσ ρσ-

μςάγμαςξπ και ςξσ ρσμςαγμαςικξϋ δικαίξσ απξςελξϋμ ςα ειδικϊςεοα θέμαςα, ςα ξ-

πξία θα ενεςαρθξϋμ καςά ςη διάοκεια ςξσ εναμήμξσ. 

Βιβλιογραφία 

 Ο. Αγαλλξπξϋλξσ. Βαρικέπ έμμξιεπ αρςικξύ δικαίξσ. Αθήμα: Αμς. Μ. 
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 Ι. Λασοιάπ – Α. Οαμςελήπ. σμςαγμαςικά κείμεμα ελλημικά και νέμα. Α-

θήμα: Α. Ράκκξσλαπ, 1990. 

 Δ. ράςρξπ, σμςαγμαςικό δίκαιξ. Ηεχοηςικό θεμέλιξ. Αθήμα: Αμς. Μ. 
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Γ΄ Εξάμηνο 

 

 ΡΣΓΥΠΞΜΖ ΙΞΘΜΩΜΘΑ ΙΑΘ ΛΔΡΑ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ 

 Διδάρκξσρα: Οεορετϊμη Εέοη 

 
ΗΔΛΑΘΙΖ:  Απϊ ςη μεχςεοική κξιμχμία και ςα ΛΛΔ ρςημ κξιμχμία ςχμ Δικςϋχμ 

και ςιπ ευμξλξγίεπ Δπικξιμχμίαπ και Οληοξτξοίαπ  

 

«ξ μέρξ γοατήπ πξσ υοηριμξπξιξϋμε ρσμμεςέυει ρςημ διαμϊοτχρη ςχμ ρκέφεόμ 

μαπ», ασςή η τοάρη ςξσ Nietsche θα μπξοξϋρε μα είμαι ςξ πιρςεϋχ ρςημ επιρςήμη 

ςχμ μέρχμ. Ρςξ μάθημα ασςϊ θα ενεςάρξσμε πόπ ξι κξιμχμίεπ, ξ πξλιςιρμϊπ και η 

αμςίληφη πξσ έυξσμε για ςξμ κϊρμξ υαοακςηοίζξμςαι με εναιοεςικά διατξοεςικϊ 

ςοϊπξ απϊ ςα μαζικά μέρα επικξιμχμίαπ, ςξμ ηλεκςοξμικϊ σπξλξγιρςή και ςξ Δια-

δίκςσξ. Ηα ενεςαρθξϋμ ξι λειςξσογίεπ ςχμ ΛΛΔ, η κξιμή γμόμη, ςα μέρα και η πξ-

λιςική διαδικαρία, ςα πξλιςικά ρκάμδαλα και ςα μέρα, η διαρκέδαρη, θα αμαλσ-

θξϋμ ρϋγυοξμα ταιμϊμεμα ϊπχπ η παγκξρμιξπξίηρη και ξ κϊρμξπ χπ οξή πληοξ-

τξοιόμ, η φητιξπξίηρη, ςα Wikis, ξι κξιμϊςηςεπ, ςα κξιμχμικά δίκςσα, η ρξτία 

ςχμ πξλλόμ, ξ κϊρμξπ ςχμ ιρςξλξγίχμ/blogs, η αμάδσρη ςηπ μαζικήπ ασςξ-

επικξιμχμίαπ, αλλά και «ςευμξλξγίεπ ςηπ πειθξϋπ» και ςευμικέπ ςηπ ξοθξλξγικήπ 

υειοαγόγηρηπ πξσ μαπ «διδάρκξσμ», ςί ποέπει μα πιρςεϋξσμε, ςί ποέπει μα αγξοά-

ζξσμε, ςί ποέπει μα βοίρκξσμε χπ καλϊ, πόπ ποέπει μα ζξϋμε (διατήμιρη). Ηα ενε-

ςαρθεί ςξ ταιμϊμεμξ ςχμ ρςαο και διαρημξςήςχμ (Michael Jackson, Madonna) ρςημ 

ϋρςεοη μεχςεοικϊςηςα και η αμάγκη πξσ έυξσμ ξι άμθοχπξι για ήοχεπ.   
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 ΟΞΚΘΘΙΖ ΙΞΘΜΩΜΘΞΚΞΓΘΑ 

 Διδάρκξσρα: Λαοιάμμα Φϋλλα 

 

ξ μάθημα "Οξλιςική Δπιρςήμη" ρςϊυξ έυει μα ειράγει ςξσπ τξιςηςέπ ρε βαρικέπ έμ-

μξιεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ πξλιςικϊ ταιμϊμεμξ. Ζ ενξικείχρη με ςξ αμςικείμεμξ 

ςηπ πξλιςικήπ απξςελεί απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ κοιςική αμςιμεςόπιρη ςηπ 

πξλιςικήπ ποάνηπ και ςξσ πξλιςικξϋ ρςξυαρμξϋ. 

 

Ξ κξιμχμιξλξγικϊπ ποξραμαςξλιρμϊπ ρςημ πξλιςική ρκέφη θεχοεί ςημ πξλιςική χπ 

έμα ρϋμξλξ κξιμχμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ και κξιμχμικόμ ρυέρεχμ απϊ ϊπξσ ποξ-

κϋπςει και η ενέςαρη ςηπ κξιμχμικήπ παοαγχγήπ ςξσ πξλιςικξϋ. Ζ διεπιρςημξ-

μικϊςηςα ποξκϋπςει έςρι χπ μια αμαγκαιϊςηςα εκλαμβάμξμςαπ ςημ πξλιςική χπ έμα 

πλέγμα πξικιλϊμξοτχμ ρυέρεχμ κάςχ απϊ ςημ ξπςική ςηπ δημϊριαπ δοάρηπ. 

Ρ‟ασςή ςη θεόοηρη εμπλέκεςαι ϊλη η δσμαμική ςχμ θερμόμ, ςχμ ποακςικόμ ,ςχμ 

ανιόμ, ςχμ ρσμβϊλχμ, ςχμ μϋθχμ και ςχμ δοόμςχμ ρε μια ρσμευή διαμςίδοαρη 

πξσ υχοίπ μα παοαβλέπει βαρικέπ ρσμιρςόρεπ ςηπ πξλιςικήπ ϊπχπ ενξσρία, απϊ-

ταρη, λϊγξπ, εμπλέκει και ςημ ποξβλημαςική ςηπ δημϊριαπ δοάρηπ και ςηπ εομη-

μείαπ πξσ εκάρςξςε ςηπ απξδίδεςαι με ρςϊυξ ςημ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ καλϋςεοη καςα-

μϊηρη ςξσ πξλιςικξϋ ταιμξμέμξσ .  

 

Ρ‟ έμα ποόςξ ρςάδιξ η έμταρη δίμεςαι ρςημ παοξσρίαρη και αμάλσρη ςηπ γέμερηπ 

και ενέλινηπ ςχμ πξλιςικόμ θερμόμ και ςχμ πξλιςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξμίζξμςαπ 

ςη ρσρυέςιρη μξοτόμ πξλιςικήπ ξογάμχρηπ με διατξοεςικέπ κξιμχμικέπ δξ-

μέπ.΄Δςρι δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα ενεςάρξσμε ςη ρςεμή ρυέρη πξσ σπάουει αμάμε-

ρα ρςημ πξλιςική και ςιπ άλλεπ ϊφειπ ςηπ κξιμχμικήπ ζχήπ. Ρ' έμα δεϋςεοξ ρςάδιξ 

αμαλϋξμςαι ξι πξικίλεπ μξοτέπ ςχμ ρσλλξγικόμ κιμηςξπξιήρεχμ και ςχμ κξμμαςι-

κόμ ξογαμόρεχμ. Δίμεςαι έςρι η δσμαςϊςηςα αμάλσρηπ ςχμ διατϊοχμ θερμόμ ςηπ 

πξλιςικήπ, ϊπχπ είμαι ςα καθερςόςα, ςα κϊμμαςα, ξι ξμάδεπ πίερηπ, ή ξπξιαδήπξ-

ςε άλλη μξοτή ρσλλξγικόμ κιμηςξπξιήρεχμ. Λια ιδιαίςεοη αματξοά δίμεςαι ςέλξπ 

ρςξσπ ίδιξσπ ςξσπ ρσμςελερςέπ δηλαδή ςξσπ πξικίλξσπ δοόμςεπ πξσ παοεμβαίμξσμ 

ρςη διακσβέομηρη ςηπ πξλιςικήπ και κξιμχμικήπ ζχήπ. Ιάςχ απϊ ασςή ςημ ξπςική 
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γχμία αμαλϋεςαι η έμμξια και η ποακςική ςηπ δημϊριαπ δοάρηπ δίμξμςαπ έμταρη 

ρςιπ ποάνειπ πξσ σλξπξιξϋμςαι ρςξ δημϊριξ υόοξ ϊπξσ εμπλέκξμςαι πξικιλία δοό-

μςχμ, αμάγκη εκπϊμηρηπ και εταομξγήπ δημϊριχμ πξλιςικόμ καθόπ και ξοθήπ δι-

ακσβέομηρηπ, απξδξυή πξικιλϊμξοτχμ αμςιςιθέ-μεμχμ απϊφεχμ και ϋπαονη πξι-

κιλϊμξοτχμ διαμςιδοάρεχμ. 

Βιβλιογραφία 
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Tσπχθήςχ-Γ.Δαοδαμϊπ, ρειοά Οξλιςική-Δπικξιμχμία 3, 2008. 
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  ΑΠΥΔΡ ΛΑΠΙΔΘΜΓΙ: ΟΠΞΪΞΜΑ, ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ, ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ 

 Διδάρκχμ: Γιόογξπ-Λιυαήλ Ιλήμηπ 

 

Ζ λειςξσογία ςξσ Λάοκεςιμγκ βοίρκεςαι ρςξ κέμςοξ κάθε επιυείοηρηπ ή ξογαμι-

ρμξϋ. Θδιαίςεοα ρςα πξλιςιρςικά ποξψϊμςα/σπηοερίεπ, ϊπξσ η πξιϊςηςα δεμ είμαι 

γμχρςή ακϊμα και έπειςα απϊ ςημ καςαμάλχρη ςξσπ, ςξ μάοκεςιμγκ παίζει καθξοι-

ρςικϊ οϊλξ ρςημ επιλξγή ςξσ καςαμαλχςή. Ρσμδσάζξμςαπ καιμξϋογιεπ θεχοήρειπ 

αλλά και κλαρρικέπ, ξ τξιςηςήπ παίομει ςιπ απαοαίςηςεπ γμόρειπ και ςα εογαλεία 

για μα μπξοέρει μα πάοει απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ λειςξσογία ςηπ επιυείοη-

ρηπ/ξογαμιρμξϋ ϊρξμ ατξοά ειδικά πξλιςιρςικά ποξψϊμςα και σπηοερίεπ. 

Βιβλιογραφία 
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 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. 
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖΜ ΟΞΚΘΘΙΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΑ 

 Διδάρκχμ: Μίκξπ Κέαμδοξπ 

 

Βαρική επιδίχνη ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα βξηθήρει ρςημ καςαμϊηρη ςχμ ρημαμςικϊ-

ςεοχμ μϊμχμ ςηπ καπιςαλιρςικήπ ξικξμξμίαπ και μα ενεςάρει ξοιρμέμα ζχςικά ποξ-

βλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι ρϋγυοξμεπ ξικξμξμίεπ ϊπχπ είμαι η ξικξμξμική α-

μάπςσνη, η αμεογία, ξ πληθχοιρμϊπ, ξι διακσμάμρειπ ςχμ ςιμόμ ςχμ μεςξυόμ κλπ.  

 

Αουικά επιυειοείςαι μια ρϋμςξμη αμαρκϊπηρη ςηπ ενέλινηπ ςχμ ξικξμξμικόμ θεχ-

οιόμ και αματξοά ρςιπ βαρικέπ απϊφειπ ςχμ ξικξμξμξλϊγχμ ςηπ κλαρικήπ ρυξλήπ, 

ςξσ Marx, ςξσ Keynes, ςχμ κσοιϊςεοχμ εκποξρόπχμ ςηπ μεξκλαρικήπ ρυξλήπ και 

ςξσ μεξτιλελεσθεοιρμξϋ. Ξι διατξοεςικέπ ποξρεγγίρειπ και ποξςάρειπ πξλιςικήπ 

αμαδεικμϋξμςαι καςά ςοϊπξ ρατέρςεοξ μέρχ ςηπ ενέςαρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ 

ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ, ςξσ οϊλξσ ςξσ κοάςξσπ ρςη ρϋγυοξμη ξικξμξμία και ςχμ 

ποξςειμϊμεμχμ μέςοχμ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ πληθχοιρμξϋ και ςηπ αμεογίαπ. 

Δπίρηπ, θα μαπ απαρυξλήρξσμ η έμμξια ςηπ αγξοάπ και η διαδικαρία ρυημαςιρμξϋ 

ςχμ ςιμόμ ρε ρσμθήκεπ πλήοξσπ αμςαγχμιρμξϋ και μξμξπχλίξσ.  

έλξπ, θα αματεοθξϋμε ρςα μέα ποϊςσπα επιυειοημαςικήπ ξογάμχρηπ πξσ αμαδει-

κμϋει η μεςάβαρη ρςημ Ιξιμχμία ςηπ Οληοξτξοίαπ, ρςη ρσζήςηρη για ςη «μέα ξικξ-

μξμία» και ρςημ κεοδξρκξπική σρςεοία πξσ καςέλαβε ςα διεθμή Υοημαςιρςήοια ρςα 

ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1990. 
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 J. K. Galbraith. Λια ταιοική Άπξφη για ςημ Οικξμξμία. Αθήμα: Οαπα-

ζήρηπ, 2001. 

 Η. Γεχογακϊπξσλξσ, Η. Κιαμξϋ, Η. Λπέμξσ, Γ. ρεκξϋοα, Λ. Υαςζη-

ποξκξπίξσ και Γ. Υοήρςξσ.  Διραγχγή ρςημ Πξλιςική Οικξμξμία. Αθήμα: 
Δκδϊρειπ Δ. Λπέμξσ, 1995.  
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 ΟΞΡΞΘΙΔΡ ΛΔΗΞΔΞΘ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΙΖΡ ΔΠΔΣΜΑΡ 

 Διδάρκξσρα: Λάοθα Λιυαηλίδξσ 

 

Ρςξ μάθημα ασςϊ παοξσριάζξμςαι πξρξςικέπ μέθξδξι και ςευμικέπ ςηπ επικξιμχμια-

κήπ έοεσμαπ. ξ μάθημα απξρκξπεί ρςημ: 

 ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ/ςοιόμ με ςιπ πξρξςικέπ μεθϊδξσπ έςρι όρςε μα είμαι 
ρε θέρη μα ανιξλξγήρξσμ ςιπ αμςίρςξιυεπ εοεσμηςικέπ παοαδϊρειπ ςχμ ρπξσδόμ 
επικξιμχμίαπ και πξλιςιρμξϋ  

 αμάπςσνη βαρικόμ ικαμξςήςχμ ρυεδιαρμξϋ και εκπϊμηρηπ πξρξςικόμ εοεσμηςι-
κόμ εογαριόμ, 

 αμάπςσνη κοιςικήπ ικαμϊςηςαπ ϊρξμ ατξοά ςημ ηθική και επιρςημξμική διάρςαρη 
ςηπ επικξιμχμιακήπ έοεσμαπ  

Δμδεικτική Βιβλιογραφία 

 Babbie, E. 2011, Διραγχγή ρςημ κξιμχμική έοεσμα, Αθήμα: Ιοιςική 

 Berelson, Bernard Content analysis in communication research, New York: 
Sage 

 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  

 Javeau, Claude, 2000, Ζ έοεσμα με εοχςημαςξλόγιξ: ςξ εγυειοίδιξ ςξσ 
καλξύ εοεσμηςή, Αθήμα: σπχθήςχ 

 Lawrence Neuman, W. 2000, Social Research Methods. Qualitative and 
Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon. Oaks, Calif.: Sage 

 Priest Hornig, Susanna, 1996, Doing media research: an introduction. 
Thousand  

 Robson, C. 2007, Ζ έοεσμα ςξσ ποαγμαςικξύ κόρμξσ, Αθήμα: Δαοδαμϊπ 

 Weber, Robert Philip, 1985, Basic Content Analysis, London: Sage. 

 Δημηςοιάδηπ, Δσρςάθιξπ 2010, ςαςιρςικέπ Δταομξγέπ με SPSS 17.0 και 
LISREL 8.7, Αθήμα: Ιοιςική. 

 Ισοιαζή, Μϊςα, 2010 (ρς΄ έκδξρη), Ζ Ιξιμχμιξλξγική Έοεσμα: κοιςική 
επιρκόπηρη ςχμ μεθόδχμ και ςευμικώμ, Αθήμα: Οεδίξ 

 
 

 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖ ΛΞΣΡΔΘΞΚΞΓΘΑ 

 Διδάρκξσρα: Αμδοξμάυη Γκαζή 

 

ξ μάθημα απξςελεί ειραγχγή ρςη μξσρειξλξγία και έυει διςςϊ ρςϊυξ:  

 μα ενξικειόρει ςιπ τξιςήςοιεπ και ςξσπ τξιςηςέπ με ςημ έμμξια ςξσ μξσ-

ρείξσ και ςημ ενέλινή ςηπ μέρα ρςξ υοϊμξ  
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 μα ειραγάγει ρε βαρικά ζηςήμαςα λειςξσογίαπ ςχμ μξσρείχμ ρήμεοα.  

 

Ζ ρσζήςηρη διαοθοόμεςαι γϋοχ απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ: 

 Ρςξιυεία ιρςξοίαπ, θεχοίαπ και τιλξρξτίαπ ςχμ μξσρείχμ  

 Ρςξιυεία δεξμςξλξγίαπ και επαγγελμαςιρμξϋ ρςξ μξσρείξ  

 Εηςήμαςα διξίκηρηπ και διαυείοιρηπ μξσρείχμ 

 Διαυείοιρη και επιμέλεια ρσλλξγόμ  

 Λξσρείξ και επικξιμχμία 

o ξ κξιμϊ ςχμ μξσρείχμ  

o Δκθέρειπ και άλλεπ μξοτέπ επικξιμχμίαπ 

 Λξσρεία και μέεπ ςευμξλξγίεπ   

  Ρϋγυοξμεπ ςάρειπ και ποξξπςικέπ 

Ιάθε θεμαςική εμόςηςα ρσμξδεύεςαι από ειδική βιβλιξγοατία, σπξδείνειπ για πεοαιςέοχ 

μελέςη και έμα corpus άοθοχμ ή δημξριεσμάςχμ, πξσ διαμέμξμςαι ρσμξλικά χπ τάκελξπ 

ρημειώρεχμ. 

Ζ ανιξλόγηρη ςξσ μαθήμαςξπ βαρίζεςαι ρςη ρσμεπή και εμεογό ρσμμεςξυή ρςξ μάθημα 

[10%], ρςημ εκπόμηρη εογαρίαπ [40%]  και ρε γοαπςέπ ενεςάρειπ [50%]. 

Βιβλιογραφία 

 G. Black. Σξ Δλκσρςικό Λξσρείξ: Λξσρεία και Δπιρκέπςεπ. Αθήμα Οξλιςιρςικϊ 
ίδοσμα Ξμίλξσ Οειοαιόπ, 2009. 

 Α. Γκαζή. «Λξσρεία για ςξμ 21ξ αιόμα». Σεςοάδια Λξσρειξλξγίαπ, 1 (2004), 
3-12 

 Α. Εεμέςξσ. «Ζ εογαρία ρςξ μξσρείξ». Σεςοάδια Λξσρειξλξγίαπ, 1(2004), 19-
24. 

 Δ. Hooper-Greenhill. Σα Λξσρεία και ξι Ποόδοξμξί ςξσπ. Αθήμα: Οξλιςιρςικϊ 
Ίδοσμα Ξμίλξσ Οειοαιόπ, 2006. 

 Λ. Ξικξμϊμξσ. Λξσρείξ: Απξθήκη ή Εχμςαμόπ Οογαμιρμόπ; Λξσρειξλξγικξί 
Ποξβλημαςιρμξί και Εηςήμαςα.  Αθήμα: Ιοιςική, 2003. 

 S. Pearce. Λξσρεία Αμςικείμεμα και σλλξγέπ. Ηερραλξμίκη: Δκδϊρειπ 
Βάμιαπ, 2002. 

 Ρκαλςρά, Λ. (επιμ.) Ζ Λξσρειξλξγία ρςξμ 21ξ αιώμα. Οοακςικά ξμόμσμξσ 
διεθμξϋπ ρσμεδοίξσ, Ηερ/μίκη Μξέμβοιξπ 1997, Ηερραλξμίκη, Δκδϊρειπ 
Δμςεσκςηοίξσ, 2001. 
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 ΑΓΓΚΘΙΑ ΖΡ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ 

 Διδάρκξσρα: Οαςοίρια Ιϊκκξοη 

 

Διραγχγή ρςη τϋρη ςηπ επικξιμχμίαπ και ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μέρχμ ςηπ.  Ξ 

γεμικϊςεοξπ ρςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η  βελςίχρη ςηπ καςάοςιρηπ ρςημ νέμη 

γλόρρα όρςε μα καςαρςεί δσμαςή η ρσζήςηρη ρε διατξοεςικά επικξιμχμιακά ρσμ-

τοαζϊμεμα. Δπιυειοείςαι η ενξικείχρη με βαρικέπ έμμξιεπ ϊπχπ διαποξρχπική,   

διαπξλιςιρμική, δημϊρια και μαζική επικξιμχμία, οηςξοικξϋπ και μη-λεκςικξϋπ 

ςοϊπξσπ έκτοαρηπ, πξσ ενεςάζξμςαι ρε επιλεγμέμα κείμεμα.  

 

Ξι αρκήρειπ αμάλσρηπ/αμάγμχρηπ κειμέμχμ ρσμπεοιλαμβάμξσμ έμα εσοϋ τάρμα 

ςοϊπχμ γοατήπ (λξγξςευμία, ρεμάοιξ, διατήμιρη, επιρςημξμική μελέςη, δημϊρια 

ξμιλία, οεπξοςάζ, κϋοιξ άοθοξ) για μα αμςιλητθξϋμ ξι τξιςηςέπ ςα διατξοεςικά 

επίπεδα υοήρηπ ςξσ αγγλικξϋ λϊγξσ και ςιπ διατξοεςικέπ ςευμικέπ ςξσ κάθε εί-

δξσπ. Για παοάδειγμα, ςηπ διατξοάπ μεςανϋ κοιςικήπ κιμημαςξγοατικήπ ςαιμίαπ 

και ακαδημαψκήπ εογαρίαπ. Δπίρηπ, ςξ μάθημα παοαδειγμαςικά αμαλϋει υοήρειπ 

ςηπ ακαδημαψκήπ γοατήπ ρε δξκίμια πξσ ποαγμαςεϋξμςαι θεχοίεπ και ρςοαςηγικέπ 

ςηπ μεςάτοαρηπ, καθόπ και καμϊμεπ οηςξοικήπ ςξσ αγγλικξϋ λϊγξσ.Οαοάλληλα, 

ιδιαίςεοη ποξρξυή δίμεςαι ρςημ εμπέδχρη γοαμμαςικήπ και ενειδικεσμέμξσ λενιλξ-

γίξσ και αρκήρειπ μεςάτοαρηπ, ακαδημαψκήπ ή δημιξσογικήπ γοατήπ. Δπειδή ςξ 

μάθημα δίμει και ιδιαίςεοη βαοϋςηςα ρςημ ενάρκηρη ςξσ ποξτξοικξϋ λϊγξσ, η ε-

μεογϊπ ρσμμεςξυή ρσμιρςάςαι γιαςί ποξρδίδει καςάοςιρη πξσ η  έμςσπη διδακςέα 

ϋλη αδσμαςεί μα ποξρτέοει. 

Διαμέμεςαι τάκελξπ ρημειώρεχμ. Τλικό θα διαςίθεςαι επίρηπ μέρχ ςξσ «Ζλε-
κςοξμικξύ Αμτιθέαςοξσ» 

Ζ ανιξλόγηρη ςξσ μαθήμαςξπ βαρίζεςαι ρε ποξαιοεςικέπ ποξτξοικέπ και γοαπςέπ 

εογαρίεπ [20%], και ενέςαρη [80%]  ή γοαπςή ενέςαρη [100%]. 

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. 

 R. R. Jordan. Academic Writing Course. Essex: Longman, 2001. 
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖΜ ΟΞΚΘΘΡΘΙΖ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖ 

 Διδάρκχμ: Ιχρςήπ Δάλλαπ 

 

ξ μάθημα ασςϊ απξςελεί ειραγχγή ρςιπ βαρικέπ έμμξιεπ, ςξσπ ρκξπξϋπ και ςιπ με-

θϊδξσπ ξογάμχρηπ και διξίκηρηπ (μάμαςζμεμς) και ρςημ εταομξγή ςξσπ ρςξμ ςξμέα 

ςηπ πξλιςιρςικήπ διαυείοιρηπ. Ρςη θεμαςξλξγία ςξσ μαθήμαςξπ πεοιλαμβάμεςαι η ι-

ρςξοική ρσγκοϊςηρη και η ρημεοιμή ποαγμαςικϊςηςα ςξσ πξλιςιρςικξϋ ςξμέα ρςη 

υόοα μαπ, ξ οϊλξπ και ξι δενιϊςηςεπ ςξσ πξλιςιρςικξϋ ρςελέυξσπ, ξι διατξοεςικέπ 

ποξρεγγίρειπ ςηπ επιρςήμηπ ςξσ μάμαςζμεμς ρςημ ξογάμχρη και διξίκηρη πξλιςιρςι-

κόμ μξμάδχμ, ςξ πεοιβάλλξμ και ξι μξοτέπ ξογάμχρηπ ςχμ πξλιςιρςικόμ ξογαμι-

ρμόμ, ξ ρςοαςηγικϊπ ρυεδιαρμϊπ και η λήφη απξτάρεχμ, η απξρςξλή, ξι αμςικειμε-

μικξί και λειςξσογικξί ρςϊυξι ςχμ πξλιςιρςικόμ ξογαμιρμόμ, ξ ποξγοαμ-μαςιρμϊπ 

και η διξίκηρη έογχμ, η αμάπςσνη κξιμξϋ, η ρςελέυχρη και η διξίκηρη αμθοόπιμξσ 

δσμαμικξϋ, η ηγερία, η εμφϋυχρη και η δσμαμική ξμάδχμ, ςα κοιςήοια επίδξρηπ και 

η λειςξσογία ςξσ ελέγυξσ, η ξικξμξμία ςξσ πξλιςιρμξϋ, ςξ μάοκεςιμγκ ςχμ πξλιςιρςι-

κόμ αγαθόμ και η ποξρέλκσρη ξικξμξμικόμ πϊοχμ ρςξμ πξλιςιρςικϊ ςξμέα. Ζ ρσμ-

μεςξυή ρςξ μάθημα ρςηοίζεςαι ρςη μελέςη και ςη ρσζήςηρη ςηπ βιβλιξγοατίαπ, πα-

οάλληλα με ςημ ποξρέγγιρη ςηπ ρυεςικήπ εμπειοίαπ απϊ ςξ υόοξ ςχμ εικαρςικόμ ςε-

υμόμ, ςχμ μξσρείχμ, ςξσ θεάςοξσ, ή και ςχμ πξλιςιρςικόμ επιυειοήρεχμ ςηπ ξπι-

κήπ Ασςξδιξίκηρηπ. 
 

ξ μάθημα είμαι ιδιαιςέοχπ υοήριμξ ρε ϊρξσπ εμδιατέοξμςαι μα ακξλξσθήρξσμ ςημ 

καςεϋθσμρη πξλιςιρμξϋ και πξλιςιρςικήπ διαυείοιρηπ. Υοηριμεϋει, ϊμχπ, και ρ‟ ε-

κείμξσπ πξσ επιθσμξϋμ μα απξκςήρξσμ, γεμικϊςεοα, γμόρειπ και εοεθίρμαςα ρυεςι-

κά με ςα ζηςήμαςα διξίκηρηπ και ξογάμχρηπ ρ‟ έμα ρϋγυοξμξ ξογαμιρμϊ. 

Βιβλιογραφία 

 D. Björkegren. The culture business: management strategies for the 
arts-related business. Κξμδίμξ: Routledge, 1993. 

 W. J. Byrnes. Management and the arts. Βξρςόμη: Focal Press, 1999. 

 P. J. Montana & B. H. Charnov. Management. Αθήμα: Ιλειδάοιθμξπ, 

1993. 

 M. A. Fopp. Managing museums and galleries. Κξμδίμξ: Routledge, 

1997. 

 J. Pick & M. Anderton. Arts administration. Κξμδίμξ: Routledge, 1996. 
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΞΜ ΙΘΜΖΛΑΞΓΠΑΤΞ 

 Διδάρκξσρα: Λαοία Οαοαδείρη 

 

ξ μάθημα ασςϊ απξςελείςαι απϊ ςοία μέοη. Ρςξ ποόςξ μέοξπ γίμεςαι αμάλσρη ςχμ 

ρημαμςικϊςεοχμ ρςαδίχμ καςαρκεσήπ μιαπ ςαιμίαπ (ρεμάοιξ, μςεκξσπάζ, ςευμικέπ 

διαδικαρίεπ) και ειραγχγή ρςη ρυεςική ξοξλξγία. Ζ αμάλσρη ασςή ρσμξδεϋεςαι 

απϊ ςημ ποξβξλή και αμάλσρη ςχμ ςαιμιόμ Σραψμαςάξσμ ςξσ Πξμάμ Οξλάμρκι, (χπ 

κλαρικξϋ δείγμαςξπ ρεμαοίξσ) και Αμεοικάμικη Μύυςα ςξσ Τοαμρξσά οστό, (χπ 

«ςαιμία εμ ςαιμία», επενηγημαςική ςηπ διαδικαρίαπ καςαρκεσήπ ςχμ ςαιμιόμ). Ρςξ 

δεϋςεοξ μέοξπ παοξσριάζεςαι έμα ρϋμςξμξ διάγοαμμα ςηπ ενέλινηπ ςηπ κιμημαςξ-

γοατικήπ ατήγηρηπ με ςημ ποξβξλή και αμάλσρη ςερράοχμ κλαρικόμ ςαιμιόμ ρη-

μαμςικόμ δημιξσογόμ. Οοϊκειςαι για ςξμ Φοσρξθήοα (1925) ςξσ ράολσ ράπλιμ, 

ςημ Σαυσδοξμική Άμανα (1939) ςξσ ζχμ Τξομς, ςξμ Πξλίςη Ιαίημ (1941) ςξσ 

΄Ξορξμ Γξσέλπ, ςη Ρώμη Αμξυύοχςη Πόλη (1945) ςξσ Πξμπέοςξ Πξρελλίμι. Ρςξ 

ςοίςξ μέοξπ γίμεςαι ρϋμςξμη αματξοά ρςιπ ρημαμςικϊςεοεπ θεχοίεπ ςξσ κιμημαςξ-

γοάτξσ [Θ. Δεξμςξλξγική θεχοία: Κίμςρεω και Λϋμρςεομπεογκ-Αομυάιμ και Ιοακά-

ξσεο (ενποερριξμιρμϊπ και οεαλιρμϊπ) - Οξσμςϊβκιμ, Αψζεμρςάιμ, Λπάλαςπ και 

τξομαλιρμϊπ (μξμςάζ) - μεξοεαλιρμϊπ, Λπαζέμ και Γκξμςάο (ρκημξθερία). ΘΘ. Οεοι-

γοατική θεχοία: Ιοίρςιαμ Λεςπ και ρϋγυοξμεπ θεχοίεπ]. Ρςξ ςοίςξ μέοξπ θα ποξ-

βληθεί ςξ Ηχοηκςό Πξςέμκιμ (1925) ςξσ Ρεογκέι Αψζεμρςάψμ. Οοιμ απϊ κάθε ποξβξ-

λή γίμεςαι ειραγχγή για ςξ ρκημξθέςη και ςξ ϋτξπ ςξσ. 

Βιβλιογραφία 

 Syd Field. Σξ εμάοιξ. Ιάλβξπ. 

 Λ. Λαοςέμ. Ζ γλώρρα ςξσ κιμημαςξγοάτξσ. Ιάλβξπ. 

 James Monaco. How to Read a Film. Oxford University Press. 

 J. Dudley Andrew. The Major Film Theories. Oxford University Press. 
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Δ΄ Εξάμηνο 

 

 ΔΖΛΞΡΘΑ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ, ΛΛΔ ΙΑΘ ΙΞΘΜΖ ΓΜΩΛΖ 

 Διδάρκξσρα: Οεορετϊμη Εέοη 

 

ΗΔΛΑΘΙΖ:  Οξλιςική, Λέρα Δπικξιμχμίαπ και Ιξιμή Γμόμη 

                   Λεςαρυημαςιρμϊπ ςχμ μέρχμ επικξιμχμίαπ, πξλιςική ποαγμαςικϊςηςα 

και ρημεοιμή κξιμχμία 

 

 

Ξι πξλιςικξί ρςη ρϋγυοξμη κξιμχμία έυξσμ διπλή απξρςξλή: ατεμϊπ ποέπει μα 

παίομξσμ απξτάρειπ ρςα αομϊδια ϊογαμα και ατεςέοξσ μα αγοεϋξσμ φήτξσπ 

μποξρςά ρςημ κάμεοα. Γι‟ασςϊ γίμεςαι λϊγξπ για ςη δημξκοαςία ςχμ μέρχμ πξσ 

ρημαίμει ϊςι η πξλιςική δημξριϊςηςα ποξραμαςξλίζεςαι ποξπ ςιπ αουέπ παοξσρία-

ρηπ πξσ ιρυϋξσμ για ςα μέρα επικξιμχμίαπ. Ρ‟ασςϊ ςξ πλαίριξ θα ποαγμαςεσθξϋμε 

ςοία διατξοεςικά εοεσμηςικά πεδία: ποόςξμ ςιπ επιδοάρειπ ςχμ μέρχμ επικξιμχμί-

απ ρςιπ επιλξγέπ και ςιπ ποξςιμήρειπ ςξσ κξιμξϋ και ςχμ φητξτϊοχμ, δεϋςεοξμ ςξμ 

μεςαρυημαςιρμϊ ςξσ πξλιςικξϋ, ςη δξμική επιοοξή ςχμ μέρχμ επικξιμχμίαπ ρςη 

λειςξσογία ςχμ κξμμάςχμ, ςιπ εμδξκξμμαςικέπ επικξιμχμιακέπ ρυέρειπ, ςιπ ρυέρειπ 

πξλιςικήπ αμςιποξρόπεσρηπ, ςημ αλλαγή ςηπ δημϊριαπ ρταίοαπ και ςοίςξμ ςη ρσμ-

βξλή ςχμ μέρχμ επικξιμχμίαπ ρςημ μεςαβξλή ςηπ κξιμχμικήπ διαδικαρίαπ (π.υ. 

απξρϋμδερη ςηπ κξιμχμικήπ δξμήπ απϊ ςημ πξλιςική ρσμπεοιτξοά) και ρςιπ διαδι-

καρίεπ αλλαγήπ ςηπ πξλιςικήπ κξσλςξϋοαπ. Ηα ενεςάρξσμε ςημ αδιαταμή διαδικα-

ρία ςηπ ρσμβιχςικήπ αλληλϊδοαρηπ αμάμερα ρςημ πξλιςική και ςα μέρα ϊπξσ ςα 

κϊμμαςα αρκξϋμ ςημ πξλιςική ςξσπ ρςξ πλαίριξ μιαπ αγξοάπ ςηπ δημϊριαπ ποξρξ-

υήπ.  

Βιβλιογραφία 

 Μ. Δεμεοςζήπ, «Ζ πξλιςική ςξσ ποξρόπξσ και ςξ ποϊρχπξ ςηπ πξλιςικήπ. 

Ξφειπ ςηπ ςηλεπξλιςικήπ», απϊ: Σηλεόοαρη και Δλλημική Ιξιμχμία, Δικόμ, 

Αθήμα 2004 

 James W. Dearing, Everett M. Rogers, Οοίζξμςαπ ςα Ηέμαςα, Οαπαζήρηπ, 

Αθήμα 2005 
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 Γιαμμηπ ρίομπαπ, Δκλξγέπ, Πξλιςική Διατήμιρη και Διδηρεξγοατία, Οαπα-

ζήρηπ, Αθήμα 2007 

 Murray Edelman, Ζ καςαρκεσή ςξσ πξλιςικξύ θεάμαςξπ, Οαπαζήρηπ, Αθήμα 

1999 

 Daniel J. Boorstin, The Image, A Guide to Pseudo-Events in America, 

Harpers, NY 1961 

 John Thomson, Πξλιςικά κάμδαλα ςημ Δπξυή ςηπ Δικόμαπ, Αθήμα, Ιαρςα-

μιόςηπ 2004   

 

 

  ΟΞΚΘΘΡΘΙΖ ΟΞΚΘΘΙΖ 

 Διδάρκξσρα: Δάτμη Βξσδξϋοη  

 

ξ μάθημα ασςϊ έυει χπ αμςικείμεμξ ςημ ενέςαρη ςχμ κϋοιχμ ρκξπόμ, μέρχμ, τξ-

οέχμ και απξςελερμάςχμ ςηπ πξλιςιρςικήπ πξλιςικήπ (ή, ακοιβέρςεοα, ςχμ δημϊ-

ριχμ πξλιςικόμ πξλιςιρμξϋ) και απξςελεί μια ειραγχγή ρςη ρυεςική ποξβλημαςική. 

  

Λεςά απϊ μια εμμξιξλξγική ποξρέγγιρη ςηπ πξλιςιρςικήπ πξλιςικήπ, ςηπ πξλιςιρςι-

κήπ αμάπςσνηπ και ςξσ δικαιόμαςξπ ρςξμ πξλιςιρμϊ, ρκιαγοατξϋμςαι ξι δικαιξλξ-

γηςικέπ βάρειπ, ξι ρςϊυξι και ξι ςοϊπξι ςηπ κοαςικήπ παοέμβαρηπ ρςξμ πξλιςιρςικϊ 

ςξμέα. Ρςη ρσμέυεια ενεςάζξμςαι ρσγκοιςικά ςα ρσρςήμαςα πξλιςιρςικήπ διξίκηρηπ 

ρςξμ εσοχπαψκϊ υόοξ και αμαλϋξμςαι ξι δημϊριξι τξοείπ άρκηρηπ πξλιςιρςικήπ 

πξλιςικήπ ρςημ Δλλάδα. Έμταρη δίμεςαι ρςξ Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ και ρςξσπ θε-

ρμξϋπ πξλιςιρςικήπ απξκέμςοχρηπ, με παοάλληλη αματξοά ρςξσπ ιδιχςικξϋπ τξ-

οείπ και ρςξ θερμϊ ςηπ υξοηγίαπ, εμό ςίθεςαι και έμαπ εσοϋςεοξπ ποξβλημαςιρμϊπ 

για ςη διαυείοιρη και ςη υοημαςξδϊςηρη ςχμ πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρε πε-

οίξδξ κοίρηπ. έλξπ, παοξσριάζξμςαι ξι βαρικoί άνξμεπ ςηπ πξλιςιρςικήπ δοάρηπ 

ςχμ διεθμόμ ξογαμιρμόμ (UNESCO, Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ, Δσοχπαψκήπ Έμχ-

ρηπ) και ρσζηςξϋμςαι ζηςήμαςα πξσ άπςξμςαι ςηπ ελλημικήπ ενχςεοικήπ πξλιςιρςι-

κήπ πξλιςικήπ, ϊπχπ η διεκδίκηρη ςηπ επιρςοξτήπ ςχμ Γλσπςόμ ςξσ Οαοθεμόμα. 

 

Βιβλιογραφία 

 D'Angelo M.- Vesperini P., Cultural policies in Europe: a comparative ap-

proach. Strasbourg: Council of Europe, 1998. 

 Djian J.-M., Politique culturelle : La fin d’ un mythe. Paris: Gallimard, 

2005. 



 

 136 

136 

 Ιϊμρξλα Μς., Πξλιςιρςική αμάπςσνη και πξλιςική. Αθήμα: Οαπαζήρηπ, 2006. 

 McGuigan J., Rethinking cultural policy. Berkshire: Open University Press, 

2004. 

 

 ΤΘΚΞΡΞΤΘΑ ΩΜ ΛΔΡΩΜ 

 Διδάρκχμ: Διξμϋρηπ Ιαββαθάπ  

 

Ξ γεμικϊςεοξπ ρςϊυξπ ασςξϋ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η διάμξινη ρςξυαρςικόμ ξδόμ 

ποξπ ςξ εςεοξγεμέπ εμμξιξλξγικϊ ρϋμπαμ ςηπ τιλξρξτικήπ γλόρραπ καθόπ και η 

διεοεϋμηρη ςχμ ιρςξοικόμ και δξμικόμ ςηπ ξοίχμ. Ζ αμάγμχρη και η διεομημεία 

ξοιρμέμχμ «κλαρικόμ» έογχμ ςξσ μξμςεομιρμξϋ (Nietzsche, Freud, Heidegger) θα 

απξςελέρξσμ ςξ τιλξρξτικϊ ξπλξρςάριξ για ςημ διάγμχρη ςξσ παοϊμςξπ, έςρι ό-

ρςε η τιλξρξτική αμαζήςηρη μα απξκςήρει έμαμ δείκςη επικαιοϊςηςαπ. 
 

Ρσγκεκοιμέμα, ρςξ ενάμημξ ασςϊ η ποξρξυή μαπ θα ρςοατεί ρε μια φσυαμαλσςική 

απξδϊμηρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ ρσμείδηρηπ (αμερϊςηςαπ) και ςξσ καοςεριαμξϋ σπξκει-

μέμξσ ϊπχπ ασςή ήδη επιςελείςαι απϊ ςημ πλεσοά ςηπ τοξωδικήπ «Δομημείαπ ςξσ 

ξμείοξσ». 
 

Ζ τοξωδική Φσυαμάλσρη επιυειοεί μα ποξρδιξοίρει μεοικέπ μξοτέπ ςηπ μη-

γμόρηπ, μα ςιπ εομημεϋρει και έςρι μα ςιπ μεςαςοέφει ρε γμόρη. Δκείμξ, ϊμχπ πξσ 

ςημ καθιρςά μια αμαςοεπςική επιρςήμη είμαι ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ μεςατοάζει ςξ 

αρσμείδηςξ. Ζ παοξσρίαρη ασςόμ ςχμ οηςξοικόμ ςοξπιρμόμ (μεςατξοά, μεςχμσ-

μία) θα απξςελέρξσμ ςη θεμαςική εμϊπ εσοϋςεοξσ ποξβλημαςιρμξϋ για ςιπ ρυέρειπ 

μεςανϋ αρσμειδήςξσ και γλόρραπ. έλξπ, επιυειοείςαι μια αμαδιαςϋπχρη ςηπ φσ-

υαμαλσςικήπ μεθϊδξσ με ϊοξσπ ςηπ τξομαλιρςικήπ λξγικήπ (Lacan, Turing), αμξί-

γξμςαπ έςρι ςξμ ξοίζξμςα  για μια μεςα-εομημεσςική  θεχοία ςηπ (απξ)κχδικξ-

πξίηρηπ δεδξμέμχμ. 

Βιβλιογραφία 

 Freud. Ζ εομημεία ςχμ ξμείοχμ. Αθήμα: Δπίκξσοξπ, 1993. 

 F. de Saussure. Λαθήμαςα γεμικήπ γλχρρξλξγίαπ. Αθήμα: Οαπαζήρηπ, 

1979. 

 Derrida. Αμςιρςάρειπ ςηπ Χσυαμάλσρηπ. Αθήμα: Ολέθοξμ, 1999. 

 Deleuze/Guattari. Ο Αμςι-Οιδίπξσπ. Αθήμα: Πάππα, 1977. 

 F. A. Kittler. Aufschreibesysteme [σρςήμαςα γοατήπ] 1800/1900, 

Fink: 2003. 
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖ ΚΞΓΞΔΥΜΘΑ 

 [Δεμ θα ποξρτεοθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ] 

 Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Δημηοξϋληπ 

 

ξ μάθημα απξρκξπεί ρςημ ενξικείχρη ςξσ τξιςηςή με βαρικέπ έμμξιεπ ςηπ ιρςξοί-

απ και ςηπ θεχοίαπ ςηπ λξγξςευμίαπ με παοαδειγμαςικϊ πεδίξ ρσγκεκοιμέμα κείμε-

μα απϊ ςημ ελλημική και ςημ παγκϊρμια λξγξςευμία. Tα κείμεμα μπξοεί μα είμαι 

πξιηςικά, πεζά ή θεαςοικά και θα απξςελξϋμ ςξ κέμςοξ ςξσ μαθήμαςξπ. 

 

Γϋοχ απϊ ασςϊ ςξ κέμςοξ θα αμαπςϋρρεςαι μία ρσζήςηρη με δϋξ ρκέλη: 
 

α) Ηεχοηςικϊ: Οοξρέγγιρη ςξσ εοχςήμαςξπ «ςι είμαι λξγξςευμία;», ενέςα-

ρη ςηπ θερμικήπ διάρςαρηπ ςξσ λξγξςευμικξϋ ταιμξμέμξσ και αμάλσρη 

εμμξιόμ ϊπχπ «ρσγγοατέαπ», «αμαγμόρςηπ» και «έογξ». Οαοάλληλα 

θα γίμεςαι ρϋμςξμη αματξοά ρςιπ κϋοιεπ θεχοηςικέπ ρυξλέπ ςχμ ςελεσ-

ςαίχμ πεμήμςα υοϊμχμ. 
 

β) Iρςξοικϊ: Οοξρέγγιρη ςξσ εοχςήμαςξπ «ςι είμαι ιρςξοία ςηπ λξγξςευμί-

απ;» με ρσρςημαςικέπ αματξοέπ ρςα λξγξςευμικά οεϋμαςα, ρςα λξγξςε-

υμικά είδη και ρςιπ λξγξςευμικέπ γεμιέπ. Iδιαίςεοη ποξρξυή θα δξθεί 

ρςημ αμάλσρη εμμξιόμ ϊπχπ: «διαυοξμία - ρσγυοξμία», «επίδοαρη  - 

διακειμεμικϊςηςα», «παοάδξρη - μεχςεοικϊςηςα», «λξγξςευμία - MME». 

Βιβλιογραφία 

 Δημήςοηπ Δημηοξϋληπ. Σξ Υάμςαρμα ςηπ Ηεχοίαπ. Αθήμα: Ολέθοξμ, 
1993. 

 Γιάμμηπ ριόληπ. Ηεχοία ςηπ Κξγξςευμίαπ. Αθήμα: Ιαρςαμιόςηπ, 1996. 

 Terry Eagleton. Ηεχοία ςηπ Κξγξςευμίαπ. Αθήμα: Ξδσρρέαπ, 1992. 

 C. Guillen. Literature as System, Essays Toward the Theory of Literary 
History. Princeton University Press, 1971. 

 Clément Moisan. Ζ Κξγξςευμική Θρςξοία. Αθήμα: Ιαοδαμίςρα, 1992. 

 R. Wellek και A. Warren. Theory of Literature. Penguin Books, 1949. 

 R. Wellek. Concepts of Criticism. Yale University Press, 1978. 
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 ΟΞIOΘΙΔΡ ΛΔΗΞΔΞΘ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΙΖΡ ΔΠΔΣΜΑΡ 

 Διδάρκξσρα: Λάοθα Λιυαηλίδξσ 

 

Ρςξ μάθημα ασςϊ παοξσριάζξμςαι πξιξςικέπ μέθξδξι και ςευμικέπ ςηπ επικξιμχμια-

κήπ έοεσμαπ.  

 

ξ μάθημα απξρκξπεί ρςημ: 

 ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ/ςοιόμ με ςιπ πξιξςικέπ μεθϊδξσπ έςρι 

όρςε μα μπξοξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρε βαρικέπ εοεσμηςικέπ δοα-

ρςηοιϊςηςεπ,  

 αμάπςσνη βαρικόμ ικαμξςήςχμ ρυεδιαρμξϋ και εκπϊμηρηπ πξιξςι-

κόμ εοεσμηςικόμ εογαριόμ,  

 αμάπςσνη κοιςικήπ ικαμϊςηςαπ ϊρξμ ατξοά ςημ ηθική και επιρςη-

μξμική διάρςαρη ςηπ επικξιμχμιακήπ έοεσμαπ 

Βιβλιογραφία 

 Mason, Jennifer (2011), Ζ Διεναγχγή ςηπ Πξιξςικήπ Έοεσμαπ, μςτο. Δ-
λέμη Δημηςοιάδξσ, επιρς. επιμ. Μϊςα Ισοιαζή, Αθήμα: Οεδίξ 

 Curran, James και Michael Gurevitch (επιμ), (2001), Λέρα μαζικήπ επι-

κξιμχμίαπ και κξιμχμία. Αθήμα: Οαςάκηπ 

 Θχρητίδηπ, Ηεϊδχοξπ (2008), Πξιξςικέπ μέθξδξι έοεσμαπ ρςιπ κξιμχμι-

κέπ επιρςήμεπ, Αθήμα: Ιοιςική 

 Θχρητίδηπ Η. & Λ. Ρπσοιδάκηπ (επιμ) (2006) Πξιξςική Ιξιμχμική Έοεσ-

μα. Λεθξδξλξγικέπ ποξρεγγίρειπ και αμάλσρη δεδξμέμχμ. Αθήμα: Ιοιςι-

κή. 

 Coffey A. & Atkinson P. (1996) Making Sense of Qualitative Data. 

Complementary Research Strategies. London: Sage 

 Miles, M.B. & Huberman A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An 
Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage 

 Pink Sarah, (2004), Doing visual ethnography images, media and 

representation in research. London: Sage. 

 Van Leeuwen, Theo and Carey Jewitt, (2001), The handbook of visual 

analysis, London: Sage  

 Marcus Banks, (2001), Visual methods in social research, London: Sage 

 Sieber (1992) Planning Ethically Responsible Research. London: Sage 
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 ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ ΙΑΘ ΓΚΩΡΡΑ 

 Διδάρκξσρα: Λαοία Ιακαβξϋλια 

 

ξ μάθημα είμαι ειραγχγικϊ και δίμει μια ποόςη, μη ςευμική, ποξρέγγιρη ρςη με-

λέςη ςηπ ρυέρηπ επικξιμχμίαπ και γλόρραπ, μιαπ άοοηκςηπ ρυέρηπ, ςιπ ϊφειπ ςηπ 

ξπξίαπ διεοεσμά ακοξθιγόπ ασςϊ ςξ μάθημα. έρρεοιπ εμϊςηςεπ θεμάςχμ θα μαπ 

απαρυξλήρξσμ: 

 

 η γλόρρα χπ ρϋρςημα ρημείχμ, ξι βαρικέπ αουέπ ςηπ θεχοίαπ ςξσ 

γλχρρικξϋ ρημείξσ, ξι επικξιμχμιακξί κόδικεπ και ξι άνξμεπ γλχρρι-

κήπ αμάλσρηπ 

 ξι γλχρρικέπ ποάνειπ και ξι επικξιμχμιακέπ λειςξσογίεπ ςηπ γλόρραπ 

 η γλόρρα χπ ρσμπεοιτξοά 

 η πξλσρημία ςηπ γλόρραπ, κσοιξλεκςικέπ και μεςατξοικέπ ρημαρίεπ 

ςχμ λένεχμ 

 

Ρςη ρσζήςηρη ασςόμ ςχμ θεμάςχμ ςίθεμςαι εοχςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςημ παοαγχ-

γή ϊρξ και ςημ ποϊρληφη ςξσ λϊγξσ, ςημ ρυέρη ςηπ γλόρραπ -χπ ρημειακξϋ κόδι-

κα- με ςημ επικξιμχμία, ςημ ρυέρη ςηπ γλόρραπ με ςημ εμπειοία. ξ μάθημα ασςϊ 

απεσθϋμεςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ τξιςηςέπ, καθόπ παοαδειγμαςικά αμαλϋει υοήρειπ ςηπ 

γλόρραπ πξσ ρσμαμςόμςαι ρε ςοία διατξοεςικά ρσμτοαζϊμεμα επικξιμχμίαπ (δη-

μξριξγοατία, λξγξςευμία, διατήμιρη). 

Βιβλιογραφία 

 Βσγκϊςρκσ Κ. κέφη και Γλώρρα. 1990. 

 Ιακαβξϋλια Λ. Λξοτέπ & Κένειπ ρςξ έογξ ςηπ Δλέμηπ Βακαλό. Αθήμα: 

Μετέλη, 2004. 

 Maingueneau D. Analyser les textes de communication. Nathan, 2000. 

 McNeill D. (επιμ.). Language and gesture. Cambridge: Cambridge UP, 

2000. 

 Pinker S. Σξ Γλχρρικό Έμρςικςξ. Αθήμα: Ιάςξπςοξμ, 2000. 

 Saussure F. De. Λαθήμαςα γεμικήπ γλχρρξλξγίαπ. Λεςάτοαρη – ρυϊλια, 

ποϊλξγξπ Τ. Δ. Απξρςξλϊπξσλξσ. Αθήμα: Οαπαζήρηπ, 1979. 
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 ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΡΖ ΔΘΑΤΖΛΘΡΖ ΙΑΘ ΡΘΡ ΔΖΛΞΡΘΔΡ ΡΥΔΡΔΘΡ 

 [Δεμ θα ποξρτεοθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςηπ διδάρκξσραπ] 

 Διδάρκξσρα: Λπέςςσ ρακαοέρςξσ 

 

ξ μάθημα καλϋπςει δϋξ κεμςοικξϋπ ςξμείπ ςηπ εταομξρμέμηπ επικξιμχμίαπ, ςη δι-

ατήμιρη και ςιπ δημϊριεπ ρυέρειπ. Ρςξ ποόςξ μέοξπ ( 6 μαθήμαςα) επιλέγξσμε μα 

αμαδείνξσμε ςιπ διατξοεςικέπ πςσυέπ ςηπ διατήμιρηπ: Ζ διατήμιρη χπ δημιξσογική 

διαδικαρία, χπ επικξιμχμιακή ρςοαςηγική, χπ κξιμχμικϊ ταιμϊμεμξ χπ επιυειοη-

μαςική δοαρςηοιϊςηςα.Οαίζξσμε ρε διπλϊ ςαμπλϊ.  
 

Οοξςείμξμςαι ένι θεμαςικξί κϋκλξι ρσζήςηρηπ και ξμαδικόμ παοξσριάρεχμ: 

1. Ζ πξοεία αμάπςσνηπ ςξσ διατημιρςικξϋ επαγγέλμαςξπ και η ξογάμχρη 

ςχμ διατημιρςικόμ ξμίλχμ ρε παγκϊρμια κλίμακα. Θρςξοικέπ, κξιμχμι-

κέπ και ξικξμξμικέπ ϊφειπ ςηπ διαμϊοτχρηπ ςηπ διατημιρςικήπ βιξμη-

υαμίαπ. 

2. Ζ καςαμαλχςική κξσλςξϋοα και ξι πξλίςεπ-καςαμαλχςέπ, καςαμαλχ-

ςικϊπ ακςιβιρμϊπ. Οαοξσρίαρη διεθμόμ εοεσμόμ. 

3. Λάοκεπ-ρϋμβξλα πξσ άμςεναμ ρςξμ υοϊμξ. Οαοξσρίαρη εμπξοικόμ και 

κξιμχμικόμ διατημιρςικόμ καμπαμιόμ απϊ ϊλξ ςξμ κϊρμξ. 

4. Αμάπςσνη μαοκόμ. Αουέπ ρυεδιαρμξϋ διατημιρςικόμ ποξγοαμμάςχμ 

για ποξψϊμςα και σπηοερίεπ. 

5. Safe food? Ζ παυσραοκία και ξ μεαμικϊπ διαβήςηπ και ξι διαςοξτικέπ 

κοίρειπ αλλάζξσμ ςα δεδξμέμα ςηπ επικξιμχμίαπ. Ξι βιξμηυαμίεπ ςοξ-

τίμχμ και ξι επιυειοήρειπ ερςίαρηπ ρςξ μάςι ςξσ κσκλόμα. 

6. Ξι μάοκεπ αμακαλϋπςξσμ ςα ρσμμεςξυικά μέρα και κάμξσμ ςα ποόςα 

ςξσπ βήμαςα ρςξμ διάλξγξ με ςξσπ καςαμαλχςέπ: Blogs, Youtube, 

Myspace, twitter. 

 
 

ξ δεϋςεοξ μέοξπ ςξσ μαθήμαςξπ (6 θεμαςικέπ ρσμαμςήρειπ) ερςιάζει ρςημ ιρςξοία, 

ςη θεχοία και ςημ ποακςική ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ. 

1. Ξ παοαδξριακϊπ και ξ ρϋγυοξμξπ οϊλξπ ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ με 

αματξοέπ ρςα ελλημικά και διεθμή εοεσμηςικά δεδξμέμα. Βαρικέπ θε-

χοίεπ και έμμξιεπ. α μέα κξιμχμικά και επιυειοημαςικά δεδξμέμα. 
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2. Διαυείοιρη ςηπ Τήμηπ και ςηπ ξογαμχριακήπ αλλαγήπ ρε επιυειοήρειπ, 

δημϊριξσπ και κξιμχμικξϋπ ξογαμιρμξϋπ. Οαοαδειγμαςικέπ πεοιπςό-

ρειπ. 

3. Ρςοαςηγικϊπ ρυεδιαρμϊπ ποξγοαμμάςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ ρε επιλεγ-

μέμξσπ ςξμείπ: επιυειοήρειπ, κοάςξπ, μη-κεοδξρκξπικξί ξογαμιρμξί. 

Οοακςικέπ αρκήρειπ και παοξσριάρειπ. 

4. Αμάπςσνη Ρυέρεχμ με ειδικά κξιμά: Λέρα Δμημέοχρηπ, Ιοάςξπ, δια-

μξοτχςέπ κξιμήπ γμόμηπ, Λη- Ισβεομηςικέπ Ξογαμόρειπ, Ιξιμϊςηςα, 

Δπεμδσςέπ. Οαοαδειγμαςικέπ πεοιπςόρειπ και αρκήρειπ. 

5. Δενιϊςηςεπ: ξ δελςίξ ςϋπξσ, διξογάμχρη ρσμέμςεσνηπ ςϋπξσ, ρϋμςανη 

υξοηγικήπ ποϊςαρηπ, διξογάμχρη εκδηλόρεχμ. 

6. Ηέμαςα δεξμςξλξγίαπ και σπεσθσμϊςηςαπ: Ρϋγκοξσρη οϊλχμ; Λπξοεί ξ 

δημξριξγοάτξπ μα είμαι και ρσμβξσλξπ δημξρίχμ ρυέρεχμ; Β. Lobby-

ing: Ζ πεοίπςχρη ςηπ καπμξβιξμηυαμίαπ.  

 

ξ μάθημα θα ξλξκληοχθεί με ρσζήςηρη θέμαςξπ επιλξγήπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ. 

Βιβλιογραφία 

 Εόςξπ Γιόογξπ. Διατήμιρη. University Studio Press. 

 Νσγγή Λαμςό. Δημόριεπ υέρειπ. Δκδϊρειπ Οοξπξμπϊπ. 

 Ind Nicholas (ed). Beyond Branding. How the new values of transparen-

cy and integrity are changing the worlc of brands. Kogan Page: 2003 

 

 

 ΘΡΞΠΘΑ ΖΡ ΔΥΜΖΡ Θ 

 Διδάρκξσρα: Έτη Τξσμςξσλάκη 

 

Ηεμαςική ρσμέυεια ςξσ μαθήμαςξπ Διραγχγή ρςημ Θρςξοία ςηπ έυμηπ  ςξσ Α΄ εναμή-

μξσ. Ξ αιόμαπ ςχμ Τόςχμ, η Γαλλική Δπαμάρςαρη και ξ 19ξπ αιόμαπ είμαι ξι πεοίξ-

δξι καςά ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα αμιυμεσςεί η γέμμηρη ςηπ λεγξμέμηπ μξμςέομαπ ςέυμηπ. 

 

Ζ μξμςέομα ςέυμη ενεςάζεςαι χπ ρσμέυιρη και αμαμέχρη ςηπ παοάδξρηπ. Ιάςχ απϊ 

ασςϊ ςξ ποίρμα, ξ διάλξγξπ με ςημ ςέυμη ςξσ παοελθϊμςξπ απξκςά ιδιαίςεοξ εμδιατέ-

οξμ, καθόπ μέα καλλιςευμική δημιξσογία και μέξ βλέμμα ποξπ ςξ παοελθϊμ είμαι δια-

δικαρίεπ ςασςϊυοξμεπ, ρσμπληοχμαςικέπ και αδιαυόοιρςεπ.  
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Ιαςά ςιπ ποξρεγγίρειπ ςηπ μξμςέομαπ ςέυμηπ ςίθεμςαι ξοιρμέμα εοχςήμαςα ςα ξπξία 

είμαι ρήμεοα ϊρξ πξςέ επίκαιοα. Ζ αουή ςξσ 21ξσ αιόμα σπαγξοεϋει μια εομημεσςική 

και καςά ρσμέπεια μξοτξλξγική επαμενέςαρη ςηπ γέμμηρηπ και ςηπ πξοείαπ ςηπ μξ-

μςέομαπ ςέυμηπ.  

 

Βαρικϊ εοόςημα γϋοχ απϊ ςξ ξπξίξ θα ρςοατεί η αμάλσρη είμαι ςξ εάμ και καςά πϊ-

ρξμ η μξμςέομα ςέυμη αμέςοεφε ςξσπ παοαδξριακξϋπ εικαρςικξϋπ κόδικεπ, ή εάμ η 

θέρη ασςή ρςηοίζεςαι ρε έμαμ απϊ ςξσπ μϋθξσπ ςηπ ιδεξλξγίαπ ςξσ μξμςεομιρμξϋ. 

Βιβλιογραφία 

 Art in Theory 1815-1900. Blackwell Publishers Ltd., 1998. 

 Julio Carlo Argan. Θρςξοία ςηπ Λξμςέομαπ Σέυμηπ. Οαμεπιρςημιακέπ Δκ-

δϊρειπ Ιοήςηπ, 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. 

 Μίκη Κξψζίδη. Οι μεςαμτιέρειπ ςηπ ςέυμηπ και ξι φεσδαιρθήρειπ ςηπ κοι-

ςικήπ. Αθήμα: Μετέλη, 1999. 

 Μίκξπ Δαρκαλξθαμάρηπ. Ο καλλιςέυμηπ χπ ιρςξοικό σπξκείμεμξ από ςξμ 
19ξ ρςξμ 21ξ αιώμα. Αθήμα: Άγοα, 2004. 

 

 

 ΑΓΓΚΘΙΑ ΞΣ ΟΞΚΘΘΡΛΞΣ 

 Διδάρκξσρα: Οαςοίρια Ιϊκκξοη 

 

Λελέςη ςηπ διαπξλιςιρμικήπ επικξιμχμίαπ με ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα απϊ ςξ 

θέαςοξ, ςημ λξγξςευμία και ςξμ κιμημαςξγοάτξ. Αουίζξμςαπ με ςημ αμάλσρη απξ-

ρπαρμάςχμ πξσ εμπεοιέυξσμ ςα γμχρςϊςεοα απξτθέγμαςα απϊ ςξμ Ραίνπηο, πεο-

μόμςαπ ρε κείμεμα ρςαθμξϋπ ςξσ εσοχπαψκξϋ μξμςεομιρμξϋ ϊπχπ ςξσ  ζέιμπ ζϊιπ 

και ςξσ Ράμξσελ Λπέκες, και καςαλήγξμςαπ ρςα πιξ ρϋγυοξμα έογα ςξσ ζξ Οέμ-

υαλ, Μςάγκλαπ Ιϊπλαμς κ.α., ςξ μάθημα ρςξυεϋει ρςημ ενξικείχρη ςχμ τξιςηςόμ 

με πξλιςιρμικϊ λενιλϊγιξ και με ασςϊ ςχμ διατϊοχμ εομημεσςικόμ ποξρεγγίρεχμ. 

Απ ρημειχθεί, επίρηπ, ϊςι η ρσρςημαςική αμάγμχρη ςχμ στξλξγικά πιξ ποξριςόμ 

διηγημάςχμ, πξσ ρσγκοξςξϋμ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ αμθξλξγίαπ, είμαι έμαπ απϊ 

ςξσπ πιξ εσυάοιρςξσπ άοα και απξςελερμαςικϊςεοξσπ ςοϊπξσπ μα βελςιόρει καμείπ 

ςημ γοαμμαςική και ςημ γεμικϊςεοη γλχρρική καςάοςιρή ςξσ ρςημ νέμη γλόρρα. 
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Ξι αρκήρειπ γλχρρικήπ εμπέδχρηπ πεοιλαμβάμξσμ αμάλσρη διηγήμαςξπ, θεαςοι-

κξϋ έογξσ και κιμημαςξγοατικήπ διαρκεσήπ λξγξςευμίαπ, κοιςική ςευμόμ, καθόπ 

και άρκηρη δημιξσογικήπ γοατήπ. Δπειδή ςξ μάθημα πεοιλαμβάμει δοαρςηοιϊςηςεπ 

γοαπςήπ, ξπςικξακξσρςικήπ και ποξτξοικήπ εμπέδχρηπ ρσμιρςάςαι η εμεογϊπ 

ρσμμεςξυή.  

 

Διαμέμεςαι τάκελξπ ρημειώρεχμ. Τλικό θα διαςίθεςαι επίρηπ μέρχ ςξσ «Ζλε-
κςοξμικξύ Αμτιθέαςοξσ» 

Ζ ανιξλόγηρη ςξσ μαθήμαςξπ βαρίζεςαι ρε ποξαιοεςικέπ ποξτξοικέπ και γοαπςέπ 

εογαρίεπ [20%], και ενέςαρη [80%]  ή γοαπςή ενέςαρη [100%]. 

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. 

 

 

 ΔΘΔΗΜΔΘΡ ΡΥΔΡΔΘΡ, ΙΠΑΞΡ ΙΑΘ ΟΞΚΘΘΡΛΞΘ 

 Διδάρκχμ: Υοιρςϊδξσλξπ Γιαλλξσοίδηπ 

 

ξ ςοίπςσυξ «Διεθμείπ Ρυέρειπ, κοάςξπ και Οξλιςιρμξί» είμαι ποξδήλχπ αλληλέμδε-

ςξ και αλληλεναοςόμεμξ ρςξ βαθμϊ πξσ διεθμείπ ρυέρειπ δεμ μπξοξϋμ μα σπάο-

νξσμ υχοίπ ςξ σπξκείμεμξ διεθμξϋπ δικαίξσ πξσ είμαι ςξ κοάςξπ, εμό ξ Οξλιςιρμϊπ 

ή ξι Οξλιςιρμξί, απξςελξϋμ κσοίαουξ και αμαπϊρπαρςξ ρσρςαςικϊ γμόοιρμα ςϊρξ 

ςχμ κοαςικόμ ξμςξςήςχμ, ϊρξ και ςηπ ίδιαπ ςηπ διεθμξϋπ πξλιςικήπ. 

Ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ, δίμεςαι ιδιαίςεοη έμταρη ςϊρξ ρςη Οαγκξρμιξπξίηρη 

και ςξ μεςαβαλλϊμεμξ οϊλξ ςξσ κοάςξσπ, ρςημ πξλιςική κξσλςξϋοα, ςημ εθμική και 

ςιπ σπεοεθμικέπ ςασςϊςηςεπ, ϊρξ και ρςη ρσματή έμμξια ςξσ έθμξσπ, ςξσ εθμικι-

ρμξϋ, ρςιπ εμδξκοαςικέπ ρσγκοξϋρειπ και ρςξ ταιμϊμεμξ ςξσ εθμξςικξϋ και απξ-

ρυιρςικξϋ εθμικιρμξϋ. 
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έλξπ, η ρσζήςηρη θα ερςιάρει ςξ εμδιατέοξμ ςηπ, ρςη Λεςαφσυοξπξλεμική διά-

ρςαρη ςχμ διεθμόμ ρυέρεχμ, και ρςημ «ποξτηςεία» Υάμςιγκςξμ πεοί διεθμξϋπ πξ-

λιςικήπ χπ ρϋγκοξσρηπ πξλιςιρμόμ. 
 

ξ μάθημα είμαι Ρεμιμαοιακξϋ ςϋπξσ, ξι ενεςάρειπ είμαι ποξτξοικέπ, με εογαρίεπ 

ρσμμεςευϊμςχμ τξιςηςόμ. 

Βιβλιογραφία 

 Clifford Geertz. Ζ Δομημεία ςχμ Πξλιςιρμώμ. Αθήμα: Αλενάμδοεια, 

2003. 

 Ιαοακαςρξϋληπ Οαμαγιόςηπ. Σξ Ιοάςξπ ρε Λεςάβαρη. Αθήμα: Θ. Ριδέ-

οηπ, 2004. 

 ριμιριζέληπ Λιυάληπ - Σταμςήπ Ιόρςαπ. ύγυοξμα ποξβλήμαςα διε-
θμώμ ρυέρεχμ. Αθήμα: Θ. Ριδέοηπ, 2002. 

 Ιαςρξϋληπ Ζλίαπ, (επ.) Ζ Παγκξρμιξπξίηρη, ξικξμξμικέπ πξλιςιρμικέπ 

και πξλιςικέπ όφειπ. Αθήμα: Θ. Ριδέοηπ, 2002. 
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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΧΩΡΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 Διδάρκoσρα: Αμδοξμάυη Γκαζή 

 

Ζ καςαμόηρη ςξσ οόλξσ ςηπ επικξιμχμίαπ ρςημ πξλιςιρςική ποάνη απξςελεί ρημα-

μςικό παοάγξμςα όυι μόμξ για ςημ κοιςική ποξρέγγιρη ςχμ δοάρεχμ πξσ ρυεςίζξ-

μςαι με ςξμ υώοξ ςξσ πξλιςιρμξύ αλλά και για ςξμ ρυεδιαρμό επιςσυημέμχμ πξλιςι-

ρςικώμ ποακςικώμ. Τξ μάθημα απξρκξπεί μα ετξδιάρει ςξσπ τξιςηςέπ/-ςοιεπ με ςιπ 

βαρικέπ γμώρειπ πξσ είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ καςαμόηρη ςηπ ρυέρηπ μεςανύ πξ-

λιςιρμξύ και επικξιμχμίαπ με ιδιαίςεοη έμταρη ρςιπ ρςοαςηγικέπ και ςιπ μεθόδξσπ 

επικξιμχμίαπ με διεσοσμέμεπ ξμάδεπ κξιμξύ. 

 

Διαοθοώμεςαι γύοχ από ςξσπ ενήπ βαρικξύπ άνξμεπ: 

 Διραγχγή ρςημ έμμξια ςηπ επικξιμχμίαπ 

 Μξοτέπ επικξιμχμίαπ 

 Ηεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ ρςημ επικξιμχμία 

 Δπικξιμχμία και πξλιςιρμόπ 

 Μξμςέλα επικξιμχμίαπ και η εταομξγή ςξσπ ρε υώοξσπ πξλιςιρμξύ 

 Τξ κξιμό ςχμ πξλιςιρςικώμ ξογαμιρμώμ και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ 

 Δπικξιμχμιακή πξλιςική πξλιςιρςικώμ τξοέχμ 

o Μεθξδξλξγία  

o Συεδιαρμόπ 

o Τύπξι δοάρεχμ 

o Παοαδείγμαςα 

 Εηςήμαςα πξλιςιρςικξύ μάοκεςιμγκ  

 

Σςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ θα γίμξσμ επιρκέφειπ ρε επιλεγμέμξσπ πξλιςιρςικξύπ ξογαμι-

ρμξύπ. Διαμέμεςαι τάκελξπ ρημειώρεχμ.  

 

Η ανιξλόγηρη ςξσ μαθήμαςξπ βαρίζεςαι ρςη ρσμεπή και εμεογό ρσμμεςξυή ρςξ μάθημα 

(10%), ρςημ εκπόμηρη εογαρίαπ (40%)  και ρε γοαπςέπ ενεςάρειπ (50%). 
 

Εμδεικτική Βιβλιογραφία 

 Βιμςάλ, Σ. και Σίγμιςζεο, Μπ. Εταομξρμέμη επικξιμχμία: μια ειραγχγή ρςξμ επικξι-
μχμιακό ρυεδιαρμό. Αθήμα: Καρςαμιώςηπ, 1998. 

 Black, G. Τξ Ελκσρςικό Μξσρείξ. Μξσρεία και Επιρκέπςεπ, Αθήμα: Πξλιςιρςικό Ί-
δοσμα Ομίλξσ Πειοαιώπ, 2009. 
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Greenhill, E. (επιμ.) The Educational Role of the Museum, London, Routledge, 28-
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 Hooper-Greenhill, E. 1999β, «Σκέφειπ για ςη μξσρειακή εκπαίδεσρη και επικξιμχ-
μία ρςη μεςαμξμςέομα επξυή», Αουαιξλξγία και Τέυμεπ, 72, 47-49 (On-line ρςη 
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 Kress, G. (ed.) Communication and Culture. Kensington, NSW: New South Wales 
University Press, 1988. 

 ΜακΚξσέιλ, Νς. Η θεχοία ςηπ Μαζικήπ Επικξιμχμίαπ για ςξμ 21ξ αιώμα. Αθήμα: Κα-
ρςαμιώςηπ, 2003. 

 Μπαμςιμαοξύδηπ, Φ. Πξλιςιρςική Επικξιμχμία, Αθήμα: εκδόρειπ Κοιςική, 2011. 

 Νικξμάμξσ, Ν, Μξσρειξπαιδαγχγική, Θεχοία και Ποάνη. Αθήμα: εκδόρειπ Παςάκηπ, 
2010. 

 Σακαλάκη, Μ. Επικξιμχμία, Σσμεογαρία, Πληοξτξοία, Αθήμα: Παπαζήρηπ, 2008. 
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Ε΄ Εξάμηνο 

 

 ΙΔΘΛΔΜΑ ΣΟΤ ΠΟΚΘΣΘΛΟΤ: ΓΡΑΥΖ, ΑΜΑΓΜΩΖ, ΒΘΒΚΘΟ 

 Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Δημηοξύληπ 

 

ςξ μάθημα ασςό ενεςάζξμςαι η «γοατή» και η «αμάγμχρη» χπ δύξ κξοσταία ται-

μόμεμα ςξσ πξλιςιρμξύ αλλά και χπ ρημαίμξσρεπ ρσμεκδξυέπ για μια αμαγμχοιρςι-

κή πλξήγηρη ρςξμ χκεαμό ςηπ λξγξςευμικήπ θεχοίαπ. H ποξρέγγιρη είμαι, καςά 

κύοιξ λόγξ, ιρςξοική αλλά ρσμδσάζεςαι ρσυμά με θεχοηςικξύπ ποξβλημαςιρμξύπ 

πξσ ατξοξύμ ρςη υοήρη ςχμ δύξ όοχμ από ςημ λξγξςευμική κοιςική και ςη θεχοία 

ςηπ λξγξςευμίαπ. 
 

H διεοεύμηρη ςηπ ιρςξοικήπ γεμεαλξγίαπ θα επικεμςοχθεί ρε κξοσταίεπ ρςιγμέπ 

ςηπ «ςευμξλξγίαπ» πξσ διαμόοτχρε ςιπ υοήρειπ ςηπ γοατήπ και ςηπ αμάγμχρηπ δι-

αυοξμικά. H διεοεύμηρη ςηπ οηςξοικήπ σπόρςαρηπ ςχμ όοχμ, καςά ςημ αμάλσρη 

ςχμ έογχμ ςέυμηπ, θα ερςιάρει ρε τημιρμέμεπ αλληγξοίεπ πξσ καθιρςξύμ ςιπ έμμξι-

επ «γοατή» και «αμάγμχρη» κοίριμα εογαλεία ςξσ κοιςικξύ και λξγξςευμικξύ ι-

διώμαςξπ. 
 

Άλλεπ ρημαμςικέπ πλεσοέπ ςξσ γμχρςικξύ αμςικειμέμξσ πεοιλαμβάμξσμ ςα κάςχθι: 

ξι κξιμχμίεπ ςηπ ποξτξοικόςηςαπ - ποξτξοικόπ και γοαπςόπ λόγξπ - ςα αλτάβηςα 

– ρσρςήμαςα γοατήπ - πάπσοξπ - πεογαμημή - υαοςί - μελάμι - ρσγγοατέαπ και 

αμαγμώρςηπ - ςξ κξιμό - παλαιξγοατία - ςσπξγοατία - ςξ μέλλξμ ςηπ γοατήπ και 

ςηπ αμάγμχρηπ. 
 

Mε κέμςοξ ςημ ιρςξοία ςξσ βιβλίξσ ενεςάζξμςαι επίρηπ ξι μεγάλεπ επαμαρςάρειπ 

ςχμ μέρχμ ρςημ ιρςξοία ςξσ δσςικξύ πξλιςιρμξύ και ρσγκοίμεςαι ρσρςημαςικά η επί 

δύξ υιλιεςίεπ κσοιαουία ςξσ βιβλίξσ με ςη διαταιμόμεμη απειλή ςχμ μέχμ μέρχμ 

επικξιμχμίαπ. Eπίρηπ ενεςάζξμςαι κσοίαουεπ μεςατξοέπ για ςξ βιβλίξ και ςη βιβλι-

ξθήκη ρςημ ιρςξοία ςηπ λξγξςευμίαπ. 
 

Oοιρμέμα από ςα κύοια θέμαςα ρε ασςήμ ςημ διεοεύμηρη είμαι ςα κάςχθι: 
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Tξ Xειοόγοατξ - O Kώδικαπ - Tξ Bιβλίξ ρςημ Eπξυή ςηπ Tσπξγοατίαπ - Tξ Bιβλίξ από 

ςξμ 15ξ αι. έχπ ρήμεοα - Bιβλίξ και Kιμημαςξγοάτξπ - Bιβλίξ και Hλεκςοξμικόπ Yπξ-

λξγιρςήπ - Tξ Hλεκςοξμικό Bιβλίξ - Tξ Mέλλξμ ςξσ Bιβλίξσ - Kαλλιςευμική Bιβλιξδερία 

- Kαλλιςευμική Eικξμξγοάτηρη - Bιβλίξ και Bιβλιξθήκη - Bιβλιξλξγικέπ πξσδέπ. 

Βιβλιογραφία 

 Birkerts S. Οι Δλεγείεπ ςξσ Γξσςεμβέογιξσ. Η μξίοα ςηπ αμάγμχρηπ ρςημ 

ηλεκςοξμική επξυή. Ιαρςαμιώςηπ, 1997. 

 Bolter J. D. Οι Μεςαμξοτώρειπ ςηπ Γοατήπ. Λεςαίυμιξ, 2006. 

 Cavallo G. και Chartier R. (eds.) A History of Reading in the West.   

Polity Press, 1999. 

 Manguel Al. Η ιρςξοία ςηπ Αμάγμχρηπ. Κιβάμηπ, 1997. 

 Ong W. Ποξτξοικόςηςα και Δγγοαμμαςξρύμη. Παμεπιρςημιακέπ Δκδό-

ρειπ Ιοήςηπ, 1997. 

 Thomas R. Γοαπςόπ και Ποξτξοικόπ Λόγξπ ρςημ Αουαία Δλλάδα. Παμε-

πιρςημιακέπ Δκδόρειπ Ιοήςηπ, 1997. 

 Febvre L. και H. J. Martin. The Coming of the Book: the Impact of 

Printing 1450-1800. Verso, 1990. 

 Flusser V. Η Γοατή. Πξςαμόπ, 2003. 

 

 

 ΑΘΗΖΣΘΙΖ ΣΩΜ ΛΔΩΜ Θ 

 Διδάρκχμ: Διξμύρηπ Ιαββαθάπ 

 

Γεμικόπ ρςόυξπ ασςξύ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η μεςαςόπιρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ Αιρθηςι-

κήπ από ςημ παοαδξριακή θεχοία ςχμ (καλώμ) ςευμώμ ρε καθξδηγηςική επιρςήμη 

μιαπ πλέξμ μεμςιξςευμξλξγικήπ αμςίληφηπ (αίρθηριπ). Ήδη από ςα ςέλη ςξσ 19ξσ 

αιώμα η Αιρθηςική δεμ είμαι παοά εταομξρμέμη τσριξλξγία (Nietzsche), ςξ δε σ-

πξκείμεμό ςηπ έμαπ ςευμξλξγικά σπξρςηοιγμέμξπ θεόπ (Freud). 
 

Ζ ποξςειμόμεμη εομημεία ςηπ Γέμμηρηπ ςηπ ςοαγχδίαπ (Μίςρε) κάςχ από μιμςιξ-

ιρςξοικξύπ όοξσπ, παοξσριάζει ςξ μεχςεοικό έογξ ςέυμηπ «μξσρικό δοάμα», πέοαμ 

ςηπ ιδεαλιρςικήπ παοάδξρηπ, χπ ξπςικξ-ακξσρςικό ταιμόμεμξ (απξλλώμιξ-διξμσ-

ριακό) πξσ ποξαμαγγέλλει ςημ έλεσρη ςχμ μέχμ πξλσμέρχμ. Σξ ξλξκληοχμέμξ 

έογξ ςέυμηπ ρςξ Βάγκμεο δε μιλά πια μόμξ ςη γλώρρα ςηπ εγγοάμμαςηπ κξσλςξύ-

οαπ, αλλά εγγοάτεςαι αρσμείδηςα, μέρχ μιαπ άλληπ οηςξοικήπ (εικόμα και μξσρι-

κή), απεσθείαπ ρςξ μεσοικό ρύρςημα ςξσ ρσλλξγικξύ ρώμαςξπ. Ζ Αιρθηςική, α-

παλλαγμέμη από ςιπ σπεοβαςξλξγικέπ ςηπ αματξοέπ (μόημα, αλήθεια),  αμαδεικμύ-
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εςαι  ρε ςευμξ-επιρςήμη πξσ ξογαμώμει ςξμ αμςιληπςικό μαπ κόρμξ μέρχ ξπςικξ-

ακξσρςικώμ ρυημάςχμ (patterns). 

Βιβλιογραφία 

 Nietzsche. Η γέμμηρη ςηπ ςοαγχδίαπ. κόπελξπ: Δκδ. Μηρίδεπ, 2001. 

 Nietzsche. Η πεοίπςχρη Βάγκμεο. Δκδξςική Ηερραλξμίκηπ. 

 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. 

 Απειλή. Πλέθοξμ, 2003. 

 

 

 ΘΣΟΡΘΑ ΣΖ ΣΔΦΜΖ Θ 

 Διδάρκξσρα: Έτη Φξσμςξσλάκη 

 

Ηεμαςική ρσμέυεια ςξσ μαθήμαςξπ ςξσ Γ΄ εναμήμξσ. Ζ πεοίξδξπ ςξσ Λπαοόκ ενε-

ςάζεςαι βεβαίχπ ρςξ κξιμχμικό και ιρςξοικό ςηπ πλαίριξ, αλλά κσοίχπ αμςιμεςχπί-

ζεςαι χπ πεοιπέςεια ςηπ μξοτήπ και άοα χπ αμαμέχρη ςξσ διαλόγξσ με ςημ ςέυμη 

ςξσ παοελθόμςξπ.  

Βιβλιογραφία 

 Monroe C. Beardsley. Ιρςξοία ςχμ Αιρθηςικώμ Θεχοιώμ. Αθήμα: Μετέ-

λη, 1989. 

 Arnold Houser. Κξιμχμική ιρςξοία ςηπ ςέυμηπ. Αθήμα: Δκδόρειπ Ιάλβξπ, 

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, Rijksmuse-

um, Waanders Uitgevers, 1993.  

 Peter Sutton. The Age of Rubens. Boston: Museum of Fine Arts, 1993. 

 Έλλημεπ θεξί και ήοχεπ ρςξμ καιοό ςξσ Ρξύμπεμπ και ςξσ Ρέμποαμς, 

Αθήμα, Dordrecht, έκθερη ρςημ Δθμική Πιμακξθήκη. Ολλαμδικό Θμρςι-
ςξύςξ, Dordrechts Museum, 2000. 
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 ΛΟΤΘΙΖ ΙΑΘ ΔΠΘΙΟΘΜΩΜΘΑ Θ (ΖΛΑΘΔ ΙΑΘ ΤΛΒΟΚΑ ΣΟΤ ΖΦΟΤ) 

 Διδάρκξσρα: Χαοίκλεια Σρξκαμή 

 

1. Δπικξιμχμία με ςξμ ήυξ: ξ ήυξπ χπ τσρικό και πξλιςιρμικό ταιμόμεμξ 

(από ςξμ θόοσβξ και ςημ κοασγή ρςξ μξσρικό και ξμιλξύμεμξ ήυξ). 

2. Ζ ηυηςική «καςαρκεσή» ςηπ ποαγμαςικόςηςαπ ρςξ πεδίξ ςηπ μσθικήπ 

ρκέφηπ: μσθικά ρύμβξλα και ρσμβξλιρμξί ςξσ ήυξσ ρςημ ελλημική μσ-

θξλξγία. 

3. Ζ έμμξια ςξσ «ιεοξύ» ρςξ πλαίριξ ςηπ μσθικήπ ρκέφηπ: μύθξπ και ςελε-

ςξσογία. 

4. Ζ μξσρική διαμόοτχρη ςηπ κξιμόςηςαπ μέρχ ςηπ ςελεςξσογικήπ ςηπ 

ρσγκοόςηρηπ. 

5. Ζ μξσρική ςελεςξσογία και η ξογάμχρη ςξσ φσυξκξιμχμικξύ βίξσ 

(ποόληφη και θεοαπεία ςηπ «αμςι-κξιμχμικήπ» ρσμπεοιτξοάπ). 

Βιβλιογραφία 

 Paul  Diel. Ο ρσμβξλιρμόπ  ρςημ  Δλλημική   Μσθξλξγία. Δκδόρειπ Χα-

ςζημικξλή, 1981. 

 Claude  Levi-Strauss.  Μσθξλξγικά: α) Σξ  χμό  και  ςξ μαγειοεμέμξ,                                           

β) Από ςξ   μέλι  ρςη   ρςάυςη. Δκδ. Αορεμίδη, 2002, και  ςξσ  ιδίξσ,  ςξ   
Μύθξπ και μόημα: Μύθξπ  και μξσρική. Δκδ. Ιαοδαμίςρα, 1986. 

 Gilbert   Rouget, La  musique et  la  transe. Ed.Gallimard,1980. 

 Margaret  Alexiou. Ο  ςελεςξσογικόπ  θοήμξπ  ρςημ  Δλλημική παοάδξ-

ρη. Λξοτχςικό Ίδοσμα  Δθμικήπ  Σοαπέζηπ, 2002. 

 Χαοίκλεια  Σρξκαμή. Η  κοασγή  ςηπ  Μέδξσραπ: από ςξμ μύθξ  ρςη  

μξσρική.  Δκδ. Αλενάμδοεια, 2006.  

 

 

 ΘΣΟΡΘΑ ΣΩΜ ΠΟΚΘΣΘΙΩΜ ΘΔΔΩΜ 

 Διδάρκξσρα: Χοσράμθη Ασλάμη 

 

Σξ μάθημα υχοίζεςαι ρε δύξ θεμαςικέπ εμόςηςεπ : α/  αμάλσρη ςχμ βαρικώμ εοχ-

ςημάςχμ πξσ θέςει η μεχςεοική πξλιςική τιλξρξτία όπχπ απαμςξύμ ρςα έογα ρη-

μαμςικώμ εκποξρώπχμ ςηπ (μεςανύ ςχμ ξπξίχμ ξι Λακιαβέλι, Χξμππ, Κξκ, Λξμςε-

ρκιέ, Ρξσρρώ) β/ παοξσρίαρη ςχμ ιδεξλξγικώμ οεσμάςχμ ςξσ 19ξσ αιώμα (ρσμςη-

οηςιρμόπ, τιλελεσθεοιρμόπ, ρξριαλιρμόπ). Δμα ρώμα τχςξςσπιώμ με εμδεικςικά 

απξρπάρμαςα διαμέμεςαι ρε κάθε μάθημα  
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Ζ ανιξλόγηρη και βαθμξλόγηρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ βαρίζεςαι ρςα ακόλξσθα 

κοιςήοια : 

- ποξαιοεςική εογαρία : 30% 

- γοαπςό ενεςάρεχμ : 70% ή 100% 

Βιβλιογραφία 

 Paul  Diel. Ο ρσμβξλιρμόπ  ρςημ  Δλλημική   Μσθξλξγία. Δκδόρειπ Χα-

ςζημικξλή, 1981. 

 Caillé Α., Lazzeri Ch., Sennelart, M., Histoire raisonnée de la philoso-

phie morale et politique, Παοίρι: La Découverte, 2001 

 Chabot, J.-L., Histoire de la pensée politique (XIXe et XXe siècle), Πα-

οίρι: Λasson 1987 

 Δοόρξπ Δ. (μεςάτοαρη, επιμέλεια, επίμεςοξ), Αοεςέπ και ρσμτέοξμςα Η 

βοεςαμική ηθική ρκέφη ρςξ καςώτλι ςηπ μεχςεοικόςηςαπ, Αθήμα: αβ-
βάλαπ 2008 

 Farago, F., Les grands courants de la pensée politique, Παοίρι: Armand 
Colin 2003 

 Heywood, A., Eιραγχγή ρςημ πξλιςική, Αθήμα: Πόλιπ 2007 

 Ory, P. (επιμ.), Nouvelle histoire des idées politiques, Παοίρι: 

Hachette1987. 

 Pisier, E.(éd.), Histoire des idées politiques, Παοίρι: εκδ. PUF 2004. 

 Πλάγγερηπ, Γ., Νεόςεοη πξλιςική και κξιμχμική τιλξρξτία, Ηερραλξμί-

κη: University Studio Press 2009 (διαμέμεςαι) 

 Toucher, Y., Histoire des idées politiques, Παοίρι: εκδ.PUF 2006, 2ς. 

 

 

 ΑΓΓΚΘΙΑ ΣΩΜ ΛΛΔ 

 Διδάρκξσρα: Παςοίρια Ιόκκξοη 

 

Διραγχγή ρςξσπ κώδικεπ ςχμ ηλεκςοξμικώμ μέρχμ και ςιπ επικξιμχμιακέπ ρσμβά-

ρειπ ςχμ ςηλεξπςικώμ και οαδιξτχμικώμ ποξγοαμμάςχμ ειδηρεξγοατίαπ, μςξκι-

μαμςέο, διατήμιρηπ, ςηλεξπςικήπ παοαγχγήπ, κιμημαςξγοάτξσ και ςξσ πξλσμερι-

κξύ ποξψόμςξπ. Αμςικείμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ειραγχγή ρςημ αμάλσρη ςηπ ε-

πικξιμχμιακήπ λειςξσογίαπ ςχμ διατόοχμ ειδώμ από μια ρημειχςική κσοίχπ ποξ-

ρέγγιρη και η ενξικείχρη με ςημ ξοξλξγία ςηπ κοιςικήπ ανιξλόγηρηπ. σγκεκοιμέ-

μα, ενεςάζξμςαι οαδιξτχμικά, ςηλεξπςικά και κιμημαςξγοατικά ποξψόμςα για μα 

ποξρδιξοιρςξύμ ξι ςοόπξι με ςξσπ ξπξίξσπ φσυαγχγξύμ, παοαπλαμξύμ, πληοξτξ-

οξύμ και πείθξσμ, και πχπ διαμξοτώμξσμ γξύρςξ και κξιμχμική αμςίληφη. Παοάλ-
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ληλα ενεςάζεςαι η ςάρη μιαπ διαοκξύπ καιμξςξμίαπ και καςά πόρξ η μεςαςοξπή ςχμ 

ειδώμ ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ δεμ ρσγκλίμξσμ ρςα κσοίαουα μξμςέλα – ςξ Χξλσ-

γξσμςιαμό, ςξ παοαδξριακά ατηγημαςικό- έςρι ώρςε μα  ποξρδιξοιρςεί ξ βαθμόπ 

ςξσ αμςιθεςικξύ υαοακςήοα ςηπ ποχςξςσπίαπ ποξπ ςα κσοίαουα μημύμαςα πξσ 

ποξβάλλξσμ ςα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ. Δπειδή ςξ μάθημα πεοιλαμβάμει ξπςι-

κξακξσρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ και δίμει ιδιαίςεοη βαούςηςα ρςημ ενάρκηρη ςξσ 

ποξτξοικξύ λόγξσ, η εμεογόπ ρσμμεςξυή ρσμιρςάςαι γιαςί ποξρδίδει καςάοςιρη  

πξσ η έμςσπη διδακςέα ύλη είμαι αδύμαςξμ μα ποξρτέοει. 

Διαμέμεςαι τάκελξπ ρημειώρεχμ. Τλικό θα διαςίθεςαι επίρηπ μέρχ ςξσ «Ηλε-
κςοξμικξύ Αμτιθέαςοξσ» 

Η ανιξλόγηρη ςξσ μαθήμαςξπ βαρίζεςαι ρε ποξαιοεςικέπ ποξτξοικέπ εογαρίεπ [20%], 

και ενέςαρη [80%]  ή γοαπςή ενέςαρη [100%]. 

 

Βιβλιογραφία 

 Carole Rich. Writing & Reporting News: A Coaching Method. London: 

Wadworth, 2007. 

 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. 

 

 

 ΠΟΚΘΣΘΙΖ ΟΘΙΟΜΟΛΘΑ ΣΩΜ ΔΜΣΤΠΩΜ ΙΑΘ ΟΠΣΘΙΟΑΙΟΤΣΘΙΩΜ ΛΔΩΜ 

 Διδάρκχμ: Μίκξπ Κέαμδοξπ 

 

Ζ βιξμηυαμία ςχμ Λέρχμ βοίρκεςαι ρήμεοα ρςξ επίκεμςοξ οιζικώμ αλλαγώμ καθώπ 

η εμίρυσρη ςξσ οόλξσ ςχμ αγξοώμ, η αμάπςσνη ςχμ μέχμ ςευμξλξγιώμ ςηπ πληοξ-

τξοίαπ και επικξιμχμίαπ και η φητιξπξίηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ μεςαβάλλξσμ ςξσπ 

όοξσπ ςξσ αμςαγχμιρμξύ και βαρικά υαοακςηοιρςικά ςηπ ανιακήπ αλσρίδαπ. Ζ επί-

δοαρη ςχμ Λέρχμ ρςη ρσμξλική λειςξσογία ςξσ ξικξμξμικξύ μηυαμιρμξύ αμαβαθ-

μίζεςαι όπχπ και η ρημαρία ςξσπ χπ κξιμχμικξύ θερμξύ. 
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ςόυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η αμάλσρη ςχμ ρύγυοξμχμ ενελίνεχμ πξσ διαμξοτώ-

μξσμ ςα μέα δεδξμέμα ρςη βιξμηυαμία ςχμ έμςσπχμ και ξπςικξακξσρςι-κώμ μέρχμ 

ςόρξ ρςημ Δλλάδα όρξ και διεθμώπ. Αουικά θα ρσγκεμςοώρξσμε ςημ ποξρξυή μαπ 

ρε μια ρειοά από ρσμδεδεμέμα μεςανύ ςξσπ ταιμόμεμα πξσ ξδήγηραμ ρςη διαμόο-

τχρη μιαπ παγκόρμιαπ αγξοάπ ρςξ υώοξ ςχμ Λέρχμ και ρςημ αμάδεινη μιαπ μι-

κοήπ ξμάδαπ γιγαμςιαίχμ πξλσεθμικώμ ξμίλχμ πξσ επεκςείμξσμ ςη δοάρη ςξσπ ρ’ 

ξλόκληοξ ςξ τάρμα ςηπ επικξιμχμίαπ και ςξσ πξλιςιρμξύ ρσγκεμςοώμξμςαπ ςεοά-

ρςια ξικξμξμική και πξλιςική δύμαμη. Από ςημ άπξφη ασςή ιδιαίςεοη ρημαρία έυει 

η ρσοοίκμχρη ςξσ οόλξσ ςξσ κοάςξσπ και η ρυεδόμ πλήοηπ κσοιαουία ςξσ εμπξ-

οεσμαςικξύ μξμςέλξσ. Παοάλληλα, η φητιξπξίηρη ςηπ πληοξτξοίαπ και η επαμά-

ρςαρη ρςιπ ςηλεπικξιμχμίεπ ξδηγξύμ ρςξμ πξλλαπλαριαρμό ςχμ διαύλχμ εμημέ-

οχρηπ και επικξιμχμίαπ, ρςημ αλλαγή ςηπ ίδιαπ ςηπ τύρηπ ςηπ επικξιμχμίαπ, ρςξ 

σπεοκείμεμξ, ςα πξλσμέρα και ρε μια μέα δικςσακή ξικξμξμία.   

 

Σα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςχμ δύξ αγξοώμ ρςιπ ξπξίεπ απεσθύμξμςαι ςα ΛΛΔ, δη-

λαδή ασςήπ ςξσ πεοιευξμέμξσ και ςηπ διατημιρςικήπ αγξοάπ, θα μαπ απαρυξλή-

ρξσμ ςόρξ από ςημ πλεσοά ςηπ ζήςηρηπ όρξ και από ςημ πλεσοά ςηπ ποξρτξοάπ. 

ςα πλαίρια ασςά αμαλύξμςαι ξι ποξςιμήρειπ ςξσ Δλλημικξύ αμαγμχρςικξύ και ςη-

λεξπςικξύ κξιμξύ αμάλξγα με δημξγοατικά και άλλα υαοακςηοιρςικά, διαυοξμικά 

αλλά και ρε ρύγκοιρη με ςιπ άλλεπ υώοεπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Θδιαίςεοα ενε-

ςάζξσμε ςημ ενέλινη ςχμ εθμικώμ ετημεοίδχμ ρςη υώοα μαπ, ςημ άμξδξ ςξσ ςξπι-

κξύ και θεμαςικξύ ςύπξσ και ςχμ ειδικεσμέμχμ πεοιξδικώμ, ςα δεδξμέμα πξσ 

ποξρδιξοίζξσμ ςημ αγξοά ςξσ βιβλίξσ και ςιπ ρσζηςήρειπ αματξοικά με ςη ρημαρία 

και ςξ οόλξ ςχμ μεςοήρεχμ ςηλεθέαρηπ. 

 

Η ςελική βαθμξλξγία εναοςάςαι από ςημ παοξσρία, ρσμμεςξυή ρςξ μάθημα και ςιπ 

εογαρίεπ καςά 40% και από ςιπ ενεςάρειπ καςά 60%. 

Βιβλιογραφία 

 Μ. Κέαμδοξπ. Πξλιςική Οικξμξμία ςχμ ΜΜΔ. Η Αμαδιάοθοχρη ςηπ Βιξ-
μηυαμίαπ ςχμ Μέρχμ ρςημ Δπξυή ςηπ Πληοξτξοιακήπ Δπαμάρςαρηπ. Α-

θήμα: Ιαρςαμιώςηπ, 2004.  

 Μ. Κέαμδοξπ. Δπιυειοημαςικέπ ςοαςηγικέπ ρςη Βιξμηυαμία ςχμ Μέρχμ. 

Αθήμα: Ιαρςαμιώςηπ, 2008. 

 . Παπαθαμαρόπξσλξπ. Η Σηλεόοαρη ρςξμ 21ξ Αιώμα. Αθήμα: Ιαρςα-
μιώςηπ, 2005. 
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 Η. κξύοαπ. Η Οικξμξμική Διάρςαρη ςχμ Μέρχμ Μαζικήπ Δμημέοχρηπ. 
Αθήμα: Παπαζήρηπ, 2004. 

 Ρ. Παμαγιχςξπξύλξσ. Η Σηλεόοαρη Δκςόπ ςχμ Σειυώμ. Αθήμα: Ιαρςα-

μιώςηπ, 2004. 

 Μ. Κέαμδοξπ. Μαζικά Έμςσπα Δπικξιμχμίαπ ρςημ Δλλάδα. Οικξμξμικέπ 

και Σευμξλξγικέπ Ποξρεγγίρειπ. Αθήμα: Δκδόρειπ Δελτίμι, 1992. 

 

 ΙΑΜΟΜΔ ΔΖΛΟΘΟΓΡΑΥΘΙΖ ΔΔΟΜΣΟΚΟΓΘΑ 

 Διδάρκξσρα: Γιάμμα Ιική 

 

Σξ μάθημα ασςό αμαλύει ςξσπ καμόμεπ δημξριξγοατικήπ δεξμςξλξγίαπ πξσ           

ιρυύξσμ ρςξ δίκαιό μαπ, και ςξσπ αμςιμεςχπίζει ρε ρσγκοιςική διάρςαρη, σπό ςημ 

ξπςική ςχμ ρυεςικώμ οσθμίρεχμ και νέμχμ έμμξμχμ ςάνεχμ. 
 

Οι αμχςέοχ καμόμεπ, χπ καμόμεπ καςαμαγκαρςικξί, εδοάζξμςαι κας' αουήμ ρςξ ύ-

μςαγμα και ρςξ μόμξ και, χπ καμόμεπ ασςξούθμιρηπ, εδοάζξμςαι ρε κώδικεπ ρσ-

μπεοιτξοάπ και ηθικήπ, ςξσπ ξπξίξσπ σιξθεςξύμ είςε ξι εμώρειπ ιδιξκςηςώμ ςχμ 

μέρχμ εμημέοχρηπ είςε ξι επαγγελμαςικέπ εμώρειπ ςχμ δημξριξγοάτχμ. 

Ιαςά ςη διάοκεια ςξσ εναμήμξσ θα παοξσριαρθξύμ ποακςικά παοαδείγμαςα και 

αρκήρειπ από ςημ επικαιοόςηςα, ποξκειμέμξσ μα εμπεδχθεί ξ ςοόπξπ εταομξγήπ 

ςχμ καμόμχμ δεξμςξλξγίαπ ρςη δημξριξγοατική καθημεοιμόςηςα. 

Βιβλιογραφία 

 Γ. Ιική. Δίκαιξ ςηπ πληοξτόοηρηπ. Δκδ. Ποξρκήμιξ, 1998. 

 Λ. Παπάζξγλξσ. Καμόμεπ Δεξμςξλξγίαπ ρςξμ Σύπξ - Ραδιότχμξ – Ση-

λεόοαρη Πειθαουικό Δίκαιξ. Δκδ. ΄Δλλημ, 1995. 

 

 ΠΟΚΘΣΘΙΖ ΔΠΘΙΟΘΜΩΜΘΑ  

 Διδάρκξσρα: Λαοιάμμα Ψύλλα 

 

Σξ μάθημα ασςό έυει χπ βαρικό ρςόυξ μα ειράγει ςξσπ τξιςηςέπ ρςη γμώρη ςχμ 

βαρικώμ μηυαμιρμώμ ςηπ επικξιμχμιακήπ δοάρηπ ρςη ρταίοα ςξσ πξλιςικξύ. Δνε-

ςάζξμςαι έςρι ξι ρυέρειπ πξσ αμαπςύρρξμςαι αμάμερα ρςξσπ καςόυξσπ ςηπ ενξσρίαπ 

και ςξσπ πξλίςεπ, ρςα πλαίρια λειςξσογίαπ ςξσ πξλιςικξύ ρσρςήμαςξπ. Βαρικέπ έμ-

μξιεπ-κλειδιά ςξσ "πξλιςικξύ", όπχπ η ενξσρία, η μξμιμξπξίηρη, η πξλιςική απότα-

ρη διεοεσμώμςαι κάςχ από ςξ ποίρμα ςηπ επικξιμχμιακήπ δοάρηπ ρςα πλαίρια ςξσ 

"δημόριξσ υώοξσ". 
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Σξ μάθημα επιυειοεί ρ' έμα ποώςξ ρςάδιξ μα αμαλύρει ςιπ διάτξοεπ θεχοηςικέπ 

ποξρεγγίρειπ ςηπ πξλιςικήπ επικξιμχμίαπ. ςη ρσμέυεια αμαλύξμςαι ξι ςευμικέπ ςηπ 

πξλιςικήπ επικξιμχμίαπ δηλαδή ςα μέρα πξσ έυει ρςη διάθερή ςηπ ρήμεοα η πξλιςι-

κή επικξιμχμία όπχπ είμαι ςα Λέρα Λαζικήπ Δπικξιμχμίαπ, ςξ πξλιςικό μάοκεςιμγκ 

και ξι ρτσγμξμεςοήρειπ ςηπ κξιμήπ γμώμηπ, καθώπ και η πξλιςική διατήμιρη. Διε-

οεσμώμςαι επίρηπ ξι ποακςικέπ ςηπ πξλιςικήπ επικξιμχμίαπ ρε ρυέρη με ςιπ δξμέπ 

ενξσρίαπ (ποξεκλξγική πξλιςική επικξιμχμία, επικξιμχμία ρςη διάοκεια άρκηρηπ 

ςηπ ενξσρίαπ όπχπ κσβεομηςική, κξμμαςική, δημόρια, ςξπική καθώπ και ρσμμεςξ-

υική πξλιςική επικξιμχμία δηλαδή ρσμμεςξυή ςχμ πξλιςώμ ρςημ πξλιςική δοάρη 

και ρςημ πξλιςική απόταρη. 

Βιβλιογραφία 

 Λ. Ψύλλα. Η πξλιςική χπ δοάρη και λόγξπ. Αθήμα: Σσπχθήςχ-Γ. Δαο-

δαμόπ, 2003. 

 J. Gerstlé. La communication politique. Paris, RUF, 1992. 

 P. Muller και Y. Surel. L’analyse des politiques publiques. Paris: Mont-

chrestien, 1998. 

 Μ. Δεμεοςζήπ. Πξλιςική Δπικξιμχμία (Διακιμδύμεσρη, Δημξριόςηςα, Δια-

δίκςσξ). Αθήμα: Παπαζήρηπ, 2002. 

 D. Wolton. κέφειπ για ςημ επικξιμχμία. Αθήμα: αββάλαπ, 2005. 
 
 

 ΙΟΘΜΩΜΘΙΑ ΕΖΣΖΛΑΣΑ ΙΑΘ ΔΠΘΦΔΘΡΖΛΑΣΘΙH ΤΠΔΤΗΤΜΟΣΖΣΑ 

 Διδάρκξσρα: Λπέςςσ Σρακαοέρςξσ 

 

Σξ μάθημα «Ιξιμχμικά Εηςήμαςα και Δπιυειοημαςικέπ Ποακςικέπ» έυει ρεμιμαοιακό 

υαοακςήοα. Παοξσριάζξσμε και ρσζηςξύμε για ςξσπ μέξσπ δοόμξσπ ςηπ κξιμχμικήπ 

και επιυειοημαςικήπ ρκέφηπ και δοάρηπ. Αμαζηςξύμε ςα πεδία ρύγκλιρηπ και αλλη-

λεπίδοαρηπ, αμαδεικμύξμςαπ ςασςξυοόμχπ ςιπ ρημαμςικέπ διατξοξπξιήρειπ και α-

μςιπαοαθέρειπ δύξ κόρμχμ επιρςημόμχμ και επιυειοημαςιώμ ςηπ γμώρηπ πξσ κα-

λξύμςαι ρήμεοα μα ρσμβιώρξσμ, ρσυμά δε και μα ρσμεογαρθξύμ. 

Θεμαςικξί άνξμεπ 

1. Πξιά είμαι ςα ρημαμςικά κξιμχμικά ποξβλήμαςα ρήμεοα; Ο οόλξπ και ξι 

εσθύμεπ ςξσ Ιοάςξσπ, ςχμ επιυειοήρεχμ, ςχμ ΛΙΟ και ςχμ πξλιςώμ. Οο-

γάμχρη ξμάδχμ ερςίαρηπ. Παοξσρίαρη διεθμώμ εοεσμώμ. 
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2. Πεοιβάλλξμ: Απξ ςη διάρκεφη ςξσ Ρίξ ρςη διάρκεφη ςξσ Γιξυάμερ-

μπξσογκ. Σξ Ποχςόκξλλξ ςξσ Ισόςξ. Αμαμεςοήρειπ/ ρσγκοξύρειπ και ρσ-

μεογαρίεπ Ιοαςώμ, ΛΙΟ και επιυειοήρεχμ. Πεοιβαλλξμςική ρσμείδηρη και 

εκπαίδεσρη ςχμ πξλιςώμ ρε όλξ ςξμ κόρμξ. Ο οόλξπ ςηπ Δπικξιμχμίαπ. 

3. Ιξιμχμική ρσμξυή, κξιμχμικόπ απξκλειρμόπ. Οι πςσυέπ ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

Πξιόπ είμαι ή θα έποεπε μα είμαι ξ οόλξπ ςχμ επιυειοήρεχμ; Ζ Ποάριμη Βί-

βλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 

4. Φήμη: Φαίμερθαι και ποαγμαςικόςηςα. Ζ επικξιμχμία ςχμ εςαιοιώμ και η 

αμάπςσνη ςχμ μαοκώμ ρςημ επξυή ςηπ σπεσθσμόςηςαπ. Δοεσμηςικά απξςε-

λέρμαςα ςξσ Θμρςιςξύςξσ Φήμηπ. 

5. Δπιυειοήρειπ και Ιξιμχμία. ύγκοξσρη και διάλξγξπ. Δςαιοικά ρκάμδαλα, 

κιμήμαςα εμάμςια ρςημ παγκξρμιξπξίηρη αλλά και ρσμεογαρία ςξσ δημόρι-

ξσ, ςξσ ιδιχςικξύ και ςξσ κξιμχμικξύ ςξμέα. Από ςημ ποχςξκαθεδοία ςχμ 

μεςόυχμ (shareholders) ρςξσπ κξιμχμικξύπ μεςόυξσπ (stakeholders). σμ-

μέςξυξι ρςημ εσθύμη και ρςα ξτέλη; Απξςελέρμαςα ςξσ Δσοχπαψκξύ Δια-

λόγξσ ςχμ Ιξιμχμικώμ Λεςόυχμ. 

6. Δπιυειοήρειπ και αμθοώπιμα δικαιώμαςα. Παοαβιάρειπ και καλέπ επιυειοη-

μαςικέπ ποακςικέπ ρεβαρμξύ ςξσπ. Αμάλσρη πεοιπςώρεχμ. 

7. Ζ κξιμχμική εσθύμη ςχμ Λέρχμ Δπικξιμχμίαπ. Ηεαμαςικόςηςεπ/ακοξαμα-

ςικόςηςεπ/πξλιςική επιοοξή και ξικξμξμική - κξιμχμική λξγξδξρία. 

8. Δπιυειοημαςική & κξιμχμική καιμξςξμία. Πώπ μπξοεί μία κξιμχμία μα εμ-

θαοούμει ςημ αμάπςσνη και ςη διάυσρη ςηπ καιμξςξμίαπ και ςη γμώρηπ; 

Ιαιμξςόμεπ ποξρεγγίρειπ ρε παλιά και μέα ποξβλήμαςα. σζήςηρη πεοι-

πςώρεχμ. 

9. Ψητιακό υάρμα. Πξιόπ είμαι ξ οόλξπ και η εσθύμη ςξσ κλάδξσ ςχμ Μέχμ 

Σευμξλξγιώμ ςηπ Δπικξιμχμίαπ;\ 

 

Μεθξδξλξγία διδαρκαλίαπ 

1. Διαλένειπ-ρσζηςήρειπ- ποξρκλήρειπ ξμιληςώμ 

2. Λελέςη εμπειοικώμ δεδξμέμχμ 

3. Δοεσμηςικέπ ξμαδικέπ εογαρίεπ - Παοξσριάρειπ 

Τοόπξπ ανιξλόγηρηπ 

1. Δμεογόπ ρσμμεςξυή ρςημ ςάνη 

2. Ποξτξοική σπξρςήοινη εογαριώμ 

3. Παοάδξρη τακέλξσ εογαριώμ 
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Βιβλιογραφία 

 Λάλγκαμ Σζετ. Αλληλέμδερη. Η εσθύμη, ξι επιυειοήρειπ και η ενξσρία 

ρςξμ αιώμα πξσ αμαςέλλει. Δκδόρειπ Ιαρςαμιώςη, 1997. 

 Ρίμςλεσ Λας. Οι οίζεπ ςηπ Αοεςήπ. Δκδόρειπ Ιαρςαμιώςη, 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. 

 Καρκξύμ Πιέο. Διατθξοά. Δκδόρειπ Ιαρςαμιώςη, 2003 

 Ρεβώ μς’ Αλλόμ Λσοιάμ. Ποέπει η πξλιςική μα γίμει ηθική; Δκδόρειπ ςηπ 
Δρςίαπ, 2004. 

 εμ Αμάοςσα. Για ςημ Ηθική και ςημ Οικξμξμία. Δκδόρειπ Ιαρςαμιώςη. 

 Λακοσδημήςοηπ Αμςώμηπ. Κοάςξπ και Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ. Λεςαμε-

ρξμύκςιεπ εκδόρειπ, 2002. 
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ΣΤ΄ Εξάμηνο 

 

 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 

 Διδάρκξσρα: Παςοίρια Κόκξοη 

 
Βαρική παοάμεςοξπ ρςημ ιρςξοία ςξσ θεάςοξσ, ςόρξ όρξμ ατξοά ςη θεμαςική όρξ και ςη 

μξοτή, είμαι η σπέοβαρη (και η επαμαδιαποαγμάςεσρη) ςχμ ξοίχμ: η αόοαςη ποαγμαςι-

κόςηςα (όφη) πξσ απξκαλύπςει ςξ θέαςοξ. Ασςό γίμεςαι ρσμήθχπ μέρχ ςηπ ποόκληρηπ 

και ποόρκληρηπ ρςη θέαρη. Σξ μάθημα έυει ρςόυξ μα ειραγάγει ςξσπ τξιςηςέπ ρε μια ε-

πξπςική μελέςη ςξσ παγκόρμιξσ θεάςοξσ, από ςξ αουαίξ δοάμα και ςημ Αμαγέμμηρη χπ 

ςξ ρύγυοξμξ θέαςοξ. Δμδεικςικά, ποξρεγγίζξμςαι η Οοέρςεια, η Αμςιγόμη, η Μήδεια, ξ 

΄Αμλες, ξ Αουιμάρςξοαπ όλμεπ, ξι Βοσκόλακεπ, ςξ Πεοιμέμξμςαπ ςξμ Γκξμςό, ςξ Σέλξπ 

ςξσ Παιυμιδιξύ, με ρςόυξ μα εοεσμηθεί η ρύμδερη ή η αμςιπαοάθερή ςξσπ με ςα πξλιςιρμι-

κά ρσμτοαζόμεμα ςηπ επξυήπ ςξσπ. Παοάλληλα, ενεςάζξμςαι διατξοεςικέπ θεχοηςικέπ 

εομημείεπ και ρσρυεςίζξμςαι με ρύγυοξμεπ ρκημξθερίεπ. 

Βιβλιογραφία 

  Διαμέμεςαι ςξ βιβλίξ: 

 Γιάγκξπ Αμδοεάδηπ. Από ςξμ Αιρυύλξ ρςξμ Μποευς. Αθήμα, Σόπξπ,  2009. 

  Άλλα βιβλία ρυεςικά με ςξ μάθημα: 

 άββαπ Παςραλίδηπ, Από ςημ Αμαπαοάρςαρη ρςημ Παοάρςαρη: Σπξσδή ξοί-

χμ και πεοιθχοίχμ. Αθήμα, Δλλημικά Γοάμμαςα, 2004. 

 P.E. Easterling, Δπιμ. Οδηγόπ για ςημ Αουαία Δλλημική Τοαγχδία. Παμεπ. 

Δκδόρηπ Κοήςηπ, Ηοάκλειξ, 2007. Μεςτ.-επιμ. Λίμα Πόζη και Κώρςαπ Βαλά-

καπ. 

 Φαοά Μπακξμικόλα-Γεχογξπξύλξσ, Θέμαςα και Ποόρχπα ςξσ Σύγυοξμξσ 

Δοάμαςξπ. Αθήμα, Παςάκη, 1998. 

 

Διαμέμεςαι Φάκελξπ Σημειώρεχμ και σλικό μέρχ Ηλεκςοξμικξύ Αμτιθεάςοξσ 
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Σοόπξπ Ανιξλόγηρηπ: 

Ποξαιοεςικέπ γοαπςέπ εογαρίεπ  20% και 80% γοαπςή ενέςαρη, ή, 100% γοαπςή ενέςα-

ρη. 

 

 

 ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΔΩΝ ΙΙ 

 Διδάρκχμ: Διξμύρηπ Καββαθάπ 

 

Η αιρθηςική ςχμ μέρχμ εογάζεςαι ρςη βάρη ςχμ μέχμ ςευμξλξγικώμ δσμαςξςήςχμ για 

ςη δημιξσογία μξοτώμ αιρθηςικήπ εμπειοίαπ, ξι ξπξίεπ σπεοβαίμξσμ ςιπ παοαδξρια-

κέπ έμμξιεπ ςξσ «σπξκειμέμξσ-δημιξσογξύ» με καθξοιρμέμη ςασςόςηςα και  ςξσ «έο-

γξσ» χπ εμόπ ρςαθεοξύ αμςικειμέμξσ. Η λξγική έμμξια ςχμ «δσμαςώμ» κόρμχμ πξσ 

ρσμέλαβε ξ Leibniz καςά ςξμ 17ξ αιώμα γίμεςαι ρήμεοα ποαγμαςικόςηςα. 
 

ςόυξπ ςηπ εμ λόγχ αιρθηςικήπ δεμ είμαι η παοαγχγή ή η τιλξρξτική κοιςική έο-

γχμ ςέυμηπ, ξύςε η μξοτξπξίηρη εμόπ δεδξμέμξσ σλικξύ, αλλά η εκ μέξσ θεμαςξ-

πξίηρη  ςηπ καμςιαμήπ έμμξιαπ ςξσ υώοξσ και ςξσ υοόμξσ κάςχ από φητιακέπ ρσμθή-

κεπ. ημείξ ατεςηοίαπ ςξσ μαθήμαςξπ απξςελεί η σπόθερη όςι ξι σπξλξγιρςικέπ μηυα-

μέπ μπξοξύμ μα καςαγοάφξσμ, μα επενεογαρςξύμ και μα μεςαβιβάρξσμ ό,ςι είμαι α-

δύμαςξ για ςξ ρσμβξλικό ρύρςημα ςηπ γλώρραπ: ςξ ποαγμαςικό.  
 

Βιβλιογραφία 

 Vilem Flusser. Η γοατή, 2η έκδξρη. Αθήμα: Πξςαμόπ, 2006.  

 Μ. Heidegger. Η Ποξέλεσρη ςξσ Έογξσ Τέυμηπ. Αθήμα: Δκδ. Δχδώμη, 

1986. 

 W. Benjamin, «Σξ έογξ ςέυμηπ ρςημ επξυή ςηπ ςευμικήπ αμαπαοαγχγι-

μόςηςάπ ςξσ», ρςξ: Δξκίμια για ςημ Τέυμη. Αθήμα: εκδ. Κάλβξπ, 1978. 

 Friedrich A. Kittler. Γοαμμότχμξ, Κιμημαςξγοάτξπ, Γοατξμηυαμή. Α-

θήμα: Δκδ. Νήρξπ, 2005. 
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 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Ι 

 Διδάρκχμ: Γιώογξπ-Μιυαήλ Κλήμηπ 

 

H ςοαςηγική Διξίκηρη δίμει ςημ εσκαιοία ρςξμ τξιςηςή μα ‘δει’ έμαμ ξογαμιρμό/ 

επιυείοηρη ξλιρςικά, με απώςεοξ ρκξπό μα αμαγμχοίρει, μα δημιξσογήρει και μα 

διαςηοήρει ςξ αμςαγχμιρςικό ςξσ πλεξμέκςημα. ςημ επξυή μαπ, πξσ ακόμη και ξι 

μη κεοδξρκξπικξί ξογαμιρμξί αμςαγχμίζξμςαι για υοημαςξδόςηρη, η έμμξια ςξσ 

αμςαγχμιρςικξύ πλεξμεκςήμαςξπ καθίρςαςαι πλέξμ ρημαμςική. 

 

Σξ ποώςξ ασςό μέοξπ επικεμςοώμεςαι ρςημ καςαμόηρη ςχμ βαρικώμ θεμάςχμ πξσ 

αμαπςύρρξμςαι από ςημ κλαρρική ποξρέγγιρη ςηπ ρςοαςηγικήπ και βαρίζεςαι κσ-

οίχπ ρςημ ρυξλή ςξσ υεδιαρμξύ (Design School). 

 

To Σοίπςσυξ πξσ ακξλξσθείςαι είμαι: Αμάλσρη – Δπιλξγή – Δταομξγή ςηπ ρςοαςηγι-

κήπ. 
 

Ο τξιςηςήπ διδάρκεςαι ςα βαρικά εογαλεία ρε κάθε έμα από ασςά ςα ρςάδια με 

απώςεοξ ρςόυξ ςημ διεσκόλσμρη ρςη λήφη απξτάρεχμ. 
 

Αμαλσςικόςεοα ρε κάθε ρςάδιξ διδάρκξμςαι: 

 ΑΝΑΛΤΗ: Δογαλεία αμάλσρηπ μάκοξ- και μίκοξ -πεοιβάλλξμςξπ ςηπ 

επιυείοηρηπ. Αμάλσρη ερχςεοικξύ πεοιβάλλξμςξπ ςηπ επιυείοηρηπ, πό-

οξι, δενιόςηςεπ, ικαμόςηςεπ και κξσλςξύοα. ύμθερη ςχμ παοαπάμχ ρε 

αμάλσρη ΑΔΔΑ (SWOT) για ςημ επιρήμαμρη ςχμ ρςοαςηγικώμ θεμάςχμ 

ςηπ επιυείοηρηπ. 

 ΔΠΙΛΟΓΗ: ςοαςηγικέπ αμάπςσνηπ, διάρχρηπ, αμαρςοξτήπ κ.ά. Αμά-

πςσνη και διαςήοηρη αμςαγχμιρςικξύ πλεξμεκςήμαςξπ. ςοαςηγική 

ποξψόμςχμ σπηοεριώμ ρε αγξοέπ. Σοόπξι επιλξγήπ ρςοαςηγικήπ. 

 ΔΥΑΡΜΟΓΗ: Δξμέπ επιυείοηρηπ, ανιξλόγηρη και παοακξλξύθηρη ρςοα-

ςηγικήπ εταομξγήπ. 

Βιβλιογραφία 

 Παπαδάκηπ Β. Σςοαςηγική ςχμ Δπιυειοήρεχμ: Δλλημική και Διεθμήπ Δ-
μπειοία. Σόμξπ Α, 4η Έκδξρη. Αθήμα: Δκδόρειπ Μπέμξσ, 2002. 

 Παπαδάκηπ Β. Σςοαςηγική ςχμ Δπιυειοήρεχμ: Δλλημική και Διεθμήπ Δ-

μπειοία. [Σόμξπ B. Μελέςεπ πεοιπςώρεχμ]. Αθήμα: Δκδόρειπ Μπέμξσ, 
2002. 
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 Grant, R. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Science, UK, 
2004. 

 Gibson R. (ed.) Η επιυείοηρη ςξσ μέλλξμςξπ. Αθήμα: Καρςαμιώςηπ, 

2001. 

 

 

 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 Διδάρκξσρα: Δήμηςοα Ιξοδάμξγλξσ 

 

ςξ μάθημα ασςό επιυειοείςαι η μελέςη και αμάλσρη ςχμ ξογαμώρεχμ χπ κξιμχμι-

κώμ θερμώμ και ςξσ οόλξσ πξσ διαδοαμαςίζξσμ ρςημ ρύγυοξμη επξυή. Οι ξογαμι-

ρμξί/επιυειοήρειπ ρήμεοα καλξύμςαι μα ρσμβάλλξσμ ρε ςξμείπ ςηπ κξιμχμικήπ 

ζχήπ πξσ εκςείμξμςαι  πέοα από ςημ ξικξμξμία, όπχπ ςημ ξικξλξγία, ςξμ πξλιςι-

ρμό, ςημ εκπαίδεσρη. Μέρα από ςημ αμάλσρη και ρσζήςηρη ςχμ κλαρικώμ και ρύγ-

υοξμχμ ξογαμχριακώμ ποξρεγγίρεχμ (αμθοώπιμχμ ρυέρεχμ, ξοθξλξγική, εθμξ-

γοατική, ρσρςημική, υάξσπ) αμαδύξμςαι ζηςήμαςα ςηπ διξικηςικήπ επιρςήμηπ όπχπ 

η λήφη απξτάρεχμ, η καςαμξμή εογαρίαπ, η ιεοαουία, η ηγερία, η ξογαμχριακή 

κξσλςξύοα, η διξίκηρη αλλαγώμ. Δπίρηπ θέμαςα ξογαμχριακήπ ρσμπεοιτξοάπ 

όπχπ παοακίμηρη, εμδσμάμχρη, ξμαδική ρσμεογαρία, διαποξρχπική επικξιμχμία, 

καιμξςξμία, μελεςώμςαι σπό ςξ ποίρμα ςχμ ενελίνεχμ ρςξ ρύγυοξμξ παγκξρμιξ-

πξιημέμξ πεοιβάλλξμ.  

 

H μεθξδξλξγία ςξσ μαθήμαςξπ βαρίζεςαι ρςη θεχοηςική αμάλσρη, ςη μελέςη πεοι-

πςώρεχμ (case studies), ςημ εοεσμηςική δοαρςηοιόςηςα και ςημ εκπόμηρη και πα-

οξσρίαρη εογαριώμ.  

Βιβλιογραφία 

 Μπξσοαμςάπ, Δ. Μάμαςζμεμς. Αθήμα: Δκδόρειπ Μπέμξσ. 

 Μακοσδημήςοηπ, Α. Ποξρεγγίρειπ ρςη θεχοία ςχμ ξογαμώρεχμ. Αθήμα: 

Δκδόρειπ Καρςαμιώςη, 2004. 

 Σριβάκξσ, Ι. Ποξρτξοά και αμςαπόδξρη ρςιπ κξιμχμικέπ ρυέρειπ. Αθή-
μα: Δκδόρειπ Νετέλη, 2006. 

 Σριβάκξσ, Ι. Υπό ςξ βλέμμα ςξσ παοαςηοηςή. Πεοιγοατή και ρυεδίαρη 

κξιμχμικώμ ξογαμώρεχμ. Αθήμα: Δκδόρειπ Νετέλη, 1985. 

 Crainer, S. & Dearlove, D. (eds). Η επιυείοηρη ρςη μέα επξυή. Αθήμα: 

Δκδόρειπ Κοιςική.  

 De Geus, A. Δςαιοία: έμαπ ζχμςαμόπ ξογαμιρμόπ. Αθήμα: Δκδόρειπ Κοι-
ςική, 2002. 

 March, J. & Simon, H. Οογαμώρειπ. Αθήμα: Δκδόρειπ Κοιςική, 2003. 
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 Miller, K. Οογάμχρη και επικξιμχμία. Ποξρεγγίρειπ και Διαδικαρίεπ.    
Αθήμα: Δκδόρειπ Δίασλξπ, 2006. 

 Μόογκαμ, Γ. Οι όφειπ ςηπ ξογάμχρηπ. Διραγχγή ρςη θεχοία ςχμ ξογα-

μώρεχμ. Αθήμα: Δκδόρειπ Καρςαμιώςη, 2000. 

 Newstrom, J. W. & Davies, K.. Organizational behavior: Human Behav-

ior at work. McGraw- Hill, 2002. 

 παμόπ, Ι. Μεςαρυημαςίζξμςαπ ςημ επιυείοηρη. Μελέςεπ πεοίπςχρηπ ρςξ 
«καιμξςξμικό ςανίδι». Αθήμα: Δκδόρειπ ιδέοη, (σπό έκδξρη). 

 

 

 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΔΑ ΣΟΤ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 Διδάρκoσρα: Φοσράμθη Ασλάμη 

 

Η ρυέρη ιρςξοίαπ και ςύπξσ απαρυξλεί (αμαπότεσκςα) ςξσπ μελεςηςέπ ςηπ μεόςε-

οηπ και ςηπ ρύγυοξμηπ επξυήπ.  Ο ςύπξπ χπ μέρξ πξσ ατηγείςαι ςημ ιρςξοία  με ςη 

μξοτή ςηπ καθημεοιμόςηςαπ ρσμιρςά για ςξμ ιρςξοικό μια πηγή πλξύρια και πξικι-

λόμξοτη. Σασςόυοξμα όμχπ ςξμ καλεί ρε διαοκή επαγούπμιρη : ξι ιδεξλξγικξ-

πξλιςικέπ υοήρειπ ςχμ γεγξμόςχμ αλλά και ξι κάθε είδξσπ εμξουηρςοώρειπ με α-

μςικείμεμξ ςξμ ςύπξ,  απαιςξύμ από ςξμ ιρςξοικό ποξρεκςική ανιξλξγήρη, επιλξγή 

και ρύγκοιρη ςχμ μαοςσοιώμ. 

  

Θεματική εμότητα: Λξγξκοιρία, ποξπαγάμδα και ΜΜΔ ρςα καθερςώςα ςηπ 4ηπ Ασ-

γξύρςξσ και ςηπ 21ηπ Αποιλίξσ 

 

Σξ μάθημα έυει θεχοηςικό και ποακςικό ποξραμαςξλιρμό: 

 

α. θεχοηςικόπ ποξραμαςξλιρμόπ  

 αμάλσρη ςηπ ρυέρηπ ιρςξοίαπ και ςύπξσ :  ξ ςύπξπ χπ πηγή για ςημ ιρςξοία 

/ξ ςύπξπ χπ παοάγξμςαπ ςηπ ιρςξοικήπ ενέλινηπ ενξικείχρη με πςσυέπ ςηπ  

ιρςξοίαπ ςξσ ελλημικξύ ςύπξσ ςξσ 20ξσ αιώμα.  

 

β. Ποακςικόπ ποξραμαςξλιρμόπ  

 επίρκεφη και εκπόμηρη εογαριώμ ρςα αουεία (Παλιό καπμεογξρςάριξ ςηπ 

ξδξύ Λέμξομαμ, ΔΛΙΑ, ΑΚΙ, αουεία ςηπ ΔΡΣ κ.α.)  

 

Διαμέμεςαι τάκελξπ ρημειώρεχμ και τχςξςσπιώμ επιλεγμέμχμ άοθοχμ 
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Η ανιξλόγηρη και βαθμξλόγηρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ βαρίζεςαι ρςα ακό-

λξσθα κοιςήοια: 

 σπξυοεχςική εκπόμηρη εογαριώμ (ξι τξιςηςέπ επιλέγξσμ ςξ αμςικείμεμξ 

ςηπ εογαρίαπ ρςξ πλαίριξ ςηπ θεμαςικήπ εμόςηςαπ ςξσ μαθήμαςξπ και αμα-

ζηςξύμ ςιπ πηγέπ ςξσπ ρςα αουεία): 50% 

 γοαπςό ενεςάρεχμ: 50%  

 

Γεμική βιβλιογραφία 

 Demoulin, Robert, La Presse. Une mine pour l’histoire ?, Liège, 

Université de Liège, 1981 

 Δγκσκλξπαίδεια ςξσ Δλλημικξύ Τύπξσ (1784-1974). Δτημεοί-

δεπ,Πεοιξδικά, Δημξριξγοάτξι, Δοξύλια, Λ. και Κξσςρξπαμάγξσ, 

Γ. (επιμέλεια), Ιμρςιςξύςξ Νεξελλημικώμ πξσδώμ, Δθμικό Ιδοσμα 

Δοεσμώμ, Αθήμα 2008, 4 ςόμξι 

 Ο ελλημικόπ ςύπξπ. 1784 χπ ρήμεοα. Ιρςξοικέπ και θεχοηςικέπ-

ποξρεγγίρειπ, Δοξύλια, Λ. (επιμέλεια), Ιμρςιςξύςξ Νεξελλημικώμ 

πξσδώμ, Δθμικό Ιδοσμα Δοεσμώμ, Αθήμα 2005 

 Jeanneney, J.N., Η Ιρςξοία ςχμ Μέρχμ Μαζικήπ Δμημέοχρηπ από 

ςημ εμτάμιρή ςξσπ χπ ςιπ μέοεπ μαπ, Παπαδήμαπ, Αθήμα 1999. 

 Laithier Stéphanie et Guillon Hélène (επιμ.), L'Histoire et la 

presse, εκδ. Le manuscrit,  Cahiers Alberto Benveniste, 2, 2007  

 Λξύλξπ Κώρςαπ, Ιρςξοία και ςύπξπ. Οι αθημαψκέπ ετημεοίδεπ και η 

πεοίπςχρη ςξσ ρκαμδάλξσ ςχμ ενξπλιρμώμ ςξσ 1907, Καρςαμιώ-

ςηπ, Αθήμα 2006 

 Μπάλςα, Ν. και Παπαδημηςοίξσ Δ., ημειώρειπ για ςημ ιρςξοία ςξσ 

ςύπξσ. Η ελλημική και εσοχπαψκή διάρςαρη, Οδσρρέαπ, Αθήμα 

1993. 

 Παμαγιχςξπξύλξσ, Ρ., Ρηγξπξύλξσ, Π., Ρήγξσ Μ., Νξςάοηπ . (ε-

πιμ.), Η « καςαρκεσή » ςηπ ποαγμαςικόςηςαπ και ςα Μέρα Μαζικήπ 

Δπικξιμχμίαπ, Αλενάμδοεια, Αθήμα 1998. 

 Price, V., Κξιμή γμώμη, Οδσρρέαπ, Αθήμα 1996. 

 Thompson, J.B., Νεχςεοικόςηςα και Μέρα Δπικξιμχμίαπ, Παπαζή-

ρηπ, Αθήμα 

 Tudesq, A.J., « La presse, document de recherche pour 

l’historien » ρςξ : Rémond, E. (επιμ.), Journalisme et sciences so-

ciales, MSH d’Aquitaine, Bordeaux 1977. 
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 Υοαγκξμικξλόπξσλξπ, Φο. (επιμ.), ΜΜΔ, κξιμχμία και πξλιςική, 

ιδέοηπ, Αθήμα 2005.  

 Χσυξγιόπ Δημήςοηπ, Τα έμςσπα μέρα επικξιμχμίαπ, Καρςαμιώςηπ, 

Αθήμα 2004. 

 

Η θεμαςκή βιβλιξγοατία διαμέμεςαι ρςξ μάθημα 

 

 

 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΜΔΩΝ 

 Διδάρκξσρα: Ιχάμμα Βώβξσ  

 

Σξ μάθημα ασςό ποξςείμει ςη ρσζήςηρη ςηπ αμθοχπξλξγικήπ ποξρέγγιρηπ ρςιπ κξι-

μχμικέπ έοεσμεπ για ςη μαζική επικξιμχμία, ςα μέρα και ςη δοάρη ςξσπ, η ξπξία εί-

μαι απαοαίςηςη για ςημ καςαμόηρη ςχμ κξιμχμικώμ ρσμπεοιτξοώμ πξσ διαμξοτώ-

μξμςαι από ςα μημύμαςα ςχμ μέρχμ και πξσ εκδηλώμξμςαι ρςξ κξιμχμικό πεοιβάλ-

λξμ. Η ενέλινη ςχμ κξιμχμιξλξγικώμ εοεσμώμ και ςχμ πξλιςιρμικώμ ρπξσδώμ ρςξ 

πεδίξ ςηπ επικξιμχμίαπ και ςηπ μαζικήπ κξσλςξύοαπ, ξδηγξύμ ςξ κέμςοξ ςξσ εμδι-

ατέοξμςξπ ρςη διαδοαρςική διαδικαρία πξσ επιςελείςαι μεςανύ μέρξσ, μημύμαςξπ 

και ποόρληφηπ. Σα μέρα επικξιμχμίαπ απξςελξύμ έκτοαρη εμόπ ρσρςήμαςξπ α-

νιώμ, ιρςξοικά καθξοιρμέμξσ και αμςιποξρχπεσςικξύ ςχμ πξλιςιρςικώμ εκτάμρεχμ 

μιαπ κξιμχμίαπ. Δπξμέμχπ, ςα μαζικά μέρα καθξοίζξμςαι από ςξ κξιμχμικό πλαίριξ 

αλλά, ρσγυοόμχπ, ποξρδιξοίζξσμ ςημ κξιμχμική ρσμπεοιτξοά και ρσμβάλλξσμ ρςη 

διαδικαρία καςαρκεσήπ πξλλαπλώμ κξιμχμικώμ ςασςξςήςχμ και ρσμβξλικώμ ςό-

πχμ, υοηριμξπξιώμςαπ, ποξραομόζξμςαπ και δημιξσογώμςαπ κώδικεπ, ρύμβξλα 

και ςελεςξσογίεπ επικξιμχμίαπ. Παοάλληλα, ςξ εμδιατέοξμ ςχμ κξιμχμιξλξγικώμ 

και αμθοχπξλξγικώμ εοεσμώμ επικεμςοώμεςαι ρςημ παοαςήοηρη ςηπ καθημεοιμήπ 

ζχήπ, ςχμ κξιμχμικώμ θερμώμ, ςχμ υώοχμ εογαρίαπ και διαρκέδαρηπ, ςχμ καθη-

μεοιμώμ ρσμπεοιτξοώμ, ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ ξλξέμα και πεοιρρόςεοξ ςημ παοα-

ςήοηρη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ μημσμάςχμ ςχμ μέρχμ ρςη διαμόοτχρη κξιμχμικώμ 

ρσμπεοιτξοώμ. 

 

ςξ πλαίριξ ασςό η ποξβλημαςική ςξσ  μαθήμαςξπ επικεμςοώμεςαι ρςξ μα ενεςαρςεί 

ςόρξ ςξ ςι κάμξσμ ςα μέρα ρςξσπ αμθοώπξσπ, όρξ και ςξ ςι κάμξσμ ξι άμθοχπξι με 

ςα μέρα επικξιμχμίαπ. Σξ μάθημα ερςιάζει ρςη ρσμβξλική παοξσρία πξσ ρκημξθε-

ςξύμ όλα ςα μέρα, από ςα παοαδξριακά (Σύπξπ, οαδιότχμξ, κιμημαςξγοάτξπ, ςη-

λεόοαρη) έχπ ςα μέα μέρα (διαδίκςσξ, κιμηςό ςηλέτχμξ…)  ςόρξ ρε επίπεδξ παοα-
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γχγήπ ςξσ μημύμαςξπ όρξ και ρε επίπεδξ ποόρληφηπ και διαμόοτχρηπ ρσμπεοι-

τξοώμ, ρςα πλαίρια ςχμ ποξξπςικώμ ςχμ ςευμξλξγικώμ ενελίνεχμ και ςχμ εμαλ-

λακςικώμ και εσέλικςχμ υοήρεχμ ςχμ μέρχμ. Η καςαμόηρη ςχμ καμόμχμ, ςχμ μη-

υαμιρμώμ, ςχμ ρσμβόλχμ και ςχμ πλαιρίχμ αμαπαοάρςαρηπ ςξσ κόρμξσ πξσ μαπ 

πεοιβάλλει, έςρι όπχπ ξογαμώμξμςαι από ςα « μέρα » απξςελξύμ ςξσπ βαρικξύπ 

άνξμεπ πξσ θα αμαπςσυθξύμ ρςξ μάθημα. 

 

Η βαρική σπόθερη ςξσ μαθήμαςξπ είμαι όςι η κξιμχμιξλξγία ςχμ ρσμβόλχμ βοίρκε-

ςαι ρςημ καοδιά ςηπ κξιμχμιξλξγίαπ ςχμ μέρχμ. ε ασςό ςξ πλαίριξ, η έμμξια ςηπ 

δια-δοάρηπ, όπχπ και ασςέπ ςηπ ‘ςελεςξσογικήπ’ διαμόοτχρηπ, ςηπ ‘δοαμαςξσογί-

απ’ και ςηπ ρκημξθερίαπ ςηπ καθημεοιμήπ δοαρςηοιόςηςαπ εμεογξπξιξύμςαι ρςη 

ρύγυοξμη διαμερξλαβημέμη κξιμχμία με ρσγκεκοιμέμξσπ ςοόπξσπ πξσ καλξύμαρςε 

μα αμαλύρξσμε. Η ρκημξθερία ςχμ γεγξμόςχμ από ςα μέρα, η κξιμχμική καςα-

ρκεσή ςηπ ποαγμαςικόςηςαπ και ξι ςοόπξι ρύρςαρηπ και δόμηρηπ ςηπ εμπειοίαπ μέ-

ρα από ποόςσπα, ρύμβξλα και οόλξσπ απξςελξύμ μηυαμιρμξύπ για μα επιςεσυθεί 

ςξ πέοαρμα από ςξ ποαγμαςικό ρςξ ρσμβξλικό επίπεδξ. Ο ςοόπξπ με ςξμ ξπξίξ δι-

αμξοτώμεςαι η κξιμχμική ρσμπεοιτξοά από ςα μέρα μαζικήπ επικξιμχμίαπ και από 

ςη υοήρη ςχμ ςελεσςαίχμ από ςξ κξιμό, ςόρξ ρε ρσμβξλικό επίπεδξ όρξ και μέρα 

από κξιμχμικέπ εκτοάρειπ ενεςάζεςαι μέρα από διατξοεςικά παοαδείγμαςα. σ-

γκεκοιμέμα, ςξ μάθημα ρςξυεύει μα αμαλύρει ςημ αμςίληφη πξσ διαμξοτώμξσμ ςα 

μέρα επικξιμχμίαπ για θέμαςα πξσ απαρυξλξύμ ςημ κξιμχμία, όπχπ είμαι ςα ζηςή-

μαςα κξιμχμικήπ δικαιξρύμηπ, πξλιςικξύ διαλόγξσ, εκλξγικήπ ρσμπεοιτξοάπ, πξ-

λιςιρςικώμ και κξιμχμικώμ ανιώμ, ζηςημάςχμ ηθικήπ. Δπίρηπ με ζηςήμαςα πξσ έ-

υξσμ μα κάμξσμ με καςαμαλχςικέπ ρσμπεοιτξοέπ, με ςξμ καθημεοιμό ςοόπξ ζχήπ, 

με ςιπ αμθοώπιμεπ ρυέρειπ και με ςημ φσυαγχγία. Η ςελεςξσογία πξσ υαοακςηοίζει 

ςημ καςαμάλχρη ςχμ μέρχμ (ρύρςαρη ποαγμαςικώμ και πλαρμαςικώμ κξιμξςήςχμ, 

ρσμήθειεπ και κώδικεπ ποόρληφηπ, δσμαμικέπ δοάρηπ και αμςίδοαρηπ…) απξςε-

λξύμ, επίρηπ, αμςικείμεμξ ρσζήςηρηπ ςξσ μαθήμαςξπ. 

 

Με αματξοέπ ρςημ κξιμχμιξλξγία και ρςημ αμθοχπξλξγία ςχμ μέρχμ, η ποξβλη-

μαςική ςξσ μαθήμαςξπ θα ερςιάρει ρςξ μα ποξρδιξοιρθεί ρε πξιξ βαθμό και με πξιξ 

ςοόπξ ξοίζεςαι η ρυέρη κξιμχμικήπ ρσμπεοιτξοάπ και μέρχμ επικξιμχμίαπ και ρςξ 

μα ρσρυεςιρθεί με κξιμχμικέπ ςάρειπ όπχπ ξ ρσμςηοηςιρμόπ, ξ κσμιρμόπ και η κξι-

μχμική απξνέμχρη ςη ρςιγμή πξσ η σπόρυερη ειδικά ςχμ ‘μέχμ μέρχμ’ είμαι ασςή 

ςηπ εσοείαπ κξιμχμικήπ ρσμμεςξυήπ. Οι διαδικαρίεπ αμαγχγήπ ςηπ ποαγμαςικόςη-

ςαπ ρε κξιμή αμςίληφη, ξ οόλξπ ςξσ μύθξσ, η δημιξσογία και η αμαπαοαγχγή ρςε-
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οεξςύπχμ, η δημιξσογία ιδιαίςεοχμ κξιμξςήςχμ ποόρληφηπ και η διαμόοτχρη 

ρσλλξγικώμ ςασςξςήςχμ κξιμξύ απξςελξύμ επίρηπ αμςικείμεμα μελέςηπ.  
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Αμαλσςικόςεοη βιβλιξγοατία διαμέμεςαι και ρυξλιάζεςαι ρςξ μάθημα, καθώπ 

και θεχοηςικά κείμεμα και ρημειώρειπ πξσ πλαιριώμξσμ ςιπ θεμαςικέπ πξσ 

αμαπςύρρξμςαι. 
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 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 Διδάρκχμ: Νίκξπ Λέαμδοξπ 

 

Η οαγδαία διάδξρη ςξσ διαδικςύξσ και η μεςάβαρη εμόπ ασναμόμεμξσ όγκξσ ςηπ 

ξικξμξμικήπ δοαρςηοιόςηςαπ ρςξμ κσβεομξυώοξ μεςαβάλλξσμ με οαγδαίξσπ οσθ-

μξύπ ςημ καθημεοιμόςηςά μαπ, ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ εογαζόμαρςε, επικξιμχμξύ-

με και φσυαγχγξύμαρςε. Όρξμ ατξοά ςα βαρικά ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςξσ δια-

δικςύξσ μπξοξύμε μα διακοίμξσμε μια διαυοξμική ρσμέυεια πξσ ποξρδιξοίζεςαι 

από ςα ποχςόκξλλα επικξιμχμίαπ και ςημ αμξικςή αουιςεκςξμική ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

Όμχπ, όρξμ ατξοά ςιπ κξιμχμικέπ επιδοάρειπ, σπάουει μια ρατέρςαςη διάκοιρη 

αμάμερα ρε μια ποώςη πεοίξδξ καςά ςημ ξπξία ςξ διαδίκςσξ είμαι σπόθερη μιαπ ε-

πιρςημξμικήπ ελίς – και άοα η ρημαρία ςξσ για ςημ εσούςεοη κξιμχμία είμαι πεοιξ-

οιρμέμη- και ρε μια δεύςεοη πεοίξδξ καςά ςημ ξπξία ςξ διαδίκςσξ διαδίδεςαι με 

ποχςξταμείπ οσθμξύπ επηοεάζξμςαπ ξσριαρςικά ςημ κξιμχμική λειςξσογία και ςξμ 

ξικξμξμικό μηυαμιρμό. Πώπ όμχπ και γιαςί ρσμέβη ασςή η αμαςοξπή; Πξιά είμαι ςα 

ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά ςξσ διαδικςύξσ χπ επικξιμχμιακξύ ρσρςήμαςξπ; Πώπ 

ρσμδέεςαι η διαδικαρία δικςύχρηπ ςχμ σπξλξγιρςώμ με ςημ αμάδεινη εμόπ μέξσ ςε-

υμξ-ξικξμξμικξύ παοαδείγμαςξπ σπό ςημ επίδοαρη ςηπ εσούςεοηπ επαμάρςαρηπ ςηπ 

πληοξτξοικήπ; Και ςξ ρημαμςικόςεοξ: ςι δσμαςόςηςεπ και κιμδύμξσπ δημιξσογεί η 

μεςάβαρη ρςη δικςσακή ξικξμξμία και κξιμχμία; Η απάμςηρη ρςα εοχςήμαςα ασςά 

έυει καθξοιρςική ρημαρία καθώπ η ςαυύςηςα και η έκςαρη ςχμ αλλαγώμ δημιξσο-

γεί σπεοβξλικέπ ποξρδξκίεπ, ξσςξπικέπ αμςιλήφειπ, τξβίεπ και ρσυμά μια δικαιξ-

λξγημέμη αμηρσυία ρε εσούςεοα ρςοώμαςα ςξσ πληθσρμξύ. 

 

Άλλχρςε ςξ διακύβεσμα είμαι ςεοάρςιξ. Από ςη μια μεοιά, πξλλαπλαριάζξμςαι ξι 

δσμαςόςηςεπ διαυείοιρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ και αμαδεικμύξμςαι μέα ποόςσπα επι-

κξιμχμίαπ και ξογάμχρηπ πξσ επαμαποξρδιξοίζξσμ ςημ έμμξια ςηπ επιυειοημαςικό-

ςηςαπ και ςξ εσούςεοξ πλαίριξ εμςόπ ςξσ ξπξίξσ καλξύμςαι μα λειςξσογήρξσμ άςξ-

μα, επιυειοήρειπ και εθμικέπ ξικξμξμίεπ. Από ςημ άλλη, εμςείμεςαι η άμιρη καςαμξ-

μή ςξσ πληοξτξοιακξύ και επικξιμχμιακξύ πλξύςξσ και διεσούμεςαι ςξ φητιακό 

υάρμα. Έςρι, ςξ ποόβλημα ςχμ αμιρξςήςχμ απξκςά κοίριμη ρημαρία καθώπ  μεγά-

λεπ ξμάδεπ ςξσ πληθσρμξύ και εσούςεοεπ πεοιξυέπ ςξσ πλαμήςη απειλξύμςαι με 

πεοιθχοιξπξίηρη καςά ςοόπξ πξλύ πεοιρρόςεοξ ρσρςημαςικό και δύρκξλξ μα σ-

πεομικηθεί ρε ρύγκοιρη με ςξ παοελθόμ.  
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ςξ πλαίριξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μαθήμαςξπ θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα ενεςάρξσμε 

ςη διαδικαρία αμάπςσνηπ και αλλαγήπ ςξσ διαδικςύξσ όπχπ και ςημ εσούςεοη ρσ-

ζήςηρη ρυεςικά με ςιπ δσμαςόςηςεπ πξσ δημιξσογεί και ςα ποξβλήμαςα πξσ θέςει η 

μεςάβαρη ρςη δικςσακή ξικξμξμία. Ιδιαίςεοα θα μαπ απαρυξλήρξσμ ςα μέα δεδξμέ-

μα πξσ διαμξοτώμξμςαι ρςξ υώοξ ςχμ Μέρχμ καθώπ η φητιξπξίηρη ςηπ πληοξ-

τξοίαπ και η δικςύχρη αμαςοέπξσμ ςξ ποόςσπξ ςηπ μαζικήπ επικξιμχμίαπ. Οι ασ-

ναμόμεμεπ απαιςήρειπ και δσμαςόςηςεπ ςξσ κξιμξύ για παοαγχγή πεοιευξμέμξσ και 

αμτίδοξμη επικξιμχμία επιβάλλξσμ ρε δημξριξγοάτξσπ και Μέρα μα αμαποξραο-

μόρξσμ ςξσπ ρςόυξσπ και ςιπ ποακςικέπ ςξσπ ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοιθξύμ ρςιπ 

ποξκλήρειπ ςηπ μέαπ επξυήπ και ρςιπ ρσμθήκεπ πξσ διαμξοτώμει η «επαμάρςαρη 

ςχμ υοηρςώμ» πξσ μόλιπ νεκίμηρε. 

 

Η ςελική βαθμξλξγία εναοςάςαι από ςημ παοξσρία, ρσμμεςξυή ρςξ μάθημα και ςιπ 

εογαρίεπ καςά 40% και από ςιπ ενεςάρειπ καςά 60%. 
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 ΔΗΜΟΙΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΗ 

 Διδάρκξσρα: Μαοιάμμα Χύλλα 

 

Θεχοώμςαπ χπ δεδξμέμη ςη γμώρη ςχμ βαρικώμ μηυαμιρμώμ ςηπ επικξιμχμιακήπ 

δοάρηπ ρςη ρταίοα ςξσ πξλιςικξύ εμβαθύμξσμε ρςημ έμμξια και ςημ ποακςική ςξσ 

δημόριξσ υώοξσ ρςα πλαίρια ςηπ ρύγυοξμηπ κξιμχμίαπ. Ο δημόριξπ υώοξπ πξσ 

απξςελεί ίδιξμ ςηπ πξλιςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ, βοίρκεςαι ρςξ ρςόυαρςοξ ςηπ ρσλλξ-

γιρςικήπ πξσ αμαπςύρρεςαι, καθόρξμ μέρα από ςημ επικξιμχμιακή ξπςική δίμεςαι η 
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δσμαςόςηςα μα ξοιξθεςηθεί η δημόρια δοάρη και μα αμαδειυθεί ξ λόγξπ, χπ ποχ-

ςαγχμιρςήπ ρςημ επιμόηρη ςχμ πξλιςικώμ διεογαριώμ. Ο δημόριξπ υώοξπ ενεςάζε-

ςαι ρςη ρσμδιαλλαγή ςξσ με ςημ έμμξια και ςημ ποακςική ςηπ δημξκοαςίαπ. Η επα-

μα-ξοιξθέςηρη έςρι ςξσ δημόριξσ υώοξσ και ξ ρσρυεςιρμόπ ςξσ με ςη Δημξκοαςία 

καςέυει ςξ οόλξ εμόπ καθαοά ρύγυοξμξσ ποξβλημαςιρμξύ, μέρα ρςα πλαίρια μιαπ 

ποξξπςικήπ πξσ διαταίμεςαι για μια μέα θεώοηρη ςξσ, κάςχ από ςημ επήοεια ςηπ 

μαζικήπ επικξιμχμίαπ, ςηπ πξλλαπλόςηςαπ ςχμ δοώμςχμ και ςχμ δσμαςξςήςχμ ξο-

γάμχρηπ ςηπ ρσλλξγικήπ δοάρηπ. 

 

Η ξπςική γχμία ςηπ δημόριαπ δοάρηπ δίμει ςη δσμαςόςηςα ποξρδιξοιρμξύ ςχμ ρσ-

ρυεςιρμώμ αμάμερα ρςξσπ δοώμςεπ ςξσ δημόριξσ και ιδιχςικξύ υώοξσ, διεοεσμώ-

μςαπ ςιπ δσμαμικέπ και ςα όοια μεςανύ ςξσ Κοάςξσπ και ςηπ κξιμχμίαπ, θέςξμςαπ ρε 

ςελεσςαία αμάλσρη και ςξ ζήςημα ςηπ αμςιρςξιυίαπ αμάμερα ρςξ· κοάςξπ και ςξ δη-

μόριξ υώοξ. Δνεςάζξμςαι έςρι ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη διαμόοτχρη ςηπ πξ-

λιςικήπ θεμαςικήπ διάςανηπ, εοχςήμαςα ρυεςικά με ςημ απξςελερμαςικόςηςα και "ςη 

μξμιμόςηςα ςηπ δημόριαπ απόταρηπ καθώπ και ςιπ δσμαςόςηςεπ αλλαγήπ ή όυι ςηπ 

δημόριαπ δοάρηπ. Iδιαίςεοη έμταρη απξδίδεςαι ρςη διεοεύμηρη ςχμ δημόριχμ πξ-

λιςικώμ, όπξσ εμβαθύμξσμε ρςημ έμμξια και ςημ ποακςική ςηπ δημόριαπ δοάρηπ, 

κάςχ από ςημ επήοοεια πξλλαπλώμ μέχμ παοαγόμςχμ όπχπ ςα Μέρα Μαζικήπ Δπι-

κξιμχμίαπ, η Δσοχπαική Έμχρη, η σπεοεθμξπξίηρη και μια πληθώοα άλλχμ ρσμι-

ρςχρώμ. 
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 ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ [Μάθημα ςξσ Σμήμαςξπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ] 

 Διδάρκχμ: Βαρίλειξπ Κέτηπ 

 

Σξ μάθημα ςηπ Διξίκηρηπ Ολικήπ Πξιόςηςαπ εμςάρρεςαι ρςξ είδξπ ςχμ διξικηςικώμ 

μαθημάςχμ με ιδιαίςεοη θεμελιακή και διεπιρςημξμική βάρη. Θέςει χπ άμερη ποξ-

ςεοαιόςηςα ςη ποξρτξοά γμώρεχμ και σπεύθσμηπ πληοξτόοηρηπ για ςιπ αουέπ, ςιπ 

ιδέεπ και ςιπ ςευμικέπ ςηπ ξλικήπ πξιόςηςαπ, ρςξιυεία πξσ κάμξσμ ςιπ ρύγυοξμεπ ε-

πιυειοήρειπ ςόρξ ςξσ ιδιχςικξύ όρξ και ςξσ δημόριξσ ςξμέα πεοιρρόςεοξ απξςελε-

ρμαςικέπ, εσέλικςεπ και καιμξςόμεπ. 
 

Οι θεμαςικέπ εμόςηςεπ πξσ θα αμαπςσυθξύμ πεοιλαμβάμξσμ ςα ενήπ: 

 Βαρικέπ Διραγχγικέπ Έμμξιεπ. 

 Σξ Δσοχπαψκό Ίδοσμα Πξιξςικήπ Διξίκηρηπ (EFQM). 

 Η Διξίκηρη Ολικήπ Πξιόςηςαπ ρςξ Δημόριξ Σξμέα. 

 Πξιόςηςα και Αμθοώπιμξπ Παοάγξμςαπ. 

 Πξιόςηςα και Καιμξςξμία. 

 Πξιόςηςα και Δλλημική Ποαγμαςικόςηςα. 

 Οι ημαμςικόςεοεπ Σευμικέπ Βελςίχρηπ ςηπ Πξιόςηςαπ και η Διαδικαρία 

ςξσ ςαςιρςικξύ Δλέγυξσ (SPC). 

 σρςήμαςα Διαρτάλιρηπ ςηπ Πξιόςηςαπ. 

 Σα Ποόςσπα ςηπ ειοάπ ISO 9000 και ISO 14000. 

 Σξ ύρςημα HACCP. 

 Ο Αμαρυεδιαρμόπ ςχμ Δπιυειοηριακώμ Διαδικαριώμ (BPR). 

 Η σγκοιςική Ποξςσπξπξίηρη ή Ανιξλόγηρη (Benchmarking). 

 Σα Φαοακςηοιρςικά ςξσ Πξιξςικξύ Manager-Ηγέςη. 

 Σα Κύοια ςσλ Ηγερίαπ. 

 Σα Οοθξλξγικά Κοιςήοια Δπιλξγήπ ςχμ ύγυοξμχμ Αμχςάςχμ ςελευώμ. 

Βιβλιογραφία 

 Κέτηπ Β. Διξίκηρη Ολικήπ Πξιόςηςαπ. Θεχοία και Ποόςσπα. Αθήμα: Δκδ. 

Κοιςική, 2005. 

 Θεξταμίδηπ ς. Πξιξπ είμαι Ηγέςηπ. Η Πξιόςηςα ςηπ Ηγερίαπ. Αθήμα: 

Δκδ. Παπαζήρη, 1999. 



 

 

 

171 

 Λιαομακόπξσλξπ Λ. Διξίκηρη Ολικήπ Πξιόςηςαπ. Αθήμα-Πάςοα: Δκδ. Λύ-
υμξπ, 2003. 

 Λξγξθέςηπ Ν. Μάμαςζμεμς Ολικήπ Πξιόςηςαπ. Από ςξμ Deming ρςξμ 

Tagushi και ςξ SPC, Αθήμα: Δκδ. Interbooks,1992. 

 Παπαδάκηπ Β. Σςοαςηγική ςχμ Δπιυειοήρεχμ: Δλλημική και Διεθμήπ Δ-
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Ζ΄ Εξάμηνο 

 

 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ Ι 

 Διδάρκξσρα: Λαοία Παοαδείρη 

 

Παοξσρίαρη ςχμ ρημαμςικόςεοχμ ρςαθμώμ ενέλινηπ ςξσ παγκόρμιξσ κιμημαςξ-

γοάτξσ από ςη γέμμηρή ςξσ μέυοι ςημ εμτάμιρη ςξσ Μεξοεαλιρμξύ. Ζ πξοεία ςηπ 

έβδξμηπ ςέυμηπ ρε παγκόρμιξ επίπεδξ αμαλύεςαι μέρα από ςα ιρςξοικά και αιρθη-

ςικά δεδξμέμα κάθε πεοιόδξσ. Ζ εκςεμήπ αματξοά ρςξσπ ρημαμςικόςεοξσπ δημι-

ξσογξύπ και ςα έογα ςξσπ ρσμξδεύεςαι ρε όλα ςα μαθήμαςα από ποξβξλέπ απξ-

ρπαρμάςχμ ρυεςικώμ ςαιμιώμ. Δκςόπ από ςα απξρπάρμαςα, ρςξ υειμεοιμό ενάμημξ 

ποξβάλλξμςαι ξλόκληοεπ ξι ςαιμίεπ Ο Σςοαςηγόπ (1926) ςξσ Λπάρςεο Ιήςξμ, Τξ 

Εογαρςήοι ςξσ Δόκςξοα Καλιγκάοι (1919) ςξσ Βήμε, Η Μεγάλη Χίμαιοα (1937) ςξσ 

Εαμ Ρεμξσάο. Ζ ανιξλόγηρη θα είμαι ρσμάοςηρη ςηπ παοξσρίαπ και εμεογηςικήπ 

ρσμμεςξυήπ ςχμ τξιςηςώμ ρςιπ παοαδόρειπ και ποξβξλέπ και ςηπ ςελικήπ ενέςαρηπ. 

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. 

 

 

 ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Διδάρκχμ: Γιάμμηπ καοπέλξπ 

 

ςξ ποώςξ μέοξπ ςξσ μαθήμαςξπ θα αρυξληθξύμε με ςα κόμικπ και ςημ αμςιμεςώ-

πιρή ςξσπ από ςιπ επιρςήμεπ ςξσ αμθοώπξσ (φσυξλξγία, κξιμχμιξλξγία, ρημειχςι-

κή, παιδαγχγική). ςη ρσμέυεια θα εταομόρξσμε ςιπ θεχοίεπ ασςέπ ρςα «Ιλαρρικά 



 

 

 

173 

Δικξμξγοατημέμα», επιυειοώμςαπ μα αμαδείνξσμε ςιπ ξπςικέπ και γλχρρικέπ ρςοα-

ςηγικέπ πξσ ανιξπξιξύμςαι για ςη διαποαγμάςεσρη ςηπ ελλημικήπ εθμικήπ ςασςόςη-

ςαπ ςιπ δεκαεςίεπ μεςά ςξμ Β΄ Παγκόρμιξ Πόλεμξ και ςξμ εμτύλιξ. 

 

ςξ δεύςεοξ μέοξπ διεσούμξσμε ςημ ποξβλημαςική ασςή ποξκειμέμξσ μα μελεςή-

ρξσμε ςη ρυέρη ςχμ παιδιώμ με ςξ ρύμξλξ ςχμ εικόμχμ (παιδικά βιβλία, κόμικπ, 

κιμξύμεμξ ρυέδιξ, ςηλεόοαρη κλπ.). Ηα αμαπςύνξσμε επιμέοξσπ θέμαςα όπχπ η 

ρημαρία ςηπ πξλσςοξπικήπ επικξιμχμίαπ και η «αμάγμχρη» πξλσςοξπικώμ κειμέ-

μχμ, η αμαπαοάρςαρη ςηπ βίαπ και η επίπςχρή ςηπ ρςα παιδιά, αλλά και ξι αμαπα-

οαρςάρειπ ςχμ παιδιώμ ρςα μέρα. 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 Διδάρκξσρα: Δάτμη Βξσδξύοη 

 

ςξ μάθημα ασςό επιδιώκεςαι η ειραγχγή ςχμ τξιςηςώμ ρςη μξμική ποξρέγγιρη 

ςξσ πξλιςιρςικξύ ταιμξμέμξσ, μέρχ ςηπ ενέςαρηπ βαρικώμ θεμάςχμ ςξσ δικαίξσ 

ςξσ πξλιςιρμξύ και με ςη βξήθεια επίκαιοχμ παοαδειγμάςχμ, πξσ έυξσμ όυι μόμξ 

μξμικό αλλά και εσούςεοξ πξλιςικό εμδιατέοξμ. 
 

Οι αμαλύρειπ επικεμςοώμξμςαι ρςα ενήπ: 

α) Ηεμελιώδη δικαιώμαςα και πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ (δικαίχμα ρςξμ πξλιςι-

ρμό, ελεσθεοία ςηπ έκτοαρηπ και ςηπ ςέυμηπ, θοηρκεσςική ελεσθεοία, δικαίχμα 

ρςημ ποξρςαρία ςξσ πξλιςιρςικξύ πεοιβάλλξμςξπ) 

β) Μξμική ποξρςαρία ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ (αουαιξλξγικήπ και μεόςεοηπ, 

ρε εθμικό και ρε διεθμέπ επίπεδξ) 

γ) Πμεσμαςική ιδιξκςηρία και ρσγγεμικά δικαιώμαςα (ειραγχγικέπ έμμξιεπ και βα-

ρικέπ οσθμίρειπ ρςξμ υώοξ ςηπ λξγξςευμικήπ και καλλιςευμικήπ δημιξσογίαπ). 

Βιβλιογραφία 

 Βξσδξύοη Δ., ςοαςή Α. (επιμ.). Η ποξρςαρία ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξ-

μξμιάπ ρε διεθμέπ και εσοχπαψκό επίπεδξ. Κείμεμα, Αθήμα-Ιξμξςημή: Α. 
άκκξσλαπ, 1999. 

 Δαγςόγλξσ Π. Σσμςαγμαςικό δίκαιξ, Αςξμικά δικαιώμαςα, ς.Α'. 3η έκδ., 
Αθήμα-Ιξμξςημή: Α. άκκξσλαπ, 2010. 

 Ειώγαπ Γ.-Ιαοαμπίμηπ Κ.-ςασοακάκηπ Γ.-Χοιρςόπξσλξπ Δ. (επιμ.). 

Όφειπ λξγξκοιρίαπ ρςημ Ελλάδα. Αθήμα: Μετέλη-Πλαςτόομεπ, 2008.  
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 Hofman B. (ed.). Art and Cultural Heritage. Law, Policy, and Practice. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

 Ιξςρίοηπ Κ. Δίκαιξ πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ. 4η έκδ., Αθήμα-

Ηερραλξμίκη: άκκξσλα, 2005. 

 Ιξσμάμςξπ Γ. Πμεσμαςική ιδιξκςηρία. 8η έκδ., Αθήμα-Ιξμξςημή: Α. άκ-

κξσλαπ, 2002. 

 Niec H. (ed.). Cultural Rights and Wrongs. Paris-Leicester: Unesco-
Institute of Art and Law, 1998. 

 Σοξβά Δ. (επιμ.). Η πξλιςιρςική κληοξμξμιά και ςξ δίκαιξ. Αθήμα-

Ηερραλξμίκη: άκκξσλα, 2004. 

 Σρακσοάκηπ ., Θοηρκεία καςά ςέυμηπ. 4η έκδ., Αθήμα: Πόλιπ, 2009. 

 Χοσρόγξμξπ Ι. Αςξμικά και κξιμχμικά δικαιώμαςα. 3η έκδ., Αθήμα: Μξ-

μική Βιβλιξθήκη, 2006. 

 

 

 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΙΙ 

 Διδάρκχμ: Γιώογξπ-Λιυαήλ Ιλήμηπ 

 

Σξ μάθημα επικεμςοώμεςαι ρςημ ρςοαςηγική ρκέφη. Διεοεσμά και παοξσριάζει 

ποξυχοημέμα θέμαςα ρςοαςηγικήπ επιυειοήρεχμ πξσ βαρίζξμςαι ρςιπ ποόρταςεπ 

διεθμείπ έοεσμεπ. Οι τξιςηςέπ/ςοιεπ απξκςξύμ ςημ εσελινία και εμβάθσμρη ρςα θέ-

μαςα ρςοαςηγικήπ πξσ υοειάζξμςαι ρε έμα ασοιαμό ηγέςη και απξκςξύμ μια γεοή 

βάρη για ςημ πεοαιςέοχ εταομξγή ςχμ μξμςέλχμ/εογαλείχμ πξσ έυξσμ ήδη διδα-

υθεί. Ζ ρςοαςηγική ρκέφη είμαι απαοαίςηςη ρςη διξίκηρη επιυειοήρεχμ/ ξογαμι-

ρμώμ ρςιπ πξλιςιρςικέπ βιξμηυαμίεπ, καθώπ ξι ςελεσςαίεπ αμςιμεςχπίζξσμ έμα αβέ-

βαιξ πεοιβάλλξμ με υαξςικέπ ιδιόςηςεπ. Ζ καςάλληλη ξογάμχρη και διξίκηρη μέρχ 

ςηπ ρςοαςηγικήπ ρσμςελεί καςαλσςικά ρςημ αμάπςσνη ασςώμ ςχμ ξογαμιρμώμ πξσ 

ρσυμά έυξσμ διατξοεςικξύπ και πξικίλξσπ ρςόυξσπ και δεμ αοκξύμςαι απλώπ και 

μόμξμ ρςη μεγιρςξπξίηρη ςξσ κέοδξσπ. 

Βιβλιογραφία: 

 Mintzberg H., Ahlstrand B. & J. Lampel. Τξ ρατάοι ςηπ ρςοαςηγικήπ: 

Ειραγχγή ρςη ρςοαςηγική διξίκηρη επιυειοήρεχμ. Αθήμα: Δκδόρειπ Ια-
ρςαμιώςη, 2004. 

 Brandenburger A.M & B.J. Nalebuff. Σσμ-αμςαγχμιρμόπ. Αθήμα: Δκδό-

ρειπ Ιαρςαμιώςη,1998. 

 Kay, J. Tα Θεμέλια ςηπ Επιςσυίαπ. Οδηγόπ Σςοαςηγικήπ ρσμπεοιτξοάπ 

για ςημ Σύγυοξμη Επιυείοηρη. Αθήμα: Δκδόρειπ Ιαρςαμιώςη, 2002. 
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 ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΔΚΘΔΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 Διδάρκξσρα: Αμδοξμάυη Γκαζή 

 

Ο όοξπ «σλικόπ πξλιςιρμόπ» αματέοεςαι ρε εκείμξ ςξ ςμήμα ςξσ τσρικξύ πεοιβάλ-

λξμςξπ πξσ παίομει μξοτή από ςξμ άμθοχπξ μέρα από πξλιςιρμικά διαμξοτώριμεπ 

ρσμπεοιτξοέπ και καμόμεπ. Ο σλικόπ πξλιςιρμόπ απξςελεί ρύμθεςξ κώδικα επικξι-

μχμίαπ, ατξύ ςξ κάθε αμςικείμεμξ απξςελεί τξοέα πξλλαπλώμ και ρύμθεςχμ μξη-

μάςχμ και μπξοεί μα μελεςηθεί με πξικίλξσπ ςοόπξσπ. Ωρςόρξ, ξι πεοιρρόςεοξι 

από εμάπ είμαι ξσριαρςικά «αμαλτάβηςξι» όςαμ ποόκειςαι μα εομημεύρξσμ και ρςη 

ρσμέυεια μα κξιμξπξιήρξσμ/εκθέρξσμ πληοξτξοίεπ πξσ βοίρκξμςαι κχδικξπξιημέ-

μεπ ρςα αμςικείμεμα.  

ςξ μάθημα ασςό: 

1. διεοεσμώμςαι ξι ςοόπξι με ςξσπ ξπξίξσπ μπξοξύμε μα μελεςήρξσμε και μα εομη-

μεύρξσμε ςξμ σλικό πξλιςιρμό με απώςεοξ ρςόυξ μα καςαμξήρξσμε ςιπ πεπξιθή-

ρειπ - ανίεπ, ιδέεπ, ρσμπεοιτξοέπ- μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ κξιμόςηςαπ ή κξιμχμίαπ 

ρε ξοιρμέμξ υοόμξ,  

2. ενεςάζεςαι ςξ πώπ η θεχοία και η μεθξδξλξγία ςηπ μελέςηπ ςξσ σλικξύ πξλιςι-

ρμξύ βξηθά ρςημ ξογάμχρη εκθέρεχμ (θέμα ςξσ Δογαρςηοίξσ Πξλιςιρμξύ VIII). 

 

Οι θεμαςικξί άνξμεπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι ξι ακόλξσθξι: 

 Εηςήμαςα θεχοίαπ ςξσ σλικξύ πξλιςιρμξύ 

 Λεθξδξλξγία μελέςηπ σλικξύ πξλιςιρμξύ 

o Λξμςέλα αμάλσρηπ αμςικειμέμχμ 

 Εηςήμαςα εομημείαπ ςξσ σλικξύ πξλιςιρμξύ 

 Εηςήμαςα θεχοίαπ ςχμ εκθέρεχμ (ςι ρημαίμει «έκθερη», πξιξπ και γιαςί 

εκθέςει, ςι και πώπ εκςίθεςαι, ςι δεμ εκςίθεςαι και γιαςί, πξιξι είμαι ξι απξ-

δέκςεπ, κ.λπ.) 
 

Διαμέμεςαι τάκελξπ ρημειώρεχμ. 
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Η ανιξλόγηρη ςξσ μαθήμαςξπ βαρίζεςαι ρςη ρσμεπή και εμεογό ρσμμεςξυή ρςξ 
μάθημα (10%), ρςημ εκπόμηρη εογαρίαπ (40%)  και ρε γοαπςέπ ενεςάρειπ (50%). 

Δμδεικτική Βιβλιογραφία 

 Appadurai, A. (ed). The Social Life of Things. Commodities in Cultural Per-
spective. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

 Berger, A.A. What Objects Mean. An introduction to material culture, Walnut 
Creek: Left Coast Press, Inc., 2009.  

 Candling, F. and Guins, R. (eds) The Object Reader. London: Routledge, 2009. 

 Greenberg, R. et al. Thinking about Exhibitions. London: Routledge, 1996. 

 Karp, I. και Lavine, St. (eds). Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of 
Museum Display. Washington: Smithsonian Institution, 1991. 

 Λπξύμια, Α.  «Λξσρεία και αμςικείμεμα. ‘Ιαςαρκεσάζξμςαπ’ ςξμ κόρμξ» ρςξ Δ. 
Παπαγεχογίξσ – Μ. Λπξσμπάοηπ και Δ. Λσοιβήλη (επιμ.), Πξλιςιρςική Αμαπα-
οάρςαρη. Αθήμα: Ιοιςική, 2006, 141-64. 

 Pearce, S. Μξσρεία Αμςικείμεμα και Σσλλξγέπ. Ηερραλξμίκη: Δκδόρειπ Βάμιαπ, 
2002. 

 Tilden, F. Interpreting our Heritage. Chapel Hill: The University of North 

Carolina, 19973
. 

 Woodward, I. Understanding Material Culture. London: Sage, 2007. 

 

 

 ΜΟΤΙΚΗ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 Διδάρκξσρα: Χαοίκλεια Σρξκαμή 
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 ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΔ 

 Διδάρκχμ: Χοιρςόδξσλξπ Γιαλλξσοίδηπ 

 

Σξ μάθημα, αματέοεςαι ρςξμ κοίριμξ ςξμέα ςηπ ρυέρηπ αλληλεπίδοαρηπ μεςανύ 

Δνχςεοικήπ Πξλιςικήπ και Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ, Ζλεκςοξμικξύ και Γοαπςξύ 

Σύπξσ , καθώπ επίρηπ και ρςη διαμόοτχρη κοίριμχμ μεγεθώμ επιοοξήπ όπχπ είμαι 

η πξλιςική κξσλςξύοα και η δημξριόςηςα. 

ςξ πλαίριξ ασςό, πεοιλαμβάμξμςαι και αμαλύρειπ πξσ παοαπέμπξσμ ρςξ ίδιξ ςξ 

πξλιςικό ρύρςημα, ςη Δημξκοαςική ή ςημ Ασςαουική ςξσ δξμή, καθώπ επίρηπ, και 

ρε ταιμόμεμα εκδήλχρηπ ςξσ πξλιςικξύ και δημξριξγοατικξύ λόγξσ, όπχπ είμαι ξ 

Καψκιρμόπ. 
 

Ο ρςόυξπ ςξσ μαθήμαςξπ, ερςιάζεςαι ρςημ αμάλσρη ςηπ θέρηπ, δξμήπ και λειςξσο-

γίαπ ςχμ Λ.Λ.Δ. ρςημ ενχςεοική και ςη Διεθμή Πξλιςική, ρςημ παοξσρίαρη ςχμ δι-

αυοξμικώμ θεχοηςικώμ ποξρεγγίρεχμ, χπ ποξπ ςη ρυέρη ασςή ρςημ όλη ποξβλη-

μαςική, και ρςημ ενέςαρη ςξσ οόλξσ και ςηπ ρημαρίαπ ςχμ Λ.Λ.Δ. ρςη διαμόοτχρη 

ςηπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ςχμ κοαςώμ. 
 

Σασςόυοξμα, επιυειοείςαι και η απξςύπχρη ςηπ αλληλενάοςηρηπ ςχμ μεγεθώμ, και 

ςηπ επιοοξήπ ςξσπ ρςιπ ρύγυοξμεπ διεθμείπ κοίρειπ με νευχοιρςά παοαδείγμαςα ςημ 

πεοίπςχρη ςχμ Δλλημξςξσοκικώμ ρσγκοξσριακώμ ρυέρεχμ, ςημ πεοίπςχρη ςξσ 

Ιξρρόβξσ, αλλά και ςξσ Θοάκ. 
 

Σξ Λάθημα διενάγεςαι, ρ’ έμα πλαίριξ ρσμδσαρμξύ διαλένεχμ και εμιμαοίξσ. Ζ 

ανιξλόγηρη γίμεςαι μέρχ ποξτξοικώμ ενεςάρεχμ και εογαριώμ. 

Βιβλιογραφία 

 Χο. Γιαλλξσοίδηπ - Βιβή Ιεταλά. Κόρρξβξ: Η εικόμα ςξσ Πξλέμξσ. Αθή-

μα: Θ. ιδέοηπ, 2001 

 Χο. Γιαλλξσοίδηπ. Η Ελλημξςξσοκική ρύγκοξσρη 1955-200: Από ςημ 

Κύποξ εχπ ςα Ίμια, ςξσπ S-300 και ςξ Ελρίμκι. Αθήμα: Θ. ιδέοηπ, 2000. 
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 ΘΔΩΡΙΔ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ 

 Διδάρκχμ: Διξμύρηπ Ιαββαθάπ  

 

σρςημική θεχοία, Απξδόμηρη και (οιζικόπ) Ιξμρςοξσκςιβιρμόπ απξςελξύμ ρήμεοα 

μεοικά από ςα κσοίαουα θεχοηςικά μξμςέλα όυι μόμξ ρςξ πεδίξ ςηπ τιλξρξτικήπ, 

κξιμχμιξλξγικήπ και φσυξλξγικήπ γμχριξθεχοίαπ, αλλά και ρςξ υώοξ ςηπ ρσγκοι-

ςικήπ λξγξςευμίαπ και ςηπ θεχοίαπ ςηπ ςέυμηπ. 
 

ςόυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ρσγκοιςική παοξσρίαρη ςχμ ποξαματεοθέμςχμ μξ-

μςέλχμ, έυξμςαπ χπ καθξδηγηςικό μήμα ςημ κξιμή επιρςημξλξγική θέρη όςι κάθε 

αμθοώπιμη γμώρη είμαι καςαρκεσή. Βαρικέπ έμμξιεπ όπχπ «πληοξτξοία», «κώδι-

καπ», «ποόγοαμμα», «επικξιμχμία» κ.λπ., θα αμαδειυθξύμ χπ μεςατξοέπ ςξσ πα-

οαςηοηςή πξσ επιυειοεί μα πεοιγοάφει ςη δξμή ςχμ εμβίχμ όμςχμ, ςχμ ςευμηςώμ 

και ςχμ κξιμχμικώμ ρσρςημάςχμ. 

Βιβλιογραφία 

 Maturana/Varela. Τξ δέμδοξ ςηπ γμώρηπ. Αθήμα: Ιάςξπςοξμ, 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 ποαγμαςικόςηςα ςχμ μέρχμ μαζικήπ επικξιμχμίαπ. 

Αθήμα: εκδ. Λεςαίυμιξ, 2001. 

 Δμςγκάο Λξοέμ. Η μέθξδξπ. [Σόμξπ 3. Η γμώρη ςηπ γμώρηπ], Αθήμα: 

Δκδ. 21ξπ, 2001. 

 

 

 ΘΔΩΡΙA ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 Διδάρκξσρα: Πεορετόμη Εέοη 

 

ΗΔΛΑΣΘΙΖ:  Από ςξμ εικξρςό αιώμα ςχμ ιεοαουιώμ ρςξμ εικξρςό ποώςξ αιώμα ςξσ 

δικςσχμέμξσ κόρμξσ  

                 Ο κόρμξπ ςξσ Διαδικςύξσ, ξ κόρμξπ ςχμ Wikis, ξ δικςσχμέμξπ κόρμξπ 

 

ςξ επίκεμςοξ ςξσ μαθήμαςξπ βοίρκεςαι η ποαγμάςεσρη ςξσ δικςσχμέμξσ κόρμξσ 

πξσ αμαδύεςαι ςξμ 21ξ αιώμα και η αμάλσρη ςχμ διατξοώμ ςξσ με ςξμ εικξρςό 

αιώμα. Ηα ενεςαρθεί η κξιμχμική δξμή πξσ βαρίζεςαι ρςα δίκςσα. Ζ ξικξμξμία εί-

μαι δικςσχμέμη, ςα μέρα επικξιμχμίαπ είμαι δικςσχμέμα, ξ πόλεμξπ είμαι δικςσχ-
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μέμξπ, η κξιμχμία είμαι δικςσχμέμη (π.υ. facebook, twitter), η θοηρκεία είμαι δι-

κςσχμέμη (ιρλάμ). Ηα δξθεί έμταρη ρςα δίκςσα επικξιμχμίαπ και πληοξτξοίαπ ρςα 

ξπξία βαρίζεςαι μια διαδικαρία αμαδιάοθοχρηπ και οιζικήπ αλλαγήπ ςηπ κξιμχμι-

κήπ, πξλιςιρμικήπ, πξλιςικήπ, θερμικήπ και ξικξμξμικήπ ζχήπ. Ηα ενεςαρθεί πώπ ξι 

ςευμξλξγίεπ ςηπ επικξιμχμίαπ και πληοξτξοίαπ (ΣΔΠ) και ξ κσβεομξυώοξπ μεςα-

ρυημαςίζξσμ ςιπ πξλιςιρμικέπ, κξιμχμικέπ, πξλιςικέπ και ξικξμξμικέπ γεχγοατίεπ, 

σπξμξμεύξσμ και επαμαδιαμξοτώμξσμ ςιπ διαδικαρίεπ, ςιπ υχοικέπ δξμέπ και ςξσπ 

θερμξύπ ςχμ κξιμχμιώμ ςηπ ύρςεοηπ μεχςεοικόςηςαπ. Χχοίπ χρςόρξ μα αλλάνξσμ 

ξι κσοίαουεπ καςεσθύμρειπ ςηπ μεχςεοικήπ αςζέμςαπ όπχπ είμαι η αμαζήςηρη, διε-

οεύμηρη, αμακάλσφη, καιμξςξμία, διεθμξπξίηρη, εασςόπ και ξικξμξμική αμάπςσνη 

πξσ ενακξλξσθξύμ μα απξςελξύμ ςιπ βάρειπ ςηπ Δσςικήπ κξιμχμίαπ.  

Βιβλιογραφία: 

 J. Rifkin, Η Επξυή ςηπ Ποόρβαρηπ, Δκδόρειπ Κιβάμη, Αθήμα 2000 

 Martin Dodge & Rob Kitchin, Mapping Cyberspace, Routledge 2001 

 Manuel Catelles, Tie Rise of the Network Society, Blackwell 1996 

 Christian Crumlich, The Power of the Many, Sybex, 2004 

 Albert – Laszlo Barabasi, Linked,  A Plume Book, 2003 

 Nicholas A. Christakis, James H. Fowler, Σσμδεδεμέμξι, Ιάςξπςοξ 2009 

 Pierre Lévy, Δσμηςική Ποαγμαςικόςηςα, Ιοιςική, Αθήμα 1999        

 Chris Anderson, Η Μακοιά Οσοά, Ιάςξπςοξ, Αθήμα 2006 

 Robert D. Putnam, Bowling Alone, Simon & Schuster, NY 2000 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟ ΣΩΝ ΜΔΩΝ Ι: ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 Διδάρκξσρα: Γιάμμα Ιική 

 

ςξ μάθημα ασςό ενεςάζεςαι η ρσμςαγμαςική ποξρςαρία ςξσ ςύπξσ, χπ θερμικήπ 

εγγύηρηπ, με ςημ  ςασςόυοξμη καςξυύοχρη ςχμ  δικαιχμάςχμ όλχμ ςχμ σπξκειμέ- 

μχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκδξςική δοαρςηοιόςηςα. 
 

Θδιαίςεοη έμταρη δίδεςαι ρςη μξμική καςξυύοχρη ςξσ δημξριξγοατικξύ επαγγέλ-

μαςξπ, με αματξοά ρςα δικαιώμαςα και ςιπ σπξυοεώρειπ ςχμ δημξριξγοάτχμ και 

ακόμη, ρε ασςά ςηπ αμαγμώοιρηπ ςξσ επαγγελμαςικξύ ςξσπ απξοοήςξσ και ςηπ ε-

λεύθεοηπ ποόρβαρήπ ςξσπ ρςιπ πηγέπ πληοξτόοηρηπ. 
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Ζ καςξυύοχρη δικαιχμάςχμ πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ ρε ότελξπ ςχμ δημξριξγοά-

τχμ πεοιλαμβάμεςαι επίρηπ ρςημ ύλη. Σέλξπ, αμαλύξμςαι ςα θέμαςα αμαζήςηρηπ 

αρςικήπ εσθύμηπ ρε σπξθέρειπ ςύπξσ και ςηπ εταομξγήπ ςχμ ρυεςικώμ πξιμικώμ 

διαςάνεχμ. 

Βιβλιογραφία: 

 Π. Δαγςόγλξσ. Σσμςαγμαςικό δίκαιξ. Αςξμικά δικαιώμαςα Α΄. Αθήμα: Α. 

άκκξσλαπ, 1991, (ιδίχπ ρελ. 451-537). 

 Γ. Ιαοάκχρςαπ. Ποξρχπικόςηςα και Τύπξπ. Αθήμα: Α. άκκξσλαπ, 

1997. 

 Γ. Ιική. Δίκαιξ ςηπ πληοξτόοηρηπ. Αμαλύρειπ – κείμεμα. Αθήμα: Ποξ-

ρκήμιξ, 1998. 

 

 

 ΝΔΔ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΔ ΣΑΔΙ 

 Διδάρκoσρα: Λπέςςσ Σρακαοέρςξσ 

 

ςξ μάθημα ασςό επιυειοείςαι μια διεπιρςημξμική ποξρέγγιρη ςξσ «κόρμξσ ςχμ α-

γαθώμ» και ςηπ καςαμαλχςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ. Ζ μελέςη εκςείμεςαι από ςα βαρι-

κά αμθοχπξλξγικά δεδξμέμα έχπ ςιπ καςαμαλχςικέπ ποακςικέπ ρςιπ μεςαβιξμηυα-

μικέπ κξιμχμίεπ. σρςημαςικέπ αματξοέπ γίμξμςαι ρςημ ξικξμξμική φσυξλξγία και 

ςα αγξοαρςικά κίμηςοα, καθώπ και ρςη ρσμβξλική διάρςαρη ςηπ καςαμάλχρηπ, 

εμώ μεθξδικά επίρηπ αμαλύξμςαι ςα δημξγοατικά, «φσυξγοατικά» και πξλιςιρςικά 

δεδξμέμα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ καςαμαλχςικέπ επιλξγέπ. 

Βιβλιογραφία 

 Mary Douglas, Baron Isherwood. The World of Goods. Routledge, 1996. 

 Daniel Miller (ed.) Acknowledging Consumption. Routledge, 1995.  

 

 

 

 ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 Διδάρκξσρα: Δήμηςοα Θξοδάμξγλξσ 

 

Ζ Διξίκηρη Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ απξςελεί έμαμ από ςξσπ βαρικόςεοξσπ παοάγξ-

μςεπ για ςημ απξςελερμαςική λειςξσογία και ρσμευή αμάπςσνη και αμςαγχμιρςικό-

ςηςα ξογαμιρμώμ και επιυειοήρεχμ. Σξ μάθημα ασςό έυει χπ ρςόυξ μα ειράγει ςξσπ 

τξιςηςέπ/ςοιεπ ρςιπ ρύγυοξμεπ θεχοίεπ και ποακςικέπ ςηπ Διξίκηρηπ Αμθοώπιμξσ 

Δσμαμικξύ και μα αμαδείνει ςημ ανία ςξσ «αμθοώπιμξσ κεταλαίξσ» ρςξ ρημεοιμό 
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εογαριακό πεοιβάλλξμ. Λέρα από θεχοηςικέπ διαλένειπ, μελέςεπ πεοιπςώρεχμ, 

αςξμικέπ και ξμαδικέπ αρκήρειπ, ξι τξιςηςέπ/ςοιεπ καλξύμςαι μα καςαμξήρξσμ ςιπ 

θεμαςικέπ εμόςηςεπ πξσ διδάρκξμςαι ςόρξ από ςημ ξπςική ςχμ επαγγελμαςιώμ αμ-

θοώπιμξσ δσμαμικξύ όρξ και από ςημ ξπςική ςξσ εογαζόμεμξσ.  

Οι βαρικξί θεμαςικξί άνξμεπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι ξι παοακάςχ: 

 ύγυοξμεπ θεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ και ςάρειπ ρςη Διξίκηρη Αμθοώπιμξσ 

Δσμαμικξύ 

 ςοαςηγική Διξίκηρη Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ 

 Ποξρέλκσρη και Δπιλξγή ποξρχπικξύ 

 Ποξεςξιμαρία για ρύμςανη βιξγοατικξύ και ρσμέμςεσνη επιλξγήπ  

 Δκπαίδεσρη και αμάπςσνη ςχμ εογαζξμέμχμ 

 σρςήμαςα αμξιβώμ - Παοξυέπ 

 Δρχςεοική επικξιμχμία 

 Διαυείοιρη και διαςήοηρη ςαλέμςχμ 

 Οογαμχριακή κξσλςξύοα και κλίμα 

 Δέρμεσρη ςχμ εογαζξμέμχμ 

 Αμάπςσνη ηγεςώμ 

 Διαυείοιρη αλλαγώμ 

  

Βιβλιογραφία 

 Βακόλα, Λ. (2005). Διξικώμςαπ ςιπ Αλλαγέπ. Ποακςικέπ εταομξγέπ. 
Δκδόρειπ ιδέοη. 

 Gratton, L. (2000). Living Strategy. Putting people at the heart of cor-

porate purpose. Financial Times - Prentice Hall. 

 Θξοδάμξγλξσ, Δ. (2008). Διξίκηρη Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ ρςιπ 

Σύγυοξμεπ Οογαμώρειπ. Νέεπ Τάρειπ και Ποακςικέπ. Δκδόρειπ Ιοιςική. 

 Λξσζά - Καζαοίδη, Α. (2006). Διξίκηρη Αμθοώπιμχμ Πόοχμ. Δκδόρειπ 
Ιοιςική 

 Λπξσοαμςάπ, Δ. (2005). Ηγερία. Ο δοόμξπ ςηπ διαοκξύπ επιςσυίαπ. 

Δκδόρειπ Ιοιςική. 

 Μικξλάξσ Θ. (2006). Διξικώμςαπ ςξ Αμθοώπιμξ Κετάλαιξ. Ελλημικέπ 

Μελέςεπ Πεοίπςχρηπ. Δκδόρειπ ιδέοη. 

 Παπαλεναμδοή, Μ. & Λπξσοαμςάπ, Δ. (2003). Διξίκηρη Αμθοώπιμχμ 
Πόοχμ. Δκδόρειπ Λπέμξσ. 

 Ulrich, D. & Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. Harvard 

Business School Press, Boston. 
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Η΄ Εξάμηνο 

 

 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ ΙΙ 

 Διδάρκξσρα: Λαοία Παοαδείρη 

 

Παοξσρίαρη ςηπ ενέλινηπ ςηπ κιμημαςξγοατικήπ ατήγηρηπ ρςη μεςαπξλεμική πεοί-

ξδξ (απϊ ςξ μεξοεαλιρμϊ μέυοι ρήμεοα) με αμάλσρη ςχμ ιρςξοικόμ και αιρθηςικόμ 

δεδξμέμχμ κάθε πεοιϊδξσ. Ζ εκςεμήπ αματξοά ρςξσπ ρημαμςικϊςεοξσπ δημιξσο-

γξϋπ και ςα έογα ςξσπ ρσμξδεϋεςαι ρε ϊλα ςα μαθήμαςα απϊ ποξβξλέπ απξρπα-

ρμάςχμ ρυεςικόμ ςαιμιόμ. Δκςϊπ απϊ ςα απξρπάρμαςα, ρςξ εαοιμϊ ενάμημξ ποξ-

βάλλξμςαι ξλϊκληοεπ ξι ςαιμίεπ Λε κξμμέμη ςημ αμάρα (1959) ςξσ Εαμ-Κσκ Γκξ-

μςάο, Μπόμμσ και Κλάιμς (1967) ςξσ Άοθξσο Πεμ, καθόπ και μια κλαρική ςαιμία ςηπ 

Άπχ Αμαςξλήπ. Ζ ανιξλϊγηρη θα είμαι ρσμάοςηρη ςηπ παοξσρίαπ και εμεογηςικήπ 

ρσμμεςξυήπ ςχμ τξιςηςόμ ρςιπ παοαδϊρειπ και ποξβξλέπ και ςηπ ςελικήπ ενέςαρηπ. 

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. 

 

 

 ΧΗΥΙΑΚH ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

 Διδάρκχμ: Ιχρςήπ Δάλλαπ 

 

Ζ οαγδαία αμάπςσνη ςηπ πληοξτξοικήπ και ςηπ ςηλεμαςικήπ έυει ήδη ξδηγήρει 

ρςημ ειραγχγή μέχμ ςοϊπχμ διαςήοηρηπ και διάυσρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ, πξσ αμα-

ςοέπξσμ μεθϊδξσπ και ρσμβάρειπ αιόμχμ. Ψητιακέπ ρσλλξγέπ, πξσ απαοςίζξμςαι 

απϊ φητιακά σπξκαςάρςαςα σλικόμ ςεκμηοίχμ, έουξμςαι μα απξςελέρξσμ έμα 

ποϊρθεςξ μηυαμιρμϊ διαςήοηρηπ και διαυείοιρηπ ςχμ ςεκμηοίχμ ασςόμ. Παοάλλη-



 

 

 

183 

λα, ξι ςευμξλξγίεπ ςχμ πξλσμέρχμ, ςχμ σπεομέρχμ και ςηπ πλαρμαςικήπ (ή εικξ-

μικήπ) ποαγμαςικϊςηςαπ παοέυξσμ εμαλλακςικξϋπ ςοϊπξσπ επικξιμχμίαπ, εομημεί-

απ και ποϊρληφηπ ςϊρξ ςξσ αιρθηςξϋ κϊρμξσ γϋοχ μαπ, ϊρξ και ςξσ διαμερξλα-

βημέμξσ κϊρμξσ ςηπ ιρςξοικήπ μμήμηπ, ςηπ ςέυμηπ και ςηπ επιρςημξμικήπ γμόρηπ. 

 

Σςξ μάθημα ενεςάζεςαι η ειραγχγή ςχμ φητιακόμ ςευμξλξγιόμ ρςη διαυείοιρη ςχμ 

ςεκμηοίχμ, ρςημ πληοξτϊοηρη και, ειδικϊςεοα, ρςημ πξλιςιρςική επικξιμχμία, μέ-

ρχ μιαπ επξπςικήπ θεόοηρηπ ςχμ ρυεςικόμ ζηςημάςχμ με παοαδείγμαςα απϊ ςξ 

υόοξ ςχμ «ξογαμιρμόμ ςηπ μμήμηπ» (αουεία, μξσρεία και βιβλιξθήκεπ). Σςξ πεοιε-

υϊμεμϊ ςξσ πεοιλαμβάμεςαι ξ ξοιρμϊπ θεμελιχδόμ εμμξιόμ, ϊπχπ πληοξτξοία, 

ςεκμήοιξ και ρσλλξγή, η ειραγχγή ρςιπ μεθϊδξσπ και ρςα ποϊςσπα ςεκμηοίχρηπ, η 

φητιξπξίηρη και φητιακή διαςήοηρη ξπςικόμ ςεκμηοίχμ, η ρσγκοϊςηρη φητια-

κόμ ρσλλξγόμ και εικξμξθηκόμ, η ρσζήςηρη ρυεςικά με ςημ ασθεμςικϊςηςα ςχμ 

φητιακόμ σπξκαςαρςάςχμ, η ρσγκοϊςηρη γλχρρόμ πεοιγοατήπ και θεμαςικόμ 

γλχρρόμ, η αμαπαοάρςαρη ςξσ μξηςικξϋ «πεοιευξμέμξσ» ςχμ ςεκμηοίχμ και ςα 

πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα διαυείοιρήπ ςξσπ. Δπίρηπ, πεοιλαμβάμεςαι μια ειραγχγή 

ρςιπ ςευμξλξγίεπ ςχμ πξλσμέρχμ, ςχμ σπεομέρχμ και ςηπ πλαρμαςικήπ ποαγμαςι-

κϊςηςαπ, ρςιπ διατξοέπ ςχμ διαδοαρςικόμ ςευμξλξγιόμ απϊ άλλεπ παλαιϊςεοεπ ςε-

υμξλξγίεπ επικξιμχμίαπ, ρςα διάτξοα είδη πξλιςιρςικόμ εταομξγόμ ςξσπ και ρςα 

ρςάδια, μεθϊδξσπ και ποξωπξθέρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ αμάπςσνη ςχμ εταο-

μξγόμ ασςόμ. Δνεςάζεςαι, ςέλξπ, ςξ πεοιβάλλξμ και ξι παοάμεςοξι ποξρςαρίαπ 

ςχμ πμεσμαςικόμ δικαιχμάςχμ και ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ ςχμ φητιακόμ 

ρσλλξγόμ και ςχμ πξλσμερικόμ παοαγχγόμ, ξ οϊλξπ ςξσ διαδικςϋξσ και ςξσ πα-

γκϊρμιξσ ιρςξϋ, ϊπχπ και ξι επιλξγέπ πξσ ποξρτέοξμςαι ρςξσπ πξλιςιρςικξϋπ, κσ-

οίχπ, ξογαμιρμξϋπ ρςξμ ςξμέα ασςϊ. 

Βιβλιογραφία 

 International Conference on Hypermedia and Interactivity in Muse-

ums/International Cultural Heritage Informatics Meeting (ICHIM), Ποα-
κςικά ρσμεδοίχμ. 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. 

 Λπόκξπ Γ. Δ. Διραγχγή ρςημ επιρςήμη ςηπ πληοξτόοηρηπ. Αθήμα: Πα-
παρχςηοίξσ, 2001. 

 Nielsen J. Hypertext and hypermedia. Βξρςόμη: Academic Press, 1990. 
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 ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΟΤ 20ΟΤ ΑΙΩΝΑ 

 Διδάρκχμ: Γιάμμηπ Σκαοπέλξπ 

 

Τξ μάθημα ερςιάζει ρςιπ αμαπαοαρςάρειπ ςηπ Δλλάδαπ καςά ςξμ 20ϊ αιόμα, με κε-

μςοικέπ αματξοέπ ςξ τχςξγοατικϊ έογξ ςηπ Nelly’s ρςη διάοκεια ςξσ Λερξπξλέ-

μξσ, ςιπ τχςξγοατίεπ ςηπ Βξϋλαπ Παπαψχάμμξσ ρςη διάοκεια ςξσ Β΄ Παγκξρμίξσ 

Πξλέμξσ και ςη δεκαεςία ςξσ 1950, και ςξ τχςξγοατικϊ αουείξ ςξσ Ι. Λεγαλξκξ-

μϊμξσ ςηπ πεοιϊδξσ 1950-1965. Οι τχςξγοατίεπ απξςελξϋμ έμασρμα για μελέςη 

ςηπ κξιμχμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ ςηπ πεοιϊδξσ και αμαρσγκοϊςηρη ςξσ κξιμχμικξϋ 

και πξλιςιρςικξϋ πξοςοαίςξσ ςηπ Δλλάδαπ απϊ ςη Λικοαριαςική Ιαςαρςοξτή χπ ςη 

Δικςαςξοία ςξσ 1967.  

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 Διδάρκχμ: Μίκξπ Κέαμδοξπ 

 

Σςξ μάθημα ασςϊ ενεςάζξμςαι ξι πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ χπ έμαπ ςξμέαπ με ι-

διαίςεοξ εμδιατέοξμ και απϊ ξικξμξμική – αμαπςσνιακή άπξφη, καθόπ μπξοεί μα 

απξςελέρει ρημαμςικϊ αμςαγχμιρςικϊ πλεξμέκςημα για μια μικοή, μεραίξσ επιπέ-

δξσ ξικξμξμικήπ και ςευμικήπ αμάπςσνηπ υόοα, ϊπχπ η Δλλάδα. Θδιαίςεοα θα μαπ 

απαρυξλήρξσμ ξι ιδιξμξοτίεπ πξσ παοξσριάζει η παοαγχγή ςξσ πξλιςιρςικξϋ ποξ-

ψϊμςξπ και ξι ςοϊπξι με ςξσπ ξπξίξσπ ςξ κοάςξπ μπξοεί μα παοεμβαίμει ρςημ αγξοά 

ςηπ καλλιςευμικήπ δημιξσογίαπ. Σςξ πλαίριξ ασςϊ μεγάλξ εμδιατέοξμ παοξσριά-

ζξσμ ξι βαρικξί άνξμεπ γϋοχ απϊ ςξσπ ξπξίξσπ αοθοόμεςαι η κξιμξςική πξλιςική 

για ςη βελςίχρη ςηπ γμόρηπ και ςη διάδξρη ςξσ πξλιςιρμξϋ και ςηπ ιρςξοίαπ ςχμ 

εσοχπαψκόμ λαόμ ϊπχπ και για ςημ ποξρςαρία ςηπ πξλιςιρςικήπ ςξσπ κληοξμξ-

μιάπ. Τέλξπ, θα ενεςάρξσμε ςα μέα δεδξμέμα πξσ διαμξοτόμει η πξοεία ποξπ ςη 

δικςσακή κξιμχμία ςϊρξ απϊ ςη ρκξπιά ςηπ παοαγχγήπ ςξσ πξλιςιρςικξϋ ποξψϊμςξπ 

ϊρξ και απϊ ςημ εσοϋςεοη ξπςική ςηπ διαμϊοτχρηπ εμϊπ δικςσακξϋ πξλιςιρμξϋ. 

 

Λεγάλξ μέοξπ ςηπ δξσλειάπ μαπ ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ ατξοά ρςημ ενέςαρη 

ςηπ εμπειοίαπ κάπξιαπ πξλιςιρςικήπ βιξμηυαμίαπ πξσ επιλέγξσμε κάθε υοξμιά (κι-

μημαςξγοάτξπ, μξσρική, βιβλίξ, παοαρςαςικέπ ςέυμεπ κλπ). Οι τξιςηςέπ καλξϋμςαι 

μα παοξσριάρξσμ και μα καςαθέρξσμ ςημ εογαρία ςξσπ ρυεςικά με ςα ξικξμξμικά 

υαοακςηοιρςικά και ςη διάοθοχρη ςηπ σπϊ ενέςαρη βιξμηυαμίαπ. 
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 ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

 Διδάρκχμ: Γιόογξπ-Λιυαήλ Ιλήμηπ 

 

Τξ μάθημα επικεμςοόμεςαι ρςημ διαυείοιρη αλλαγόμ επιυειοήρεχμ και ξογαμιρμόμ 

και ρςημ ξσρία ξλξκληοόμει ςα δϋξ ποξηγξϋμεμα. Ζ επξυή μαπ κοίμεςαι ραμ επξυή 

έμςξμχμ διαοκόμ αλλαγόμ και ξι απαρυξλξϋμεμξι ρε ξογαμιρμξϋπ και επιυειοή-

ρειπ καλξϋμςαι διαοκόπ μα ειρηγηθξϋμ και μα ηγηθξϋμ έογα αλλαγήπ. Ζ αμάγκη 

για αλλαγή μπξοεί μα ερςιάζεςαι ρςημ ‘απλή’ αμαρσγκοϊςηρη ςηπ δξμήπ ή αμαρυε-

διαρμϊ ςχμ διαδικαριόμ έχπ ςημ πιξ ρϋμθεςη, μεςαμξοτχςική, αλλαγή κξσλςξϋ-

οαπ ςξσ ξογαμιρμξϋ. Οι τξιςηςέπ μαθαίμξσμ μα αμαλϋξσμ ςξ πλαίριξ ςηπ αλλαγήπ 

και μα παίομξσμ απξτάρειπ για ςξμ ρυεδιαρμϊ και σλξπξίηρη ςξσ πλάμξσ αλλαγήπ 

ςηπ επιυείοηρηπ/ξογαμιρμξϋ. Δίμαι απαοαίςηςη, λξιπϊμ, η καςαμϊηρη ςξσ ‘γιαςί’ 

και ‘ςι’ ςηπ αλλαγήπ (ςξ ξπξίξ καλϋπςεςαι απϊ ςημ Σςοαςηγική Θ και ΘΘ), αλλά κσοί-

χπ ςξσ ‘πχπ’ ςηπ αλλαγήπ, δηλαδή ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ αλλαγήπ. 
 

Δπειδή μία ποξρέγγιρη πξσ υοηριμξπξιεί ρσμςαγέπ κοίμεςαι αμεπαοκήπ, ςξ μάθημα 

βαρίζεςαι ρςημ ποξρέγγιρη ςηπ αλλαγήπ, με εσαιρθηρία ρςξ πλαίριξ, ρςξ ξπξίξ 

λαμβάμει υόοα η αλλαγή. Δίμξμςαι, έςρι, ρσγκεκοιμέμα εογαλεία πξσ βξηθξϋμ ρςη 

διαγμχρςική διεοεϋμηρη ςξσ πλαιρίξσ και επιςοέπξσμ ςημ λήφη πεοαιςέοχ απξ-

τάρεχμ πξσ ατξοξϋμ ςιπ επιλξγέπ για ςημ πξοεία, ςξ ρςσλ και ςξ ρςϊυξ ςηπ αλλα-

γήπ. Γίμεςαι ειδική μμεία ρςα θέμαςα επικξιμχμίαπ ρςημ αουή, ςη διάοκεια και ςξ 

πέοαπ ςηπ αλλαγήπ, καθόπ και ρςημ διαυείοιρη ςηπ αμςίρςαρηπ. 
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 ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΦΝΙΑ 

 Διδάρκχμ: Δημήςοηπ Δημηοξϋληπ 

 [Δε θα διδαυθεί λϊγχ εκπαιδεσςικήπ άδειαπ ςξσ διδάρκξμςξπ] 

 

Λε ςη λξγξςευμία και ςημ ςέυμη σπάουξσμ πξλλξί κλάδξι ςηπ επιρςήμηπ και ςηπ 

ρκέφηπ πξσ αρυξλξϋμςαι ρσρςημαςικά απϊ ςημ επξυή ςξσ Αοιρςξςέλη. Ζ τιλξλξγί-

α, η κοιςική, η έκδξρη κειμέμχμ, η λξγξςευμική ιρςξοία, η κξιμχμιξλξγία ςηπ ςέ-

υμηπ, η ρσγκοιςική γοαμμαςξλξγία είμαι ξι πιξ γμχρςξί και καθιεοχμέμξι απϊ ασ-

ςξϋπ. Τα ςελεσςαία πεμήμςα υοϊμια χρςϊρξ αμαπςϋυθηκε οαγδαία η θεχοία ςηπ 

λξγξςευμίαπ, η ξπξία ξσριαρςικά ρσρςημαςξπξίηρε ςη τιλξρξτική ρκέφη και ςξμ 

κοιςικϊ ρςξυαρμϊ πξσ αμαπςϋυθηκαμ ρςξ παοελθϊμ γϋοχ απϊ ζηςήμαςα πξσ ατξ-

οξϋραμ ςξ λξγξςευμικϊ ταιμϊμεμξ. Σςξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα ποξρεγγίζξμςαι ξι 

διάτξοεπ ρυξλέπ/απϊφειπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι ρε ασςϊ ςξ πεδίξ: 

 

Α) Ιξιμχμιξλξγικέπ θεχοίεπ. 

Β) Ηεχοίεπ ςηπ ποϊρληφηπ. 

Γ) Φξομαλιρςικέπ θεχοίεπ. 

Δ) Κξγξςευμία και επικξιμχμία 

Δ) Ζ θεχοία ςηπ λξγξςευμίαπ ρςημ φητιακή επξυή. 

 

Σςξ κέμςοξ ςηπ διεοεϋμηρηπ ςίθεμςαι εοχςήμαςα πξσ έυξσμ μα κάμξσμ με ςη μξοτή 

και ςξ μϊημα ςξσ έογξσ ςέυμηπ, ςη γλόρρα ςηπ λξγξςευμίαπ και ςξ ποϊβλημα ςηπ 

εομημείαπ. Παοάλληλα αμαπςϋρρεςαι και ξ ποξβλημαςιρμϊπ για ςξ ςι είμαι έογξ 

ςέυμηπ και πξιξπ απξταρίζει γι’ ασςϊ.   
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 ΔΥΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 Διδάρκξσρα: Λάοθα Λιυαηλίδξσ 

 

Τξ μάθημα απξρκξπεί ρςημ ενάρκηρη ςχμ τξιςηςόμ/ςοιόμ ρςη διαςϋπχρη εοεσμη-

ςικόμ εοχςημάςχμ και, με βάρη ασςά, ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςη διεναγχγή ρσγκεκοι-

μέμχμ εοεσμηςικόμ ρυεδίχμ μικοήπ κλίμακαπ ρςξ υόοξ ςχμ ρπξσδόμ επικξιμχμίαπ 

και πξλιςιρμξϋ, έςρι όρςε μα ανιξπξιήρξσμ ςιπ γμόρειπ πξσ έυξσμ λάβει ρςα μαθή-

μαςα μεθϊδχμ και ςευμικόμ ςξσ δεϋςεοξσ έςξσπ για ςη διεοεϋμηρη ρσγκεκοιμέμχμ 

εοεσμηςικόμ εοχςημάςχμ.   
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 ΑΝΑΛΤΗ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 

 Διδάρκξσρα: Λαοιάμμα Ψϋλλα 

 

Τξ μήμσμα καςέυει κεμςοική θέρη ρςα πλαίρια ςηπ επικξιμχμιακήπ διαδικαρίαπ, 

ετϊρξμ ρςημ ξσρία ρσμίρςαςαι ρςξ αμςικείμεμξ μεςαβίβαρηπ, με ςημ σιξθέςηρη ξοι-

ρμέμχμ κχδίκχμ, κάςχ απϊ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμθήκεπ. Ζ εομημεία εμϊπ μημϋμαςξπ 

ή λϊγξσ ή κειμέμξσ επιδιόκει ςημ απξκχδικξπξίηρή ςξσ, δηλαδή ςη μελέςη ςχμ 

υαοακςηοιρςικόμ ςξσ με ςη υοήρη διατϊοχμ μεθϊδχμ και ςευμικόμ. 
 

Τξ εμδιατέοξμ μαπ επικεμςοόμεςαι ρε δϋξ βαρικξϋπ άνξμεπ:  

1. Λια θεχοηςική και επιρςημξλξγική ποξρέγγιρη ςξσ μημϋμαςξπ ρςα πλαίρια 

ςηπ επικξιμχμιακήπ ποάνηπ. Διαπιρςόμεςαι ϊςι η εομημεία και η αμάλσρη 

εμϊπ μημϋμαςξπ απξβλέπει απϊ ςη μία, ρςη ρημαριξλξγική διεοεϋμηρη, 

δηλαδή ρςημ έοεσμα ςχμ ρημαριόμ, ςχμ εμμξιόμ, πξσ εμπεοιέυει έμα μή-

μσμα αλλά επεκςείμεςαι επίρηπ και ρςξσπ ςοϊπξσπ παοέμβαρηπ πξσ έμαπ 

πξμπϊπ υοηριμξπξιεί για μα μεςαβιβάρει έμα ρσγκεκοιμέμξ πεοιευϊμεμξ 

δηλαδή ςη μξοτή ςξσ μημϋμαςξπ. Δίμαι ασςξμϊηςξ βεβαίχπ ϊςι η ρυέρη 

μξοτήπ και πεοιευξμέμξσ είμαι ρςεμή, με ςιπ αμάλξγεπ επιδοάρειπ πξσ 

μπξοεί μα επιτέοει ξ έμαπ παοάγξμςαπ ρςξμ άλλξμ, ϊρξμ ατξοά ρςξ μήμσ-

μα πξσ μεςαδίδεςαι. 

2. Λια μεθξδξλξγική παοξσρίαρη ςξσ ςοϊπξσ αμάλσρηπ ςχμ υαοακςηοιρςι-

κόμ εμϊπ μημϋμαςξπ. Δπιυειοείςαι έςρι, η παοξσρίαρη ςχμ διατϊοχμ με-

θϊδχμ και ςευμικόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρε πξικίλεπ πεοιπςόρειπ, ρ’ έμα 

μεγάλξ αοιθμϊ κξιμχμικόμ ποακςικόμ, με ρςϊυξ ςημ εομημεία και καςαμϊ-

ηρή ςξσπ. Ζ ποξρέγγιρη ασςή θα μαπ δόρει ςη δσμαςϊςηςα, μέρα απϊ ςη 

υοηριμξπξίηρη παοαδειγμάςχμ, μα κοίμξσμε ςιπ εταομξγέπ ςηπ κάθε με-

θϊδξσ, μα ρσγκοίμξσμε ςη υοήρη ςχμ επιμέοξσπ μεθϊδχμ, μα διαπιρςό-

ρξσμε ςα ϊοιά ςξσπ καθόπ και ςημ αμαγκαιϊςηςα πξλϋ ρσυμά ςηπ αματξ-

οάπ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια μεθϊδξσπ για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη καςα-

μϊηρη ςχμ υαοακςηοιρςικόμ εμϊπ μημϋμαςξπ. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, γίμεςαι 



 

 

 

189 

αματξοά ρε ςέρρεοιπ μεθϊδξσπ, α) κλαρική θεμαςική αμάλσρη, β) γλχρ-

ρξλξγική ποξρέγγιρη, γ) ρημειξλξγική, δ) αμάλσρη ςηπ επιυειοημαςξλξγίαπ. 
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 ΔΙΚΑΙΟ ΣΩΝ ΜΔΩΝ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΡΑΔΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ 

 Διδάρκξσρα: Γιάμμα Ιική 

 

Σςξ μάθημα ασςϊ αμςιμεςχπίζξμςαι ςα ειδικά θέμαςα ςηπ ρσμςαγμαςικήπ ποξρςαρί-

απ ςηπ οαδιξςηλεϊοαρηπ, ςξσ ιρυσοϊςεοξσ μέρξσ μαζικήπ εμημέοχρηπ, ρε ρϋγκοι-

ρη και αμςιδιαρςξλή ποξπ ςα βαρικά ζηςήμαςα ςηπ ρσμςαγμαςικήπ αμςιμεςόπιρηπ 

ςξσ Τϋπξσ. 
 

Θδιαίςεοη έμταρη δίδεςαι ρςα θέμαςα επιβξλήπ λξγξκοιρίαπ επί ςξσ πεοιευξμέμξσ 

ςχμ οαδιξςηλεξπςικόμ ποξγοαμμάςχμ και άμερξσ κοαςικξϋ ελέγυξσ επί ςηπ ρσμξ-

λικήπ οαδιξςηλεξπςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ καθόπ και ρςξ ποϊβλημα ςηπ μξμικήπ κα-

ςξυϋοχρηπ εμϊπ αςξμικξϋ δικαιόμαςξπ εκπξμπήπ. 
 

Θδιαίςεοη μμεία γίμεςαι ρςημ ποϊρβαρη ρε οαδιξςηλεξπςική πληοξτϊοηρη, ρςα δι-

καιόμαςα ςχμ δημξριξγοάτχμ, ρςη θερμική ξογάμχρη ςχμ οαδιξςηλεξπςικόμ ξο-

γαμιρμόμ και επιυειοήρεχμ και ρςα ποξβλήμαςα ςξσ αθέμιςξσ αμςαγχμιρμξϋ μεςα-

νϋ ςξσπ. 
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Τέλξπ, καςά ςημ διάοκεια ςξσ εναμήμξσ, μελεςόμςαι ϊλα ςα μξμξθεςικά κείμεμα, 

πξσ ατξοξϋμ ρςημ ξογάμχρη ςηπ ελλημικήπ οαδιξςηλεϊοαρηπ, καθόπ και ςα διε-

θμή και κξιμξςικά κείμεμα, ςα ξπξία αματέοξμςαι γεμικά ρςημ θερμική ξογάμχρη 

ςξσ οαδιξςηλεξπςικξϋ ςξμέα. 

Βιβλιογραφία 

 Γ. Ιαοάκχρςαπ. Δίκαιξ ςχμ ΜΜΔ. Αθήμα: Α. Σάκκξσλαπ, 1996. 

 Γ. Ιαοάκχρςαπ/Αθ. Τρεβάπ. Η μξμξθερία ςχμ ΛΛΔ. Αθήμα: Α. Σάκκξσ-

λαπ, 2000. 

 Θ. Ιική. Η καλχδιακή ςηλεόοαρη. Νξμική ξοιξθέςηρη και ρσμςαγμαςική 

ποξρέγγιρη σπό ςξ άοθοξ 15 ςξσ Σσμςάγμαςξπ. Αθήμα: Ατξί Σάκκξσλα, 

1993. 

 Γ. Ιική. Δίκαιξ ςηπ πληοξτόοηρηπ. Αμαλύρειπ – κείμεμα. Αθήμα: Ποξ-

ρκήμιξ, 1998. 

 Γ. Ιική. Η ελεσθεοία ςχμ ξπςικξακξσρςικώμ μέρχμ. Αθήμα: Π. Σάκκξσ-

λαπ, 2001. 

 

 

 ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 Διδάρκξσρα: Χαοίκλεια Τρξκαμή 

 

Τξ  μξσρικϊ  θέαςοξ  ςηπ  Δϋρηπ  είμαι  μια  μξοτή  ςέυμηπ  απϊ  ςημ ξπξία  μπξοεί  

καμείπ μα  διδαυςεί, εκςϊπ  ςχμ άλλχμ, ςξ πόπ  έμαπ  μεγάλξπ  αοιθμϊπ αμθοόπχμ 

(ξι  ρσμςελερςέπ  ςηπ  παοάρςαρηπ)   μαθαίμει  μα  επικξιμχμεί  και  μα  ρσμεογά-

ζεςαι  απξςελερμαςικά. Σςξ  μάθημα  ασςϊ  θα  ενεςάρξσμε  απϊ  ςη  πλεσοά  ςξσ  

μϋθξσ  και ςηπ  ςελεςξσογίαπ  ςη  δημιξσογία  ςηπ  ϊπεοαπ. Τη  ρυέρη  ςηπ  με  ςημ   

Δλλημική Τοαγχδία, ςημ κλαρική  λξγξςευμία  καθόπ   και  ςη  ρϋμδερή  ςηπ  με  

ςξ θοηρκεσςικϊ  ςοαγξϋδι ςχμ  μαϋοχμ ςηπ  Αμεοικήπ.  

Βιβλιογραφία 

 Marianne  Mc  Donald. Η  Δλλημική  μσθξλξγία  ρςημ  κλαρρική   όπεοα.  

Δκδ. Πεοίπλξσπ, 2005.  

 Ιχμρςαμςίμξπ  Φλόοξπ. Ο  Άμθοχπξπ, ξ  Έοχςαπ  και  η  Μξσρική. Α-

θήμα: Μετέλη, 2003. 

 Ηοαρϋβξσλξπ Γεχογιάδηπ.  Μξσρική  και  Γλώρρα. Αθήμα: Δκδ. Μετέ-

λη, 1994. 

 Charles  Rosen. The classical  style: Haydn, Mozart, Beethoven. Ed. 

W.W.Norton  & Company, 1998.   
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VII. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ  

 
 
Η Ποάνη με ςίςλξ «Ποακςική Άρκηρη Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ», πεοιλαμβάμει δοά-

ρειπ πξσ έυξσμ ρςϊυξ ςημ ξογάμχρη και ςη λειςξσογία Ποξγοαμμάςχμ Ποακςικήπ 

Άρκηρηπ για ςξσπ τξιςηςέπ-τξιςήςοιεπ ςχμ ςμημάςχμ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ. 

Σξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ σπξρςηοίζει ςη θερμξθέςηρη, ςημ ξογάμχρη και ςη λει-

ςξσογία Ποξγοαμμάςχμ Ποακςικήπ Άρκηρηπ τξιςηςόμ-τξιςηςοιόμ, ατεμϊπ για μα 

σνηθξϋμ ξι παοευϊμεμεπ εκπαιδεσςικέπ σπηοερίεπ ςξσ, ατεςέοξσ ξι αρκξϋμεμξι μα 

ανιξπξιήρξσμ ςιπ γμόρειπ και ςιπ δενιϊςηςεπ πξσ έυξσμ απξκςήρει καςά ςη διάοκεια 

ςχμ ρπξσδόμ ςξσπ, αλλά και για μα απξκξμίρξσμ μια ποόςη επαγγελμαςική εμπει-

οία η ξπξία εμδευξμέμχπ μα απξδειυςεί πξλϋςιμη ρςη μελλξμςική ςξσπ επαγγελμα-

ςική ρςαδιξδοξμία 

 

Η Ποακςική Άρκηρη θεχοείςαι για έμαμ τξιςηςή-τξιςήςοια, έμα πξλϋςιμξ βήμα για 

ςημ ξμαλή έμςανή ςξσ ρςημ αγξοά εογαρίαπ, καθόπ και για ςημ επιλξγή ςηπ καςάλ-

ληληπ καςεϋθσμρηπ ρςημ επαγγελμαςική ςξσ ρςαδιξδοξμία. Δπιπλέξμ, ρςϊυξπ ςηπ 

Ποακςικήπ Άρκηρηπ είμαι μα ρσμβάλει ρςη διαμϊοτχρη επαγγελμαςικήπ ρσμείδη-

ρηπ ςχμ τξιςηςόμ και τξιςηςοιόμ και μα βξηθήρει ρςημ επαγγελμαςική ςξσπ απξ-

καςάρςαρη. 

 

ςξ πλαίριξ ςηπ Ποάνηπ με ςίςλξ «Ποακςική Άρκηρη Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ», ςξ 

Σμήμα, ποξβαίμει ρε ρσμεογαρία με επιυειοήρειπ/τξοείπ ςξσ δημϊριξσ και ιδιχςι-

κξϋ ςξμέα για ςημ Ποακςική Άρκη ρη ςχμ τξιςηςόμ-τξιςηςοιόμ ςξσ. Αμςικείμεμξ 

ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ είμαι η μαθηςεία ςχμ τξιςηςόμ-τξιςηςοιόμ ρε θεμαςικέπ 

εμϊςηςεπ ρυεςικέπ με ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ ςχμ ρπξσδόμ ςξσπ. Η Ποακςική Ά-

ρκηρη σλξπξιείςαι σπϊ ςημ επίβλεφη εμϊπ επιβλέπξμςξπ ρςελέυξσπ ςηπ επιυείοη-

ρηπ/τξοέα πξσ εκείμη ξοίζει, καθόπ και σπϊ ςημ επξπςεία μελόμ ΔΔΠ ςξσ Παμςεί-

ξσ Παμεπιρςημίξσ. 

 

Σξ ποϊγοαμμα ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ (ςξ ξπξίξ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Άνξ-

μα Ποξςεοαιϊςηςαπ 5: «Αμαβάθμιρη ςχμ ρσρςημάςχμ αουικήπ επαγγελμαςικήπ κα-

ςάοςιρηπ και επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και ρϋμδερη ςηπ εκπαίδεσρηπ με ςημ 

αγξοά εογαρίαπ ρςιπ 3 πεοιτέοειεπ ςαδιακήπ Δνϊδξσ», ςηπ καςηγξοίαπ ποάνεχμ 
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05.72.31.01.01, ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Ποξγοάμμαςξπ «Δκπαίδεσρη και Δια Βίξσ Μά-

θηρη» πξσ ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη-Δσοχπαψκϊ Κξιμχνικό 

Ταμείο και από Εθνικούς Πόροσς), απεσθϋμεςαι ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ Σμήμαςξπ πξσ 

έυξσμ ξλξκληοόρει ςα ξκςό ενάμημα ρπξσδόμ ςξσπ και επιθσμξϋμ μα εογαρθξϋμ 

ρε τξοείπ με ςξσπ ξπξίξσπ ρσμεογάζεςαι ςξ Σμήμα (ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξ-

τχμικξϋπ ρςαθμξϋπ, διατημιρςικέπ εςαιοείεπ, εκδξςικξϋπ ξίκξσπ, πξλιςιρςικά ςμή-

μαςα ςχμ Δήμχμ, κ.ά.) απξκςόμςαπ έςρι και ςημ αμάλξγη εμπειοία. 
 

Έυει διάοκεια ςοιόμ μημόμ και για ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ποξβλέπεςαι αμξιβή, αμά-

λξγα με ςξ κξμδϋλιξ πξσ διαςίθεςαι κάθε τξοά. Η ποακςική άρκηρη πεοιλαμβάμε-

ςαι ρςα μαθήμαςα επιλξγήπ ςξσ Η’ Δναμήμξσ ϊλχμ ςχμ καςεσθϋμρεχμ και ϊρξι 

ρσμμεςάρυξσμ, ετϊρξμ εμ ςχ μεςανϋ δεμ ξλξκληοόρξσμ ςιπ ρπξσδέπ ςξσπ, δεμ 

βαθμξλξγξϋμςαι, αλλά πιρςόμξμςαι με 3 διδακςικέπ μξμάδεπ. 

 

Η ποακςική άρκηρη πξσ εγκοίθηκε απϊ ςξ Τπξσογείξ ατξοά ςη διεςία 2010-2012 

με δσμαςϊςηςα παοάςαρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ έχπ ςξ 2015. Σξ Σμήμα απξτάριρε 

μα σλξπξιήρει ςξ ποϊγοαμμα  ρε ςέρρεοιπ τάρειπ πξσ θα σλξπξιηθξϋμ χπ ενήπ :  

 

 Για ςξ έςξπ 2011 δϋξ ποακςικέπ αρκήρειπ. Η ποόςη  σλξπξιήθηκε απϊ ςξμ 

Ιαμξσάοιξ - Μάοςιξ 2011 και η δεϋςεοη (ρε ενέλινη) απϊ ςξμ Οκςόβοιξ - 

Δεκέμβοιξ 2011. 

 Για ςξ έςξπ 2012 ιρυϋξσμ ακοιβόπ ςα αμςίρςξιυα. Ποϊκειςαι για ςοίμημεπ 

ποακςικέπ αρκήρειπ και ατξοξϋμ ρσμξλικά 160 τξιςηςέπ αμά 40 άςξμα κά-

θε τξοά. 

 

Κριτήρια Επιλογής Υοιτητώμ 

Κάθε εμδιατεοϊμεμξπ τξιςηςήπ-τξιςήςοια σπξβάλλει αίςηρη ρσμμεςξυήπ ρςξ ποϊ-

γοαμμα, ρςη γοαμμαςεία ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ ςξσ Σμήμαςξπ ςξσ, ρε καθξοιρμέ- 

μεπ ημεοξμημίεπ πξσ αμακξιμόμξμςαι με ςημ ποϊρκληρη εμδιατέοξμςξπρςξμ Ιρςϊ-

ςξπξ ςξσ Σμήμαςξπ. 

 

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ ξι τξιςηςέπ/ςοιεπ ςξσ Σμήμαςξπ πξσ είμαι επί πςσυίχ 

με απαοαίςηςη ποξωπϊθερη μα έυξσμ ξλξκληοόρει επιςσυόπ, ςξσλάυιρςξμ μέυοι ςη 

ρςιγμή ςηπ δήλχρηπ,  ϊλα ςα εογαρςήοια καςεϋθσμρηπ. 

 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςη  ποακςική άρκηρη είμαι η επιςσυήπ ρσμμεςξυή ρε 

ϊλα ςα εογαρςήοια καςεϋθσμρηπ. 



 

 

 

193 

 

Αμ ξ αοιθμϊπ ςχμ  σπξφήτιχμ τξιςηςόμ είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ αοιθμϊ ςχμ 

θέρεχμ, για ςημ επιλξγή θα ρσμεκςιμόμςαι ξ μέρξπ ϊοξπ ςηπ αμαλσςικήπ βαθμξλξ-

γίαπ και ξ μέρξπ ϊοξπ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ εογαρςηοίχμ καςεϋθσμρηπ, ρε αμαλξ-

γία 40-60.  

 

Η επιλξγή και η ςξπξθέςηρη ςχμ αρκξϋμεμχμ τξιςηςόμ αμά επιυείοηρη/τξοέα, 

γίμεςαι απϊ ςημ επιςοξπή επιλξγήπ πξσ έυει ξοίρει ςξ Σμήμα. 

 

ςημ αίςηρη ξι τξιςηςέπ/τξιςήςοιεπ θα ποέπει - αμάλξγα με ςημ καςεϋθσμρή ςξσπ - 

μα ρσμπληοόρξσμ δϋξ (2) ποξςιμήρειπ απϊ κάθε καςεϋθσμρη ρϋμτχμα με ςα πα-

οακάςχ: 

 

 Δημξριξγοατία: Σηλεϊοαρη – Ραδιϊτχμξ –Internet - Έμςσπξπ Σϋπξπ 

 

 Διατήμιρη και Δημϊριεπ υέρειπ: Διατήμιρη – Δημϊριεπ υέρειπ – Έοεσμα 

αγξοάπ 

 

 Διαυείοιρη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ – Δκπαιδεσςική Σηλεϊοαρη – Marketing – 

Ψητιακή Δπικξιμχμία  

 

 Πξλιςιρμϊπ: Μξσρεία – Κιμημαςξγοατικξί ξογαμιρμξί – Δκδξςικξί Οίκξι – 

Τπξσογείξ Πξλιςιρμξϋ (Δ/μρη Νεόςεοηπ Πξλιςιρςικήπ Κληοξμξμιάπ) 

 

 
Αμοιβή-Ασφάλιση 

Η αμξιβή ςξσ αρκξϋμεμξσ τξιςηςή-τξιςήςοιαπ καλϋπςεςαι ενξλξκλήοξσ απϊ ςξσπ 

πϊοξσπ ςηπ Ποάνηπ και καςαβάλλεςαι απϊ ςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ. Η ιρυϋξσρα 

και αμαλξγξϋρα αρταλιρςική κάλσφη αρθεμείαπ ςξσ αρκξϋμεμξσ τξιςηςή-

τξιςήςοιαπ, καλϋπςεςαι απϊ ςξσπ πϊοξσπ ςξσ έογξσ και απξδίδεςαι ρςξ Ι.Κ.Α. απϊ 

ςημ Δπιςοξπή Δοεσμόμ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ. 

 

 
Τποχρεώσεις ακούμεμου φοιτητή-φοιτήτριας 

Ο αρκξϋμεμξπ τξιςηςήπ-τξιςήςοια, σπξυοεξϋςαι μα ακξλξσθεί ςξσπ καμξμιρμξϋπ 

εογαρίαπ και ςιπ ξδηγίεπ ςξσ επιβλέπξμςξπ ρςελέυξσπ ςηπ επιυείοηρηπ/τξοέα, ρςξ 

πλαίριξ ςξσ χοαοίξσ λειςξσογίαπ ςηπ επιυείοηρηπ/τξοέα και πάμςχπ ρε πεοιξοι-
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ρμέμξ ρε ρυέρη με ασςϊ χοάοιξ, καθόπ και μα σλξπξιεί ςξ διάγοαμμα εογαρίαπ 

πξσ θέςει η επιυείοηρη/τξοέαπ, ρε ρσμεμμϊηρη με ςξσπ επϊπςεπ-μέλη ΔΔΠ. 

 

Ο υοϊμξπ απαρυϊληρηπ (χοάοιξ) ςχμ τξιςηςόμ καθξοίζεςαι απϊ ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ 

τξοείπ ρε ρσμεογαρία με ςξμ επιρςημξμικϊ σπεϋθσμξ ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ ςξσ 

ςμήμαςξπ. 

 

Η επιυείοηρη/τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα διεσκξλϋμει ςη ρσμμεςξυή ςξσ αρκξϋμεμξσ 

τξιςηςή-τξιςήςοιαπ ρςιπενεςάρειπ ςξσ Σμήμαςϊπ ςξσ, καςά ςη διάοκεια ςηπ ενεςα-

ρςικήπ πεοιϊδξσ (έχπ 5 μαθήμαςα). 

 

Ο αρκξϋμεμξπ τξιςηςήπ-τξιςήςοια, ποέπει μα απξδεικμϋει ςη ρσμμεςξυή ςξσ/ςηπ 

ρςιπ ενεςάρειπ με βεβαίχρη σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξμ ενεςάζξμςα καθηγηςή. Οι α-

ρκξϋμεμξι έυξσμ δικαίχμα μα αομηθξϋμ ςημ ςξπξθέςηρή ςξσπ μεςά ςημ επιλξγή 

ςξσπ απϊ ςημ επιςοξπή επιλξγήπ κάθε ςμήμαςξπ. 

 

Με ςξ πέοαπ ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ, ξ αρκξϋμεμξπ τξιςηςήπ-τξιςήςοια σπξυοεξϋ-

ςαι μα ποξρκξμίρει: 

 

 Έκθερη πεποαγμέμχμ με πλήοη και αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ έογξσ πξσ 

εκςελέρςηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ 

 Υϋλλξ Ανιξλϊγηρηπ ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ 

 

Όλα ςα παοαπάμχ έγγοατα ποέπει μα ποξρκξμίζξμςαι ρςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ 

ρε διάρςημα δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ 

κάθε αρκξϋμεμξσ τξιςηςή-τξιςήςοιαπ. 
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VIII. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
 
 

1. Η πςσυιακή εογαρία ποξρτέοεςαι χπ επιλξγή ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ ςέςαοςξσ 

έςξσπ ρπξσδώμ και αμςιρςξιυεί ρε ένι διδακςικέπ μξμάδεπ. 

2. Τα θέμαςα ςχμ εογαριώμ θα αμακξιμώμξμςαι από ςα μέλη Δ.Ε.Π. καςά ςημ 

έμαονη ςξσ ακαδημαψκξύ έςξσπ και ξι εογαρίεπ θα παοαδίδξμςαι από ςξσπ 

τξιςηςέπ εμςόπ εκάρςηπ ενεςαρςικήπ πεοιόδξσ. 

3. Η έκςαρη ςηπ εογαρίαπ μπξοεί μα κσμαίμεςαι από 13 έχπ 15 υιλιάδεπ λέ-

νειπ. Η εμτάμιρή ςηπ (πεοιθώοια, παοαπξμπέπ, υοήρη βιβλιξγοατίαπ) ποέ-

πει μα είμαι ρύμτχμη με ςιπ καθιεοχμέμεπ ποακςικέπ ςξσ είδξσπ και η 

μξοτή ςηπ σπξυοεχςικά δακςσλξγοατημέμη. 

4. Τημ εογαρία επξπςεύει έμα μόμιμξ μέλξπ Δ.Ε.Π. πξσ έυει ποξςείμει και ςξ 

θέμα. Καςά ςη διάοκεια ςηπ ρσγγοατήπ ξ επξπςεύχμ και ξ τξιςηςήπ ποέπει 

μα ρσμεογάζξμςαι. 

5. Σε πεοίπςχρη απξςσυίαπ η εογαρία μπξοεί μα σπξβληθεί αμαθεχοημέμη 

και βελςιχμέμη μεςά από ρύμτχμη γμώμη ςξσ επξπςεύξμςα ρε έμα από ςα 

επόμεμα δύξ ενάμημα ή μα αμςικαςαρςαθεί από μαθήμαςα επιλξγήπ. 

6. Η διόοθχρη και η βαθμξλξγία ςηπ εογαρίαπ γίμεςαι από ςξμ επξπςεύξμςα. 

Οι καλύςεοεπ εογαρίεπ αμακξιμώμξμςαι ρε ειδική ρσμάμςηρη ςξσ ςμήμαςξπ. 

7. Ο αμώςαςξπ αοιθμόπ εογαριώμ πξσ μπξοεί μα επξπςεύρει έμα μέλξπ Δ.Ε.Π. 

ξοίζεςαι ρε επςά. Για ςημ έγκοιρη ςξσ θέμαςξπ και ςημ αουή εκπόμηρηπ ςηπ 

εογαρίαπ ξ τξιςηςήπ ποέπει μα ρσμεμμξηθεί και μα έυει ςη ρύμτχμη γμώμη 

ςξσ αομόδιξσ μέλξσπ Δ.Ε.Π. 

8. Καςά ςημ ςελική εκςίμηρη ςηπ εογαρίαπ θα λητθξύμ ιδιαίςεοα σπ' όφιμ ςα 

κάςχθι:  

 

α) η επαοκήπ γμώρη και ξοθή υοήρη ςηπ ρσματξύπ βιβλιξγοατίαπ, β) η 

καλή και ρχρςή υοήρη ςηπ γλώρραπ, γ) η δύμαμη ςηπ ποχςξςσπίαπ ςξσ 

ύτξσπ, δ) η ρσρςημαςική ξογάμχρη και παοξσρίαρη ςξσ σλικξύ, ε) η πει-

ρςικόςηςα ςχμ επιυειοημάςχμ, ρς) η κοιςική ανιξλόγηρη ςχμ δεδξμέμχμ 

και ζ) η ποχςόςσπη και διειρδσςική ρκέφη. 
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IΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

 
 
 
Σξ Κξιμξςικό Ποόγοαμμα Κιμηςικόςηςαπ Υξιςηςώμ και Διδαρκόμςχμ ΩΚΡΑ-

ΣΗ/ΔΡΑΜΟ, ςξ ξπξίξ ποόρταςα ενελίυθηκε και μεςξμξμάρςηκε ρε LIFELONG 

LEARNING RPOGRAMME (LLP/Erasmus) είμαι ςξ ποόγοαμμα δοάρηπ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Κξιμόςηςαπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ. Σξ ποόγοαμμα ασςό απξςελείςαι από 

πξλλαπλέπ δοάρειπ, όμχπ δύξ κσοίχπ ρσμιρςώρεπ ατξοξύμ ςξσπ τξιςηςέπ: 1) ςξ 

LLP/ERA-STUDIES πξσ ατξοά ςξ παλιό 

ΩΚΡΑΣΗ/ΔΡΑΜΟ για κιμηςικόςηςα 

τξιςηςώμ, αλλά και διδαρκόμςχμ ρε 

άλλα παμεπιρςήμια υχοώμ ςηπ Δσοχ-

παψκήπ Έμχρηπ, και 2) ςo LLP/ERA-

PLACEMENTS πξσ αμςικαςέρςηρε ςξ 

ποόγοαμμα LEONARDO για ςη δσμαςό-

ςηςα ποακςικήπ άρκηρηπ τξιςηςώμ (ε-

τόρξμ ασςό ποξβλέπεςαι ρςξ Ποό-

γοαμμα πξσδώμ ςξσ αμςίρςξιυξσ Σμήμαςξπ) ρε επιυειοήρειπ ςξσ ενχςεοικξύ ςόρξ 

ρε ποξπςσυιακό όρξ και ρε μεςαπςσυιακό επίπεδξ, με ςιπ ξπξίεπ και ρσμάπςεςαι 

ρσμτχμία. Ανίζει, βεβαίχπ, λόγχ ςηπ άμερηπ ρυέρηπ τξιςηςώμ–διδαρκόμςχμ και 

διξικηςικώμ, μα αματεοθεί και μια άλλη δοάρη, η STAFFMOBILITY πξσ ατξοά μό-

μξμ ςξ διδακςικό αλλά και ςξ διξικηςικό και ςευμικό ποξρχπικό και αματέοεςαι ρε 

επιμόοτχρη και ρσμευή καςάοςιρη ςξσ αμςίρςξιυξσ ποξρχπικξύ ρε ιδούμαςα και 

επιυειοήρειπ ςξσ ενχςεοικξύ. 

 

Δμδιατέοξμ έυει μα ςξμιρςεί ςξ γεγξμόπ όςι ςξ Πάμςειξ Πα-

μεπιρςήμιξ ρσμμεςέυει ρςξ ποόγοαμμα από ςξ 1987 με με-

ςακιμήρειπ ρπξσδαρςώμ και διδακςικξύ ποξρχπικξύ. Ποό-

ρταςα η έμςανη ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ ρςξμ Δκςεςα-

μέμξ Δσοχπαψκό Παμεπιρςημιακό Φάοςη Έοαρμξπ 

(Extended European Erasmus University Charter) απέδχρε 

ςη δσμαςόςηςα ρςξ Παμεπιρςήμιξ μαπ μα δοα πεοαιςέοχ 

και ρε ποξγοάμμαςα ποακςικήπ άρκηρηπ και επιμόοτχ-
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ρηπ, εκςόπ ςηπ κιμηςικόςηςαπ τξιςηςώμ και διδαρκόμςχμ, εναρταλίζξμςαπ, μεςά 

από ανιξλόγηρη, ςημ ρσμέυιρη ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Παμςείξσ με ιδούμαςα και επι-

υειοήρειπ ςξσ ενχςεοικξύ για ςα έςη 2007-2013. 

 

Όρξμ ατξοά ποακςικά ζηςήμαςα πξσ ατξοξύμ ςημ εταομξγή ςηπ δοάρηπ για ςημ 

κιμηςικόςηςα τξιςηςώμ, ρημειώμξμςαι ςα ακόλξσθα:  

 

 ύμτχμα με ασςή ςη δοάρη ξι τξιςηςέπ μπξοξύμ μα ποαγμαςξπξιήρξσμ έμα 

κύκλξ ρπξσδώμ (έχπ δύξ ακαδημαψκά ενάμημα) ρε Παμεπιρςήμιξ ςηπ Δσοχπα-

ψκήπ Έμχρηπ, με ςα ξπξίξ ςξ Παμεπιρςήμιξ έυει ρσμάφει ρσμτχμίεπ ρσμεογα-

ρίαπ. ςόυξπ ςηπ κιμηςικόςηςαπ τξιςηςώμ είμαι η παοξυή εσκαιοιώμ ώρςε μα 

επχτεληθξύμ από γλχρρικήπ, πξλιςιρςικήπ και εκπαιδεσςικήπ πλεσοάπ από 

ςημ εμπειοία άλλχμ εσοχπαψκώμ υχοώμ και από ςα ποξρτεοόμεμα αμςικείμε-

μα ρπξσδώμ. 

 

 Οι μεςακιμξύμεμξι τξιςηςέπ θα ποέπει μα είμαι πξλίςεπ κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ 

Έμχρηπ ή μα ςξσπ έυει αμαγμχοιρθεί από έμα κοάςξπ μέλξπ ςξ καθερςώπ ςξσ 

απάςοιδξπ, ςξσ ποόρτσγα ή ςξσ μόμιμξσ καςξίκξσ. Θα ποέπει, επίρηπ, μα έ-

υξσμ ξλξκληοώρει ςξσλάυιρςξμ ςξ ποώςξ έςξπ ςχμ παμεπιρςημιακώμ ςξσπ 

ρπξσδώμ και μα έυξσμ απξκςήρει επαοκή γμώρη ςηπ γλώρραπ ρςημ ξπξία πα-

οαδίδξμςαι ςα μαθήμαςα ρςξ Παμεπιρςήμιξ σπξδξυήπ. 

 

 H επιλξγή ςχμ μεςακιμξύμεμχμ τξιςηςώμ γίμεςαι από ςξ ίδοσμα ποξέλεσρηπ 

ςξσπ (ςξ ίδοσμα ρςξ ξπξίξ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε ποόγοαμμα ρπξσδώμ πξσ 

ξδηγεί ρςη λήφη ςίςλξσ και ρςξ ξπξίξ θα επιρςοέφξσμ για μα ξλξκληοώρξσμ 

ςιπ ρπξσδέπ ςξσπ και μα λάβξσμ ςξ ςίςλξ ρπξσδώμ ςξσπ). 

 

 Η παοακξλξύθηρη ποξγοάμμαςξπ ρπξσδώμ ρςξ ίδοσμα σπξδξυήπ ποέπει μα 

καλύπςει υοξμική διάοκεια όυι μικοόςεοη από 3 μήμεπ και όυι μεγαλύςεοη ε-

μόπ πλήοξσπ ακαδημαψκξύ έςξσπ. 

 

 Ο υοόμξπ και ςξ πεοιευόμεμξ ρπξσδώμ πξσ ποόκειςαι μα παοακξλξσθήρει ρςξ 

ίδοσμα σπξδξυήπ ξ σπξφήτιξπ ποέπει μα αμαγμχοίζξμςαι ποξκαςαβξλικά και 

με ςσπική δέρμεσρη ςξσ ιδούμαςξπ ποξέλεσρηπ χπ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςξσ 

ποξγοάμμαςξπ ρπξσδώμ ςξσ τξιςηςή. 
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 Σξ ποόγοαμμα παοέυει ξικξμξμική εμίρυσρη ρςξσπ μεςακιμξύμεμξσπ τξιςηςέπ 

με ρκξπό ςημ κάλσφη μέοξσπ ςχμ ποόρθεςχμ δαπαμώμ πξσ ρσμεπάγξμςαι ξι 

ρπξσδέπ ρε έμα άλλξ κοάςξπ όπχπ είμαι ςα ένξδα ςανιδιξύ, ςα ένξδα γλχρρι-

κήπ ποξεςξιμαρίαπ ρςη υώοα σπξδξυήπ, ξι επιπλέξμ δαπάμεπ λόγχ διατξοάπ 

κόρςξσπ ζχήπ, ξι ποόρθεςεπ δαπάμεπ λόγχ διατξοεςικώμ ρσμθηκώμ ρπξσδώμ 

(μη δχοεάμ παοξυή ρίςιρηπ, ρςέγαρηπ 

κ.λ.π.). Σα υξοηγξύμεμα πξρά διατέ-

οξσμ από υώοα ρε υώοα. Η ξικξμξμι-

κή εμίρυσρη δεμ αμαρςέλλει ςημ παοξ-

υή εθμικήπ σπξςοξτίαπ δαμείξσ ή εμί-

ρυσρηπ. Η ξικξμξμική εμίρυσρη δεμ 

ποξρτέοεςαι ρε τξιςηςέπ πξσ έυξσμ 

λάβει ποξηγξύμεμη εμίρυσρη από ςξ 

ίδιξ ποόγοαμμα ή ρε τξιςηςέπ πξσ εμιρυύξμςαι από άλλξ κξιμξςικό ποόγοαμ-

μα. Διεσκοιμίζεςαι όμχπ όςι έμαπ τξιςηςήπ πξσ έυει λάβει ξικξμξμική εμίρυσρη 

για κιμηςικόςηςα ρε έμα άλλξ Παμεπιρςήμιξ από ςξ Ποόγοαμμα LLP/ERA-

STUDIES έυει ςη δσμαςόςηςα μα λάβει επιπλέξμ και ξικξμξμική εμίρυσρη για 

ποακςική άρκηρη από ςξ Ποόγοαμμα LLP/ERA-PLACEMENTS. 

 

 ςξ Παμεπιρςήμιξ σπξδξυήπ δεμ καςαβάλλξμςαι δίδακςοα, δικαίχμα εγγοα-

τήπ, ενέςαρςοα, δικαίχμα ποόρβαρηπ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ εογαρςηοίχμ, ρε 

βιβλιξθήκεπ κ.λ.π. 

 

 Παοά ςαύςα εμδέυεςαι μα σπάονξσμ μικοέπ επιβαούμρειπ για δαπάμεπ όπχπ 

αρτάλιρη, ρσμδοξμή ρε τξιςηςικξύπ ρσλλόγξσπ, υοήρη διατόοχμ ειδώμ ενξ-

πλιρμξύ ενίρξσ με ςξσπ λξιπξύπ ρπξσδαρςέπ. 

 

Η σπξβξλή αιςήρεχμ για ρσμμεςξυή ρςξ ποόγοαμμα γίμεςαι κάθε υοόμξ καςά ςξ 

μήμα Υεβοξσάοιξ ρςξ Γοατείξ Διεθμώμ υέρεχμ και Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ςξσ Πα-

μεπιρςημίξσ μαπ μεςά από ποξκήοσνη ςξσ αμςίρςξιυξσ γοατείξσ. σμπεοα-ρμαςικά 

ςα απαοαίςηςα ποξπ ρσμπλήοχρη έγγοατα για ςημ σλξπξίηρη ςξσ Ποξγοάμμαςξπ 

είμαι: 

 

 Αίςηρη-Δήλχρη ςξσ τξιςηςή. 

 

 Έμςσπξ «Τπξςοξτία κιμηςικόςηςαπ Υξιςηςώμ-ύμβαρη» 
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 Έμςσπξ «Learning Agreement» όπξσ ρσμπληοώμξμςαι ςα μαθήμαςα πξσ επιλέ-

γει ξ τξιςηςήπ μεςά από ρσμεμμόηρη με ςξμ ακαδημαψκό σπεύθσμξ ςξσ Σμήμα-

ςξπ, σπξγοάτεςαι από ςξ τξιςηςή, ςξμ ακαδημαψκό σπεύθσμξ και ςξμ Ιδοσμα-

ςικό σπεύθσμξ. Καςόπιμ ποέπει μα ρςαλεί με fax ρςξ Ίδοσμα σπξδξυήπ για μα 

σπξγοατεί και από ςξσπ αμςίρςξιυξσπ σπεύθσμξσπ ςξσ Ιδούμαςξπ Τπξδξυήπ. 

 

 Έμςσπξ «Confidential Report» πξσ δίδεςαι από ςξμ σπόςοξτξ ρςξμ επόπςη 

ρπξσδώμ ρςξ Παμεπιρςήμιξ Τπξδξυήπ για μα ςξ ρσμπληοώρει, μα ςξ σπξγοά-

φει και μα ςξ απξρςείλει ρςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ. 

 

 Έμςσπξ «Έκθερη πξσδώμ» πξσ σπξβάλλεςαι ρςξ Σμήμα Διεθμώμ υέρεχμ και 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ όςαμ ξ τξιςηςήπ επιρςοέφει από ςξ 

ενχςεοικό. 

 

 Έμςσπξ «Transcript of Records» όπξσ αμαγοάτεςαι η βαθμξλξγία ςξσ τξιςηςή 

ρε ECTS από ςξ Παμεπιρςήμιξ ςξσ ενχςεοικξύ. 

 

 Πιρςξπξιηςικό Αμαγμώοιρηπ Μαθημάςχμ. Με ςημ επιρςοξτή ςξσ τξιςηςή η 

Γοαμμαςεία ςηπ υξλήπ εκδίδει πιρςξπξιηςικό πξσ βεβαιώμει για κάθε μάθημα 

πξσ ξ τξιςηςήπ επέλενε, παοακξλξύθηρε και ενεςάρςηκε επιςσυώπ ρςξ ενχςε-

οικό, όςι ςξ μάθημα ασςό έςσυε αμαγμώοιρηπ καθώπ και ςιπ πιρςχςικέπ μξμά-

δεπ πξσ έλαβε και ςη βαθμξλξγία ςξσ. 

 

Δπιρημαίμεςαι όςι η πεοίξδξπ 

ρπξσδώμ ρςξ ενχςεοικό αμαγμχοί-

ζεςαι πλήοχπ, δηλαδή ςξ παμεπι-

ρςήμιξ ποξέλεσρηπ δερμεύεςαι μα 

διαρταλίρει ςημ αμαγμώοιρη ςηπ 

πεοιόδξσ ρπξσδώμ ρςξ ενχςεοικό 

ρε αμςικαςάρςαρη αμςίρςξιυηπ πε-

οιόδξσ ρπξσδώμ ρςξ παμεπιρςήμιξ 

ποξέλεσρηπ, ακόμη και αμ διατέ-

οει χπ ποξπ ςξ πεοιευόμεμξ. ύμ-

τχμα με ςα παοαπάμχ χπ ποξπ ςξ βαθμό εγγύςηςαπ μαθήμαςξπ πξσ διδάρκεςαι 

ρςη υώοα σπξδξυήπ ρε ρυέρη με αμςίρςξιυξ μάθημα ςξσ Σμήμαςξπ ποξέλεσρηπ, θα 
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ποέπει μα σιξθεςηθεί η αουή ςηπ αμςιρςξιυίαπ (η αμαλξγική αουή) και όυι ςηπ ςασ-

ςξρημίαπ ςηπ ύληπ. 

 

Δίμαι αμαγκαίξ μα ςξμιρςεί όςι ρύμτχμα με ςξ Νόμξ 3374 (ΥΔΚ ςηπ 2 Ασγξύρςξσ 

2007, αοιθμόπ Υύλλξσ 189) και ςημ Τπξσογική Απόταρη (ΥΔΚ ςηπ 13ηπ Ασγξύρςξσ 

2007, αοιθμόπ Υύλλξσ 1466) καςά ςημ εταομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ για ςημ ανιξ-

λόγηρη όλχμ ςχμ μεςακιμξύμεμχμ τξιςηςώμ και ςη βαθμξλόγηρη ςξσπ θα υοηρι-

μξπξιείςαι ςξ ρύρςημα ECTS (European Credit Transfer System) δηλαδή ςξ ύρςημα 

Μεςατξοάπ και σρρώοεσρηπ Πιρςχςικώμ Μξμάδχμ, για λόγξσπ ρσμτχμίαπ και ε-

νιρξοοόπηρηπ με όλα ςα εσοχπαψκά 

Παμεπιρςήμια. Σξ εσοχπαψκό ρύρςημα 

μεςατξοάπ και ρσρρώοεσρηπ πι-

ρςχςικώμ μξμά- δχμ βαρίζεςαι ρςξμ 

τόοςξ εογαρίαπ ςξμ ξπξίξ απαιςείςαι 

μα καςαβάλει κάθε τξιςηςήπ για 

μα επιςύυει ςξσπ αμςικειμεμικξύπ ρςό-

υξσπ εμόπ ποξ- γοάμμαςξπ ρπξσ-

δώμ. Ο τόοςξπ εογαρίαπ ρσμίρςαςαι 

ρςξ υοόμξ πξσ σπξλξγίζεςαι όςι 

υοειάζεςαι μα δαπαμήρει καςά μέ-

ρξ όοξ έμαπ τξιςηςήπ για μα ξλξκληοώρει επιςσυώπ όλεπ ςιπ ποξγοαμμαςιρμέμεπ 

εκπαιδεσςικέπ διαδικαρίεπ και μα επιςύυει ςα μαθηριακά απξςελέρμαςα πξσ καθξ-

οίζξμςαι εκάρςξςε. ε καμία πεοίπςχρη δεμ ςασςίζξμςαι ξι πιρςχςικέπ μξμάδεπ με 

ςιπ διδακςικέπ μξμάδεπ. Διεσκοιμίζεςαι όςι η σμτχμία πξσδώμ (Learning 

Agreement) απξςελεί έμα από ςα βαρικά έγγοατα ςξσ ECT. Ο τόοςξπ εογαρίαπ 

πξσ απαιςείςαι μα καςαβάλει κάθε τξιςηςήπ καςά ςη διάοκεια εμόπ ακαδημαψκξύ 

έςξσπ πλήοξσπ τξίςηρηπ πεοιλαμβάμει καςά μέρξ όοξ ςοιάμςα ένι (36) έχπ ραοά-

μςα (40) πλήοειπ εβδξμάδεπ διδαρκαλίαπ, ποξεςξιμαρίαπ και ενεςάρεχμ, απξςιμά-

ςαι μεςανύ υιλίχμ πεμςακξρίχμ και υιλίχμ ξκςακξρίχμ χοώμ εογαρίαπ, ξι ξπξίεπ 

αμςιρςξιυξύμ ρε ενήμςα (60) πιρςχςικέπ μξμάδεπ. Μία πιρςχςική μξμάδα αμςιρςξιυεί 

ρε είκξρι πέμςε (25) έχπ ςοιάμςα (30) ώοεπ εογαρίαπ. Αομόδια όογαμα για ςημ α-

πόδξρη πιρςχςικώμ μξμάδχμ ρε κάθε ασςξςελέπ εκπαιδεσςικό ρσρςαςικό ρςξιυείξ 

και δοαρςηοιόςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδώμ είμαι η Γεμική σμέλεσρη ή ςξ 

σμβξύλιξ ςξσ ξικείξσ Σμήμαςξπ ςξσ Α.Δ.Ι. ρε πεοίπςχρη ποξγοάμμαςξπ ποξπςσ-

υιακώμ ρπξσδώμ και η Γεμική σμέλεσρη ειδικήπ ρύμθερηπ ρε πεοίπςχρη ποξ-

γοάμμαςξπ μεςαπςσυιακώμ ρπξσδώμ. 

 



 

 

 

203 

203 

Διεσκοιμίζεςαι ςέλξπ όςι ξι τξιςηςέπ ςξσ Σμήμαςξπ μαπ έυξσμ δικαίχμα μα ρσμμε-

ςάρυξσμ ρε ποξγοάμμαςα αμςαλλαγήπ με ςα Παμεπιρςήμια πξσ ςξ Σμήμα μαπ έυει 

ρσμάφει ρσμτχμίεπ, αλλά και με άλλα Παμεπιρςήμια πξσ άλλα Σμήμαςα ςξσ Πα-

μςείξσ Παμεπιρςημίξσ έυξσμ ρσμάφει ρσμτχμίεπ, ετόρξμ αματέοξμςαι ρςξμ καςά 

έςξπ εγκεκοιμέμξ καςάλξγξ ςχμ Αμχςάςχμ Δκπαιδεσςικώμ Ιδοσμάςχμ ςηπ αλλξδα-

πήπ, ξ ξπξίξπ αμακξιμώμεςαι από ςξ Σμήμα Διεθμώμ υέρεχμ και Δσοχπαψκήπ Έ-

μχρηπ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ. 

 

Σα Παμεπιρςήμια με ςα ξπξία ρσμεογάζεςαι ειδικόςεοα ςξ Σμήμα μαπ είμαι ςα ακό-

λξσθα: 

 

 

ΒΔΛΓΙΟ [Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια Ι. Βώβξσ] 

 Universite Catholique de Louvain - Δπικξιμχμία και Πληοξτξοική 

 

ΓΑΛΛΙΑ  

 Universite Paul Sabatier - Toulouse III [Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια Ι. Βώβξσ] 

 Universite Sorbonne Nouvelle - Paris 3 [Ακαδημ. σμςξμίρςοια Ι. Βώβξσ] 

 Universite Paris 8 Vincennes - Saint Denis  [Ακαδημ. σμςξμιρςέπ Ι. Βώβξσ 

& Ν. Λέαμδοξπ] 

Δπικξιμχμία και Δπιρςήμεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ 

 

 Universite de Paris Dauphine Paris IX [Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια Μ. Χύλλα] 

 Πξλιςικέπ Δπιρςήμεπ, Δπικξιμχμία και Δπιρςήμεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ ρε μεςα-

πςσυιακό επίπεδξ 

 

 Universite de Paris I Pantheon Sorbonne [Ακαδ. σμςξμίρςοια Μ. Χύλλα] 

Πξλιςικέπ Δπιρςήμεπ / Δπιρςήμεπ Δπικξιμχμίαπ και Πληοξτξοίαπ ςόρξ ρε 

ποξπςσυιακό όρξ και ρε μεςαπςσυιακό επίπεδξ. 

 Université Paris Créteil Val de Marne (UPEC) [Ακ. σμςξμίρςοια Μ. Χύλλα] 

Πξλιςικέπ Δπιρςήμεπ, Δπικξιμχμία και Δπιρςήμεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ 

 Universite Paris 13 (Paris-Nord) [Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια Μ. Χύλλα] 

Δπικξιμχμία και Δπιρςήμεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ 

 

ΙΠΑΝΙΑ [με Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια ςημ Μ. Χύλλα] 

 Universitat Jaume I de Castellon - Δπικξιμχμία και Δπιρςήμεπ ςηπ Πληοξ-

τξοίαπ, Διατήμιρη & Δημόριεπ υέρειπ ρε ποξπςσυιακό επίπεδξ. 
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ΚΤΠΡΟ [με Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια ςημ Μ. Χύλλα] 

 Σευμξλξγικό Παμεπιρςήμιξ Κύποξσ [Λεμερρόπ] – Δπικξιμχμία και Δπιρςήμεπ 

ςηπ Πληοξτξοίαπ, Δημξριξγοατία. 

 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ [με Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια ςημ Μ. Χύλλα] 

 Eötvos Loránd Tudományegyetem - Δπικξιμχμία και Δπιρςήμεπ ςηπ Πληοξ-

τξοίαπ 

 Pannon Egyetem (University of Pannonia) – Κξιμχμικέπ Δπιρςήμεπ 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ [με Ακαδημαψκό σμςξμιρςή ςξμ Ν. Λέαμδοξ] 

 Universitatea Spiru Haret – Δημξριξγοατία – Ραδιξςηλεξπςική Δημξριξ-

γοατία 

 

ΣΟΤΡΚΙΑ [με Ακαδημαψκό σμςξμιρςή ςξμ Ν. Λέαμδοξ] 

 Anadolu University για Δημξριξγοατία ρε ποξπςσυιακό και μεςαπςσυιακό 

επίπεδξ. 

 Istanbul Bilgi University για Δπικξιμχμία και Πληοξτξοική ρε ποξπςσυιακό 

επίπεδξ. 

 

 Yeditepe University για Δπικξιμχμία και Πληοξτξοική ρε ποξπςσυιακό ε-

πίπεδξ [με Ακαδημαψκό σμςξμιρςή ςξμ Ι. Αμδοεάδη] 

 

 

Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ απεσθσμθείςε:  

 ςξ Σμήμα Διεθμώμ υέρεχμ και Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ςξσ Παμςείξσ Παμε-

πιρςημίξσ Αγγελική Καοδιακατςίςη, Σηλ. 210 9201483/4, FAX 210 

9215767, email: erasmusecon@panteion.gr 

 ςημ Ακαδημαψκή σμςξμίρςοια για ςξ Erasmus  ςξσ Σμήμαςξπ - Μαοιάμμα 

Χύλλα, Σηλ. 2109201741, email: mpsilla@hotmail.com 
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X. ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ  

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

 

Απϊ ςξ ακαδημαψκϊ έςξπ 2002-2003 ςξ Τμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξϋ 

ξογαμόμει Ποϊγοαμμα Μεςαπςσυιακόμ Σπξσδόμ (ΠΜΣ) με αμςικείμεμξ ςη μελέςη 

θεμάςχμ πξσ ατξοξϋμ ρςξμ πξλιςιρμϊ και ρςημ πξλιςιρςική δοαρςηοιϊςηςα, ρςη 

διξίκηρη και ξογάμχρη πξλιςιρςικόμ ξογαμιρμόμ και δοαρςηοιξςήςχμ, ρςημ πξλι-

ςιρςική πξλιςική και ρςημ επικξιμχμία, ρε ϊλεπ ςιπ ςηπ εκτάμρειπ ρςξ δημϊριξ και 

ιδιχςικϊ ςξμέα ςξσ πξλιςιρμξϋ. 

 

Σκοπός τοσ προγράμματος είναι να ποξρτέοει ενειδίκεσρη ρςιπ ρϋγυοξμεπ επιρςημξ-

μικέπ ποξρεγγίρειπ, ςιπ μεθϊδξσπ και ςιπ  ταο-

μξρμέμεπ δενιϊςηςεπ ςηπ πξλιςιρςικήπ διαυείοι-

ρηπ, εσοέχπ μξξσμέμηπ. Ποϊκειςαι για ςα ποόςξ 

ρςη υόοα μαπ ποϊγοαμμα μεςαπςσυιακόμ 

ρπξσδόμ πξσατξοά ρςξμ ςξμέα ςηπ πξλιςιρςι-

κήπ πξλιςικήπ, ςηπ διξίκηρηπ και ςηπ ξογάμχρηπ 

ςηπ πξλιςιρςικήπ δημιξσογίαπ και κληοξμξμιάπ, 

και ςηπ πξλιςιρςικήπ επικξιμχμίαπ. 

 

Τξ ΠΜΣ ξδηγεί ρςη υξοήγηρη Μεςαπςσυιακξϋ Διπλόμαςξπ Διδίκεσρηπ (ΜΔΔ) ρςημ 

«Πξλιςιρςική Διαυείοιρη» και έυει δεκαπεμςάμημη διάοκεια. Πεοιλαμβάμει δϋξ ακα-

δημαψκά ενάμημα διδαρκαλίαπ και μια πεοίξδξ εμςϊπ ςηπ ξπξίαπ εκπξμείςαι μεςα-

πςσυιακή διπλχμαςική εογαρία. Σςξ ποϊγοαμμα διδάρκξσμ μέλη ΔΔΠ ςξσ Τμήμαςξπ 

Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξϋ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ και επίλεκςξι ε-

πιρκέπςεπ καθηγηςέπ. Απξςελεί ρσμέυεια ςξσ ποξπςσυιακξϋ ακαδημαψκξϋ ποξ-

γοάμμαςξπ ςξσ Τμήμαςξπ και ειδικϊςεοα ςηπ καςεϋθσμρηπ Πξλιςιρμξϋ και Πξλιςι-

ρςικήπ Διαυείοιρηπ (β΄ κϋκλξπ ποξπςσυιακόμ ρπξσδόμ). Η λειςξσογία ςξσ ρςηοίζε-
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ςαι ρςημ κοιςική θεόοηρη ςξσ πξλιςιρςικξϋ ταιμξμέμξσ, ρςημ πξλσεπιρςημξμική 

διεπιρςημξμική ποξρέγγιρη και ρςη ρϋμδερη ςηπ θεχοίαπ με ςημ ποάνη. 

 

Τξ ΠΜΣ απεσθϋμεςαι ρε απξτξίςξσπ ςμημάςχμ Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςι-

ρμξϋ, Δημξριξγοατίαπ, Πξλιςικόμ Δπιρςημόμ, Δημϊριαπ Διξίκηρηπ, Διεθμόμ Σπξσ-

δόμ, Οικξμξμικόμ Δπιρςημόμ, Κξιμχμικόμ Δπιρςημόμ, Κξιμχμικήπ Αμθοχπξλξγί-

απ, Ψσυξλξγίαπ, Νξμικήπ, Φιλξρξτικήπ, Ιρςξοίαπ, Αουαιξλξγίαπ, Δπιρςημόμ ςηπ 

Αγχγήπ, Αουειξμξμίαπ Βιβλιξθηκξμξμίαπ, Αουιςεκςξμικήπ, Καλόμ Τε-

υμόμ,Θεαςοικόμ, Μξσρικόμ ή Κιμημαςξγοατικόμ Σπξσδόμ, ϊπχπ και ρε πςσυιξϋ-

υξσπ ρσματόμ ςμημάςχμ ΑΔΙ ή ΤΔΙ. Η επιλξγή ςχμ σπξφητίχμ γίμεςαι με ςημ σπξ-

βξλή τακέλξσ πξσ πεοιλαμβάμει βιξγοατικϊ ρημείχμα και ςα απαοαίςηςα δικαιξ-

λξγη- ςικά και μεςά απϊ γοαπςή δξκιμαρία καιρσμέμςεσνη. Ο βαθμϊπ πςσυίξσ ςξσ-

λάυιρςξμ «λίαμ καλόπ» και η καλή γμόρη μιαπ νέμηπ γλόρραπ, καςά ποξςίμηρη 

ςηπ αγγλικήπ, είμαι απαοαίςηςεπ ποξωπξθέρειπ για ςημ ειραγχγή ρςξ ΠΜΣ. 

 

Η λειςξσογία ςξσ ποξγοάμμαςξπ διέπεςαι απϊ ςημ σπξσογική απϊταρη 

Β7/456.522/14.11.2001 για ςημ ίδοσρή ςξσ (πξσ δημξριεϋθηκε ρςξ τϋλλξ ςηπ Δ-

τημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ Β΄ 1662, 13/12/2001) και ςιπ ςοξπξπξιήρειπ ςηπ 

(Υ.Α.38706/Β7/13.7.2005, ΦΔΚ Β 880, 29/6/2005 και Υ.Α. 65346/Β7/30.6.2006, 

ΦΔΚ Β 913, 14/7/2006), καθόπ και απϊ ςξμ ερχςεοικϊκαμξμιρμϊ ςξσ. 

 

Τα κϋοια ζηςήμαςα τσριξγμχμίαπ καιμλειςξσογίαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ απξταρίζξ-

μςαι απϊ ςη Γεμική Σσμέλεσρη Διδικήπ Σϋμθερηπ (ΓΣΔΣ) ςξσ Τμήμαςξπ Δπικξιμχμί-

απ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξϋ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ. Η ΓΣΔΣ ξοίζει, επίρηπ, ςξμ 

Διεσθσμςή και ςη Σσμςξμιρςική Δπιςοξπή ςξσ Ποξγοάμμαςξπ. 

 

Ωπ Διεσθσμςήπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ έυει ξοιρθεί ξ καθηγηςήπ Χοιρςϊδξσλξπ Γιαλ-

λξσοίδηπ, και χπ μέλη ςηπ Σσμςξμιρςικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ ξ αμαπλη-

οχςήπ καθηγηςήπ Γιάμμηπ Σκαοπέλξπ, ξι επίκξσοξι καθηγήςοιεπ Δάτμη Βξσδξϋοη 

και Έτη Φξσμςξσλάκη, ξ επίκξσοξπ καθηγηςήπ Κχρςήπ Γ. Δάλλαπ και η λέκςξοαπ 

Αμδοξμάυη Γκαζή. 

 

Πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ, σπάουξσμ ρςξμ Ιρςϊςξπξ ςξσ Τμήμαςξπ: 

http://cmc.panteion.gr/images/odigoi/pms1.pdf 

 

http://cmc.panteion.gr/images/odigoi/pms1.pdf
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ΧI. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 
 
 
Προϋποθέσεις εκπόνησης και κατάθεσης διδακτορικής διατριβής 

1. Γίμξμςαι δεκςξί πςσυιξϋυξι Α.Ε.Ι. ςηπ ημεδαπήπ ή ξμξςαγόμ αμαγμχοιρμέμχμ 

ιδοσμάςχμ ςηπ αλλξδαπήπ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξι ρπξσδέπ ςξσπ είμαι ρσματείπ 

ποξπ ςα γμχρςικά αμςικείμεμα πξσ ποξρτέοει ςξ Τμήμα. Ο εσοϋςεοξπ υόοξπ ςχμ 

αμθοχπιρςικόμ επιρςημόμ, και ιδιαίςεοα ςηπ Επικξιμχμίαπ, ςξσ Πξλιςιρμξϋ και 

ςχμ Μέρχμ Μαζικήπ Εμημέοχρηπ, θεχοείςαι χπ ξ πλέξμ ρσγγεμήπ ποξπ ςξ διδα-

κςικϊ εοεσμηςικϊ και επιρςημξμικϊ έογξ ςξσ Τμήμαςξπ, υχοίπ ασςϊ μα απξκλείει 

άλλξσπ υόοξσπ, ρςξ βαθμϊ πξσ πληοξϋμ ςημ ποξωπϊθερη ςηπ ρσμάτειαπ ή μπξ-

οξϋμ μα ςεκμηοιόμξσμ ςημ επιρςημξμική αιςιξλϊγηρη ςξσ ποξςειμϊμεμξσ αμςικει-

μέμξσ μελέςηπ. Οι ςίςλξι ρπξσδόμ νέμχμ Α.Ε.Ι. ποέπει μα έυξσμ αμαγμχοιρςεί απϊ 

ςξ ΔΟΑΤΑΠ  χπ ιρϊςιμξι ποξπ ςξσπ ελλημικξϋπ. 

 

2. Όρξι επιθσμξϋμ μα σπξβάλξσμ αίςηρη είμαι απαοαίςηςξ μα έοθξσμ ρε επατή με 

ςξ Τμήμα, έςρι όρςε: α) μα εμημεοχθξϋμ πληοέρςεοα για ςξσπ ρυεςικξϋπ καμξμι-

ρμξϋπ, β) μα ποξεςξιμάρξσμ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ καλϋςεοα ςημ αίςηρή ςξσπ και γ) μα 

ρσζηςήρξσμ ςημ σπξφητιϊςηςά ςξσπ με μέλξπ ςξσ Δ.Ε.Π. πξσ είμαι αομϊδιξ επι-

ρςημξμικά για ςξ αμςικείμεμϊ ςξσ. 

 

3. Οι Έλλημεπ πςσυιξϋυξι ποέπει μα γμχοίζξσμ απξδεδειγμέμα μια ςξσλάυιρςξμ κϋ-

οια εσοχπαψκή γλόρρα (αγγλικά, γαλλικά, γεομαμικά, ιςαλικά, ιρπαμικά) και ξι 

αλλξδαπξί ποέπει μα γμχοίζξσμ επιπλέξμ επαοκόπ ςημ ελλημική. Τξ Τμήμα κοίμει 

ςη γμόρη ή επάοκεια ςηπ νέμηπ γλόρραπ με βάρη ςξσπ ςίςλξσπ ρπξσδόμ πξσ δια-

θέςει ξ σπξφήτιξπ ή ποξρτεϋγει ρε ενεςάρειπ (γοαπςέπ ή και ποξτξοικέπ), αμ θε-

χοηθεί αμαγκαίξ. 

 

4. Σςημ ςελική επιλξγή ρσμεκςιμόμςαι και ςα ενήπ κοιςήοια: 

α.  Ο γεμικϊπ βαθμϊπ πςσυίξσ. 

β.  Η βαθμξλξγία ρςα ποξπςσυιακά μαθήμαςα, ςα ρυεςικά με ςα ποξγοάμμα-

ςα μεςαπςσυιακόμ ρπξσδόμ. 
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γ.  Η επίδξρη ρε διπλχμαςική εογαρία, ϊπξσ ποξβλέπεςαι ρςξ ποξπςσυιακϊ 

επίπεδξ. 

δ. Η ςσυϊμ εοεσμηςική δοαρςηοιϊςηςα ςξσ σπξφητίξσ. 

 

5. Υπξφήτιξι πξσ δεμ πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ 4 (γ και δ) μπξοξϋμ μα σπξ-

βάλξσμ εκςεμή εογαρία (ϊυι λιγϊςεοξ απϊ 50 ρελίδεπ), η ξπξία θα ενεςάζεςαι απϊ 

ςοιμελή επιςοξπή, πξσ θα ξοίζεςαι απϊ ςη Γεμική Σσμέλεσρη ςξσ Τμήμαςξπ. Με βά-

ρη ςημ έκθερη πξσ θα σπξβάλει η επιςοξπή ρςη Γεμική Σσμέλεσρη, θα γίμεςαι δε-

κςή ή ϊυι η σπξφητιϊςηςα. 

 

6. Η αίςηρη για εκπϊμηρη διδακςξοικήπ διαςοιβήπ γίμεςαι ρε ειδικϊ έμςσπξ πξσ υξ-

οηγεί η γοαμμαςεία ςξσ Τμήμαςξπ και ρσμξδεϋεςαι απϊ ςα ενήπ: 

 

 Αμςίγοατα ςίςλχμ ρπξσδόμ και αμαλσςική βαθμξλξγία. 

 Σςξιυεία πξσ, καςά ςξμ σπξφήτιξ, θεχοξϋμςαι ρημαμςικά για ςημ ανιξλϊ-

γηρη ςχμ ικαμξςήςχμ, ςχμ γμόρεχμ και ςηπ επιρςημξμικήπ ςξσ επάοκειαπ. 

 Δσξ ςξσλάυιρςξμ ρσρςαςικέπ επιρςξλέπ πξσ μα αματέοξμςαι ρςιπ ρπξσδέπ 

ςξσ σπξφητίξσ και μα εκςιμξϋμ ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσ για ςη μελέςη ςξσ ποξ-

ςειμϊμεμξσ θέμαςξπ. 

 Δϋξ τχςξγοατίεπ μικοξϋ μεγέθξσπ (διαβαςηοίξσ). 

 Αμςίςσπα επιρςημξμικόμ εογαριόμ ή δημξριεσμάςχμ. 

 Κείμεμξ ςοιάμςα (30) πεοίπξσ ρελίδχμ (για ϊρξσπ πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέ-

ρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 4γ και δ) ρςξ ξπξίξ ξ σπξφήτιξπ ρσζηςά ρε γεμικέπ 

γοαμμέπ α) ςξ θέμα ςξσ (αιςιξλϊγηρη επιλξγήπ, πεοιευϊμεμξ), β) ςη δξμή 

ςηπ εογαρίαπ, γ) ςημ ξογάμχρη ςηπ έοεσμαπ και δ) ςη βιβλιξγοατική κά-

λσφη. 

 

7. Οι αιςήρειπ καςαςίθεμςαι ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Τμήμαςξπ μέυοι 31 Δεκεμβοίξσ και 

ρσζηςξϋμςαι ρςημ ποόςη ή δεϋςεοη ρσμεδοίαρη ςξσ μέξσ έςξσπ. Σςξ ςέλξπ κάθε 

έςξσπ απαιςείςαι η παοξσρίαρη έογξσ με ελάυιρςη έκςαρη πεοί ςιπ 50 ρελίδεπ. Τξ 

κείμεμξ θα παοαδίδεςαι ρςημ ςοιμελή επιςοξπή για ανιξλϊγηρη, όρςε μα καςαςεθεί 

η ποξβλεπϊμεμη απϊ ςξ μϊμξ έκθερη ποξϊδξσ. 

 

8. Η Γεμική Σσμέλεσρη ςξσ Τμήμαςξπ κοίμει εάμ ξ σπξφήτιξπ πληοξί ςιπ ποξωπξ-

θέρειπ για ςημ εκπϊμηρη διδακςξοικήπ διαςοιβήπ και ξοίζει ςοιμελή ρσμβξσλεσςική 

επιςοξπή απϊ μέλη Δ.Ε.Π. Η επιςοξπή ρε ρσμεογαρία με ςξμ σπξφήτιξ καθξοίζει 

ςξ θέμα ςηπ διαςοιβήπ, ςηπ ξπξίαπ η εκπϊμηρη δεμ μπξοεί μα έυει διάοκεια μικοϊ-
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ςεοη ςχμ 3 εςόμ απϊ ςημ ημεοξμημία καθξοιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ. Σςξ ςέλξπ κάθε έ-

ςξσπ η επιςοξπή, ρε ρσμεογαρία με ςξμ σπξφήτιξ, σπξβάλλει ρςη Γεμική Σσμέλεσ-

ρη ςξσ Τμήμαςξπ έκθερη ποξϊδξσ. Αδσμαμία ςξσ σπξφητίξσ μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ με ξσριαρςική παοαγχγή έογξσ ρσμεπάγεςαι αομηςική έκθερη 

ποξϊδξσ και επξμέμχπ ςεομαςιρμϊ ςχμ μεςαπςσυιακόμ ςξσ ρπξσδόμ. Ετϊρξμ ξ 

σπξφήτιξπ αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, η επιςοξπή ανιξλξγεί ςξ εοεσμηςι-

κϊ έογξ ςξσ, και ϊςαμ κοίμει ϊςι ςξϋςξ έυει ξλξκληοχθεί, επιςοέπει ςη ρσγγοατή 

ςηπ διαςοιβήπ. 

 

Ο σπξφήτιξπ παοαδίδει ςξ κείμεμϊ ςξσ, ρςημ ςελική ςξσ μξοτή, ρςα μέλη ςηπ ςοι-

μελξϋπ επιςοξπήπ, ςα ξπξία ξτείλξσμ μα θέρξσμ σπ’ ϊφιμ ςξσ σπξφητίξσ ςιπ πα-

οαςηοήρειπ ςξσπ μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα ςξσλάυιρςξμ εμϊπ ςοιμήμξσ. Εμ ρσμε-

υεία, η ςοιμελήπ επιςοξπή ρσμςάρρει και σπξβάλλει ςημ ειρηγηςική ςηπ έκθερη. Η 

ςελική κοίρη γίμεςαι απϊ ςημ επςαμελή επιςοξπή ρςημ ξπξία ρσμμεςέυξσμ ςα ςοία 

μέλη ςηπ ρσμβξσλεσςικήπ επιςοξπήπ. Ο σπξφήτιξπ αμαπςϋρρει ςη διαςοιβή ςξσ δη-

μϊρια, εμόπιξμ ςηπ ενεςαρςικήπ επιςοξπήπ, η ξπξία ρςη ρσμέυεια κοίμει ςξ ποχςϊ-

ςσπξ ςηπ διαςοιβήπ και εάμ απξςελεί ρσμβξλή ρςημ επιρςήμη. Για ςημ έγκοιρη ςηπ 

διαςοιβήπ απαιςείςαι η ρϋμτχμη γμόμη πέμςε ςξσλάυιρςξμ μελόμ ςηπ ενεςαρςικήπ 

επιςοξπήπ. Η αμαγϊοεσρη ςξσ σπξφητίξσ ρε διδάκςξοα γίμεςαι απϊ ςη Γεμική Σσ-

μέλεσρη Ειδικήπ Σϋμθερηπ ςξσ Τμήμαςξπ. 
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ΦΙI. ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ:                                   
Γεμικές Πληροφορίες  

 
 

 

Σξ Παμεπιρςήμιξ ιδούθηκε ςξ 1922 χπ «υξλή 

Πξλιςικώμ Δπιρςημώμ». Ζ επίρημη έμαονη ςχμ 

μαθημάςχμ έγιμε ςξ 1930 με 205 ρπξσδαρςέπ. 

Σξ 1931 μεςξμξμάρςηκε ρε «Πάμςειξπ υξλή 

Πξλιςικώμ Δπιρςημώμ», μεςά ςη δχοεά ςξσ 

Αλέναμδοξσ       Πάμςξσ. Από ςξ 1989, ρύμ-

τχμα με ςξ Ποξεδοκό Διάςαγμα 377/89, η 

υξλή μεςξμξμάρςηκε ρε «Πάμςειξ Παμεπιρςή-

μιξ Κξιμχμικώμ και Πξλιςικώμ Δπιρςημώμ». ήμεοα τξιςξύμ πεοίπξσ 8.000 τξιςη-

ςέπ. 

A΄. ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

Σξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ βοίρκεςαι επί ςηπ Λεχτόοξσ σγγοξύ 136, 176 71 Αθήμα 

(Fax 210-9223683, 210-9223690, e-mail: rector@panteion.gr). 
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Οι κςιοιακέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Παμςείξσ απξςελξύμςαι από ςοία μεγάλα κςίοια 

πξσ πεοικλείξμςαι από ςιπ ξδξύπ σγγοξύ, Υοαγκξύδη, Καοάγιχογα (Λαγξσμιςζή), 

Πάμςξσ και Παπαζαυαοίξσ. 

  

Παλαιό Κτίριο 

ςξ Ισόγειο βοίρκξμςαι η Βιβλιξθήκη, ςξ Σμήμα Αμαπαοαγχγήπ Δμςύπχμ, ςξ Αο-

υείξ και ςξ Κσλικείξ.  

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ 

 

Γεμικές πληροφορίες 

Ζ Βιβλιξθήκη – Τπηοερία Πληοξτό-

οηρηπ απξρκξπεί ρςημ κάλσφη, σ-

πξρςήοινη και ποξώθηρη ςχμ εκπαι-

δεσςικώμ και εοεσμηςικώμ δοαρςηοι-

ξςήςχμ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ 

καθώπ και ςχμ ασναμόμεμχμ απαιςή-

ρεχμ πληοξτόοηρηπ ςχμ μελώμ ςξσ.  

Δίμαι μια ρύγυοξμη σπηοερία ποξρα-

μαςξλιρμέμη ρςη παοξυή πξιξςικώμ 

σπηοεριώμ μέρχ ςηπ αμάπςσνηπ και 

υοήρηπ ςχμ ρύγυοξμχμ ςευμξλξγι-

κώμ πληοξτόοηρηπ.     

 

Ζ Βιβλιξθήκη είμαι αμξικςήπ ποόρβαρηπ και υοήρη ςηπ μπξοξύμ μα κάμξσμ όλα ςα 

μέλη ςηπ Παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ και ςξ εσούςεοξ κξιμό. Ωρςόρξ, μόμξ όρξι 

έυξσμ ρυέρη με ςξ Πάμςειξ μπξοξύμ μα γίμξσμ μέλη ςηπ Βιβλιξθήκηπ απξκςώμςαπ 

Κάοςα Βιβλιξθήκηπ. Για ςημ έκδξρή ςηπ ξ εμδιατεοόμεμξπ ποξρκξμίζει μια τχςξ-

γοατία, ςξ βιβλιάοιξ ρπξσδώμ και ρσμπληοώμει μια «Αίςηρη Δγγοατήπ Μέλξσπ».  

 
Πού βρίσκεται η Βιβλιοθήκη ; 

Από ςξ Μάοςιξ ςξσ 1998 η Βιβλιξθήκη ρςεγάζεςαι ρςξ ιρόγειξ ςξσ κεμςοικξύ, μεξ-

κλαρικξύ κςιοίξσ ςξσ παμεπιρςημίξσ και εκςείμεςαι ρε ςέρρεοα επίπεδα. 
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Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης 

Ζ ρσλλξγή ςηπ Βιβλιξθήκηπ καλύπςει ςξ εσού επιρςημξμικό πεδίξ ςχμ κξιμχμικώμ 

και πξλιςικώμ επιρςημώμ: τιλξρξτία, φσυξλξγία, κξιμχμιξλξγία, πξλιςική επιρςή-

μη, ξικξμξμία, δίκαιξ, διξίκηρη και ξογάμχρη, ιρςξοία, λξγξςευμία. Απξςελείςαι 

από σλικό διατόοχμ ειδώμ και ρε πξικίλεπ μξοτέπ:  

 

 70.000 ςόμξσπ βιβλίχμ πξσ είμαι καςαλξγξγοατημέμξι και αμαζηςήριμξι 
μέρχ ςξσ OPAC.  

 763 ςίςλξσπ πεοιξδικώμ από ςα ξπξία 547 είμαι εμεογέπ ρσμδοξμέπ.  

 πεοιρρόςεοα από 10.000 ηλεκςοξμικά πεοιξδικά μέρχ ςξσ HEAL Link.  

 Online βάρειπ δεδξμέμχμ (PsycInfo, ECONLIT, DSI Campus Solution, Web of 
Science, NBER Campus Solution, RefWorks, ΥΔΚ, κ.ά.).  

 450 ςίςλξσπ παμεπιρςημιακώμ ρημειώρεχμ. 

 900 διδακςξοικέπ διαςοιβέπ. 

 3.000 ρπάμια βιβλία 

 Και ακόμα: cds κλαρικήπ μξσρικήπ, CD-ROM εκπαιδεσςικξύ και βιβλιξγοα-
τικξύ σλικξύ, υάοςεπ, VHS και DVDs με κλαρικέπ κιμημαςξγοατικέπ ςαιμί-
επ.  

Ζ αμαζήςηρηπ ςξσ σλικξύ γίμεςαι μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξύ καςαλόγξσ ςηπ Βιβλιξθή-

κηπ (OPAC). 

 

Προσφερόμεμες υπηρεσίες 

Ζ Βιβλιξθήκη παοέυει ρςξσπ υοήρςεπ έμα ρύμξλξ σπηοεριώμ πξσ ρςξυεύξσμ ρςημ 

αμαζήςηρη, ςη  υοήρη, ςημ ποόρβαρη ρε πληοξτξοιακό σλικό και πηγέπ : 

 

Αμαζήςηρη ρςξμ Καςάλξγξ. Ο Καςάλξγξπ πεοιέυει ςξ σλικό (βιβλία, πεοιξδικά, ξ-

πςικξακξσρςικό σλικό, διαςοιβέπ, κ.ά.) ςηπ Βιβλιξθήκηπ. Ζ αμαζήςηρη γίμεςαι με 

διατόοξσπ ςοόπξσπ (με επώμσμξ ρσγγοατέα, ςίςλξ, θέμα ή ρσμδσαρμό ασςώμ). 

 

Δαμειρμόπ και κοαςήρειπ. Σα μέλη ςη μπξοξύμ μα δαμειρςξύμ σλικό ετόρξμ έυξσμ 

Κάοςα Βιβλιξθήκηπ. Σξ σλικό ποέπει μα επιρςοέτεςαι χπ ςημ ημεοξμημία πξσ αμα-

γοάτεςαι πάμχ ρςξ βιβλίξ και τσρικά ρςημ καςάρςαρη πξσ παοαλαμβάμεςαι. Τ-
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πάουει η δσμαςόςηςα κοαςήρεχμ για σλικό πξσ είμαι ήδη δαμειρμέμξ. 

 

Διαδαμειρμόπ. Ζ Βιβλιξθήκη μπξοεί μα ζηςήρει σλικό (βιβλία, άοθοα πεοιξδικώμ) 

από άλλεπ σπηοερίεπ ετόρξμ δεμ σπάουξσμ ρςημ ςξπική ρσλλξγή.  

 

Πληοξτξοιακό Σμήμα. Οι σπξλξγιρςέπ ςξσ Πληοξτξοιακξύ ςμήμαςξπ είμαι διαθέ-

ριμξι ρςα μέλη για αμαζήςηρη ρε βάρειπ δεδξμέμχμ και ηλεκςοξμικά πεοιξδικά ςηπ 

HEAL Link, ρςα ξπξία έυει ρσμδοξμή η Βιβλιξθήκη, αλλά και ρςξ Διαδίκςσξ και 

ρςημ Χητιακή Βιβλιξθήκη «Πάμδημξπ». 

 

εμιμάοια. Κάθε υοόμξ ςξ Σμήμα διξογαμώμει, ρε ρσμεογαρία με ςη Βιβλιξθήκη,  

εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια για ςξσπ ποχςξεςείπ τξιςηςέπ και για ςμήμαςα ποξπςσυια-

κώμ και μεςαπςσυιακώμ  τξιςηςώμ με ρςόυξ ςημ ενξικείχρη με ςξ σλικό και ςιπ σ-

πηοερίεπ ςηπ Βιβλιξθήκηπ  

 

Είδη και περιεχόμενο ζεμιναρίων: 

 Διραγχγή ρςη υοήρη ςηπ Βιβλιξθήκηπ 

 

Απεσθύμεςαι καςαουήμ ρςξσπ ποχςξεςείπ τξιςηςέπ με ρςόυξ ςημ 

ενξικείχρή ςξσπ με ςη Βιβλιξθήκη χπ ρύμξλξ σλικξύ, ξογάμχ-

ρηπ και διαθέριμχμ σπηοεριώμ. Διδική έμταρη δίδεςαι ρςημ εκ-

μάθηρη ςξσ ςοόπξσ έοεσμαπ ςξσ ασςξμαςξπξιημέμξσ καςαλόγξσ 

(OPAC) με ρςόυξ ςημ επιςσυή αμάκςηρη ςξσ διαθέριμξσ σλικξύ. 

Ποξρτέοξμςαι ρσμήθχπ ρςημ αουή κάθε ακαδημαψκήπ υοξμιάπ 

καςόπιμ ρσμμεμξήρεχπ με ςα ακαδημαψκά ςμήμαςα. Για ςξσπ 

τξιςηςέπ ξοιρμέμχμ ςμημάςχμ η παοακξλξύθηρη ςξσ ρεμιμαοί-

ξσ έυει εμςαυθεί ρςξ ποόγοαμμα ρπξσδώμ. Με ρςόυξ ςη δια-

ρτάλιρη ςηπ παοακξλξύθηρηπ ςξσ ρεμιμαοίξσ από όλα ςα εμδι-

ατεοόμεμα μέλη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ, ςξ ρεμιμάοιξ 

θα παοέυεςαι καθ' όλη ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ ρύμτχμα με ςξ 

ποόγοαμμα πξσ αμακξιμώμει η Βιβλιξθήκη. 

 

 

 Διραγχγή ρςη υοήρη ςχμ ηλεκςοξμικώμ πηγώμ πληοξτόοηρηπ 

 

Πεοιλαμβάμει πεοιήγηρη ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Βιβλιξθήκηπ με 

http://library.panteion.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targets.egw
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ρςόυξ ςημ ενξικείχρη με ςξμ ςοόπξ ξογάμχρηπ και υοήρηπ ςχμ 

ηλεκςοξμικώμ πηγώμ πληοξτόοηρηπ. Απεσθύμεςαι ρε όλα ςα 

μέλη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ.  

 

 Δκπαίδεσρη ρςη υοήρη βάρεχμ δεδξμέμχμ ή άλλχμ πληοξτξ-

οιακώμ εογαλείχμ 

 

Ποξρτέοεςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδώμ (ποξ-

πςσυιακώμ και μεςαπςσυιακώμ) ςχμ ακαδημαψκώμ ςμημάςχμ και 

ατξοά ρςημ εκμάθηρη ςξσ ςοόπξσ έοεσμαπ και υοήρηπ βάρεχμ 

δεδξμέμχμ πξσ επιλέγξμςαι ρύμτχμα με ςιπ πληοξτξοιακέπ 

αμάγκεπ ενειδικεσμέμχμ γμχρςικώμ πεδίχμ. Δπί ςξσ παοόμςξπ 

παοέυεςαι καςόπιμ ρσμεμμξήρεχπ με διδάρκξμςεπ ςξσ Σμήμα-

ςξπ. 

 

 

Τπηοερίεπ ποξπ άςξμα με μειχμέμη ή καθόλξσ όοαρη. Οι τξιςηςέπ με ποξβλήμαςα 

όοαρηπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ςξ ειδικό λξγιρμικό σπξλξγιρςώμ για αμά-

γμχρη ρε μεγέθσμρη ή εκςύπχρη σλικξύ (π.υ. παμεπιρςημιακώμ ρημειώρεχμ) ρε 

γοατή Braille. 

 

Υχςξςσπίεπ. Ζ Βιβλιξθήκη διαθέςει δύξ τχςξςσπικά μηυαμήμαςα για τχςξςύπηρη 

απξκλειρςικά σλικξύ ςηπ ςξπικήπ ρσλλξγήπ.   

 

Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης 

Ζ Βιβλιξθήκη έυει δημιξσογήρει μια πύλη ποόρβαρηπ για ςιπ σπηοερίεπ και ςξ σλι-

κό ςηπ πξσ είμαι η ιρςξρελίδα ςηπ http://library.panteion.gr . ε ασςή μπξοείςε μα 

βοείςε:  

 

 Πληοξτξοίεπ για ςξ χοάοιξ, ςξ ποξρχπικό, ςξσπ υώοξσπ, ςιπ ρσλλξγέπ, 

μέα και αμακξιμώρειπ, κ.ά.  

 Πληοξτξοίεπ για ςιπ σπηοερίεπ: Δαμειρμό, διαδαμειρμόπ, εκπαιδεσςικά ρε-

μιμάοια, αρύομαςξ δίκςσξ, βιβλιξγοατικό δελςίξ, σπηοερίεπ ποξπ ΑμΔΑ, 

κ.ά. 

 Δσμαςόςηςεπ επικξιμχμίαπ : μέρχ τξομώμ επικξιμχμίαπ και ηλεκςοξμικξύ 

ςαυσδοξμείξσ.  
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 Δσμαςόςηςα αμαζήςηρηπ ρςιπ πηγέπ: Καςάλξγξπ ςηπ βιβλιξθήκηπ (OPAC), 

Βιβλιξγοατικέπ βάρειπ δεδξμέμχμ (ECONLIT, NBER, DSI, PsycInfo, 

International Political Science Abstracts, Westlaw, Dissertation Abstracts,  

Scopus, κ.ά.), Ζλεκςοξμικά βιβλία και πεοιξδικά (HEAL Link, JSTOR), σλ-

λξγικξί καςάλξγξι βιβλιξθηκώμ (ΕΔΥΤΡΟ), Φοήριμεπ διεσθύμρειπ ρςξ Δια-

δίκςσξ, κ.ά. 

 

Χηφιακή Βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟ 

Ζ Βιβλιξθήκη ςξσ Παμεπιρςημίξσ δίμει ςη δσμαςόςηςα ρςξ διδακςικό και εοεσμηςικό 

ποξρχπικό ςξσ μα καςαθέρει φητιακό σλικό με ρκξπό ςη διάδξρη και ποξώθηρη 

ςηπ επιρςημξμικήπ έοεσμαπ.  Ασςό γίμεςαι μέρχ ςηπ Χητιακήπ Βιβλιξθήκηπ ΠΑΝ-

ΔΖΜΟ (ΠΑΝςειακέπ ΔΖΜΟιεύρειπ). Σξ σλικό ασςό πεοιλαμβάμει, για ςημ ώοα, ςιπ 

παμεπιρςημιακέπ ρημειώρειπ, ςιπ μεςαπςσυιακέπ εογαρίεπ και ςιπ διδακςξοικέπ δια-

ςοιβέπ. Δίμεςαι ποόρβαρη ρςξ πλήοεπ κείμεμξ ςξσ σλικξύ, παοέυξμςαπ έςρι ςη δσ-

μαςόςηςα ρςξσπ δημιξσογξύπ μα διαδώρξσμ ςα απξςελέρμαςα ςηπ έοεσμάπ ςξσπ 

ρςημ ςξπική, εθμική ή διεθμή κξιμόςηςα. Σξ πεοιευόμεμξ ςξσ ΠΑΝΔΖΜΟΤ είμαι δια-

θέριμξ μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ρςη διεύθσμρη  http://library.panteion.gr/pandemos  

 

 

Δπικοιμωμία με τη Βιβλιοθήκη 
Πάμςειξμ Παμεπιρςήμιξ. Βιβλιξθήκη  - Τπηοερία Πληοξτόοηρηπ. 

Λεχτ. σγγοξύ 136,  176 71 Καλλιθέα 

 
Σηλέτχμξ: 210-9201001, Fax: 210-9248774 

Ζλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ: libp@panteion.gr , URL: http://library.panteion.gr 
 

Ώρες λειτουργίας: 
Καθημεοιμά, εκςόπ αββάςξσ, Κσοιακήπ και επιρήμχμ αογιώμ: 

Δεσςέοα—Παοαρκεσή 8:00 π.μ. - 8:00 μ.μ. 
 

Μεςά ςξ ςέλξπ ςηπ ενεςαρςικήπ πεοιόδξσ, και ςημ πεοίξδξ ςχμ εξοςώμ ςχμ Φοι-
ρςξσγέμμχμ και ςξσ Πάρυα ςξ χοάοιξ ςηπ Βιβλιξθήκηπ είμαι: 

Δεσςέοα—Παοαρκεσή 8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. 
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ςξμ Α΄ Όροφο βοίρκξμςαι η Ποσςαμεία και η Αμςιποσςαμεία, η Αίθξσρα ςελεςώμ, 
η Διεύθσμρη Ποξρχπικξύ (ςηλ. 210-9201021), ςξ Σμήμα Ποχςξκόλλξσ-Διεκπεοαίχ-
ρηπ και Αουείξσ (ςηλ. 210-9201344), η Γοαμμαςεία σγκλήςξσ και η Γοαμμαςεία 
Ποσςαμικξύ σμβξσλίξσ (ςηλ. 210-9201011), και ςξ Σμήμα Δημξρίχμ και Διεθμώμ 
υέρεχμ (ςηλ. 210-9201338). 

 

ςξμ Β΄ και Γ΄ Όροφο βοίρκξμςαι όλεπ ξι Γραμματείες ςχμ 9 Σμημάςχμ πξσ λει-

ςξσογξύμ ρςξ Παμεπιρςήμιξ. ςιπ Γοαμμαςείεπ ςχμ Σμημάςχμ γίμξμςαι ξι εγγοατέπ 

ςχμ ποχςξεςώμ τξιςηςώμ. Κάθε Σμήμα αμακξιμώμει ςιπ ημέοεπ και ώοεπ εγγοατήπ 

ςχμ ποχςξειραγξμέμχμ τξιςηςώμ ρςξ πλαίριξ ςηπ ποξθερμίαπ πξσ αμακξιμώμει ςξ 

Τπξσογείξ Παιδείαπ. Οι εγγοατέπ ςχμ τξιςηςώμ ειδικώμ καςηγξοιώμ γίμξμςαι με 

βάρη ςα δικαιξλξγηςικά, ςιπ διαδικαρίεπ και ςιπ ποξθερμίεπ πξσ ποξβλέπξμςαι από 

ςξ μόμξ. Δπίρηπ, ρςιπ Γοαμμαςείεπ εκδίδξμςαι πιρςξπξιηςικά, αμςίγοατα πςσυίχμ, 

δελςία ειριςηοίχμ, απλέπ βεβαιώρειπ. Ακόμη, δίδξμςαι πληοξτξοίεπ για ςιπ καςα-

ςακςήοιεπ ενεςάρειπ πςσυιξύυχμ άλλχμ Παμεπιρςημίχμ ή Σ.Δ.Ι. Σέλξπ, ρςιπ Γοαμ-

μαςείεπ διενάγεςαι και ξ έλεγυξπ ςχμ πςσυίχμ για ςημ αμακήοσνη και ξοκχμξρία 

ςχμ πςσυιξύυχμ. 

 

Οι Γοαμμαςείεπ είμαι αμξιυςέπ για ςξ κξιμό κάθε Σοίςη και Πέμπςη, από ςιπ 10.00 

έχπ ςιπ 13.00. Διδικόςεοα, η Γοαμμαςεία ςξσ Σμήμαςξπ Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και 

Πξλιςιρμξύ βοίρκεςαι ρςξμ ςοίςξ όοξτξ (ςηλ. 210-9201062, 210-9201429, fax 210-

9220832, e-mail: emme@panteion.gr). 

 

Δκςόπ από ςιπ Γοαμμαςείεπ ςχμ Σμημάςχμ, ρςξμ Γ΄ όοξτξ βοίρκεςαι ςξ Σμήμα Διε-

θμώμ υέρεχμ και Δσοχπαψκώμ πξσδώμ (σπεύθσμξ για ςα ποξγοάμμαςα Jean 

Monnet και Socrates – Erasmus. Σηλ. 210-9201483 και 210-9224965), ςξ Σμήμα Παμε-

πιρςημιακώμ Δκδόρεχμ (ςηλ. 210-9201423), η Διεύθσμρη Μηυαμξογάμχρηπ (ςηλ. 210-

9201472), ξι Οικξμξμικέπ Τπηοερίεπ (ςηλ. 210-9201076), και ςξ Κέμςοξ Δπαγγελμαςι-

κήπ Καςάοςιρηπ. Σξ Κέμτρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημί-

ξσ ιδούθηκε με βάρη ςημ από 26/10/94 απόταρη ςηπ σγκλήςξσ ςξσ Παμεπιρςημί-

ξσ (ςηλ. 210-9201056). Έυει πιρςξπξιηθεί από ςξ Δθμικό Κέμςοξ Πιρςξπξίηρηπ χπ 

Κ.Δ.Κ. Πεοιτεοειακήπ Δμβέλειαπ, ρςα πιξ κάςχ θεμαςικά πεδία: 

 

 Δπαγγέλμαςα Πεοιβάλλξμςξπ 

 Δπαγγέλμαςα Τγείαπ και Ποόμξιαπ 

 Δπαγγέλμαςα Πξλιςιρμξύ και Αθληςιρμξύ, ΜΜΔ και Δπικξιμχμιώμ 

 Δπαγγέλμαςα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ 
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 Δπαγγέλμαςα Πληοξτξοικήπ 

 Δπαγγέλμαςα Σξσοιρςικά και Παοξυήπ Τπηοεριώμ. 

 

Απξκλειρςικόπ ρκξπόπ ςξσ Κ.Δ.Κ. είμαι η σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ ρσμευιζόμεμηπ 

επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ. Σα ποξγοάμμαςα απεσθύμξμςαι είςε ρε άμεογξσπ πςσ-

υιξύυξσπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ μαπ, καθώπ και άλλχμ ΑΔΙ και ΣΔΙ, είςε ρε εογαζόμε-

μξσπ- ρςελέυη επιυειοήρεχμ, καθώπ και η αμάληφη ρσματώμ ή σπξρςηοικςικώμ χπ 

ποξπ ςξ αμςικείμεμξ ασςό δοαρςηοιξςήςχμ (έοεσμεπ, μελέςεπ, ρσμέδοια) ρςα γμχ-

ρςικά πεδία πξσ καλύπςξμςαι εοεσμηςικά και διδακςικά από όλα ςα Σμήμαςα ςξσ 

Παμεπιρςημίξσ. Δπίρηπ, ςξ Κ.Δ.Κ. αμαλαμβάμει ςξ ρυεδιαρμό και ςημ σλξπξίηρη 

ποξγοαμμάςχμ καςάοςιρηπ πξσ αμαςίθεμςαι από ςοίςξσπ τξοείπ ρςξ Παμεπιρςήμιξ 

(Δπιυειοήρειπ, Δπιμεληςήοια). Ποξρευώπ, ποόκειςαι μα δοαρςηοιξπξιηθεί και ρςη 

μέοιμμα για ςημ επαγγελμαςική απξκαςάρςαρη ςχμ απξτξίςχμ ρεμιμαοίχμ ςξ 

Κ.Δ.Κ καθώπ και ρςξ Γοατείξ Διαρύμδερηπ μπξοξύμ μα απεσθύμξμςαι όρξι έυξσμ 

παοακξλξσθήρει ποξγοάμμαςα καςάοςιρηπ αμέογχμ, ώρςε μ’ αμαζηςήρξσμ πλη-

οξτξοίεπ για ςημ αγξοά εογαρίαπ. 

 

Νέα Πτέρυγα 

ςη Νέα Πςέοσγα (γσάλιμξ κςίοιξ) ρςεγάζξμςαι: ςξ Γραφείο Δημοσιευμάτωμ (ςηλ. 

210-9201393), ςξ Γραφείο Διασύμδεσης & ταδιοδρομίας, ςξ Κέμτρο Ευρωπαϊκής 

Σεκμηρίωσης, ςα Εργαστήρια Πληροφορικής και τατιστικής και η Επιτροπή Ερευ-

μώμ. Βοίρκξμςαι, επίρηπ, ξι αίθξσρεπ 108, 102, 209, 300, 301 και 302, όπχπ επί-

ρηπ και γοατεία καθηγηςώμ ςξσ Σμήμαςξπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ και ςξσ Γεμικξύ 

Σμήμαςξπ Δικαίξσ. 

 

Διδικόςεοα, ςξ Γραφείο Διασύμδεσης & ταδιοδρομίας (ςηλ. 210-9201098, 210-

9201097, e-mail:grafstad@panteion.gr) άουιρε μα λειςξσογεί ςξ 1994 και είμαι ςξ 

ποώςξ πξσ λειςξύογηρε ρςα Δλλημικά Ιδούμαςα Αμώςαςηπ Δκπαίδεσρηπ. Δημιξσο-

γήθηκε ςξ επςέμβοιξ ςξσ 1993 ρςξ πλαίριξ ςηπ ποόςαρηπ για ςξ ποόγοαμμα 

―ΤΝΔΔΖ Α.Δ.Ι./Σ.Δ.Ι. - ΔΠΙΦΔΙΡΖΔΩΝ‖ ςξσ Δσοχπαψκξύ Κξιμξςικξύ Σαμείξσ. 

κξπόπ ςξσ είμαι η ρύμδερη ςηπ παοαγχγήπ με ςημ εκπαίδεσρη, ςξσ Παμεπιρςημίξσ 

με ςημ αγξοά εογαρίαπ ποξκειμέμξσ μα εναρταλιρςεί η καλύςεοη δσμαςή απξοοό-

τηρη ςχμ απξτξίςχμ ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ. Δίμαι ξσριαρςικά έμα κέμςοξ 

εμημέοχρηπ για εκπαιδεσςικά και εογαριακά θέμαςα, ρςξ ξπξίξ ποόρβαρη έυξσμ 

όλξι ξι τξιςηςέπ και απότξιςξι ςξσ Παμεπιρςημίξσ. Οι τξιςηςέπ μπξοξύμ μα πά-

οξσμ πληοξτξοίεπ για ποξρτεοόμεμεπ θέρειπ εογαρίαπ, για μεςαπςσυιακέπ ρπξσ-
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δέπ και για σπξςοξτίεπ. Δπίρηπ, μπξοξύμ μα κάμξσμ υοήρη ςηπ σπηοερίαπ επαγ-

γελμαςικξύ και εκπαιδεσςικξύ ποξραμαςξλιρμξύ. 

 

Σξ Γοατείξ Διαρύμδερηπ είμαι ρςελευχμέμξ με σμβξύλξσπ ςαδιξδοξμίαπ και α-

πξςελεί ξσριαρςικά έμα κέμςοξ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ρυεςικώμ με ςημ απαρυό-

ληρη, ςη μεςαπςσυιακή εκπαίδεσρη, ςιπ σπξςοξτίεπ και ςη ρσμευιζόμεμη εκπαίδεσ-

ρη/καςάοςιρη. 

 

Σξ Γοατείξ παοέυει ςιπ παοακάςχ σπηοερίεπ: 

 

 σμβξσλεσςική σπξρςήοινη ρε θέμαςα ρςαδιξδοξμίαπ. 

 σμβξσλεσςική σπξρςήοινη ρε θέμαςα εκπαίδεσρηπ. 

 Πληοξτόοηρη ρε ηλεκςοξμική και έμςσπη μξοτή για ποξγοάμμαςα μεςα-

πςσυιακώμ ρπξσδώμ, σπξςοξτίεπ, επιυειοήρειπ/ξογαμιρμξύπ και ρσμευι-

ζόμεμη εκπαίδεσρη/καςάοςιρη. 

 Αμαζήςηρη θέρεχμ εογαρίαπ 

 Διξογάμχρη διαλένεχμ και ρεμιμαοίχμ. 

 Διξογάμχρη εκδηλώρεχμ όπχπ ξι «Ζμέοεπ ςαδιξδοξμίαπ». 

 

 

Σξ Κέμτρο Ευρωπαϊκής Σεκμηρίωσης (ςηλ. 210-9201602) δημιξσογήθηκε ςξ 1992 

και έυει χπ αμςικειμεμικό ρςόυξ ςημ ποόρβαρη ςξσ παμεπιρςημιακξύ κξιμξύ ρςημ 

πληοξτόοηρη ρυεςικά με ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη και ςιπ πξλιςικέπ ςηπ ρε ενειδικεσ-

μέμα εσοχπαψκά θέμαςα (επίρημεπ εκδόρειπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ). 

 

Νέο Κτίριο 

ςξ Νέξ Κςίοιξ βοίρκξμςαι ςα αμτιθέαςοα A1, A2, A3 και ―άκη Καοάγιχογα». ςξ 

ίδιξ κςίοιξ ρςεγάζξμςαι ακόμη ξι αίθξσρεπ Α1-Α4, Β1-Β5 και Γ1-Γ6, και γοατεία 

καθηγηςώμ από διάτξοα Σμήμαςα. Σα γοατεία ςχμ Καθηγηςώμ ςξσ Σμήμαςξπ   

ΔΜΜΔ βοίρκξμςαι ρςξμ 3ξ και 4ξ όοξτξ. Δπίρηπ, ρςξ κςίοιξ ασςό ρςεγάζεςαι η Τ-

πηρεσία Υοιτητικής Μέριμμας, ςξ Ιατρείο, η Τγειομομική Περίθαλψη, ςα Εργαστή-

ρια Πληροφορικής και η Επιτροπή Ερευμώμ. 

 

ςξμ ημιώοξτξ ςξσ μέξσ κςιοίξσ βοίρκεςαι ςξ Εργαστήριο Νέωμ Σεχμολογιώμ ςξσ 

Σμήμαςόπ, εμώ ρςξμ 7ξ όοξτξ άουιρε ςη λειςξσογία ςξσ από ςξ εαοιμό ενάμημξ ςηπ 

ακαδημαψκήπ υοξμιάπ 2000-2001 ςξ Ραδιοφωμικό τούμτιο ςξσ Σμήμαςξπ. 
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Διδικόςεοα: 

 

Ζ Υοιτητική Μέριμμα: κξπόπ ςηπ τξιςηςικήπ μέοιμμαπ είμαι η ποξρτξοά εσκαι-

οιώμ και διεσκξλύμρεχμ ρςη ρπξσδάζξσρα μεξλαία για ςη βελςίχρη ςχμ βιξςικώμ 

ρσμθηκώμ ςηπ, ςημ φσυαγχγία και ςημ ποξαγχγή ςηπ κξιμχμικήπ και πμεσμαςικήπ 

μόοτχρηπ ςχμ τξιςηςώμ (μόμξπ 1268 ςξσ 1982 για ςξμ εκδημξκοαςιρμό ςηπ αμώ-

ςαςηπ παιδείαπ). Γεμικά ξι παοξυέπ ποξπ ςξσπ τξιςηςέπ μπξοξύμ μα υχοιρςξύμ ρε 

δύξ βαρικέπ καςηγξοίεπ: α) ε ασςέπ πξσ ιρυύξσμ υχοίπ διακοίρειπ, αοκεί μα σ-

πάουει η τξιςηςική ιδιόςηςα, η ξπξία απξκςάςαι με ςημ είρξδξ ρςα αμώςαςα εκπαι-

δεσςικά ιδούμαςα και λήγει με ςημ απξτξίςηρη ή με ςημ αμαρςξλή ςηπ. Δδώ εμςάρ-

ρεςαι η υξοήγηρη δχοεάμ ςχμ επιρςημξμικώμ ρσγγοαμμάςχμ και ξι διεσκξλύμρειπ 

ρςα μέρα μαζικήπ μεςατξοάπ, καθώπ και ρςα μέρα για ςημ πξλιςιρςική καλλιέογεια 

και φσυαγχγία ςχμ τξιςηςώμ, καθώπ επίρηπ και η αμαβξλή καςάςανηπ ρςιπ Έμξ-

πλεπ Δσμάμειπ για ςξσπ άοοεμεπ τξιςηςέπ, και β) Οι παοξυέπ πξσ δίμξμςαι με βάρη 

ξοιρμέμα κοιςήοια ςα ξπξία ρςξ ρύμξλό ςξσπ ρσμδέξμςαι με ςημ τξιςηςική ζχή. 

 

Ζ Τγειομομική Περίθαλψη: Τγειξμξμική πεοίθαλφη (ιαςοξταομακεσςική και μξ-

ρξκξμειακή) δικαιξύμςαι ξι ποξπςσυιακξί και μεςαπςσυιακξί τξιςηςέπ ςξσ Παμεπι-

ρςημίξσ, ημεδαπξί, ξμξγεμείπ και αλλξδαπξί, για διάρςημα ίρξ ποξπ ςημ ελάυιρςη 

ποξβλεπόμεμη διάοκεια ρπξσδώμ ςξσ Σμήμαςόπ ςξσπ, ποξρασναμόμεμξ καςά ςξ ή-

μιρσ. Ζ σγειξμξμική πεοίθαλφη κας' αουάπ αματέοεςαι ρ' όλξσπ ςξσπ τξιςηςέπ, με 

μόμξ κοιςήοιξ, για ξοιρμέμεπ παοξυέπ, ςξ εάμ καλύπςξμςαι από άλλξμ αρταλιρςι-

κό τξοέα. ςξσπ τξιςηςέπ υξοηγείςαι ςξ Υξιςηςικό Βιβλιάοιξ Πεοίθαλφηπ και η πε-

οίθαλφη καλύπςει: μξρξκξμειακή ενέςαρη και πεοίθαλφη, ξδξμςιαςοική πεοίθαλ-

φη, ταομακεσςική, ςξκεςξύπ, ξοθξπεδικά είδη, όπχπ ξοίζεςαι ρςξ Π.Δ. 327/1983. 

 

Σξ Σμήμα Υξιςηςικήπ Μέοιμμαπ και η Τγειξμξμική Τπηοερία ςξσ Παμςείξσ Παμεπι-

ρςημίξσ ρςεγάζξμςαι ρςξ ιρόγειξ ςξσ Νέξσ Κςιοίξσ (ςηλ. 210-9201141). Σξ Ιαςοείξ 

λειςξσογεί καθημεοιμά από 8.00-14.00 (ςηλ. 210-9201647). 

 

Β΄. ΣΔΓΑΗ 

Ζ Υξιςηςική Δρςία ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ ρςεγάζεςαι ρε ιδιόκςηςξ ακίμηςξ επί 

ςηπ ξδξύ . Καοάγιχογα 15-17 και έυει δσμαςόςηςα ρςέγαρηπ 148 τξιςηςώμ. Άλλξι 
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δικαιξύυξι ρςεγάζξμςαι ρε νεμξδξυεία. Ζ Δρςία διαθέςει υώοξ αμαφσυήπ ρςξμ η-

μιώοξτξ, εμώ ρςξ ιρόγειξ λειςξσογεί ςξ Δρςιαςόοιξ (δεπ ρίςιρη).  

 

Δικαίχμα ρςέγαρηπ έυξσμ ξι ποξπςσυιακξί τξιςηςέπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ ξι ξπξίξι 

δεμ διαθέςξσμ ιδιόκςηςη καςξικία ρςξ Νξμό Αςςικήπ και ςξ ξικξγεμειακό ςξσπ ειρό-

δημα είμαι υαμηλόςεοξ από ςξ όοιξ πξσ ποξρδιξοίζεςαι κάθε ακαδημαψκό έςξπ, 

αμάλξγα με ςξμ αοιθμό ςχμ αιςήρεχμ για ρςέγαρη. 

 

Δικαιολογητικά: Κάθε υοόμξ σπξβάλλξμςαι ρςξ Σμήμα Υξιςηςικήπ Μέοιμμαπ ςα κα-

ςχςέοχ: α) Αίςηρη, β) Βεβαίχρη από ςη Γοαμμαςεία ςξσ Σμήμαςξπ, γ) Πιρςξπξιηςι-

κό ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, δ) Δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86, όςι δεμ διαθέςξσμ ιδιό-

κςηςη καςξικία ρςξ Νξμό Αςςικήπ, ε) Δκκαθαοιρςικό ρημείχμα ςηπ Δτξοίαπ ςξσ έ-

ςξσπ πξσ σπξβάλλεςαι η αίςηρη, και ρς) Άλλα ρςξιυεία (π.υ. αλλξδαπξί, παιδί πξ-

λύςεκμηπ ξικξγέμειαπ κ.λπ.). 

 

Όλεπ ξι απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ και πεοιρρόςεοεπ λεπςξμέοειεπ δίμξμςαι από ςξ 

Σμήμα Υξιςηςικήπ Μέοιμμαπ (Ιρόγειξ Νέξσ Κςιοίξσ, ςηλ. 210-9201141, ώοεπ σπξδξ-

υήπ Σοίςη και Πέμπςη 10.00-13.00). 

 

Γ΄. ΙΣΙΗ 

Ζ παοξυή δχοεάμ γεσμάςχμ ρςξ ερςιαςόοιξ λειςξσογεί ρςξ πλαίριξ ςηπ Υξιςηςικήπ 

Δρςίαπ ςξσ παμεπιρςημίξσ, με κοιςήοια ςημ αςξμική και ξικξγεμειακή ξικξμξμική 

καςάρςαρη ςχμ τξιςηςώμ. Δχοεάμ ρίςιρη δικαιξύμςαι δηλαδή, ξι τξιςηςέπ ςχμ ξ-

πξίχμ ξι γξμείπ ή κηδεμόμεπ διαμέμξσμ μακοιά από ςημ έδοα ςξσ Παμεπιρςημιακξύ 

Σμήμαςξπ ρςξ ξπξίξ τξιςξύμ και ςχμ ξπξίχμ ςξ καθαοό εςήριξ ξικξγεμειακό ειρό-

δημα δεμ σπεοβαίμει ςξ όοιξ, ςξ ξπξίξ ποξρδιξοίζεςαι ρςξ άο. 8 ςξσ Π.Δ. 387/83. 

 

Σξ ρσρρίςιξ παοέυεςαι ρςξ Δρςιαςόοιξ ςξσ παμεπιρςημίξσ, ξδόπ . Καοάγεχογα 

15-17, όλεπ ςιπ ημέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ και από 15 επςεμβοίξσ κάθε ακαδημαψκξύ 

έςξσπ έχπ ςημ 30η Ιξσμίξσ ςξσ επόμεμξσ, με εναίοερη ςιπ διακξπέπ ςχμ Φοιρςξσ-

γέμμχμ και ςξσ Πάρυα, και πεοιλαμβάμει δύξ γεύμαςα (μερημέοι - βοάδσ) και 

ποχιμό. 
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Δ΄. ΑΛΛΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Δ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ 

 

 

Παμεπιστημιακός Αθλητισμός 

 

Σξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ εμδιατέοεςαι και μεοιμμά για ςξμ αθληςιρμό και ςα ρπξο. 

Σξ παμεπιρςήμιξ διαθέςει έμα Γσμμαρςήοιξ όπξσ όλξι ξι τξιςηςέπ και τξιςήςοιεπ 

έυξσμ ςη δσμαςόςηςα, αμάλξγα με ςιπ επιδόρειπ ςξσπ και ςη διάθερή ςξσπ μα μεςέ-

υξσμ ρε πξλλά αθληςικά ποξγοάμμαςα πξσ γίμξμςαι εκεί, κάςχ από ςημ επίβλεφη 

ειδικεσμέμχμ γσμμαρςώμ. Έςρι, ξι τξιςηςέπ μπξοξύμ μα μεςέυξσμ ρε αγώμεπ και 

ερχςεοικά ποχςαθλήμαςα για γσμμαρςική, Aerobics, βάοη, ςοένιμξ, ρκάκι, ελλη-

μικξύπ υξοξύπ κλπ. 

 

Οι τξιςηςέπ και τξιςήςοιεπ πξσ είμαι αθληςέπ ρςελευώμξσμ ςιπ αθληςικέπ ξμάδεπ 

ςξσ Παμςείξσ και μεςέυξσμ ρε Παμελλήμιξσπ τξιςηςικξύπ αγώμεπ διατόοχμ αθλη-

μάςχμ πξσ γίμξμςαι μεςανύ ΑΔΙ-ΣΔΙ, μεςέυξσμ ρε Παμεπιρςημιάδεπ ή άλλεπ διαπα-

μεπιρςημιακέπ αθληςικέπ ρσμαμςήρειπ πξσ γίμξμςαι ρςημ Δλλάδα αλλά και ρςξ ενχ-

ςεοικό. 

 

Σξ Γσμμαρςήοιξ βοίρκεςαι ρςημ ξδό Ιππώμακςξπ 36 ρςξ Ν. Κόρμξ (ςηλ. 210-

9025717). Οι εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ επίρηπ, μα εμημεοώμξμςαι και από ςιπ αμα-

κξιμώρειπ και ςα ποξγοάμμαςα πξσ αμαοςώμςαι ρςημ πιμακίδα αμακξιμώρεχμ πξσ 

βοίρκεςαι ρςη γχμία Πάμςξσ και Υοαγκξύδη, δίπλα από ασςέπ ςχμ Ξέμχμ Γλχρ-

ρώμ. Τπεύθσμξπ Καθηγηςήπ Υσρικήπ Αγχγήπ είμαι ξ κ. Φαοάλαμπξπ Μπίςρικαπ. 

 

 
Σμήμα Ξέμωμ Γλωσσώμ 

 

Οι τξιςηςέπ ςξσ Σμήμαςξπ Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ δεμ σπξυοεξύμςαι 

μα παοακξλξσθήρξσμ μαθήμαςα νέμηπ γλώρραπ ρςξ Σμήμα Ξέμχμ Γλχρρώμ. Για 

ςξσπ τξιςηςέπ ςχμ άλλχμ Σμημάςχμ ιρυύξσμ ςα παοακάςχ: 

 

ςξ Σμήμα Ξέμχμ Γλχρρώμ διδάρκξμςαι αγγλικά, γαλλικά, ιςαλικά και γεομαμικά. 

Για ςη λήφη ςξσ πςσυίξσ ςξσπ ξι τξιςηςέπ θα ποέπει μα γμχοίζξσμ επαοκώπ μία 

από ςιπ παοαπάμχ γλώρρεπ. Για ςξ λόγξ ασςό, καςά ςημ αουική ςξσπ εγγοατή, ξι 
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τξιςηςέπ δηλώμξσμ ςημ σπξυοεχςική νέμη γλώρρα πξσ επιλέγξσμ και έυξσμ ςη δσ-

μαςόςηςα μα ςημ αλλάνξσμ μόμξ μία τξοά. 

 

Υξιςηςέπ πξσ έυξσμ πςσυίξ νέμηπ γλώρραπ μπξοξύμ μα ζηςήρξσμ μα ςξσπ υξοηγη-

θεί ιρξςιμία και μα απαλλαγξύμ από ςημ εκμάθηρη ςηπ σπξυοεχςικήπ γλώρραπ. Σξ 

Σμήμα Ξέμχμ Γλχρρώμ βοίρκεςαι ρςημ ξδό Μαοαθχμξδοόμχμ και Φαςζξπξύλξσ 

(ςηλ. 210-9574842). 

 

Υοιτητικός υμδικαλισμός 

Οι εμδιατεοόμεμξι τξιςηςέπ δύμαμςαι μα εμςαυθξύμ ρε πξλιςικέπ ξμάδεπ (παοαςά-

νειπ), ξι ξπξίεπ έυξσμ χπ ρκξπό ςημ πξλιςικξπξίηρη ςχμ τξιςηςώμ ρύμτχμα με ςιπ 

ιδεξλξγικέπ ποξςιμήρειπ ςξσπ, ςη δοαρςηοιξπξίηρη ςχμ τξιςηςώμ για θέμαςα ή 

ποξβλήμαςα ςηπ εσούςεοηπ κξιμχμίαπ, αλλά και ςηπ παμεπιρςημιακήπ ζχήπ ειδικό-

ςεοα και, ςέλξπ, ςημ εκλξγή εκποξρώπχμ ςχμ τξιςηςώμ ρςα ρσλλξγικά όογαμα 

διξίκηρηπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ και ςχμ Σμημάςχμ ςξσ. 

 

ύμτχμα με ςξσπ παμεπιρςημιακξύπ καμξμιρμξύπ, ξι τξιςηςέπ διαθέςξσμ ιρυσοή 

εκποξρώπηρη ρςη Γεμική σμέλεσρη ςξσ Σμήμαςόπ ςξσπ (50% ςξσ αοιθμξύ ςχμ με-

λώμ ΔΔΠ), ρςη Γεμική σμέλεσρη ςξσ Σξμέα και ρςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςξσ Σμή-

μαςξπ. Δπίρηπ, δικαιξύμςαι εκποξρώπηρη ρςξ αμώςαςξ ρσλλξγικό όογαμξ διξίκη-

ρηπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ, ςη ύγκληςξ, ρε αοιθμό ίρξ με ςξμ αοιθμό ςχμ Σμημάςχμ 

(ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Παμςείξσ 9) και ρςξ Ποσςαμικό σμβξύλιξ (1). 
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ΦΙΙI. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΕΚΔΗΛΩΕΙ                    

[Εμδεικτική αμαφορά] 
 

 
 

Α. ΗΜΕΡΙΔΕ – ΤΜΠΟΙΑ – ΤΝΕΔΡΙΑ 

 
 

 

 ΤΜΠΟΙΟ «H κοίρη ςξσ Σύπξσ. Η δύρκξλη μεςάβαρη ρςη μέα φητιακή 

επξυή». [25-26 Μαΐξσ 2011] 

 

ςξ ρσμέδοιξ ενεςάρςη-

καμ ςα ζηςήμαςα πξσ 

θέςει η κοίρη ςξσ Σύ-

πξσ, ξι αιςίεπ πξσ ςα 

ποξκαλξύμ και κσοίχπ 

ξι ποξξπςικέπ πξσ δημι-

ξσογξύμςαι.  

 

Παοξσριάρςηκαμ ξι δια-

τξοεςικέπ ξπςικέπ ςχμ 

εμπλεκξμέμχμ ρςημ επι-

κξιμχμιακή και πληοξ-

τξοιακή διαδικαρία (ε-

πιυειοημαςίεπ, παοαγχ-

γξί πεοιευξμέμξσ, δια-

τημιρςέπ, κξιμό, εοεσ-

μηςική- ακαδημαψκή κξι-

μόςηςα). 
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 ΤΜΠΟΙΟ «Αμαζηςώμςαπ ςημ Δνίρχρη: Νξσπ, Δγκέταλξπ, σμπεοιτξ-

οά». [25-27 Υεβοξσαοίξσ 2010] 

 

 

Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ επιθσμώμςαπ μα τέοει 

ρε επατή τξιςηςέπ, εοεσμηςέπ και ςξ εσού κξιμό κξιμό με ςα μέα δεδξ-

μέμα πξσ ποξκύπςξσμ ρςξ υώοξ ςηπ Έοεσμαπ και ςηπ Δπικξιμχμίαπ ςχμ 

Νεσοξεπιρςημώμ, ςηπ Χσυξ-

λξγίαπ και ςηπ Χσυιαςοικήπ, 

ρσμδιξογάμχρε με ςξ μη κεο-

δξρκξπικό ξογαμιρμό CAID-

Κέμςοξ Κξιμχμίαπ, Δπιρςήμηπ 

& Σέυμηπ, ςοιήμεοξ σμπόριξ 

με θέμα «Αμαζηςώμςαπ ςημ Δ-

νίρχρη: Νξσπ, Δγκέταλξπ, 

σμπεοιτξοά». 

 

 

κξπόπ ςξσ σμπξρίξσ ήςαμ 

μα θέρει εοχςήμαςα πξσ ατξ-

οξύμ ςημ καθημεοιμή μαπ 

ζχή, μα αμαζηςήρει ςιπ απα-

μςήρειπ ςξσπ ρςιπ έοεσμεπ ςηπ 

Δπιρςήμηπ και μα αμιυμεύρει ςξμ ςοόπξ πξσ πιθαμά ξ Δγκέταλξπ, ξ 

Νξσπ και η σμπεοιτξοά μαπ αλληλξδιαπλέκξμςαι για μα δώρξσμ ρυήμα 

και μξοτή ρςξ ταιμόμεμξ «άμθοχπξπ» 

 

Με ςημ ατξομή και ςξμ ρυξλιαρμό επιρςημξμικώμ τιλμ πξσ ποξβλήθη-

καμ ρςξ Διαγχμιρςικό Σμήμα ςξσ 4ξσ Διεθμξύπ Υερςιβάλ Δπιρςημξμικώμ 

Σαιμιώμ, διεθμξύπ κύοξσπ Έλλημεπ επιρςήμξμεπ και ειδικξί παοξσρία-

ραμ όυι μόμξ όρα ήδη γμχοίζει η Δπιρςήμη ρυεςικά, αλλά και ςα μέα 

εοχςήμαςα, ςιπ αμτιβξλίεπ, αλλά και ςιπ κξιμχμικέπ αμςιρςάρειπ πξσ 

γεμμά κάθε μέα αμακάλσφη ρυεςικά με ςξμ αμθοώπιμξ μξσ και φσυιρμό.  
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 Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ ςξσ Παμςείξσ Παμεπι-

ρςημίξσ και ςξ Πμεσμαςικό Κέμςοξ Δήμξσ Βύοχμα διξογάμχραμ σμέ-

δοιξ με ςίςλξ «ΔΙΟΡ-

ΓΑΝΩΗ ΥΔΣΙΒΑΛ: 

Σάρειπ, Δνελίνειπ και 

Ποξκλήρειπ για ςημ 

Σξπική Ασςξδιξίκη-

ρη», πξσ ποαγμαςξ-

πξιήθηκε ρςξ πλαίριξ 

ςξσ 23ξσ Υερςιβάλ 

Βύοχμα «ςη κιά ςχμ 

Βοάυχμ 2010»,ςημ Σε-

ςάοςη 16 και ςημ Πέ-

μπςη 17 Ιξσμίξσ 2010.  

 

 

 Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ διξογάμχρε ημεοίδα με 
ςίςλξ «Μημύμαςα ςχμ ΜΜΔ (Μεθξδξλξγία Αμάλσρηπ)» ρςιπ 3 Δεκεμβοίξσ 
2008 ρςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ. Δπιρςημξμική Τπεύθσμη: Μαοιάμμα 
Χύλλα, Δπίκξσοη Καθηγήςοια ςξσ Σμήμαςξπ. 

 

 Διεθμέπ σμέδοιξ (με ςη ρσμεογαρία ςξσ Megaron Plus) με θέμα Νέα Μέ-

σα & Εμημέρωση: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις (Αθήμα, 6-9 Μαΐξσ 2009).  

 

Σξ σμέδοιξ είυε χπ ρςόυξ ςη μελέςη ςηπ φητιακήπ μαζικήπ επικξιμχμί-

απ και ςη ρημαρία πξσ έυει για 

ςξμ δημόριξ υώοξ, όπχπ δια-

μξοτώμξμςαι και ςα δύξ ρή-

μεοα από ςα κοάςη και ςημ 

πξλιςική, ςιπ ςευμξλξγίεπ, ςιπ 

επιυειοημαςικέπ δοάρειπ, ςιπ 

εκδξςικέπ ποχςξβξσλίεπ και 

ςιπ ρσλλξγικόςηςεπ ςχμ πξλι-

ςώμ πξσ ανιξπξιξύμ ςξ Ιμςεομές και ςα τξοηςά μέρα επικξιμχμίαπ. Διε-

οεσμήθηκαμ ξι ρυέρειπ ςχμ μέχμ μέρχμ και μξοτώμ εμημέοχρηπ μεςα-

νύ ςξσπ, ξι ρσγκλίρειπ και ξι απξκλίρειπ με ςιπ παοαδξριακέπ δξμέπ ε-

μημέοχρηπ και ξι κξιμχμικξ-ξικξμξμικέπ ρσμέπειεπ ςξσπ. 
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 Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ διξογάμχρε ημεοίδα με 
ςίςλξ «Μημύμαςα ςχμ ΜΜΔ (Μεθξδξλξγία Αμάλσρηπ)» ρςιπ 3 Δεκεμβοίξσ 
2008 ρςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ. Δπιρςημξμική Τπεύθσμη: Μαοιάμμα 
Χύλλα, Δπίκξσοη Καθηγήςοια ςξσ Σμήμαςξπ. 

 
 
 

 σμμεςξυή ςξσ Σμήμα-
ςξπ Δπικξιμχμίαπ, Μέ-
ρχμ και Πξλιςιρμξύ 
ρςημ ς’ Διημεοίδα 
Υξιςηςώμ Παμεπιρςη-
μιακώμ Σμημάςχμ Δπι-
κξιμχμίαπ, Δημξριξ-
γοατίαπ και ΜΜΔ (15-
16 Μαΐξσ 2008) πξσ 
διξογαμώθηκε από ςη 
Γεμική Γοαμμαςεία Δ-

πικξιμχμίαπ-Γεμική 
Γοαμμαςεία Δμημέοχρηπ καςά ςημ ξπξία παοξσριάρςηκαμ ειρηγήρειπ, 
μελέςεπ και έοεσμεπ μελώμ ΔΔΠ ρε ρσμεογαρία με τξιςηςικέπ ξμάδεπ 
ποξπςσυιακξύ και μεςαπςσυιακξύ επιπέδξσ. 

 
 
 

 Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ ρε ρσμεογαρία με ςξ 
Σμήμα Δημξριξγοατίαπ και Μέρχμ Μαζικήπ Δπικξιμχμίαπ ςξσ Α-
οιρςξςελείξσ Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ διξο-
γάμχρε επιρςημξμική ημεοίδα με ςίςλξ «Η Μξσ-
ρική Βιξμηυαμία ρςημ Δλλάδα: Όφειπ Ποξξπςικέπ, 
Ποξκλήρειπ ρςξμ 21ξ Αιώμα» ςημ  Παοαρκεσή 2 
Νξεμβοίξσ 2007 ρςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ. Ποό-
κειςαι για μια ποχςξβξσλία ςξσ  Δοεσμηςικξσ Δι-
κςύξσ για ςη Μξσρική βιξμηυαμία, ςξ ξπξίξ δημι-
ξσογήθηκε ςξ 2006 από μέλη ςχμ δύξ παμεπι-
ρςημίχμ και αρυξλείςαι με ςιπ ενελίνειπ ρςξ υώοξ 
ςηπ μξσρικήπ βιξμηυαμίαπ ρςη υώοα μαπ, αλλά 
και διεθμώπ. 

 
 
 

 ςα πλαίρια ςξσ διεθμξύπ εξοςαρμξύ ςηπ εκαςξρςήπ επεςείξσ από ςη 
γέμμηρη ςξσ άμξσελ Μπέκες ςξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλι-
ςιρμξύ, ρε ρσμεογαρία με ςξ Κέμςοξ Δοάμαςξπ [ΚΔΔΡΑ], διξογάμχρε δι-
εθμέπ Δπιρςημξμικό σμπόριξ με θέμα: «άμξσελ Μπέκες: από ςξμ 20ξ 
ρςξμ 21ξ αιώμα». ςξ σμπόριξ ασςό, πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςιπ 9 
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έχπ ςιπ 10 Νξεμβοίξσ 2006, ρσμμεςείυαμ καθηγηςέπ παμεπιρςημίξσ και 
μελεςηςέπ διεθμξύπ κύοξσπ από διάτξοεπ  υώοεπ, καθώπ και ρημαμςι-
κξί άμθοχπξι ςξσ θεάςοξσ. Οι ειρηγήρειπ ρςοάτηκαμ ειδικόςεοα ρε πξ-
οίρμαςα ςηπ ςοέυξσραπ έοεσμαπ, ρε εομημείεπ ςξσ πξλσρυιδξύπ έογξσ 
ςξσ Μπέκες, ρε ιρςξοικέπ ποξρεγγίρειπ και ρςημ επίδοαρη και απήυηρη 
ςξσ ρσγγοατέα ρςημ Δλλάδα. 

 
 
 

 Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ  &  Πξλιςιρμξύ ρε ρσμεογαρία με ςξ Δι-
αςμημαςικό Ποόγοαμμα πξσδώμ Υύλξσ και Ιρόςηςαπ  ςξσ  Παμςείξσ 
Παμεπιρςημίξσ διξογάμχρε  ρςιπ 16 Μαοςίξσ 2006, ρςξ Πάμςειξ Παμεπι-
ρςήμιξ, ημεοίδα με θέμα «Υύλξ, Δημόριξπ υώοξπ και ΜΜΔ (παμεπιρςη-
μιακή κξιμόςηςα και έοεσμα)». Δπιρςημξμική σπεύθσμη ςηπ ημεοίδαπ 
ήςαμ η Μαοιάμμα Χύλλα, Δπίκξσοη Καθηγήςοια ςξσ Σμήμαςξπ.   

 
 

 ςξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ & Πξλιςιρμξύ  διξογαμώθηκε  ημεοίδα  
με  θέμα:  «Κξιμχμική  έμςανη ςχμ  ποξρτύγχμ  και  Μέρα Δπικξιμχ-
μίαπ» [2003-2004] 

 Διξογάμχρη   Διεθμξύπ ρσμεδοίξσ (ρε ρσμεογαρία με ςημ International 
Visual Sociology Association) με θέμα «Visualizing Community, State 
and Nation: Images of Power and Social Bond», ρςη αμςξοίμη [Ιξύλιξπ 
2002] 

 Διξογάμχρη ςξσ Διεθμξύπ σμεδοίξσ «Παγκόρμια σμάμςηρη Θοη-
ρκειώμ και Πξλιςιρμώμ» ρςημ Κύποξ [Μάοςιξπ 2002] 

 Ημεοίδα  με ξμιλίεπ (Γ. Βέλςρξπ, Δ. Δημηοξύληπ κ.ά.) για ςξ ρσγγοα-
τέα Γιώογξ Φειμχμά, ρςα πλαίρια εξοςαρμξύ ςχμ δέκα υοόμχμ λει-

ςξσογίαπ ςξσ Σμήμαςξπ [Γαλλικό Ιμρςιςξύςξ, Μάιξπ 2001] 

 

 Διξογάμχρη, ρε ρσμεογαρία με ςα Παμεπιρςήμια Autonoma και 
Compulence, ςξσ δεύςεοξσ Διεθμξύπ  σμεδοίξσ με θέμα «Ιρπαμία-
Δλλάδα: Οι Δρυαςιέπ ςηπ Δσοώπηπ» [Μαδοίςη, Νξέμβοιξπ 2000] 

 Διξογάμχρη, ρε ρσμεογαρία με ςξ Τπξσογείξ Σύπξσ ςηπ Κσποιακήπ Δη-
μξκοαςίαπ, διημεοίδαπ με θέμα «Δπικξιμχμία και Πξλιςιρςική Διαυείοι-
ρη» (Λεσκχρία, Νξέμβοιξπ 2000) 

 Διξογάμχρη ςξσ ποώςξσ σμπξρίξσ Παμεπιρςημιακώμ Σμημάςχμ Δπι-
κξιμχμίαπ, Πξλιςιρμξύ και Μέρχμ Μαζικήπ Δμημέοχρηπ ςχμ Βαλκαμίχμ 
και γειςξμικώμ υχοώμ (1999). Η θεμαςξλξγία ςξσ σμπξρίξσ πεοιλάμ-
βαμε ςιπ εμόςηςεπ: (α) Η παγκξρμιξπξίηρη ςηπ επικξιμχμίαπ. Δλεσθεοία 
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έκτοαρηπ και ελεσθεοία πληοξτόοηρηπ, (β) Πξλιςιρμόπ και επικξιμχ-
μία. Δημξκοαςία, αμθοώπιμα δικαιώμαςα, και (γ) Ποξξπςικέπ ρσμεογα-
ρίαπ. Αμςαλλαγέπ απόφεχμ ρυεςικά με ςα ποξγοάμμαςα ρπξσδώμ και 
ςημ ςασςόςηςα ςχμ Παμεπιρςημιακώμ Σμημάςχμ πξσ ρσμμεςείυαμ ρςξ 
ρσμπόριξ. 

 Διξογάμχρη Διεθμξύπ σμεδοίξσ, ρε ρσμεογαρία με ςξ Δθμικό Κέμςοξ 
Βιβλίξσ, με θέμα: «Βιβλίξ και ΜΜΔ». Οι θεμαςικξί άνξμεπ ςξσ ρσμεδοίξσ 
αματέοξμςαμ ρςη ρυέρη βιβλίξσ και Μέρχμ Μαζικήπ Δπικξιμχμίαπ, ςξ 
βιβλίξ ρςξμ ημεοήριξ και πεοιξδικό ςύπξ, ςξ βιβλίξ ρςξ οαδιότχμξ και 
ςημ ςηλεόοαρη, ςημ κοιςική βιβλίξσ, ςα ειδικά πεοιξδικά και ειδικέπ εκ-
πξμπέπ για ςξ βιβλίξ, ςημ παοξσρία ςξσ βιβλίξσ ρε πξλιςιρςικέπ εκπξ-
μπέπ ή ρελίδεπ, ςη ρυέρη ςξσ βιβλίξσ με ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ, και ςξ βι-
βλίξ χπ μεςαλλαγμέμη «ποώςη ύλη» ςχμ ΜΜΔ. 

 Ημεοίδα για ςημ Φξοηγία 

 Σξ Κέμςοξ Δοάμαςξπ και Θεάμαςξπ ςξσ ςμήμαςξπ αμέλαβε ςη διξογάμχ-
ρη ςξσ Α΄ Υερςιβάλ και σμεδοίξσ αουαίξσ δοάμαςξπ ρςη άμξ. 

 Διξογάμχρη ςξσ ποώςξσ Διεθμξύπ σμεδοίξσ: «Η Ιρπαμία ρςημ Δλλάδα. 
Η Δλλάδα ρςημ Ιρπαμία» (Δεκέμβοιξπ 1996 – Ιαμξσάοιξπ 1997) ρε ρσμ-
δσαρμό με ςημ έκθερη Νςαλί-Λόοκα ρςξ Πξλιςιρςικό Κέμςοξ Μελίμα 
Μεοκξύοη. 

 Διξογάμχρη Δπιρςημξμικξύ σμεδοίξσ με θέμα: «Θερμικέπ Δνελίνειπ ρςα 
Μέρα Δπικξιμχμίαπ ποξπ ςξ 2000» από κξιμξύ με ςξ Δικηγξοικό ύλλξ-
γξ Αθημώμ (4-6 Μαοςίξσ 1994). 

 σμδιξογάμχρη με ςξ Γαλλικό Ιμρςιςξύςξ Διημεοίδαπ με θέμα: «Δημξρι-
ξγοατική και Οπςικξακξσρςική Παιδεία», Νξέμβοιξπ 1991. 

 σμδιξογάμχρη Ημεοίδαπ με ςξ Αεςξπξύλειξ Πξλιςιρςικό Κέμςοξ Φαλαμ-
δοίξσ, με θέμα: «Δθμική σμείδηρη και Σηλεόοαρη»- Ιξύμιξπ 1992. 

 

 

 B. ΔΙΑΛΕΞΕΙ – ΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΟΙΦΣΩΝ ΤΖΗΣΗΕΩΝ 

 Σξ Σμήμα διξογαμώμει μια ρειοά εογαρςηοίχμ (Workshops)  σπό ςη 
μξοτή ρςοξγγσλώμ ςοαπεζιώμ και ρσζηςήρεχμ πξσ έυξσμ χπ ρςόυξ ςημ 
αμάδεινη και ςημ αμάπςσνη μιαπ διεπιρςημξμικήπ ρσζήςηρηπ με θέμα 
"σμβξλικέπ αμαπαοαρςάρειπ και υώοξπ" όπχπ ασςόπ εκτοάζεςαι μέρα 
από κξιμχμικέπ και πξλιςιρμικέπ ποακςικέπ. Ποαγμαςξπξιήθηκαμ από 
ςξ Νξέμβοιξ ςξσ 2010 μέυοι ςξ Μάιξ ςξσ 2011 και θα ρσμευιρςξύμ, με ςξ 
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δεύςεοξ κύκλξ ρσμαμςήρεχμ, και ασςή ςη υοξμιά με ποώςη ρσμάμςηρη 
ςημ Παοαρκεσή 11 Νξεμβοίξσ ρςιπ 6μμ ρςημ Αίθξσρα Α2. 
Σξμ Ιξύμιξ θα ξλξκληοχθεί ξ κύκλξπ ςχμ ρσμαμςήρεχμ με ρσζήςηρη 
και παοεμβάρειπ ςχμ ειρηγηςώμ, όπξσ θα γίμει έμαπ απξλξγιρμό ςξσ 
διεςξύπ ρεμιμαοίξσ καθώπ και ρςη ρύμθερη ςχμ ρημαμςικόςεοχμ ρη-
μείχμ αματξοικά με ςη θεμαςική ςξσ υώοξσ.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Ο καθηγηςήπ Γιάγκξπ Αμδοεάδηπ ρε ρσμεογαρία με ςξμ σπξφήτιξ διδά-
κςξοα ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ και ρκημξθέςη Δημήςοη Νάκξ θα 
παοαδώρξσμ κύκλξ ρεμιμαοίχμ για ςη ρσγγοατή ρεμαοίξσ. ςόυξπ εί-
μαι η ρσγγοατή ρεμαοίχμ μέυοι ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ υειμεοιμξύ ενα-
μήμξσ. Σα ρεμιμάοια θα απξςελέρξσμ ρημαμςική ποξεςξιμαρία για ςξ 
μεςαπςσυιακό μάθημα ςξσ εαοιμξύ εναμήμξσ "Παοαρςαςικέπ Σέυμεπ", 
ρςξ ξπξίξ θα σλξπξιηθξύμ ςα ρεμάοια ρε μικοξύ μήκξσπ ςαιμίεπ.  Σα 
δύξ ποώςα ρεμιμάοια θα ποαγμαςξπξιηθξύμ ςημ Σεςάοςη 30 Νξεμβοίξσ 
και ςημ Σεςάοςη 7 Δεκεμβοίξσ 2011 ρςημ αίθξσρα Δ1 8-10 μ.μ. 

 Διξογάμχρη δεκαπεμθήμεοχμ ρεμιμαοίχμ ρςα ξπξία διδάρκξμςεπ, ε-
οεσμηςέπ και σπξφήτιξι διδάκςξοεπ ςξσ Σμήμαςξπ καθώπ και ποξρκε-
κλημέμξι μελεςηςέπ παοξσρίαραμ ςημ ποόξδξ ςχμ εοεσμηςικώμ εογα-
ριώμ ςξσπ. [2008] 

 Δκδήλχρη με θέμα «Η πξιόςηςα ρςα Ραδιξςηλεξπςικά Μέρα» [2008] 

 Διξογάμχρη επιμξοτχςικώμ δημξριξγοατικώμ ρεμιμαοίχμ ρςξ Πάμςειξ 
και ρςημ Κύποξ (ρε ρσμεογαρία με ςξ Γοατείξ Σύπξσ και Πληοξτξοιώμ 
ςηπ Κσποιακήπ Ποξεδοίαπ). [1999-2000] 



 

 

 

230 

 Διξογάμχρη δημόριαπ ρσζήςηρηπ για ςημ ΔΡΣ, με ρσμμεςξυή ςξσ ςύπξσ, 

ςχμ εογαζξμέμχμ και ςηπ διεύθσμρηπ ςξσ τξοέα. [1995-1996] 

 Τπξδξυή ςξσ Γάλλξσ τιλξρότξσ Jacques Derrida από ςξ Σμήμα, με 
ποόρκληρη ςξσ καθηγηςή κ. Γιώογξσ Βέλςρξσ. Δπίρκεφη ρςξ Σμήμα 
ςξμ Οκςώβοη ςξσ 1994, ρύμςξμη ξμιλία και ρσζήςηρη με ςξσπ τξιςηςέπ. 
[1994] 

 Διαλένειπ από ςξσπ: V. Hansens, S. Awasti, J. L. Ferry, B.  Παπαβαρι-
λείξσ, Αμδ. ςάψκξ, Μ. Δημηςοίξσ, Γ. Σραλακό κ.ά. [1994] 

 σμέμςεσνη Σύπξσ για παοξσρίαρη ςξσ Κύκλξσ Διατημιρςικώμ πξσδώμ 
ρςξ Σμήμα, ρε ρσμεογαρία με ςημ Έμχρη Διατημιρςικώμ Δςαιοειώμ Δλ-
λάδαπ [1993]. 

 σζήςηρη με ςξσπ: με ςξσπ Νςόοα Μπακξγιάμμη, Γ. Παπαμδοέξσ, Γ. 
Γιάμμαοξ με θέμα: «Σοξμξκοαςία και Σύπξπ» - [1992]. 

 σζήςηρη με ςξμ Αμδοέα Αμδοιαμόπξσλξ (ρσμέμςεσνη ςχμ τξιςηςώμ) 
[1991]. 

 
 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΕ 

 H ςαιμία "Σξ αραμρέο" ρε ρσμπαοαγχγή ςξσ Πξλιςιρςικξύ Κέμςοξσ Ιλίξσ 
και ςξσ Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ, βοαβεύςηκε ρςξ 13ξ Διεθμέπ Υερςιβάλ 
Κιμημαςξγοάτξσ Πάςοαπ. Η ςαιμία παοάυθηκε ρςξ πλαίριξ ςχμ ρεμιμαοί-
χμ κιμημαςξγοάτξσ με διδάρκξμςεπ ςξσπ Γιάγκξ Αμδοεάδη και Δημήςοη 
Νάκξ ρςξ Πξλιςιρςικό Κέμςοξ "Μελίμα Μεοκξύοη" ςξσ Δήμξσ Ιλίξσ.  
 
σμςελερςέπ: Μαοίμα Θέςεκξσπ, Μαοιάμμα Παπακώρςα, Δημήςοηπ Ραπα-
κξύριξπ, Φαοάλαμπξπ Υόοςχμαπ, Πάοιπ Υοαςζόγλξσ, Δημήςοηπ Νάκξπ, 
Δημήςοηπ Κξύκαπ, Αμδοέαπ Παπάζξγλξσ, Βαρίληπ Μαμςζχοάκηπ, 
Armando Meta, Δλεάμμα Υίλιξσ 

 Οι μεςαπςσυιακξί τξιςηςέπ ςξσ Π.Μ.. "Πξλιςιρςική Διαυείοιρη" παοξσρί-
αρμ ςιπ μικοξύ μήκξσπ ςαιμίεπ ςξσπ πξσ σλξπξιήθηκαμ ρςξ πλαίριξ ςξσ 
μαθήμαςξπ "Παοαρςαςικέπ Σέυμεπ ΙΙ" καςά ςξ ακαδημαψκό έςξπ 2010-
2011ςξσ καθηγηςή Γιάγκξσ Αμδοεάδη με σπεύθσμξ παοαγχγήπ ςξ Δημή-
ςοη Νάκξ, ςημ Δεσςέοα 24 Οκςχβοίξσ 2011 ρςημ Σαιμιξθήκη ςηπ Δλλά-
δαπ.  

Ποξβλήθηκαμ ξι ςαιμίεπ: Το σφυρί, Το πομτίκι, Το ραμτεβού, Γραφείο Ε-
πιστροφώμ. 
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 ςξ πλαίριξ ςξσ μαθημάςξπ ςξσ Π.Μ.. «Παοαρςαςικέπ Σέυμεπ ΙΙ» ςξσ κα-
θηγηςή Γιάγκξσ Αμδοεάδη παοήυθηραμ καςά ςξ ακδημαψκό έςξπ 2009-
2010 με ςημ επίβλεφη ςξσ Δημήςοη Νάκξσ ξι ακόλξσθεπ ςέρρεοιπ ςαιμίεπ 
μικοξύ μήκξσπ πξσ ποξβλήθηκαμ ςη Δεσςέοα 18 Οκςώβοη ρςιπ 8 μ.μ. 
ρςημ Σαιμιξθήκη ςηπ Δλλάδξπ (Ιεοά Οδόπ 48 και Μεγάλξσ Αλενάμδοξσ, 
Γκάζι):  

Μομάδα, 13΄ (Αμέοιρρα Μπάρςα, Δέρπξιμα Γεοαριμίδξσ, Άμμα Παμςε-
λή, Άμμα Γεχογξύλη, Νικξλέςα αλιαγκξπξύλξσ, Βεμεςία Κξςραλξύ) 
 
Τπόγεια Διάβαση, 12’ (Μιυάληπ Παπαμςχμόπξσλξπ, Πέπη Υιλιππή, 
Διξμύρηπ Υλεβξςόμξπ, Πχλίμα Παοαρκεσξπξύλξσ, Άμςζελα ακκά) 
 
Απ’ τομ έμαμ στομ άλλομ, 9΄ (Διοήμη ξσογιαδάκη, Δάτμη ςασοξ-
πξύλξσ, Καςεοίμα Απξρςξλξπξύλξσ, Βαρίληπ Κόκκξςαπ) 
Ομειροβάτης, 21΄ (Καλλιοόη Βελέμςζα, Φοιρςίμα Κσοιακξπξύλξσ, Α-
ρπαρία ςύλα, Μαοιλέμα Μπιλαμάκη).Νςξκσμαμςέο: Κύποξπ - ετέοηπ 
(Παοαγχγή: Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ - Οπςικξακξσρςικό Κέμςοξ ςχμ 
ΜΜΔ - ΔΣ1 - ΡΙΚ - Γοατείξ Σύπξσ και Πληοξτξοιώμ ςηπ Κσποιακήπ Δη-
μξκοαςίαπ). Υιλμ 30΄ λεπςώμ. [1997] 

 Παοαγχγέπ κιμημαςξγοατικώμ δξκιμίχμ ρε ρσμπαοαγχγέπ με ςημ ΔΣ1 
(Αθήμα): Γσμαικεία Καμώμαςα (Γσμαικξκοαςία - Να κάφξσμε ςη οόκα - 
Μπξσομπξύλια - Γάμξπ ςηπ Κξσλξσοξύπ) [1997] 

 

Δ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΔΟΕΙ 

 

Ηλεκτρομικά Περιοδικά 

ςα πλαίρια ςχμ εογαριώμ ςχμ εογαρςηοίχμ Δημξριξγοατίαπ και Ρηςξοι-
κήπ & Λόγξσ, αμςίρςξιυα, εκδίδξμςαι από ςξσπ τξιςηςέπ δσξ πεοιξδικά ρε 
ηλεκςοξμική μξοτή:   

 π@π@κι (από ςξ 2001 ρε ηλεκςοξμική μξοτή 

http://papaki.panteion.gr/) 

 Lapsus Linguae (από ςξ 1999 ρε ηλεκςοξμική μξοτή 

http://lapsus.panteion.gr/)   

 

Έκδοση του επιστημομικού περιοδικού «Τόπος Επίκοιμος»: 

 1ξ ςεύυξπ.  Ατιέοχμα ρςξ Ιμδικό Θέαςοξ 

 2ξ ςεύυξπ.  Ατιέοχμα ρςξμ Νςξρςξγιέτρκι 
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 3ξ ςεύυξπ. Ατιεοχμέμξ ρςξ ρύμξλξ ςχμ εκδηλώρεχμ ςξσ καλξκ. '96 

Πειραματικές εκδόσεις από τους φοιτητές του Τμήματος: 

 Μμημοσύμη (www.mnemosyne.panteion.gr): Ιρςξυώοξπ για ςξμ ήυξ και 

ςημ Μξσρική. Πεοιλαμβάμει επιμέοξσπ ιρςξρελίδεπ για ςιπ εκδηλώρειπ 
ςξσ Πξλιςιρςικξύ εογαρςηοίξσ πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ πξλιςιρμική διά-

ρςαρη ςξσ ήυξσ κα ςηπ μξσρικήπ. 

 Δλλημικέπ: 5 ςεύυη (Mag Simulator - Στίγμα - ΄Εμτυπο - Θραύσμα) 

 Ξεμόγλχρρεπ : 8 ςεύυη (Panteion Front Page) 

 Ξεμόγλχρρεπ: 5 ςεύυη (Signature) 

 ADios (Μημιαίξ ηλεκςοξμικό πεοιξδικό για ςη Διατήμιρη και ςιπ Νέεπ 

Σευμξλξγίεπ) 

Προγράμματα 

 Ποόγοαμμα ςξσ Δθμικξύ Θεάςοξσ για ςη Μήδεια 

 Ποόγοαμμα ςξσ Δθμικξύ Θεάςοξσ για ςιπ Δκκληριάζξσρεπ 

 Ποόγοαμμα για ςημ παοάρςαρη Παοαλξγέπ 
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Ε. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ-ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

 Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ ρςα πλαίρια ςξσ Διε-
θμξύπ σμεδοίξσ για ςξμ . Μπέκες  ποαγμαςξπίηρε παοάρςαρη με μξ-
μόποακςα ςξσ Μπέκες ρε ρκημξθερία ςηπ Ιολαμδέζαπ ρκημξθέςιδαπ 
Sarah Jane Scaife με Έλλημεπ ηθξπξιξύπ και τξιςηςέπ ςξσ Σμήμαςξπ ρςξ 

ςξύμςιξ Λήδοα (9 Νξεμβοίξσ 2006). 

 Σξ Δογαρςήοιξ Δημξριξγοατίαπ διξογάμχρε, από 9 έχπ 13 Μαΐξσ 2006,  
εκπαιδεσςική εκδοξμή ρςξ Παοίρι για ςξσπ τξιςηςέπ ςξσ Η’ εναμήμξσ, 
ρε ρσμεογαρία με ςξ γαλλικό Τπξσογείξ Δνχςεοικώμ, πξσ πεοιελάμβα-
με ειδικέπ νεμαγήρειπ και επιρκέφειπ ρςη Δθμική Βιβλιξθήκη «Υοαμρξσά 
Μιςεοάμ», ρςημ ετημεοίδα Le Monde και ρςξ Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Journalistes (Kέμςοξ Δκπαίδεσρηπ και Σελειξπξί-
ηρηπ Δημξριξγοάτχμ), καθώπ και νεμάγηρη ρςημ πεοιξδική έκθερη 
«εζάμ-Πιραοό» ςξσ Μξσρείξσ Οορέ.  

 Λειςξσογία Κιμημαςξγοατικήπ Λέρυηπ με ποξβξλέπ και παοξσριάρειπ 
ςαιμιώμ για ςξσπ τξιςηςέπ ςξσ ςμήμαςξπ ρςημ αίθξσρα άκη Καοάγιχο-
γα. 

 Σξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ, Μέρχμ και Πξλιςιρμξύ ξογάμχρε εκδήλχρη 
εξοςαρμξύ για ςη ρσμπλήοχρη 10 υοόμχμ λειςξσογίαπ ςξσ Σμήμαςξπ. 

  ςξ πλαίριξ ςχμ παοάλληλχμ εκδηλώρεχμ ςξσ Διεθμξύπ σμεδοίξσ με 
θέμα «Η Ιρπαμία ρςημ Δλλάδα. Η Δλλάδα ρςημ Ιρπαμία» (Δεκέμβοιξπ 
1996 – Ιαμξσάοιξπ 1997)  έγιμαμ παοαρςάρειπ Flamengo (ςξσ ρσγκοξςή-
μαςξπ Ronda al Alba), ρσζήςηρη για ςξμ σπεοοεαλιρμό (Δ. Δημηοξύληπ 
και τξιςηςέπ), η ποξβξλή ςξσ έογξσ «Ο υοσρξύπ αιώμ» ςξσ Bunuel και 
ςξσ ειδικά τςιαγμέμξσ για ςημ έκθερη video ςηπ Π. Ρηγξπξύλξσ «Γαλι-
λαίξπ, Ιρπαμικόπ, Δλλημικόπ Τπεοοεαλιρμόπ». 

 Ομαδικέπ επιρκέφειπ ρε θεαςοικέπ παοαρςάρειπ 

«χρμέμξπ» - Θέαςοξ Δμποόπ, «1843» - Θέαςοξ 3ηπ επςεμβοίξσ 

«Η κιά ςξσ Μαος» - Απλό Θέαςοξ, «Μήδεια» - Studio Ιλίρια 

«Ο δοόμξπ πεομά από μέρα»- Πειοαμαςικό Θέαςοξ ςηπ Πόληπ 

 Ποξβξλέπ ςαιμιώμ: Μπξομςέλξ - Ηλίθιξπ - Happy Days - Σξ Υάμςαρμα 
ςηπ Δλεσθεοίαπ – Θίαρξπ. Ποξβξλή βιμςεξςαιμίαπ ςηπ ΔΡΣ και ςηπ 
Centertnaus Film με θέμα ςιπ εκρςοαςείεπ ςξσ Μεγάλξσ Αλενάμδοξσ, 
παοξσρία ςηπ ηγερίαπ ςηπ Ακαδημίαπ Αθημώμ. Ποξβξλή ςαιμίαπ με θέμα 
ςη video art.  
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 Δγκαίμια ςξσ Δογαρςηοίξσ Δπικξιμχμίαπ ρςημ Πλάκα (Φιλλ 3-5). 

 Σιμηςική εκδήλχρη για ςξμ αουαιξλόγξ Βίκςχοα αοιαμίδη (για ςιπ ρη-
μαμςικέπ αμαρκατέπ ςξσ ρςημ Κεμςοική Αρία) και ποξβξλή ςηπ ςαιμίαπ 
ςξσ Ν. Αμαγμχρςόπξσλξσ «ςα ποόρχπα ςηπ Αμαςξλήπ κξιμάςαι ξ υοό-
μξπ» - Δεκέμβοιξπ 1994. 

 σμμεςξυή ρςη Σ΄ ρσμάμςηρη με θέμα: «Αμςιγόμη ςξσ ξτξκλή» -      
Ιξύλιξπ 1991, Δσοχπαψκό Κέμςοξ Δελτώμ. 

 

Σ’. ΕΠΙΣΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΕ 

Μεςά από ειρήγηρη ςξσ Σμήμαςξπ αμακηούυθηκαμ επίςιμξι διδάκςξοεπ ςξσ 
Παμςείξσ Παμεπιρςημίξσ ξι τιλόρξτξι Κώρςαπ Ανελόπ και Jacques Derrida. 

 

Ζ. ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ 

ςξ Σμήμα λειςξσογεί ςξ ποόγοαμμα κιμηςικόςηςαπ τξιςηςώμ και διδαρκό-
μςχμ (LLP/Erasmus) για ποξπςσυιακξύπ, μεςαπςσυιακξύπ τξιςηςέπ ή διδά-
ρκξμςεπ. Σξ ήμιρσ ρυεδόμ ςχμ ςεςαοςξεςώμ έυει ςανιδέφει και ρπξσδάρει με 
σπξςοξτία Erasmus-Socrates ρςξ ενχςεοικό. 

 

 




