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ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοσµήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και 
Πολιτισµού
Καθηγητής Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Πρόεδρος Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού
Καθηγητής Νίκος Λέανδρος

Διευθυντές Τοµέων
Τοµέας Επικοινωνίας: Καθηγήτρια Περσεφόνη Ζέρη
Τοµέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας: Αναπλ. Καθηγητής 
Νίκος Μπακουνάκης
Τοµέας Πολιτιστικής Διαχείρισης: Καθηγητής 
Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Διευθυντής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος

Γραµµατεία
Προϊσταµένη Γραµµατείας: Ευγενία Νεοφύτου
Τηλ.: 210-9201064
Fax: 210-9220832
email:  eug.neofitou@panteion.gr

Γραµµατεία (για πληροφορίες): Γιώργος Χαµουζάς
τηλ. 210-9201431

Γραµµατεία Μεταπτυχιακού και υποψηφίων διδακτόρων
(για πληροφορίες):
Τηλ. 210-9201064
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ  
Αυλάµη Χρυσάνθη Επίκουρη Καθηγήτρια  
Βουδούρη Δάφνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βώβου Ιωάννα Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος Καθηγητής
Γκαζή Ανδροµάχη  Επίκουρη Καθηγήτρια
Δάλλας Κωστής  Επίκουρος Καθηγητής
Δηµηρούλης Δηµήτρης Καθηγητής
Ζέρη Περσεφόνη  Καθηγήτρια
Ιορδάνογλου Δήµητρα  Λέκτορας
Καββαθάς Διονύσης   Επίκουρος Καθηγητής
Κακαβούλια Μαρία   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κική Γιάννα    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλήµης Γιώργος-Μιχαήλ  Επίκουρος Καθηγητής
Κόκκορη Πατρίτσια   Επίκουρη Καθηγήτρια
Λέανδρος Νίκος    Καθηγητής
Λοβέρδος Ανδρέας*   Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχαηλίδου Μάρθα   Λέκτορας
Μπακουνάκης Νίκος   Αναπληρωτής Καθηγητής
Παραδείση Μαρία   Επίκουρη Καθηγήτρια
Σκαρπέλος Γιάννης   Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσακαρέστου Μπέττυ   Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσοκανή, Χαρίκλεια   Επίκουρη Καθηγήτρια
Φουντουλάκη Έφη   Επίκουρη Καθηγήτρια
Ψύλλα Μαριάννα   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ρήγου Μαρίνα    Ε.ΔΙ.Π.
Ντούνας Δηµήτρης   Ε.Τ.Ε.Π.

* Σε αναστολή καθηκόντων
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ

1. Ιστορία

Tο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, το πρώτο από τα 
Τµήµατα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που 
δηµιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1990-91. Aποστολή του είναι: «Η θεωρητική και 
ιστορική-εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου της επικοινωνίας, η 
δηµιουργία στελεχιακού δυναµικού δηµοσίων υπηρεσιών, δηµοσίων 
σχέσεων και τύπου του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η κατάρτιση 
δηµοσιογράφων και στελεχών για τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο 
και για τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, καθώς και στελεχών 
όλων των µορφών επικοινωνίας και ενηµέρωσης». 
 Στόχοι του Τµήµατος είναι: 
α) η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και 
συγκεκριµένα στους τοµείς της επικοινωνίας, των µέσων και της 
πολιτιστικής διαχείρισης µέσω της αξιοποίησης διεπιστηµονικών και 
πολυεπιστηµονικών προσεγγίσεων, και 
β) η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκής γνώσης και 
εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστηµονικά πεδία , όπως 
και η προετοιµασία τους για µια ευδόκιµη επαγγελµατική πορεία 
στο πεδίο της δηµοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των 
ηλεκτρονικών και ψηφιακών µέσων), της εφαρµοσµένης 
επικοινωνίας (περιλαµβανοµένης της διαφήµισης και των δηµοσίων 
σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, µέσω της σύνδεσης της 
θεωρίας µε την πράξη. 
 Επιδίωξη του Τµήµατος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν 
επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδηµαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές 
δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική 
σκέψη, επαγγελµατική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

2. Δομή
Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού είναι διαρθρωµένο 
σε τρεις Τοµείς: 

α) Τοµέας Επικοινωνίας 



β) Τοµέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
γ) Τοµέας Πολιτιστικής Διαχείρισης 

και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο: 
α) Κατεύθυνση Πολιτισµού και Πολιτιστικής Διαχείρισης 
β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας
γ) Κατεύθυνση Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων 

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν µία από τις τρεις κατευθύνσεις µε 
την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών. 
 Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η 
λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε γνωστικό 
αντικείµενο την Πολιτιστική Διαχείριση.

3. Δραστηριότητες
Οι φοιτητές του Τµήµατος δραστηριοποιούνται παραγωγικά στο χώρο 
της επικοινωνίας, του πολιτισµού, της διαφήµισης, της 
δηµοσιογραφίας και της τέχνης, εκδίδοντας εφηµερίδες, περιοδικά, 
και άλλα πειραµατικά έντυπα, ηλεκτρονικά περιοδικά, οργανώνοντας 
θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, αγώνες αντιλογίας (debates), 
συµµετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικά 
προγράµµατα και παράγοντας ταινίες µικρού µήκους. 
 Από το 2002 το Τµήµα αποτελεί, µαζί µε το Τµήµα Επικοινωνίας 
& Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
και την Ενωση Εταιριών Διαφήµισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), ιδρυτικό 
µέλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. 
 Από το 2012, το Τµήµα και το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση συµµετέχουν στο Εuropean 
Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC).
 Γενικότερα, το Τµήµα οργανώνει επιστηµονικά συνέδρια, 
συµπόσια και ηµερίδες, συµµετέχει στην πνευµατική ζωή της χώρας 
και προσκαλεί επιφανείς οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Υποδομή για την Διδασκαλία και την Έρευνα
Για τις διδακτικές και ερευνητικές του ανάγκες το Τµήµα χρησιµοποιεί 
τους χώρους του Παντείου Πανεπιστηµίου, καθώς και συγκεκριµένες 
υπηρεσίες του. Διαθέτει, όµως, παράλληλα και δικούς του χώρους για 
την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τού προγράµµατός του. Οι χώροι 
αυτοί είναι: 
α)  Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (στον ηµιόροφο του Νέου Κτιρίου) 
που διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές Macintosh OSX, 
συνδεδεµένους σε τοπικό δίκτυο. 

β)  Ψηφιακό Ραδιοτηλεοπτικό Στούντιο στην Πλάκα, που αξιοποιείται 
από τους φοιτητές για την άσκησή τους στην παραγωγή 
ειδησεογραφικού υλικού για online Μέσα, το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση αλλά και ταινιών µικρού µήκους. 

γ) Το Στούντιο «Λήδρα», στην Πλάκα, που φιλοξενεί κυρίως 
πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρο, κινηµατογράφος, εικαστικά, 
µουσική).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ



Γ Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Σύγχρονη Κοινωνία και Μέσα Επικοινωνίας, Π. Ζέρη
Πολιτική Κοινωνιολογία, Μ. Ψύλλα      
Αρχές Μarketing. Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισµός, Γ.-Μ. Κλήµης        
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία, Ν. Λέανδρος
Ποσοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας, Μ. Μιχαηλίδου   
Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Α. Γκαζή
Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση, Κ. Δάλλας*
Ιστορία του Κινηµατογράφου Ι, Μ. Παραδείση
Αγγλικά των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας, Π. Κόκκορη

Δ Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Δηµόσια Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώµη, Π. Ζέρη
Πολιτιστική Πολιτική, Δ. Βουδούρη*
Φιλοσοφία των Μέσων, Δ. Καββαθάς 
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία, Δ. Δηµηρούλης
Ποιοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας, Μ. Μιχαηλίδου
Επικοινωνία και Γλώσσα, Μ. Κακαβούλια
Εισαγωγή στη Διαφήµιση και στις Δηµόσιες Σχέσεις, Π. Τσακαρέστου
Ιστορία της Τέχνης Ι, Ε. Φουντουλάκη 
Αγγλικά του Πολιτισµού, Π. Κόκκορη*
Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισµοί, Χρ. Γιαλλουρίδης 
Ιστορία του Κινηµατογράφου ΙΙ,  Μ. Παραδείση

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

Α Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Η Τέχνη του Λόγου, Δ. Δηµηρούλης
Εισαγωγή στα Μέσα και την Μαζική Επικοινωνία, Ι. Βώβου
Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα, Μ. Μιχαηλίδου
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 19ος αιώνας, Χρ. Αυλάµη
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Ε. Φουντουλάκη 
Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία, Ν. Μπακουνάκης              
Εισαγωγή στον Πολιτισµό και τις Πολιτισµικές Σπουδές, Ι. Σκαρπέλος
Η/Υ – Εισαγωγή στην Πληροφορική, υπεύθυνος Δ. Δηµηρούλης - 

διδάσκων Δ. Ντούνας
 

Β Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Κοινωνιολογία των Μέσων, Ι. Βώβου     
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 20ός αιώνας, Χρ. Αυλάµη  
Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική, Χρ. Γιαλλουρίδης    
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, Εξέλιξη και Επικοινωνία, Δ. Ιορδάνογλου
Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύµατος, Μ. Κανελλοπούλου - Αθ. 

Διαµαντόπουλος
Εισαγωγή στις Σπουδές Οπτικού Πολιτισµού, Ι. Σκαρπέλος
Η/Υ- Εισαγωγή στο Internet και στα Πολυµέσα, υπεύθυνος Δ. 

Δηµηρούλης - διδάσκων Δ. Ντούνας



Ε Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Κείµενα του Πολιτισµού: Γραφή-Ανάγνωση-Βιβλίο, Δ. Δηµηρούλης
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι, Μ. Κακαβούλια
Αισθητική των Μέσων Ι, Δ. Καββαθάς 
Ιστορία της Τέχνης ΙΙ, Ε. Φουντουλάκη
Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών, Χρ. Αυλάµη
Πολιτική Οικονοµία των Έντυπων και Οπτικοακουστικών Μέσων, 

Ν. Λέανδρος
Μουσική, Μύθοι και Τελετουργίες, Χ. Τσοκανή*
Κανόνες Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας, Ι. Κική
Πολιτική Επικοινωνία, Μ. Ψύλλα 
Κοινωνικά Ζητήµατα και Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα, 

Π. Τσακαρέστου
Οργάνωση και Διοίκηση, Δ. Ιορδάνογλου*

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού  Ι, Μ. Ρήγου 
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙI, Μ. Παραδείση

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας Ι, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙΙ, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων Ι, Π. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙI, Π. Τσακαρέστου & 

Ι. Σκαρπέλος

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

ΣΤ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Ιστορία του Θεάτρου, Π. Κόκκορη*
Αισθητική των Μέσων ΙΙ, Δ. Καββαθάς
Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Γ.-Μ. Κλήµης
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ, Μ. Κακαβούλια
Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Χρ. Αυλάµη
Ανθρωπολογία των Μέσων, Ι. Βώβου
Εργαστήριο Eφαρµογών Πληροφορικής ΙΙ, Κ. Δάλλας*
Πολιτική Οικονοµία του Διαδικτύου, Ν. Λέανδρος
Δηµόσιες Πολιτικές και Επικοινωνιακή Δράση, Μ. Ψύλλα*
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (µάθηµα του Τµήµατος Δηµόσιας 

Διοίκησης)  

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙΙΙ, Γ.-Μ. Κλήµης
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙV, Χ. Τσοκανή

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας  ΙΙΙ, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙV, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙΙΙ, Π. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙV, Δ. Ιορδάνογλου

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014



Ζ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Δίκαιο του Πολιτισµού, Δ. Βουδούρη* 
Μελέτη και Ερµηνεία Υλικού Πολιτισµού, Α. Γκαζή
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ, Μ. Κακαβούλια
Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ, Χρ. Γιαλλουρίδης
Θεωρία της Κυβερνητικής, Δ. Καββαθάς
Θεωρία των Δικτύων και Μέσα Επικοινωνίας, Π. Ζέρη
Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου, Ι. Κική
Νέες Καταναλωτικές Τάσεις, Π. Τσακαρέστου
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Δ. Ιορδάνογλου*
Eισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηµατικότητας, 

Γ.-Μ. Κλήµης
Δραµατουργία και Παράσταση, Π. Κόκκορη

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού  V, Π. Τσακαρέστου & Α. Γκαζή
Εργαστήριο Πολιτισµού  VI, Ι. Σκαρπέλος & Μ. Παραδείση

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας  V, Ν. Λέανδρος & Ι. Σκαρπέλος
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VI, Ι. Βώβου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων V, Π. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙ,  Π. Τσακαρέστου 

& Α. Γκαζή

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

Η Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Ψηφιακή Κληρονοµιά, Κ. Δάλλας*
Εικόνα και Πολιτισµός: Ελληνικός Οπτικός Πολιτισµός 
         του 20ού αιώνα, Ι. Σκαρπέλος
Θεωρία της Λογοτεχνίας, Δ. Δηµηρούλης 
Εφαρµοσµένη Επικοινωνιακή Έρευνα, Μ. Μιχαηλίδου
Ανάλυση Μηνύµατος, Μ. Ψύλλα*
Δίκαιο των Μέσων ΙΙ: Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης, Ι. Κική*
Φιλοσοφία της Μουσικής, Χ. Τσοκανή
Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού Σχεδίου, Γ.-Μ. Κλήµης
Πτυχιακή Εργασία 
Πρακτική άσκηση

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού VII, Ε. Φουντουλάκη
Εργαστήριο Πολιτισµού VIII, Α. Γκαζή

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VII, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VIII, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙΙ, Π. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙΙΙ, Δ. Ιορδάνογλου

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014



ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού
Διευθυντής: Καθηγητής Δηµήτρης Δηµηρούλης 

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού είναι το θεσµο-
θετηµένο εργαστήριο του Τµήµατος. Σύµφωνα µε το Προεδρικό 
Διάταγµα της ίδρυσής του, υπηρετεί τα γνωστικά αντικείµενα της 
Επικοινωνίας, των ΜΜΕ, των Νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισµού, 
και ειδικότερα στους τοµείς της ραδιοτηλεοπτικής σύνταξης και 
παραγωγής, της επιτραπέζιας τυπογραφίας, της προσοµοίωσης 
διαφηµιστικής παραγωγής, των νέων τεχνολογιών και των πολυµέσων, 
της κινηµατογραφικής παραγωγής, της πολιτιστικής διαχείρισης, της 
ρητορικής της γλώσσας µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Κύρια αποστολή του Εργαστηρίου Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τµήµατος. Επίσης, στην αποστολή του περιλαµβάνεται η ανά-
πτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και έρευνας για µεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, η συνεργασία µε αντίστοιχα 
εργαστήρια και κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, η διοργά-
νωση επιστηµονικών εκδηλώσεων και η πραγµατοποίηση εκδόσεων.



Eργαστήριο Δηµοσιογραφίας
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Νίκος Μπακουνάκης

Το Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας του Τµήµατος ανήκει στον Τοµέα 
Μέσων ΜαζικήςΕπικοινωνίας και απευθύνεται στους φοιτητές που τα 
επιστηµονικά ή επαγγελµατικά ενδιαφέροντά τους στρέφονται προς 
τα ΜΜΕ. Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Δηµοσιογραφίας 
σηµατοδοτεί και την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας-Δηµοσιογραφία, τη µία από τις τρεις 
κατευθύνσεις που παρέχει το Τµήµα στους φοιτητές του. Στο 
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ασκούνται µόνον όσοι επιλέξουν τη 
συγκεκριµένη κατεύθυνση.
 Οι παραδόσεις και οι ασκήσεις του Εργαστηρίου 
Δηµοσιογραφίας αρχίζουν στο Ε΄Εξάµηνο και ολοκληρώνονται στο 
Η΄, πραγµατοποιούνται δηλαδή κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών. 
Η διδασκαλία των ειδικών δηµοσιογραφικών θεµάτων και τεχνικών 
δεν αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, διότι δεν είναι στόχος του 
Τµήµατος να λειτουργήσει ως επαγγελµατική σχολή που διδάσκει µόνο 
(ή πρωτίστως) τις τεχνικές της δηµοσιογραφίας. Στόχος είναι όσοι 
αποφοιτούν να έχουν επαρκή παιδεία σε θέµατα Επικοινωνίας, 
Πολιτισµού, Ιστορίας, Οικονοµικών, Γλώσσας, Πολιτικής Επιστήµης, 
Κοινωνιολογίας, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία πολιτιστικά και 
γνωστικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν, να 
αναλύουν και να τοποθετούνται απέναντι στην κοινωνική 
πραγµατικότητα και όχι απλώς να συλλέγουν πληροφορίες και να τις 
καταγράφουν µε τον προσήκοντα σε κάθε µέσο τρόπο. Οι απόφοιτοί 
µας θέλουµε να µπορούν να στοχάζονται και να αντιµετωπίζουν 
κριτικά την εποχή µας· για τούτο, είναι αναγκαία η απόκτηση ευρείας 
παιδείας και όχι µόνο εξειδικευµένων γνώσεων. Τα δύο πρώτα έτη 
σπουδών περιλαµβάνουν, λοιπόν, µαθήµατα των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστηµών, αλλά και µάθηµα εισαγωγής στη 
Δηµοσιογραφία, ώστε κατά την έναρξη της άσκησής τους οι φοιτητές 
να είναι αρκούντως καταρτισµένοι. Φυσικά, τα µαθήµατα αυτά 
συνεχίζονται και κατά το 3ο-4ο έτος, παράλληλα µε εξειδικευµένα 
µαθήµατα που αφορούν τα Μέσα.

 Στο Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας οι φοιτητές διδάσκονται τις 
επικοινωνιακές τεχνικές των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων. Η 
διδασκαλία είναι 6ωρη σε όλα τα εξάµηνα σπουδών. Παράλληλα προς 
την παρακολούθηση, η διδασκαλία περιλαµβάνει και πρακτική 
άσκηση στις δηµοσιογραφικές τεχνικές. Τόσο η παρακολούθηση των 
παραδόσεων, όσο και η συµµετοχή στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. 
Tα µαθήµατα ολοκληρώνονται µε την ατοµική ή συλλογική παραγωγή 
πλήρους προϊόντος, (π.χ. ολοκληρωµένης δηµοσιογραφικής 
έρευνας,βίντεο, ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού ρεπορτάζ, online 
ρεπορτάζ) υπό την ευθύνη του διδάσκοντος. Από το ακαδηµαϊκό έτος 
2009-2010 λειτουργεί επίσης, το ραδιοτηλεοπτικό στούντιο του 
Τµήµατος το οποίο βρίσκεται στην οδό Χιλλ στην Πλάκα. Εδώ 
στεγάζεται και ο web ραδιοφωνικός σταθµός Spam, άµεσα 
συνδεδεµένος µε το Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας. Το πρόγραµµα 
παράγεται εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές και εντάσσεται στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας



Eργαστήριο Πολιτισµού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
Διευθύντρια: Επίκ. Καθηγήτρια Έφη Φουντουλάκη

Το Εργαστήριο Πολιτισµού και Πολιτιστικής Διαχείρισης απευθύνεται 
στους φοιτητές που τα επιστηµονικά ή επαγγελµατικά ενδιαφέροντά 
τους αφορούν το πεδίο του πολιτισµού. Στόχος του είναι να 
εξοικειώσει τους φοιτητές µε τους κατευθυντήριους άξονες και τις 
προτεραιότητες της δουλειάς σε ένα ευρύ πεδίο που αφορά τις τέχνες 
(θέατρο, κινηµατογράφο, µουσική, εικαστικά), την πολιτιστική 
κληρονοµιά (µουσεία, πολιτιστικά ιδρύµατα) και τις πολιτιστικές 
βιοµηχανίες. Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται µε τη διαδικασία 
διοργάνωσης εκδηλώσεων (events management) και προσέλκυσης 
πόρων (fundraising), καθώς και µε ζητήµατα πολιτιστικής 
επικοινωνίας και πολιτιστικού ρεπορτάζ (ραδιόφωνο και άλλα µέσα). 
Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο δίνει έµφαση στην αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές 
πλατφόρµες στη διαχείριση του πολιτισµού.
 Τα περισσότερα από τα επιµέρους εργαστήρια που 
προσφέρονται καταλήγουν στη διοργάνωση ενός πραγµατικού έργου 
εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές (συναυλία, µουσική εκδήλωση, 
φεστιβάλ κινηµατογράφου, παραγωγή βίντεο, έκθεση σε µουσείο ή 
χώρο πολιτισµού, κ.ά.) κάτι που τους δίνει µια µοναδική δυνατότητα 
να ασκηθούν σε επαγγελµατικές συνθήκες. 
 Το Εργαστήριο συνεργάζεται µε όλους τους σηµαντικούς φορείς 
πολιτισµού στην Αθήνα (και όχι µόνο) µε στόχο την άσκηση των 
φοιτητών στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας διοργανώνονται συνεχείς επισκέψεις σε πολιτιστικούς 
φορείς, οργανισµούς και ιδρύµατα, και διαλέξεις από 
αναγνωρισµένους επαγγελµατίες στο πεδίο του πολιτισµού, των 
πολιτιστικών βιοµηχανιών και της πολιτιστικής διαχείρισης εν γένει.

Eργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων
Διευθύντρια: Επίκ. Καθηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου

Το Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων έχει σαν όραµα να 
εµπνεύσει και να εκπαιδεύσει τα µελλοντικά δηµιουργικά µυαλά. 
Συνδυάζοντας τη διεπιστηµονική µελέτη του φαινοµένου της 
επικοινωνίας µε τη θεωρητική και επαγγελµατική εξειδίκευση, 
προσβλέπει στην εκπαίδευση µιας νέας γενιάς επαγγελµατιών που θα 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της 
δικτύωσης, µε υπευθυνότητα, συνεργατικό πνεύµα, ηγετικές 
ικανότητες, γνώση και καινοτοµία.
 Οι απόφοιτοι του Εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς της Διαφήµισης και των Δηµοσίων Σχέσεων, του  Ψηφιακού και 
Mobile Μάρκετινγ και Επικοινωνίας, στη διαχείριση περιεχοµένου και 
δηµιουργίας στρατηγικής στα social media, στην έρευνα αγοράς, στη 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, στη Διαχείριση Κρίσεων, στην 
Oργάνωση και Διαχείριση Γεγονότων και Ανεύρεση Πόρων (Event 
Management), στη Δηµιουργική στρατηγική και κειµενογραφία, στο 
πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια 
στο Εργαστήριο δίνουµε έµφαση στην ανάπτυξη επιχειρηµατικής 
κουλτούρας και δεξιοτήτων.    
 Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου εκτείνονται 
από την εφαρµοσµένη επικοινωνία, το marketing και τη διαφήµιση ως 
τη διαχείριση κρίσεων, τη νευροηγεσία (neuroleadership), τα social 
media και την startup επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. 
Συνεργάζεται µε διεθνείς φορείς, όπως το Copenhagen Business 
School-CCEBI και συµµετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Young 
Leaders: Developing and Enhancing Leadership Skills for Young 
Managers in Times of Crisis. 
 Διοργανώνει διαλέξεις, σεµινάρια και προσοµοιώσεις και 
πραγµατοποιεί έρευνες, εστιασµένες στην κουλτούρα, την 
κατανάλωση και τις καινοτοµικές, δηµιουργικές και επιχειρηµατικές 
δράσεις της αποκαλούµενης Μobile γενιάς. Συγκεκριµένα τον 
τελευταίο χρόνο  διεξάγει µία εκτεταµένη έρευνα µε τίτλο Mobile 
Generation Next. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να προσδιορίσει την 
κουλτούρα, τις αξίες και τις πρακτικές της mobile γενιάς στη χώρα 



µας, µέσα από τη χρήση των συσκευών κινητής τεχνολογίας και τη 
συµµετοχή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Η έρευνα καλύπτει τα 
παρακάτω πεδία:
• Συνεργατική κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών
• Επιχειρηµατικότητα: Startups και crowdfunding
• Εργασία 2.0
• Games: mobile games, online games
• Κοινωνική συµµετοχή και πολιτικός ακτιβισµός 2.0
• Συναισθηµατική νοηµοσύνη
Τον Φεβρουάριο του 2013  το Εργαστήριο συµµετείχε στην επίσηµη 
ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του µε τον ΣΕΚΕΕ και της συµµετοχής του 
στο Mobile Cluster.

Eργαστήριο Ρητορικής και Λόγου
Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Κακαβούλια

Το Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου άρχισε την λειτουργία του τον 
Οκτώβριο του ακαδηµαϊκού έτους 1992-1993.  Σήµερα, το 
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά 
εξάµηνα, ανήκει στον τοµέα Εποκοινωνίας και µπορεί να επιλεγεί από 
φοιτητές και των τριών άτυπων κατευθύνσεων του Τµήµατος. Κάθε 
χρόνο εµπλουτίζεται µε νέα µαθήµατα, οργάνωση διαλέξεων και 
σεµιναρίων από ειδικούς, µικρές οµάδες φροντιστηριακών γλωσσικών 
ασκήσεων, υποχρεωτικές παρουσιάσεις εργασιών, οµαδική έκδοση 
ηλεκτρονικού φοιτητικού περιοδικού (Lapsus Linguae), κ.α.
 Το Εργαστήριο εστιάζει στην Επικοινωνιακή Ρητορική του 
Γραπτού και Προφορικού Λόγου. Προσφέρει µεθοδολογικά εργαλεία 
αναγνώρισης γλωσσικών τρόπων και ανάλυσης λόγου. Ειδικότερα 
θέµατα που θίγονται είναι τα ζητήµατα των επικοινωνιακών 
λειτουργιών της γλώσσας σε διαφορετικά συµφραζόµενα και είδη 
λόγου (δηµοσιογραφία, λογοτεχνία, διαφήµιση), αλλά και της 
παραγωγής του λόγου σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια 
(ηλεκτρονικά, έντυπα, προφορικά). 
 Στόχοι του Εργαστηρίου Ρητορικής & Λόγου είναι:

• Η επαρκής διαχείριση του λόγου σε πολλά επίπεδα και περιστάσεις 
είναι ο πρώτιστος στόχος.

• Περαιτέρω στόχοι: η εξοικείωση των φοιτητών  µε  πτυχές και 
µηχανισµούς της γλωσσικής επικοινωνίας, γνώση που κρίνεται 
απαραίτητη στις εργασιακές προοπτικές και το επαγγελµατικό  
µέλλον τους. 

• Η συστηµατική και σε βάθος διερεύνηση των γλωσσικών πρακτικών 
σε ποικιλία κειµενικών και επικοινωνιακών περιστάσεων. Αφήγηση, 
διαπραγµάτευση, συνέντευξη, συνοµιλία. Επιµέρους στόχοι των 
εργαστηριακών µαθηµάτων είναι οι εξής: 
α) Η εξοικείωση των φοιτητών  µε  βασικά θέµατα, θεωρίες και  
µοντέλα της άµεσης και της  διαµεσολαβηµένης γλωσσικής 
επικοινωνίας 
β) Ο καλός χειρισµός του προφορικού και γραπτού λόγου
γ) Η αναγνώριση και διερεύνηση των ρητορικών σταθερών σε 
διαφορετικό είδος και ύφος λόγου, αλλά και των µη λεκτικών 
ρητορικών τρόπων (σιωπή, παύση, χειρονοµία, τόνος φωνής, 
άρθρωση κλπ.)
δ) Η έρευνα σχετικά µε νέες και ενδιαφέρουσες  µεθόδους 
επεξεργασίας και ανάλυσης του πρωτογενούς γλωσσικού υλικού

Ως προς την έρευνα, το Εργαστήριο Ρητορικής βρίσκεται στην 
διαδικασία δηµιουργίας βάσης δεδοµένων προφορικού λόγου. Έχουν 
συλλεγεί γύρω στις 400 προφορικές αφηγήσεις µε συνέντευξη, ενώ οι 
φοιτητές ασχολούνται µε την επεξεργασία και την πειραµατική 
ανάλυση αυτών των γλωσσικών δεδοµένων.

Eργαστήριο Νέων Τεχνολογιών
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Σκαρέλος

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (ΕΝΤ) ιδρύθηκε το 1999 και 
προσφέρει ένα πρόγραµµα µαθηµάτων που εστιάζουν στα πολυµέσα, 
στις διαδικτυακές και πολιτιστικές εφαρµογές. Από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2013-2014 συνεργάζεται µε τα εργαστήρια των κατευθύνσεων 
προκειµένου να ενισχύσει τα καινοτοµικά και δηµιουργικά στοιχεία της 
εκπαίδευσης που προσφέρουν στους φοιτητές στο χώρο των ΜΜΕ, 



της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήµισης και 
των δηµοσίων σχέσεων.
 Το ερευνητκό του έργο καλύπτει τους 
τοµείς της πολιτιστικής τεχνολογίας, των 
πολιτιστικών πολυµέσων, των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, των πολυµεσικών εφαρµογών, των 
εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα, το Internet of 
things κ.λπ. 
 Επιπλέον, το Εργαστήριο υποστηρίζει το 
σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του Τµήµατος, 
ενώ ο διευθυντής του είναι υπεύθυνος του 
προγράµµατος για την δηµιουργία των ανοικτών 
ψηφιακών µαθηµάτων (open courses) του 
Παντείου Πανεπιστηµίου. 



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού συµµετέχει στην πράξη  
«Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστηµίου», και συνεργάζεται µε 
επιχειρήσεις/φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την 
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του. Αντικείµενο της 
Πρακτικής Άσκησης είναι η µαθητεία τους σε θεµατικές ενότητες 
σχετικές µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους.
 Το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης (που συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από 
Εθνικούς Πόρους), απευθύνεται στους φοιτητές του Τµήµατος που 
έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ εξάµηνα σπουδών τους και επιθυµούν να 
εργασθούν σε φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το Τµήµα 
(εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαφηµιστικές 
εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, πολιτιστικά τµήµατα των Δήµων, κ.ά.) 
αποκτώντας έτσι και την ανάλογη εµπειρία. Έχει διάρκεια τριών 
µηνών και για τους συµµετέχοντες προβλέπεται αµοιβή. 
 Το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι υποχρεωτικό. 
Περιλαµβάνεται στα µαθήµατα επιλογής του Η’ Εξαµήνου όλων των 
κατευθύνσεων και όσοι συµµετάσχουν, εφόσον εν τω µεταξύ δεν 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δεν βαθµολογούνται, αλλά 
πιστώνονται µε 3 διδακτικές µονάδες.
 Η περίοδος εφαρµογής του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης 
εξαρτάται από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Παιδείας. Η πρακτική 
άσκηση που εγκρίθηκε από το Υπουργείο αφορά τη διετία 2010-2012 
µε δυνατότητα παράτασης του προγράµµατος έως το 2015.  



Συνεργαζόµενοι φορείς ανά κατεύθυνση σπουδών

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΤ Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Μουσείο Ελληνικής 
 Λαϊκής Τέχνης

Δορυφορική ΕΡΤ Action Aid Μουσείο Γουλανδρή Κυκλαδικής 
Τέχνης

Τα Νέα Ινστιτούτο Επικοινωνίας Eκδόσεις Καλειδοσκόπιο
Το Βήµα online Civitas Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Θεσσαλονίκης
Αθηνόραµα Advocate Κινηµατογραφική Εταιρεία  Διανοµής 

ODEON
ΣΚΑΙ Ραδιόφωνο-Τηλεόραση Diageo Παιδικό Μουσείο
Αθήνα 9.84 Eurobank Αθηνόραµα
Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα Mellon Περιοδικό Σινεµά
Star Channel Universal Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 
Εκποµπή «Πρωταγωνιστές» Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών
Ραδιοφωνικός σταθµός Flash Creative Εθνική Πινακοθήκη
Ίδρυµα της Βουλής Focus Υπουργείο Εξωτερικών 

Διεύθυνση Μορφωτικών και 
Πολιτιστικών Υποθέσεων

Εφηµερίδα Καθηµερινή Olympic DDB Υπουργείο Πολιτισµού, Διεύθυνση 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισµού και 
Εκπαίδευσης

Μellon
Αdidas.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισµού και 
Εκπαίδευσης

National Geographic ΚΕΘΕΑ Ελληνικό  Φεστιβάλ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Tο Πάντειο Πανεπιστήµιο συµµετέχει στο πρόγραµµα ανταλλαγής 
φοιτητών της Ε.Ε. Erasmus από το 1987 µε µετακινήσεις 
σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού. Πρόσφατα η ένταξη του 
Παντείου Πανεπιστηµίου στον Εκτεταµένο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστηµιακό Χάρτη Έρασµος (Extended European Erasmus 
University Charter) απέδωσε τη δυνατότητα στο Πανεπιστήµιο µας να 
δρα περαιτέρω και σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης και 
επιµόρφωσης, εκτός της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, 
εξασφαλίζοντας, µετά από αξιολόγηση, την συνέχιση της συνεργασίας 
του Παντείου µε ιδρύµατα και επιχειρήσεις του εξωτερικού για τα έτη 
2007-2013.
 Το πρόγραµµα παρέχει οικονοµική ενίσχυση στους 
µετακινούµενους φοιτητές µε σκοπό την κάλυψη µέρους των 
πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές σε ένα άλλο 
κράτος όπως είναι τα έξοδα ταξιδιού, τα έξοδα γλωσσικής 
προετοιµασίας στη χώρα υποδοχής, οι επιπλέον δαπάνες λόγω 
διαφοράς κόστους ζωής, οι πρόσθετες δαπάνες λόγω διαφορετικών 
συνθηκών σπουδών. Τα χορηγούµενα ποσά διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα. Η οικονοµική ενίσχυση δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής 
υποτροφίας δανείου ή ενίσχυσης. Φοιτητές που έχουν λάβει 
οικονοµική ενίσχυση για κινητικότητα σε ένα άλλο Πανεπιστήµιο από 
το Πρόγραµµα LLP/ERA-STUDIES έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
επιπλέον και οικονοµική ενίσχυση για πρακτική άσκηση από το 
Πρόγραµµα LLP/ERA-PLACEMENTS.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 το Τµήµα Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισµού οργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) µε αντικείµενο τη µελέτη θεµάτων που αφορούν 
στον πολιτισµό και την πολιτιστική δραστηριότητα, τη διοίκηση και 
την οργάνωση πολιτιστικών οργανισµών και δραστηριοτήτων, την 
πολιτιστική πολιτική και την επικοινωνία. 
 Το Πρόγραµµα είναι το µόνο εξειδικευµένο µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα πλήρους φοίτησης που καλύπτει το ευρύτερο φάσµα 
των γνώσεων και ικανοτήτων σχετικά µε το πεδίο της πολιτιστικής 
διαχείρισης στη χώρα µας. Στις τάξεις του έχουν φοιτήσει, από την 
ίδρυσή του προ δεκαετίας έως σήµερα, περισσότεροι από 
τριακόσιοι νέοι επιστήµονες, που στην πλειονότητά τους εργάζονται 
στον πολιτιστικό τοµέα, ενώ ορισµένοι συνέχισαν τις σπουδές τους 
και την ενασχόλησή τους µε την έρευνα σε θέµατα συναφή µε τα 
γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος.
 Σκοπός του προγράµµατος είναι να προσφέρει εξειδίκευση 
στις σύγχρονες επιστηµονικές προσεγγίσεις, τις µεθόδους και τις 
εφαρµοσµένες δεξιότητες της πολιτιστικής διαχείρισης, ευρέως 
νοουµένης. Πρόκειται για το πρώτο στη χώρα µας πρόγραµµα 
µεταπτυχιακών σπουδών στο πεδίο αυτό. 
 Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πολιτιστική Διαχείριση» και έχει 
δεκαπεντάµηνη διάρκεια. Περιλαµβάνει δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα 
διδασκαλίας και µία περίοδο εντός της οποίας εκπονείται 
µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία.
 Η ίδρυση και λειτουργία του προγράµµατος σκοπό έχει να 
συνεισφέρει στην αναγνώριση της σηµασίας του πολιτισµού και της 
πολιτιστικής δραστηριότητας ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής, 
συλλογικής µνήµης και ταυτότητας, επικοινωνίας µεταξύ λαών, 
διαµόρφωσης σχέσεων µεταξύ κρατών, ατοµικής και συλλογικής 
χειραφέτησης, δηµιουργικότητας, κοινωνικής και οικονοµικής 
ανάπτυξης. 
 Η σκοπιµότητα λειτουργίας του προγράµµατος γίνεται ακόµη 
επιτακτικότερη στις σηµερινές συνθήκες οικονοµικής, αλλά και 



πολιτισµικής κρίσης, αφού σήµερα ο πολιτισµός 
αναδεικνύεται ως σηµαντικός παράγων για την 
διαµόρφωση της φυσιογνωµίας της Ευρώπης, 
της συνοχής των πολυπολιτισµικών κοινωνιών 
που την απαρτίζουν και της βιώσιµης 
ανάπτυξης των οικονοµιών της.  Η αξιοποίηση 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 
πολιτιστικής δηµιουργίας ως παραγόντων 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης είναι 
ιδιαιτέρως σηµαντική στην περίπτωση της 
χώρας µας. Στην Ελλάδα παρατηρείται ακόµη 
υστέρηση στις παρεχόµενες ευκαιρίες 
εξειδικευµένης απασχόλησης στον τοµέα του 
πολιτισµού, δεν παύουν όµως να υφίστανται, 
ακόµη και σήµερα, δυνατότητες απασχόλησης, 
όπως στην περίπτωση έργων πολιτισµού στο 
πλαίσιο του προγράµµατος «Ψηφιακή 
συγκλιση», ενώ νέες ευκαιρίες ενδέχεται να 
προκύψουν στο µέλλον στο πλαίσιο πολιτικών 
τουρισµού και περιφερειακής ανάπτυξης. 
 
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 
Διευθυντής του Προγράµµατος είναι ο 
αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος 
και µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής οι επίκ. 
καθηγήτριες Έφη Φουντουλάκη, Ανδροµάχη 
Γκαζή και Μαρία Παραδείση και η λέκτορας 
Μάρθα Μιχαηλίδου.



Α Εξάµηνο (χειµερινό)

Οργάνωση και διοίκηση πολιτιστικών οργανισµών, Γ. Κλήµης
Πολιτιστική διπλωµατία, Χ. Γιαλλουρίδης
Οπτικός πολιτισµός, Γ. Σκαρπέλος
Κοινωνιολογία του πολιτισµού, Μ. Μιχαηλίδου
Ιστορία των ιδεών, Σ. Αυλάµη
Φιλοσοφία του πολιτισµού, Δ. Καββαθάς
Παραστατικές τέχνες, Γ. Ανδρεάδης

Β  Εξάµηνο (εαρινό)

Πολιτιστικό µάρκετινγκ και επικοινωνία, Μ. Τσακαρέστου 
Οικονοµία του πολιτισµού, Ν. Λέανδρος
Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, Δ. Ιορδάνογλου
Ιστορία της τέχνης, Ε. Φουντουλάκη
Μουσειολογία, Α. Γκαζή 
Πολιτισµός και δίκτυα, Π. Ζέρη
Κινηµατογράφος, Μ. Παραδείση
Σεµινάριο µεθοδολογίας, Μ. Μιχαηλίδου (υποχρεωτικό)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σηµείωση: Δεν διδάσκονται φέτος τα µαθήµατα Νοµικό και θεσµικό 
πλαίσιο του πολιτισµού, Πολιτιστική επικοινωνία και νέες τεχνολογίες 
και Μουσική λόγω άδειας των διδασκόντων.
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ & ΘΕΑΜΑΤΟΣ

«Κλασικό είναι κάθε  καλό θέατρο. Ο Μπρεχτ, ο Πίντερ είναι κλασικοί 
όπως και ο Αισχύλος». Αυτά ήταν τα λόγια του µεγάλου σκηνοθέτη 
Μίνωα Βολανάκη, όταν πρότεινε την ονοµασία Κέντρο Κλασικού 
Δράµατος και Θεάµατος (ΚΕΔΡΑ) για τον θεσµό που λειτουργεί στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο από το 1992. 
 Στόχος του ΚΕΔΡΑ είναι να ερευνήσει τις ρίζες της θεατρικής 
δηµιουργίας και να παρουσιάσει είτε κλασικά είτε ανέκδοτα έργα 
αξιοποιώντας παραδοσιακούς και εναλλακτικούς κώδικες ερµηνείας. 
Για τον λόγο αυτό διοργάνωσε επανειληµµένα διαπολιτισµικές 
θεατρικές συναντήσεις και παραγωγές µε κορυφαίους ξένους θιάσους  
και προώθησε έρευνες που κατέληξαν σε µεταπτυχιακές εργασίες και 
διδακτορικές διατριβές.
 Το αρχαίο ελληνικό δράµα βρίσκεται µε διαφορετικούς τρόπους 
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του ΚΕΔΡΑ. Αυτό φαίνεται  και 
από µια σειρά σχετικών συνεδρίων στους Δελφούς, στη Θήβα κ. α, όσο 
και από το πολυσέλιδο, δίγλωσσο βιβλίο Στα Ίχνη του Διονύσου, 
Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας. Η βασική ενασχόληση όµως του 
ΚΕΔΡΑ µε το αρχαίο δράµα είναι πρακτική και δηµιουργική. Από το 
1994 και εξής παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Γαλλία , 
την  Ισπανία και την Πορτογαλία.
 Τα τελευταία  χρόνια το Κέντρο πειραµατίζεται σε ένα νέο είδος 
που βρίσκεται στην πρωτοπορεία των διεθνών θεατρικών 
αναζητήσεων. Πρόκειται για την διασκευή αρχαίων δραµάτων σε 
µιούζικαλ που απέληξε στις παραγωγές Αχ, δολοφόνε µου! (2007), 
(Λ) Όλα Κάφτα (2008), Golden Girls (2010), I love Μνηµόνιο (2011), 
I love Μνηµόνιο 2 (2012), Cyclops Survival (2013).
 To Κέντρο συµµετέχει σε διεθνή προγράµµατα, όπως το Sifnos 
Crisis και το World Crisis Theatre.
 Διεθυντής του ΚΕΔΡΑ είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης 
Σκαρπέλος, ενώ ο επί 20ετία διευθυντής του οµότιµος καθηγητής 
Γιάγκος Ανδρεάδης είναι αναπληρωτής διευθυντής. Στο διοικητικό 
συµβούλιο συµµετέχουν επίσης ο καθηγητής Χριστόδουλος 
Γιαλλουρίδης, η επίκουρη καθηγήτρια Χαρίκλεια Τσοκανή και ο 
υποψήφιος διδάκτορας Κώστας Μητράκας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για την Πολιτισµό και την Επικοινωνία 
ιδρύθηκε το 2012. Έχει ως αποστολή του την ακαδηµαϊκή, δηλαδή 
την επιστηµονική ενασχόληση µε τον ευρύτερο χώρο της Ανατολής, 
της Εγγύς, Μέσης και Άπω, που περιλαµβάνει ένα µεγάλο κοµµάτι της 
Ασίας, της Βορείου Αφρικής, της Τουρκίας  και της Υπερκαυκασίας. 
 Η επιστηµονική ενασχόληση έχει ως περιεχόµενό της την έρευνα, 
την διεξαγωγή σεµιναρίων και επιστηµονικών εκδηλώσεων, την 
οργάνωση και διεκπεραίωση µετεκπαιδευτικών και µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων εξειδικευµένων στις κατευθύνσεις του πολιτισµού, της 
πολιτικής, της οικονοµίας, των διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας 
των χωρών και των περιοχών της Ανατολής, ενώ ειδική έµφαση δίδεται 
στον τοµέα των δηµοσιεύσεων και εκδόσεων σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή.
 Η ιστοσελίδα του (kans.gr) αποτελεί το πρώτο και βασικό 
εργαλείο επικοινωνίας του Κέντρου µε την δηµοσιότητα, την κοινή 
γνώµη και ιδιαιτέρως τους φοιτητές και την ακαδηµαϊκη κοινότητα. 
Επιδιώκεται η ανάπτυξη µιας διαλεκτικής σχέσης αλληλεπίδρασης που 
αφορά στις εξελίξεις στην Εγγύς, Μέση και ευρύτερη Ανατολή και που 
είναι συναφείς µε τα γεγονότα της καθηµερινότητας, τα προβλήµατα 
των κρατών, ζητήµατα συγκρούσεων, εθνικών διενέξεων, θρησκευτι-
κών αντιπαραθέσεων, προβληµάτων ειρήνης και δηµοκρατίας, 
δικαιωµάτων και ελευθεριών.
 Ο χώρος, τον οποίο το Κέντρο αναλαµβάνει να παρακολουθεί, 
να αναλύει σε µια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη προσέγγιση, αναδει-
κνύεται στον 21ο αιώνα ως ο γεωπολιτικά κρισιµότερος και εποµένως 
ζωτικότερος για την πορεία του κόσµου, την υπόθεση της ειρήνης, της 
ασφάλειας και της σταθερότητας του διεθνούς συστήµατος. 
 Πρόκειται για ένα έργο που εκκίνησε άτυπα προ δωδεκαετίας µε 
έµφαση στην Τουρκία και µέσα από µια συσσωρευµένη εµπειρία 
δραστηριοτήτων και ακαδηµαϊκής έρευνας των στελεχών του, 
κατάφερε να δηµιουργήσει ένα πλέγµα διεθνών διασυνδέσεων και 
εµπειριών, που του επιτρέπει σήµερα να προχωρήσει σε διεύρυνση 
γεωγραφικά και θεµατικά, από την Εγγύς Ανατολή ως την Ρωσική 
Οµοσπονδία, την Κίνα και την Ιαπωνία.



Οδηγός Σπουδών
ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Μελέτη για τις σχέσεις στο Group των αποφοίτων του Τµήµατος Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισµού στο Facebook, µε το πρόγραµµα Gephi.
(c) 2013, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοσµήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και 
Πολιτισµού
Καθηγητής Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Πρόεδρος Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού
Καθηγητής Νίκος Λέανδρος

Διευθυντές Τοµέων
Τοµέας Επικοινωνίας: Καθηγήτρια Περσεφόνη Ζέρη
Τοµέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας: Αναπλ. Καθηγητής 
Νίκος Μπακουνάκης
Τοµέας Πολιτιστικής Διαχείρισης: Καθηγητής 
Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Διευθυντής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος

Γραµµατεία
Προϊσταµένη Γραµµατείας: Ευγενία Νεοφύτου
Τηλ.: 210-9201064
Fax: 210-9220832
email:  eug.neofitou@panteion.gr

Γραµµατεία (για πληροφορίες): Γιώργος Χαµουζάς
τηλ. 210-9201431

Γραµµατεία Μεταπτυχιακού και υποψηφίων διδακτόρων
(για πληροφορίες):
Τηλ. 210-9201064

http://cmc.panteion.gr

mailto:eug.neofitou@panteion.gr
mailto:eug.neofitou@panteion.gr


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ  
Αυλάµη Χρυσάνθη Επίκουρη Καθηγήτρια  
Βουδούρη Δάφνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βώβου Ιωάννα Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος Καθηγητής
Γκαζή Ανδροµάχη  Επίκουρη Καθηγήτρια
Δάλλας Κωστής  Επίκουρος Καθηγητής
Δηµηρούλης Δηµήτρης Καθηγητής
Ζέρη Περσεφόνη  Καθηγήτρια
Ιορδάνογλου Δήµητρα  Λέκτορας
Καββαθάς Διονύσης   Επίκουρος Καθηγητής
Κακαβούλια Μαρία   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κική Γιάννα    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλήµης Γιώργος-Μιχαήλ  Επίκουρος Καθηγητής
Κόκκορη Πατρίσια   Επίκουρη Καθηγήτρια
Λέανδρος Νίκος    Καθηγητής
Λοβέρδος Ανδρέας*   Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχαηλίδου Μάρθα   Λέκτορας
Μπακουνάκης Νίκος   Αναπληρωτής Καθηγητής
Παραδείση Μαρία   Επίκουρη Καθηγήτρια
Σκαρπέλος Γιάννης   Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσακαρέστου Μπέττυ   Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσοκανή, Χαρίκλεια   Επίκουρη Καθηγήτρια
Φουντουλάκη Έφη   Επίκουρη Καθηγήτρια
Ψύλλα Μαριάννα   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ρήγου Μαρίνα    Ε.ΔΙ.Π.
Ντούνας Δηµήτρης   Ε.Τ.Ε.Π.

* Σε αναστολή καθηκόντων
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ

1. Ιστορία

Tο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, το πρώτο από τα 
Τµήµατα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που 
δηµιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1990-91. Aποστολή του είναι: «Η θεωρητική και 
ιστορική-εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου της επικοινωνίας, η 
δηµιουργία στελεχιακού δυναµικού δηµοσίων υπηρεσιών, δηµοσίων 
σχέσεων και τύπου του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η κατάρτιση 
δηµοσιογράφων και στελεχών για τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο 
και για τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, καθώς και στελεχών 
όλων των µορφών επικοινωνίας και ενηµέρωσης». 
 Στόχοι του Τµήµατος είναι: 
α) η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και 
συγκεκριµένα στους τοµείς της επικοινωνίας, των µέσων και της 
πολιτιστικής διαχείρισης µέσω της αξιοποίησης διεπιστηµονικών και 
πολυεπιστηµονικών προσεγγίσεων, και 
β) η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκής γνώσης και 
εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστηµονικά πεδία , όπως 
και η προετοιµασία τους για µια ευδόκιµη επαγγελµατική πορεία 
στο πεδίο της δηµοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των 
ηλεκτρονικών και ψηφιακών µέσων), της εφαρµοσµένης 
επικοινωνίας (περιλαµβανοµένης της διαφήµισης και των δηµοσίων 
σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, µέσω της σύνδεσης της 
θεωρίας µε την πράξη. 
 Επιδίωξη του Τµήµατος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν 
επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδηµαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές 
δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική 
σκέψη, επαγγελµατική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

2. Δομή
Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού είναι διαρθρωµένο 
σε τρεις Τοµείς: 

α) Τοµέας Επικοινωνίας 



β) Τοµέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
γ) Τοµέας Πολιτιστικής Διαχείρισης 

και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο: 
α) Κατεύθυνση Πολιτισµού και Πολιτιστικής Διαχείρισης 
β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας
γ) Κατεύθυνση Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων 

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν µία από τις τρεις κατευθύνσεις µε 
την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών. 
 Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η 
λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε γνωστικό 
αντικείµενο την Πολιτιστική Διαχείριση.

3. Δραστηριότητες
Οι φοιτητές του Τµήµατος δραστηριοποιούνται παραγωγικά στο χώρο 
της επικοινωνίας, του πολιτισµού, της διαφήµισης, της 
δηµοσιογραφίας και της τέχνης, εκδίδοντας εφηµερίδες, περιοδικά, 
και άλλα πειραµατικά έντυπα, ηλεκτρονικά περιοδικά, οργανώνοντας 
θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, αγώνες αντιλογίας (debates), 
συµµετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικά 
προγράµµατα και παράγοντας ταινίες µικρού µήκους. 
 Από το 2002 το Τµήµα αποτελεί, µαζί µε το Τµήµα Επικοινωνίας 
& Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
και την Ενωση Εταιριών Διαφήµισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), ιδρυτικό 
µέλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. 
 Από το 2012, το Τµήµα και το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση συµµετέχουν στο Εuropean 
Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC).
 Γενικότερα, το Τµήµα οργανώνει επιστηµονικά συνέδρια, 
συµπόσια και ηµερίδες, συµµετέχει στην πνευµατική ζωή της χώρας 
και προσκαλεί επιφανείς οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Υποδομή για την Διδασκαλία και την Έρευνα
Για τις διδακτικές και ερευνητικές του ανάγκες το Τµήµα χρησιµοποιεί 
τους χώρους του Παντείου Πανεπιστηµίου, καθώς και συγκεκριµένες 
υπηρεσίες του. Διαθέτει, όµως, παράλληλα και δικούς του χώρους για 
την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τού προγράµµατός του. Οι χώροι 
αυτοί είναι: 
α)  Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (στον ηµιόροφο του Νέου Κτιρίου) 
που διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές Macintosh OSX, 
συνδεδεµένους σε τοπικό δίκτυο. 

β)  Ψηφιακό Ραδιοτηλεοπτικό Στούντιο στην Πλάκα, που αξιοποιείται 
από τους φοιτητές για την άσκησή τους στην παραγωγή 
ειδησεογραφικού υλικού για online Μέσα, το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση αλλά και ταινιών µικρού µήκους. 

γ) Το Στούντιο «Λήδρα», στην Πλάκα, που φιλοξενεί κυρίως 
πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρο, κινηµατογράφος, εικαστικά, 
µουσική).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ



Γ Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Σύγχρονη Κοινωνία και Μέσα Επικοινωνίας, Π. Ζέρη
Πολιτική Κοινωνιολογία, Μ. Ψύλλα      
Αρχές Μarketing. Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισµός, Γ.-Μ. Κλήµης        
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία, Ν. Λέανδρος
Ποσοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας, Μ. Μιχαηλίδου   
Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Α. Γκαζή
Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση, Κ. Δάλλας*
Ιστορία του Κινηµατογράφου Ι, Μ. Παραδείση
Αγγλικά των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας, Π. Κόκκορη

Δ Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Δηµόσια Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώµη, Π. Ζέρη
Πολιτιστική Πολιτική, Δ. Βουδούρη*
Φιλοσοφία των Μέσων, Δ. Καββαθάς 
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία, Δ. Δηµηρούλης
Ποιοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας, Μ. Μιχαηλίδου
Επικοινωνία και Γλώσσα, Μ. Κακαβούλια
Εισαγωγή στη Διαφήµιση και στις Δηµόσιες Σχέσεις, Π. Τσακαρέστου
Ιστορία της Τέχνης Ι, Ε. Φουντουλάκη 
Αγγλικά του Πολιτισµού, Π. Κόκκορη*
Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισµοί, Χρ. Γιαλλουρίδης 
Ιστορία του Κινηµατογράφου ΙΙ,  Μ. Παραδείση

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

Α Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Η Τέχνη του Λόγου, Δ. Δηµηρούλης
Εισαγωγή στα Μέσα και την Μαζική Επικοινωνία, Ι. Βώβου
Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα, Μ. Μιχαηλίδου
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 19ος αιώνας, Χρ. Αυλάµη
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Ε. Φουντουλάκη 
Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία, Ν. Μπακουνάκης              
Εισαγωγή στον Πολιτισµό και τις Πολιτισµικές Σπουδές, Ι. Σκαρπέλος
Η/Υ – Εισαγωγή στην Πληροφορική, υπεύθυνος Δ. Δηµηρούλης - 

διδάσκων Δ. Ντούνας
 

Β Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Κοινωνιολογία των Μέσων, Ι. Βώβου     
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 20ός αιώνας, Χρ. Αυλάµη  
Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική, Χρ. Γιαλλουρίδης    
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, Εξέλιξη και Επικοινωνία, Δ. Ιορδάνογλου
Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύµατος, Μ. Κανελλοπούλου - Αθ. 

Διαµαντόπουλος
Εισαγωγή στις Σπουδές Οπτικού Πολιτισµού, Ι. Σκαρπέλος
Η/Υ- Εισαγωγή στο Internet και στα Πολυµέσα, υπεύθυνος Δ. 

Δηµηρούλης - διδάσκων Δ. Ντούνας



Ε Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Κείµενα του Πολιτισµού: Γραφή-Ανάγνωση-Βιβλίο, Δ. Δηµηρούλης
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι, Μ. Κακαβούλια
Αισθητική των Μέσων Ι, Δ. Καββαθάς 
Ιστορία της Τέχνης ΙΙ, Ε. Φουντουλάκη
Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών, Χρ. Αυλάµη
Πολιτική Οικονοµία των Έντυπων και Οπτικοακουστικών Μέσων, 

Ν. Λέανδρος
Μουσική, Μύθοι και Τελετουργίες, Χ. Τσοκανή*
Κανόνες Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας, Ι. Κική
Πολιτική Επικοινωνία, Μ. Ψύλλα 
Κοινωνικά Ζητήµατα και Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα, 

Μπ. Τσακαρέστου
Οργάνωση και Διοίκηση, Δ. Ιορδάνογλου*

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού  Ι, Μ. Ρήγου 
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙI, Μ. Παραδείση

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας Ι, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙΙ, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων Ι, Μπ. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙI, Μπ. Τσακαρέστου 

& Ι. Σκαρπέλος

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

ΣΤ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Ιστορία του Θεάτρου, Π. Κόκκορη*
Αισθητική των Μέσων ΙΙ, Δ. Καββαθάς
Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Γ.-Μ. Κλήµης
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ, Μ. Κακαβούλια
Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Χρ. Αυλάµη
Ανθρωπολογία των Μέσων, Ι. Βώβου
Εργαστήριο Eφαρµογών Πληροφορικής ΙΙ, Κ. Δάλλας*
Πολιτική Οικονοµία του Διαδικτύου, Ν. Λέανδρος
Δηµόσιες Πολιτικές και Επικοινωνιακή Δράση, Μ. Ψύλλα*
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (µάθηµα του Τµήµατος Δηµόσιας 

Διοίκησης)  

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙΙΙ, Γ.-Μ. Κλήµης
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙV, Χ. Τσοκανή

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας  ΙΙΙ, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙV, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙΙΙ, Μπ. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙV, Δ. Ιορδάνογλου

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014



Ζ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Δίκαιο του Πολιτισµού, Δ. Βουδούρη* 
Μελέτη και Ερµηνεία Υλικού Πολιτισµού, Α. Γκαζή
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ, Μ. Κακαβούλια
Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ, Χρ. Γιαλλουρίδης
Θεωρία της Κυβερνητικής, Δ. Καββαθάς
Θεωρία των Δικτύων και Μέσα Επικοινωνίας, Π. Ζέρη
Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου, Ι. Κική
Νέες Καταναλωτικές Τάσεις, Μπ. Τσακαρέστου
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Δ. Ιορδάνογλου*
Eισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηµατικότητας, 

Γ.-Μ. Κλήµης
Δραµατουργία και Παράσταση, Π. Κόκκορη

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού  V, Μπ. Τσακαρέστου & Α. Γκαζή
Εργαστήριο Πολιτισµού  VI, Ι. Σκαρπέλος & Μ. Παραδείση

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας  V, Ν. Λέανδρος & Ι. Σκαρπέλος
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VI, Ι. Βώβου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων V, Μπ. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙ,  Μπ. Τσακαρέστου 

& Α. Γκαζή

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

Η Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Ψηφιακή Κληρονοµιά, Κ. Δάλλας*
Εικόνα και Πολιτισµός: Ελληνικός Οπτικός Πολιτισµός 
         του 20ού αιώνα, Ι. Σκαρπέλος
Θεωρία της Λογοτεχνίας, Δ. Δηµηρούλης 
Εφαρµοσµένη Επικοινωνιακή Έρευνα, Μ. Μιχαηλίδου
Ανάλυση Μηνύµατος, Μ. Ψύλλα*
Δίκαιο των Μέσων ΙΙ: Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης, Ι. Κική*
Φιλοσοφία της Μουσικής, Χ. Τσοκανή
Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού Σχεδίου, Γ.-Μ. Κλήµης
Πτυχιακή Εργασία 
Πρακτική άσκηση

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού VII, Ε. Φουντουλάκη
Εργαστήριο Πολιτισµού VIII, Α. Γκαζή

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VII, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VIII, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙΙ, Μπ. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙΙΙ, Δ. Ιορδάνογλου

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Α Εξάμηνο
Η Τέχνη του Λόγου | Δηµήτρης Δηµηρούλης 

Η τέχνη του λόγου υπηρετεί τον άνθρωπο στις επικοινωνιακές του ανάγκες 
αλλά και τον καθορίζει ως έλλογο ον.  Είτε µε τη γραπτή είτε µε την 
προφορική µορφή παρεµβαίνει στην καθηµερινότητα και διαµορφώνει τον 
τρόπο µε τον οποίο οργανώνουµε την ζωή µας σε επίπεδο διαπροσωπικών 
σχέσεων, κοινωνικών θεσµών και επαγγελµατικών αναγκών. Όπως όλες οι 
τέχνες απαιτεί εργασία και ταλέντο, σκέψη και φαντασία, µέθοδο και 
µεράκι. 
Αν έχεις ταλέντο και δεν το υποστηρίξεις φροντίζοντας την τέχνη σου θα 
ξεθωριάσει. Αντιθέτως, αν δεν διαθέτεις µεγάλο ταλέντο, αλλά εργαστείς 
σκληρά, θα προκόψεις. Η τέχνη του λόγου απαιτεί µια κάποια έφεση, 
συνάµα όµως απαιτεί να µεριµνήσει κανείς για την καλλιέργειά της. 
Σε ένα Τµήµα Επικοινωνίας δεν νοείται σπουδή χωρίς άσκηση στην τέχνη του 
λόγου. Όποια κατεύθυνση και αν ακολουθήσει ο σπουδαστής (πολιτισµός, 
δηµοσιογραφία, διαφήµιση ή ό,τι άλλο) η τέχνη του λόγου δεν είναι απλό 
µέσο για τη σταδιοδροµία του αλλά αναγκαία συνθήκη για την αξιοπρεπή 
παρουσία του στον χώρο. Οι παραδόσεις αποσκοπούν στην πρωτοβάθµια 
εξοικείωση των φοιτητών µε το αντικείµενο, εστιάζοντας, πρωτίστως, σε 
τρεις τοµείς:
α) Ιστορία και θεωρία της ρητορικής.
β) Η τέχνη του λόγου σήµερα.
γ) Τι λένε οι τεχνίτες της γραφής;
Το µάθηµα είναι εισαγωγικό, έχει δηλαδή παιδευτικό χαρακτήρα, απαιτεί 
συνεχή και αδιάλειπτη παρακολούθηση και συνοδεύεται από ασκήσεις εντός 
και εκτός αιθούσης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Αριστοτέλης, Ρητορική.
Kennedy G., Ιστορία της Κλασικής Ρητορικής, Παπαδήµας, Αθήνα, 2000.
Φ. Γκούρεβιτς (επιµ.), Η Τέχνη της Γραφής (Α+Β), Τόπος, Αθήνα, 2010.   

Εισαγωγή στα Μέσα και την Μαζική Επικοινωνία | Ιωάννα 
Βώβου 

Η επικοινωνία στην εποχή των µαζικών µέσων αποτελεί κεντρικό άξονα 
δράσης που συν-καθορίζει τη µορφή της κοινωνίας. Στόχος του µαθήµατος 



είναι να προσφέρει µία πρώτη σφαιρική επαφή των φοιτητών µε το 
φαινόµενο της µαζικής επικοινωνίας και την κατανόησή του. Στοιχεία 
λειτουργίας των µέσων επικοινωνίας, καθώς και η εξελικτική πορεία τους 
στην κοινωνία στην Ελλάδα και διεθνώς, επιτρέπει στους φοιτητές να 
σκεφτούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µέσων, τα πορώδη όρια 
µεταξύ αυτών και τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η «κοινωνία της 
µαζικής επικοινωνίας», διαχρονικά και στη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα, 
εξετάζονται διαφορετικές πτυχές που χαρακτηρίζουν τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας, τα οποία εµφανίζονται αρχικά ως τεχνολογίες, ωστόσο, 
παίρνουν υπόσταση µέσω της τριβής τους µε κοινωνικές χρήσεις. Η πορεία 
από την τεχνολογία, στο µαζικό «µέσο» και στον θεσµό απασχολεί το µάθηµα 
αυτό για να αναδείξουµε ότι ο ορισµός τους δεν είναι σταθερός στο χρόνο 
και δεν είναι ίδιος σε όλες τις κοινωνίες. Μέσα από παραδείγµατα γίνεται 
κατανοητό ότι κάθε µέσο µπορεί να εννοηθεί και ως δια-µέσο, υπό την 
έννοια του δανεισµού στοιχείων (τεχνολογίας, περιεχοµένου, πρακτικών, 
ύφους, κλπ.). Τα πορώδη όρια των µέσων (ή αλλιώς η διαµεσικότητα) 
διαγράφουν λοιπόν και µία δυναµική πορεία των µέσων µέσα στην κοινωνία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Βώβου Ιωάννα (επιµ.), Ο κόσµος της τηλεόρασης, Ηρόδοτος, Αθήνα, 2010.
Μπασαντής Διαµαντής, Ο ηµερήσιος Τύπος. Από τον 18ο στον 21ο αιώνα, 

Οδυσσέας, Αθήνα, 2002.
Τετράδια Επικοινωνίας Νο 6, Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, ΙΟΜ, 2006.

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα | Μάρθα 
Μιχαηλίδου

Το µάθηµα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και προαγωγή µιας κοινωνιολογικής 
κατανόησης των κοινωνικών θεσµών, πρακτικών και φαινοµένων. 
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στη θεωρητική και 
µεθοδολογική εξέλιξη των ερευνητικών παραδόσεων και «σχολών» της 
κοινωνιολογικής έρευνας, µε στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε 
κεντρικά ζητήµατα και έννοιες της κοινωνικής θεωρίας έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να αντιληφθούν τη συµβολή της κοινωνικής θεωρίας στη διαµόρφωση 
των σπουδών επικοινωνίας και πολιτισµού. 
 Το µάθηµα καταρχάς εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο οι κλασικές 
προσεγγίσεις της κοινωνιολογικής παράδοσης µελέτησαν τη συγκρότηση µιας 
σειράς φαινοµένων που καθόρισαν τις νεωτερικές δυτικές κοινωνίες, 
φαινόµενα όπως η εκβιοµηχάνιση, οι νέες µορφές εργασίας, η ανάδυση 
νέων κοινωνικών τάξεων, η αστικοποίηση, η γραφειοκρατία, και η ανάπτυξη 

των ΜΜΕ και της αστικής δηµόσιας σφαίρας. Κατόπιν, το µάθηµα στρέφεται 
στη µελέτη σύγχρονων κοινωνιολογικών θεωριών που σκοπό έχουν να 
αναλύσουν τις διαδικασίες συγκρότησης, τους θεσµούς και τις πρακτικές που 
διακρίνουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τα θέµατα που θα εξετασθούν 
περιλαµβάνουν τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνισταµένες 
του ύστερου καπιταλισµού, την κυριαρχία της πληροφορίας ως 
παραδειγµατικού στοιχείου της σύγχρονης κοινωνικής, επιστηµολογικής και 
πολιτισµικής οργάνωσης, την ανάδυση της παγκοσµιοποίησης, την ανάδυση 
του φύλου ως αντικείµενο κοινωνιολογικής µελέτης και τους τρόπους µε τους 
οποίους τα φαινόµενα αυτά απαιτούν την αναθεώρηση της κοινωνικής 
θεωρίας. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ritzer, G., Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, Κριτική, Αθήνα, 2012.
Hughes, M & Kroehler, C., Κοινωνιολογία: οι βασικές έννοιες, Κριτική, 

Αθήνα, 2007.
Hall, S, Held, D και ΜcGrew, H Νεωτερικότητα σήµερα: οικονοµία, κοινωνία, 

πολιτική, πολιτισµός, Σαββάλας, Αθήνα, 2003.

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 19ος αιώνας | Χρυσάνθη 
Αυλάµη 

1789:  η Γαλλική επανάσταση µεταµορφώνει τους χάρτες του κόσµου και 
επιφέρει βαθιές αλλαγές στην πολιτικο-κοινωνική οργάνωση, την οικονοµία 
και τις νοοτροπίες των ευρωπαϊκών πληθυσµών. Στο 19ο αιώνα, εποχή κατά 
την οποία η Ευρώπη προσπαθεί να κυριαρχήσει στον κόσµο, το 
επαναστατικό φαινόµενο στην επαναληπτικότητά του και αντιστρόφως, η 
προσπάθεια διατήρησης της καθεστηκυίας τάξης σηµαδεύουν ανεξίτηλα τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
1821: µε το ξέσπασµα   της ελληνικής επανάστασης, η Ευρώπη της Ιεράς 
συµµαχίας θα  βρεθεί αντιµέτωπη µε µια σειρά προβληµάτων : το κίνηµα του 
φιλελληνισµού ως αντίδραση στην συντηρητική πολιτική των ευρωπαίων 
ηγετών, την ίδρυση και την πολιτική οργάνωση του νεο-ελληνικού κράτους,  
την έκδηλη κρίση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και την γένεση των 
εθνικών και απελευθερωτικών κινηµάτων των άλλων βαλκανικών λαών. 
Στόχος του µαθήµατος είναι να αναλυθούν εκ παραλλήλου τα 
σηµαντικότερα φαινόµενα  και γεγονότα του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
19ου αιώνα.       
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια :



1.  Προαιρετική εκπόνηση εργασιών µε αντικείµενο  α) την µετάφραση και 
τον σχολιασµό πολιτικών κειµένων και άρθρων από ευρωπαϊκές 
εφηµερίδες του 19ου αιώνα ή σχολιασµός άρθρων από ελληνικές 
εφηµερίδες του 19ου αιώνα  β) την κατασκευή πλάνου γ) την 
κατασκευή πλάνου µε βάση θεµατικές  (20%)

2.  Εξέταση χρονολογίου µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20%)
3.  Γραπτό εξετάσεων για την δόµηση του οποίου δίνονται γραπτώς 

οδηγίες (60% ή 80%)

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Burns, Ε., Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός πολιτισµός. Νεότεροι χρόνοι, 

Eπίκεντρο, Αθήνα, 2006.
Κωστής, Κ., «Τα κακοµαθηµένα παιδιά της ιστορίας». Η διαµόρφωση του 

νεοελληνικού κράτους. 18ος-21ος αιώνας, Πόλις, Αθήνα, 2013.

Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης | Έφη Φουντουλάκη

«Πολλαπλές ερµηνείες του έργου τέχνης: αποκρυπτογράφηση καλλιτεχνικών 
κωδίκων και κατανόηση των τεχνοτροπιών»
 Κύριος  σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση του µατιού µε µια 
πολλαπλή ‘ανάγνωση’ του έργου τέχνης, καθώς και η καλλιέργεια και η 
εξάσκηση του βλέµµατος. Αναλύεται η αισθητική θεωρία της πρόσληψης ως 
τρόπος προσέγγισης του έργου τέχνης.
 Οι µορφολογικές αναλύσεις ( σύνθεση, απόδοση του χώρου και της 
ανθρώπινης µορφής, ο χειρισµός του φωτός και του χρώµατος, κτλ.) 
αποσκοπούν στην αποκρυπτογράφηση των εικαστικών κωδίκων, στην 
κατανόηση των τεχνοτροπιών, καθώς και στην εξοικείωση µε την 
ιστορικοτεχνική ορολογία.
 Η µορφολογία προσεγγίζεται κυρίως ως αποτύπωση της θεώρησης και 
αντίληψης του κόσµου. Η ιστορία της τέχνης της Αναγέννησης και του 
Μανιερισµού είναι το πεδίο αναφοράς αυτών των µορφολογικών αναλύσεων.
Βασικά ερωτήµατα γύρω από τα οποία στρέφεται η ανάλυση είναι το πώς 
δηµιουργούνται οι εικαστικοί κώδικες, που αργότερα θα ονοµαστούν 
παραδοσιακοί, τι σηµαίνουν τον καιρό της δηµιουργίας τους, καθώς και ποια 
είναι η σχέση τους µε την τέχνη του παρελθόντος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Hans Robert Jauss, Η θεωρία της πρόσληψης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

Αθήνα, 1995.
Erwin Panofsky, Μελέτες εικονολογίας: ουµανιστικά θέµατα στην τέχνη της 

Αναγέννησης, Νεφέλη, Αθήνα, 1991.
Γιάκοµπ Μπούρκχαρτ, Ο πολιτισµός της Αναγέννησης στην Ιταλία, Νεφέλη, 

Αθήνα, 1997.

Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία | Νίκος Μπακουνάκης 

Η δηµοσιογραφία ως αφήγηση. Η σχέση µε τα αφηγηµατικά είδη του 
µυθιστορήµατος και της βιογραφίας. Μοντέλα δηµοσιογραφίας: η 
δηµοσιογραφία των απόψεων (views), η δηµοσιογραφία των ειδήσεων 
(news). Παλαιά και νέα µέσα. Η δηµοσιογραφική αφήγηση στα παλαιά µέσα. 
Η δηµοσιογραφική αφήγηση στα νέα µέσα. Πολυµεσική δηµοσιογραφία. 
Ψηφιακή αφήγηση(digital story telling). Δηµοσιογραφικές αρχές και 
δεοντολογία. Οικονοµικά µοντέλα τύπου και δηµοσιογραφία. Δηµοσιογραφία 
και προπαγάνδα (έµφαση στο δοκίµιο "Propaganda" του Edward Bernays)). 
Δηµοσιογραφία και Δηµόσιες Σχέσεις (έµφαση στο δοκίµιο "Public Opinion" 
του Walter Lippman).
 Οι φοιτητές θα κληθούν να δουλέψουν και να παρουσιάσουν εργασίες 
βασισµένες στα βιβλία "Κόκκινα Φώτα" του Ζορζ Σιµενόν (εκδόσεις Αγρα) και 
"Το έγκληµα του Ψυχικού" του Παύλου Νιρβάνα (εκδόσεις Ινδικτος).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bill Kovach, Tom Rosenstiel, Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία, Καστανιώτης, 

Αθήνα, 2004.
Gérard Spiteri, Ο δηµοσιογράφος και οι εξουσίες του, Καστανιώτης, Αθήνα, 

2009.
James Gleick, H πληροφορία, Η ιστορία, η θεωρία, ο χείµαρρος, Τραυλός, 

Αθήνα, 2011.

Εισαγωγή στον Πολιτισµό και τις Πολιτισµικές Σπουδές | 
Γιάννης Σκαρπέλος

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναδείξει τις διάφορες αντιλήψεις που 
αναπτύχθηκαν για τον πολιτισµό, και την εξέλιξή τους ως τις µέρες µας. 
Επίσης, να δείξει τις σηµασιολογικές µετατοπίσεις που επιφέρει η αλλαγή των 
όρων (π.χ. κουλτούρα, πολιτισµός, καλλιέργεια, παιδεία, υψηλή και µαζική 
τέχνη). Τέλος, το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση µε τις σηµαντικότερες 
κοινωνιολογικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές προσεγγίσεις στον πολιτισµό, 
ξεκινώντας από τους κλασικούς (Μαρξ, Ντυρκέµ) και φθάνοντας ως τις 



πολιτισµικές σπουδές, και τις µεταµοντέρνες αντιλήψεις της υβριδικότητας 
και της πολυπολιτισµικότητας.

Η/Υ - Εισαγωγή στην Πληροφορική| Δηµήτρης Ντούνας 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε βασικές έννοιες της επιστήµης 
της Πληροφορικής ώστε να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τµήµατος τις 
απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να 
χρησιµοποιήσουν τα υπολογιστικά συστήµατα στα υπόλοιπα µαθήµατα και 
τις εργασίες τους.
 Η παρακολούθηση των εργαστηρίων θεωρείται απολύτως αναγκαία 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος.
 Η εξέταση, στο τέλος του εξαµήνου, θα περιλαµβάνει θέµατα που 
έχουν παρουσιασθεί στα εργαστήρια, περιέχονται στο βιβλίο που θα 
διανεµηθεί και έχουν αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Αµφιθέατρο. Η αξιολόγηση 
και η βαθµολόγηση θα βασίζεται στα εξής κριτήρια:
α) Παρουσία & ενεργή παρακολούθηση [10%]
β) Εργαστηριακές ασκήσεις [10%]
γ) Τελική εξέταση [80%]
Η διδασκόµενη ύλη θα περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική: Η εξέλιξη της Πληροφορικής 
και κατανόηση των εφαρµογών και των επιδράσεών της σε διάφορους 
τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και οι προοπτικές της - βασικές 
έννοιες - ιστορική ανασκόπηση των υπολογιστικών συστηµάτων, εξέλιξη, 
ορολογία - υλικό (hardware) – λογισµικό (software) – Λειτουργικά 
Συστήµατα – Πληροφορική και εκπαίδευση.

• Εκµάθηση του λειτουργικού συστήµατος Windows: Γνωριµία & 
διαµόρφωση των Windows –  χρήση των προγραµµάτων των Windows – 
διαχείριση αρχείων – διαχείριση του υπολογιστή.

• Επεξεργασία κειµένου µε χρήση του Μicrosoft Word: Βασικές τεχνικές 
επεξεργασίας - µορφοποίησης εγγράφων και προηγµένες εφαρµογές.

• Εισαγωγή στο φύλλο εργασίας Excel: Δηµιουργία – Επεξεργασία – 
Μορφοποίηση φύλλου εργασίας - Δηµιουργία γραφηµάτων & 
διαγραµµάτων.

• Εισαγωγή στο λογισµικό παρουσιάσεων Power Point εργασίας: Τεχνικές 
Παρουσίασης - Δηµιουργία - Επεξεργασία – Μορφοποίηση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Οδηγός Πιστοποίησης Πληροφορικής: MS Windows XP & Office 2003, 

Κλειδάριθµος, Αθήνα.

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

Λυπιτάκης Η., Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο, Πάτρα, 2000.

  



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - B Εξάμηνο
Κοινωνιολογία των Μέσων | Ιωάννα Βώβου 

Το µάθηµα εµβαθύνει στην ανάλυση των µέσων µε τη βοήθεια των 
εργαλείων της κοινωνιολογικής προσέγγισης, έτσι ώστε οι φοιτητές να 
κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 
συνδέονται µε την κοινωνία, επηρεάζονται από αυτή, αλλά και τη 
συνδιαµορφώνουν. Η σταδιακή εισαγωγή στις θεωρίες ανάλυσης των µέσων 
και του περιεχόµενού τους στοχεύει στην ενδυνάµωση της κριτικής 
αντίληψης των φοιτητών και στην µετατόπιση της οπτικής τους, αφήνοντας 
τη θέση του απλού ‘καταναλωτή’ προς όφελος µίας περισσότερο αναλυτικής 
στάσης. Το µάθηµα προσφέρει µία επισκόπηση των βασικών εννοιών της 
κοινωνιολογίας των µέσων και επικεντρώνεται στη συζήτηση των ερευνών 
πάνω στα µέσα επικοινωνίας. Η συζήτηση των βασικών εννοιών για την 
κατανόηση του σύνθετου τρόπου µε τον οποίο τα µέσα επικοινωνίας δρουν 
επί της κοινωνικής πραγµατικότητας και τη συνδιαµορφώνουν είναι στο 
κέντρο της προβληµατικής του µαθήµατος. Η δηµιουργία νοητικών και 
εµπειρικών περασµάτων από θεωρητικές έννοιες σε κοινωνικές 
πραγµατικότητες που άπτονται των µηνυµάτων των µέσων αποτελεί τον 
κεντρικό πυρήνα του µαθήµατος και θέτει ορισµένες βάσεις ώστε οι 
φοιτητές να µάθουν να κατανοούν και να διαχειρίζονται τη ‘γραµµατική’ και 
τους ‘κώδικες’ των µέσων µαζικής επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Graeme Burton, Media and Society. Critical Perspectives, Open University 

Press, 2005.
ΜακΚουεϊλ Ντένις, Βιντάλ Σβεν, Σύγχρονα µοντέλα επικοινωνίας, 

Καστανιώτης, 2001.
ΜακΚουεϊλ Ντένις, Η θεωρία της µαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, 

Καστανιώτης, 2003.

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 20ός αιώνας | Χρυσάνθη 
Αυλάµη 

Ο όρος “Belle époque” χαρακτηρίζει δικαίως τις απαρχές του 20ου αιώνα. 
Πρόκειται πράγµατι για µια εποχή που διακρίνεται από την αυξανόµενη 
εκδηµοκρατικοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, την εµπιστοσύνη και την 
αισιοδοξία της για το µέλλον, τα σηµαντικά τεχνολογικά και πολιτισµικά της 



επιτεύγµατα. Το ξέσπασµα ωστόσο δύο παγκόσµιων πολέµων θα 
µετατρέψουν τον 20ο αιώνα σε έναν από τους πιο βίαιους και δολοφονικούς 
αιώνες της ιστορίας. Κάνοντας µια ανασκόπηση της πολιτικής ιστορίας του 
20ου αιώνα, θα µελετήσουµε εκ παραλλήλου τα σηµαντικότερα φαινόµενα 
της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. Στόχος του µαθήµατος είναι 
πρώτον, να αποκτήσουν οι φοιτητές µια σφαιρική εικόνα του ευρωπαϊκού 
γίγνεσθαι στον 20ο αιώνα και, δεύτερον, να εστιάσουν στην ελληνική ιστορία 
“ξαναδιαβάζοντας” τα δρώµενα της περιόδου 1914-1974 στο φως του 
ευρωπαϊκού και του παγκόσµιου πολιτικού χάρτη 
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια : 
1. Προαιρετική εκπόνηση εργασιών µε αντικείµενο α) την µετάφραση και τον 
σχολιασµό πολιτικών κειµένων και άρθρων από ευρωπαϊκές εφηµερίδες 
του 20ου αιώνα β) σχολιασµός άρθρων από ελληνικές εφηµερίδες του 
19ου αιώνα ή γ) την κατασκευή πλάνου (20%) 

2. Εξέταση χρονολογίου µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20%) 
3. Γραπτό εξετάσεων για την δόµηση του οποίου δίνονται οδηγίες

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Hobsbawm, E.,  Η εποχή των άκρων.  Ο σύντοµος 20ος αιώνας. 1914-1991, 

Θεµέλιο, Αθήνα, 2006.
Κωστής, Κ., “Τα κακοµαθηµένα παιδιά της ιστορίας”. Η διαµόρφωση του 

νεοελληνικού κράτους. 18ος-21ος αιώνας, Πόλις, Αθήνα, 2013.

Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική | Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Ο σκοπός του Μαθήµατος, περιλαµβάνει τη θεωρητική θεµατική και 
περιοχική (Area Studies) προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου των 
Διεθνών Σχέσεων και της Διεθνούς Πολιτικής. Αυτό σηµαίνει, την ανάδειξη 
της θεωρητικής συζήτησης που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ως προς το 
εννοιολογικό και µεθοδολογικό περιεχόµενο της Διεθνούς Πολιτικής, δηλαδή 
τους διάφορους τρόπους και αντιλήψεις προσέγγισης των διεθνών εξελίξεων, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο ο ρόλος και η σηµασία του κράτους στη 
διαχρονική και σύγχρονη προσέγγιση των διεθνών σχέσεων, όσο και των 
διεθνών θεσµών, αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών, και άλλων 
οργανισµών όπως είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο – N.G.O.)
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο ρόλο και τη σηµασία του εθνικού κράτους 
και την ικανότητα ή τη δυνατότητα του να επιβιώνει, στην εποχή της 
Παγκοσµιοποίησης.
Ως προς τη θεµατική προσέγγιση της Διεθνούς Πολιτικής, δίνεται ιδιαίτερη 
σηµασία σε σύγχρονα ζητήµατα της Διεθνούς Πολιτικής όπως είναι το Ισλάµ 

και οι “ασύµµετρες απειλές” η πορεία ενοποίησης της Ευρώπης, και η 
δηµοκρατική µετεξέλιξη του Συστήµατος κρατών του πρώην Σοβιετικού 
Imperium. Περιοχικά, θα εστιαστεί η συζήτηση στο τουρκικό ζήτηµα , στην 
ιστορική και σύγχρονη του διάσταση, καθώς και στη Ρωσική Οµοσπονδία.
Το µάθηµα είναι Σεµιναριακού τύπου, οι εξετάσεις είναι προφορικές, µε 
εργασίες συµµετεχόντων φοιτητών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Χρ. Γιαλλουρίδης, Η Τουρκία στον 21ο αιώνα, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2004.
Τσινισιζέλης Μιχάλης – Υφαντής Κώστας, Σύγχρονα προβλήµατα διεθνών 

σχέσεων, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2002.
Χρ. Γιαλλουρίδης – Τσάκωνας Παναγιώτης. Ελλάδα και Τουρκία µετά τον 

Ψυχρό Πόλεµο, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2000.

Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, Εξέλιξη και Επικοινωνία | 
Δήµητρα Ιορδάνογλου

Το µάθηµα µελετά την έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της 
επικοινωνίας µέσα από µία εξελικτική σκοπιά. Ξεκινώντας από τη µελέτη της 
νοηµοσύνης ως προσαρµοστικού µηχανισµού και των θεωριών που 
προτάθηκαν ιστορικά για να την περιγράψουν, φτάνουµε στην έννοια της 
συναισθηµατικής και κοινωνικής νοηµοσύνης. Με βάση τα νέα επιστηµονικά 
δεδοµένα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο από τον κλάδο των νευροεπιστηµών, 
επιχειρείται µία µελέτη των συναισθηµάτων και της επίδρασής τους στην 
ανθρώπινη συµπεριφορά. Η αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος, η διαπροσωπική 
επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η µη λεκτική επικοινωνία, η συνεργασία, ο 
ανταγωνισµός είναι έννοιες που εξετάζονται υπό το πρίσµα της εξελικτικής 
θεωρίας. Η µεθοδολογία του µαθήµατος περιλαµβάνει τόσο την θεωρητική 
όσο και την πρακτική διερεύνηση των παραπάνω θεµάτων µέσα από 
βιωµατικές ασκήσεις, συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και µελέτες 
περιπτώσεων. 
Θεµατικές ενότητες: Η έννοια της νοηµοσύνης - Ιστορική εξέλιξη, Η πολλαπλή 
νοηµοσύνη, Συναισθηµατική νοηµοσύνη – Ερευνητικά δεδοµένα - Θεωρητικά 
µοντέλα, Αυτοεπίγνωση – Εξελικτική θεώρηση των συναισθηµάτων, 
Αυτοδιαχείριση - Διαχείριση θυµού - Διαχείριση στρες, Κοινωνική επίγνωση - 
Η σηµασία της ενσυναίσθησης, Διαπροσωπικές σχέσεις – Θετική 
συµπεριφορά, Αποτελεσµατική επικοινωνία – Ενεργητική ακρόαση – 
Υποβολή ερωτήσεων, Μη λεκτική επικοινωνία – Η γλώσσα του σώµατος, 
Χειρισµός της διαφορετικότητας.



Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Goleman, D., Κοινωνική νοηµοσύνη, Πεδίο, Αθήνα, 2012.
Goleman, D., Συναισθηµατική νοηµοσύνη, Πεδίο, Αθήνα, 2011. 
Άαµοντ, Σ. & Γουάνγκ, Σ., Καλωσήρθατε στον εγκέφαλό σας, Εκδόσεις ΑΒΓΟ, 

Αθήνα, 2008.

Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύµατος | Μαρία Κανελλοπούλου - 
Αθανάσιος Διαµαντόπουλος

Η δοµή, οργάνωση και λειτουργία του δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού µας 
πολιτεύµατος. Οι θεµελιώδεις αρχές και οργανωτικές βάσεις του 
πολιτεύµατος εξετάζονται υπό το πρίσµα των διατάξεων του ισχύοντος 
ελληνικού συντάγµατος του 2001, µε αναφορές στην ελληνική συνταγµατική 
ιστορία και την πολιτική πραγµατικότητα, για την ανάλυση της θεσµικής 
οργάνωσης του πολιτικού µας συστήµατος. Θα εξετασθούν ακόµη, η έννοια 
και οι διακρίσεις των συνταγµάτων, η αυξηµένη τυπική ισχύς του 
συντάγµατος, η δεσµευτικότητα των κανόνων του, η µορφή του 
πολιτεύµατος, οι πηγές του συντάγµατος και του συνταγµατικού δικαίου.

Εισαγωγή στις Σπουδές Οπτικού Πολιτισµού | Γιάννης 
Σκαρπέλος 

Το µάθηµα επιχειρεί να γνωρίσει στους φοιτητές το διεπιστηµονικό πεδίο που  
αναδύθηκε τα τελευταία χρόνια από τη συνάντηση της σηµειολογίας, της 
κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της πολιτικής επιστήµης και των 
πολιτισµικών σπουδών. Οι έννοιες της «εικόνας» και του «πολιτισµού» 
αποτελούν την αφετηρία για να σκεφτούµε τη θέση της όρασης και της 
εικόνας στη µεταµοντέρνα κοινωνία. Παράλληλα, στην προσπάθεια να 
ξεπεράσουµε τις ριζωµένες από αιώνες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και 
παραδοχές σχετικά µε την εικόνα, θα επιχειρήσουµε να µυηθούν οι φοιτητές 
σε νέες πρακτικές του βλέµµατος, µε εκπαιδευτικές εκδροµές σε χώρους 
καθόλου εκπαιδευτικούς.

Η/Υ- Εισαγωγή στο Internet και στα Πολυµέσα | Δηµήτρης 
Ντούνας 

Εισαγωγή στη λειτουργία και τις δυνατότητες του Διαδικτύου – Παγκόσµιου 
Ιστού:
• Ιστορικά στοιχεία – Η εξέλιξη του Internet
• Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail)
• Εξοικείωση µε τα προγράµµατα πλοήγησης του παγκόσµιου ιστού 

(Internet Explorer-Mozilla Fire Fox-Netscape Navigator-Opera, Safari)
• Χρήση των βασικών υπηρεσιών [εργαλεία & εφαρµογές] που παρέχει ο 
παγκόσµιος ιστός ως µέσο επικοινωνίας και έρευνας για την 
αποτελεσµατική αναζήτηση/ανεύρεση πληροφοριών (µεταφορά 
δεδοµένων, µηχανές αναζήτησης, µεταµηχανές αναζήτησης, δικτυακές 
πύλες, ιστολόγια, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ταχυδροµικές λίστες, 
οµάδες νέων, κ.α.)

• Internet & ΜΜΕ
• Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία 
και τη µάθηση.

• Σχεδιασµός/κατασκευή ιστοσελίδων
• Υπερκείµενο και ηλεκτρονική γραφή
• Βιβλιογραφικές και ερευνητικές τεχνικές
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων θεωρείται απολύτως αναγκαία για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος.
 Η εξέταση στο τέλος του εξαµήνου θα περιλαµβάνει θέµατα που έχουν 
παρουσιασθεί στα εργαστήρια, έχουν αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό 
Αµφιθέατρο και περιέχονται στα βιβλίο που θα διανεµηθεί. Η αξιολόγηση και 
η βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου θα βασίζεται στα εξής κριτήρια:
α) Παρουσία & ενεργή παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων [10%]
β) Εργαστηριακές ασκήσεις – Δηµιουργία ιστοσελίδας [20%]
γ) Τελική εξέταση [70%]

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Τσέλιος Ν., Εισαγωγή στην Επιστήµη του Ιστού: Βασικές Υπηρεσίες και 

Παιδαγωγικές Χρήσεις, Κλειδάριθµος, Αθήνα, 2007.
Bolter J. D., Οι Μεταµορφώσεις της Γραφής, Μεταίχµιο, Αθήνα.
Berners Lee T. & Fischetti M., Yφ@ίνοντας τον Π@γκόσµιο Ιστό, Εκδόσεις 

Γκοβόστη, Αθήνα, 2002.



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Γ Εξάμηνο
Σύγχρονη Κοινωνία και Μέσα Επικοινωνίας | Πέρσα Ζέρη 

«Το µέσο γραφής που χρησιµοποιούµε συµµετέχει στην διαµόρφωση των 
σκέψεών µας», αυτή η φράση του Nietsche θα µπορούσε να είναι το 
πιστεύω στην επιστήµη των µέσων. Στο µάθηµα αυτό θα εξετάσουµε πώς οι 
κοινωνίες, ο πολιτισµός και η αντίληψη που έχουµε για τον κόσµο 
χαρακτηρίζονται µε εξαιρετικά διαφορετικό τρόπο από τα µαζικά µέσα 
επικοινωνίας, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Θα εξετασθούν 
οι λειτουργίες των ΜΜΕ, η κοινή γνώµη, τα µέσα και η πολιτική διαδικασία, 
τα πολιτικά σκάνδαλα και τα µέσα, η διασκέδαση, θα αναλυθούν σύγχρονα 
φαινόµενα όπως η παγκοσµιοποίηση και ο κόσµος ως ροή πληροφοριών, η 
ψηφιοποίηση, τα Wikis, οι κοινότητες, τα κοινωνικά δίκτυα, η σοφία των 
πολλών, ο κόσµος των ιστολογίων/blogs, η ανάδυση της µαζικής αυτο-
επικοινωνίας, αλλά και «τεχνολογίες της πειθούς» και τεχνικές της 
ορθολογικής χειραγώγησης που µας «διδάσκουν» τί πρέπει να πιστεύουµε, τί 
πρέπει να αγοράζουµε, τί πρέπει να βρίσκουµε ως καλό, πώς πρέπει να 
ζούµε (διαφήµιση). Θα εξετασθεί το φαινόµενο των σταρ και διασηµοτήτων 
(Michael Jackson, Madonna) στην ύστερη νεωτερικότητα και η ανάγκη που 
έχουν οι άνθρωποι για ήρωες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Nobert Bolz, Το αλφαβητάρι των µέσων, Σµίλη 2008.
W.Lippmann, Η Κοινή Γνώµη, Κάλβος 1988.
E. Bernays, Propaganda, Brooklyn, NY 1928.

Πολιτική Κοινωνιολογία | Μαριάνα Ψύλλα 

Το µάθηµα "Πολιτική Κοινωνιολογία" στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές σε 
βασικές έννοιες που σχετίζονται µε το πολιτικό φαινόµενο. Η εξοικείωση µε 
το αντικείµενο της πολιτικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κριτική αντιµετώπιση της πολιτικής πράξης και του πολιτικού στοχασµού.Ο 
κοινωνιολογικός προσανατολισµός στην πολιτική σκέψη θεωρεί την πολιτική 
ως ένα σύνολο κοινωνικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών σχέσεων από 
όπου προκύπτει και η εξέταση της κοινωνικής παραγωγής του πολιτικού. Η 
διεπιστηµονικότητα προκύπτει έτσι ως µια αναγκαιότητα εκλαµβάνοντας την 
πολιτική ως ένα πλέγµα ποικιλόµορφων σχέσεων κάτω από την οπτική της 
δηµόσιας δράσης. Σ’αυτή τη θεώρηση εµπλέκεται όλη η δυναµική των 



θεσµών, των πρακτικών, των αξιών, των συµβόλων, των µύθων και των 
δρώντων σε µια συνεχή διαντίδραση που χωρίς να παραβλέπει βασικές 
συνιστώσες της πολιτικής όπως εξουσία, απόφαση, λόγος, εµπλέκει και την 
προβληµατική της δηµόσιας δράσης και της ερµηνείας που εκάστοτε της 
αποδίδεται µε στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του πολιτικού 
φαινοµένου . Σ’ ένα πρώτο στάδιο η έµφαση δίνεται στην παρουσίαση και 
ανάλυση της γένεσης και εξέλιξης των πολιτικών θεσµών και των πολιτικών 
δραστηριοτήτων τονίζοντας τη συσχέτιση µορφών πολιτικής οργάνωσης µε 
διαφορετικές κοινωνικές δοµές.΄Ετσι δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουµε 
τη στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην πολιτική και τις άλλες όψεις της 
κοινωνικής ζωής. Σ' ένα δεύτερο στάδιο αναλύονται οι ποικίλες µορφές των 
συλλογικών κινητοποιήσεων και των κοµµατικών οργανώσεων. Δίνεται έτσι η 
δυνατότητα ανάλυσης των διαφόρων θεσµών της πολιτικής, όπως είναι τα 
καθεστώτα, τα κόµµατα, οι οµάδες πίεσης, ή οποιαδήποτε άλλη µορφή 
συλλογικών κινητοποιήσεων. Μια ιδιαίτερη αναφορά δίνεται τέλος στους 
ίδιους τους συντελεστές δηλαδή τους ποικίλους δρώντες που παρεµβαίνουν 
στη διακυβέρνηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Κάτω από αυτή την 
οπτική γωνία αναλύεται η έννοια και η πρακτική της δηµόσιας δράσης 
δίνοντας έµφαση στις πράξεις που υλοποιούνται στο δηµόσιο χώρο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
J. Lagroye, B. François, και F. Sawicki, Πολιτική Κοινωνιολογία, Tυπωθήτω-

Γ.Δαρδανός, Αθήνα, 2008.
M. Duverger, Εισαγωγή στην Πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα, 1979.
Γ. Βλάχος, Θεσµοί και Προβλήµατα της Σύγχρονης Δηµοκρατίας, 

Σάκκουλας, Αθήνα, 1988.

Αρχές Μarketing. Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισµός | Γεώργιος-
Μιχαήλ Κλήµης

Η λειτουργία του Μάρκετινγκ βρίσκεται στο κέντρο κάθε επιχείρησης ή 
οργανισµού. Ιδιαίτερα στα πολιτιστικά προϊόντα/υπηρεσίες, όπου η ποιότητα 
δεν είναι γνωστή ακόµα και έπειτα από την κατανάλωση τους, το µάρκετινγκ 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του καταναλωτή. Συνδυάζοντας 
καινούργιες θεωρήσεις αλλά και κλασσικές, ο φοιτητής παίρνει τις 
απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για να µπορέσει να πάρει αποφάσεις 
που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης/οργανισµού όσον αφορά 
ειδικά πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
P. Kotler & K. Keller, Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, Κλειδάριθµος, Αθήνα, 2006.
M. McDonald, Σχέδια Μάρκετινγκ, Κλειδάριθµος, Αθήνα, 2001.
N. Kotler & P. Kotler, Museum Strategy and Marketing: Designing Missions, 

Building Audiences, Generating Revenue and Resources, Jossey – 
Bass, USA, 1998.

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία | Νίκος Λέανδρος

Βασική επιδίωξη του µαθήµατος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των 
λειτουργιών και χαρακτηριστικών του οικονοµικού συστήµατος και να 
εξετάσει ορισµένα ζωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες 
οικονοµίες όπως είναι η οικονοµική ανάπτυξη, η ανεργία και ο πληθωρισµός. 
Αρχικά επιχειρείται µια σύντοµη ανασκόπηση της εξέλιξης των οικονοµικών 
θεωριών και αναφορά στις βασικές απόψεις των οικονοµολόγων της 
κλασικής σχολής, του Marx, του Keynes, των κυριότερων εκπροσώπων της 
νεοκλασικής σχολής και του νεοφιλελευθερισµού. Οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής αναδεικνύονται κατά τρόπο 
σαφέστερο µέσω της εξέτασης των προβληµάτων της οικονοµικής 
ανάπτυξης, του ρόλου του κράτους στη σύγχρονη οικονοµία και των 
προτεινόµενων µέτρων για την αντιµετώπιση του πληθωρισµού και της 
ανεργίας. Επίσης, θα αναφερθούµε στη µεταπολεµική εξέλιξη του 
Καπιταλισµού από την «Χρυσή Εποχή» των πρώτων µεταπολεµικών 
δεκαετιών, στο στασιµοπληθωρισµό της δεκαετίας του 1970, στην 
κερδοσκοπική υστερία που κατέλαβε τα διεθνή Χρηµατιστήρια στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 και στην κρίση που σήµερα ταλανίζει την παγκόσµια 
οικονοµία. Η τελική βαθµολογία εξαρτάται από τη συµµετοχή στο µάθηµα 
και την εργασία κατά 20% και από τις εξετάσεις κατά 80%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ν. Λέανδρος, Οικονοµική Κρίση και Σύγχρονη Ανάπτυξη. Η Οπτική της 

Πολιτικής Οικονοµίας, Διόνικος, Αθήνα, 2012.
Α. Δαµασκηνίδη, Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη. Τόµος 1, University 

Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1998.
R. Arnold, Εισαγωγή στην Οικονοµική, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2007.



Ποσοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας | Μάρθα 
Μιχαηλίδου

Στο µάθηµα παρουσιάζονται ποσοτικές µέθοδοι και τεχνικές της 
επικοινωνιακής έρευνας. Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών µε τις ποσοτικές µεθόδους έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
αξιολογήσουν τις αντίστοιχες ερευνητικές παραδόσεις των σπουδών 
επικοινωνίας και πολιτισµού, στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων 
σχεδιασµού και εκπόνησης ποσοτικών ερευνητικών εργασιών, και στην 
ανάπτυξη κριτικής ικανότητας όσον αφορά την ηθική και επιστηµονική 
διάσταση της επικοινωνιακής έρευνας

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Babbie, E., Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Κριτική, Αθήνα, 2011.
Κυριαζή, Ν., Η Κοινωνιολογική Έρευνα: κριτική επισκόπηση των µεθόδων και 

τεχνικών, Πεδίο, Αθήνα, 2012
Jensen, K. B. (Ed.), A Handbook of Media and Communication Research: 

Qualitative and Quantitative Methodologies, Routledge, London, 
2013.

Εισαγωγή στη Μουσειολογία | Ανδροµάχη Γκαζή 

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στη µουσειολογία και έχει διττό στόχο: να 
εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές µε την έννοια του µουσείου και 
την εξέλιξή της µέσα στο χρόνο και να εισαγάγει σε βασικά ζητήµατα 
λειτουργίας των µουσείων σήµερα. Η συζήτηση διαρθρώνεται γύρω από τις 
ακόλουθες θεµατικές ενότητες: Στοιχεία ιστορίας, θεωρίας και φιλοσοφίας 
των µουσείων - Στοιχεία δεοντολογίας και επαγγελµατισµού στο µουσείο - 
Ζητήµατα διοίκησης και διαχείρισης µουσείων - Διαχείριση και επιµέλεια 
συλλογών - Μουσείο και επικοινωνία o Το κοινό των µουσείων o Εκθέσεις και 
άλλες µορφές επικοινωνίας - Μουσεία και νέες τεχνολογίες - Σύγχρονες 
τάσεις και προοπτικές.
Κάθε θεµατική ενότητα συνοδεύεται από ειδική βιβλιογραφία, υποδείξεις για 
περαιτέρω µελέτη και ένα corpus άρθρων ή δηµοσιευµάτων, που 
διανέµονται συνολικά ως φάκελος σηµειώσεων. Στο πλαίσιο του µαθήµατος 
γίνονται επισκέψεις σε επιλεγµένα µουσεία, όπου δίνεται η δυνατότητα 
στους φοιτητές να εξοικειωθούν µε πλευρές της µουσειακής λειτουργίας (π.χ. 

διαχείριση συλλογών) και να επισκεφτούν χώρους που δεν είναι προσβάσιµοι 
στο κοινό (π.χ. αποθήκες, εργαστήρια συντήρησης). 
Η αξιολόγηση του µαθήµατος βασίζεται στη συνεπή και ενεργό συµµετοχή 
στο µάθηµα και τις επισκέψεις σε µουσεία (20%) και σε γραπτές εξετάσεις 
(80%).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
MacDonald, S., Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Ένας πλήρης οδηγός, 

Πολιτιστικό  Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2012.
Μπούνια, Α., Στα Παρασκήνια του Μουσείου. Η διαχείριση των µουσειακών 

συλλογών, Πατάκης, Αθήνα, 2009.
Black, G., Το Ελκυστικό Μουσείο. Μουσεία και Επισκέπτες, Πολιτιστικό 

Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2009. 

Ιστορία του Κινηµατογράφου Ι | Μαρία Παραδείση 

Παρουσίαση των σηµαντικότερων σταθµών εξέλιξης του παγκόσµιου 
κινηµατογράφου από τη γέννησή του µέχρι το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η 
πορεία της έβδοµης τέχνης σε παγκόσµιο επίπεδο αναλύεται µέσα από τα 
ιστορικά και αισθητικά δεδοµένα κάθε περιόδου. Η εκτενής αναφορά στους 
σηµαντικότερους δηµιουργούς και τα έργα τους συνοδεύεται σε όλα τα 
µαθήµατα από προβολές αποσπασµάτων σχετικών ταινιών. Εκτός από τα 
αποσπάσµατα στο χειµερινό εξάµηνο θα προβληθούν ολόκληρες 5 κλασικές 
ταινίες: Ο Στρατηγός (1926) του Μπάστερ Κήτον, Το Εργαστήρι του 
Δόκτορα Καλιγκάρι (1919) του Βίνε, Το Θωρηκτό Ποτέµκιν (1925) του 
Σεργκέι Αϊζενστάιν, Η Μεγάλη Χίµαιρα (1937) του Ζαν Ρενουάρ και ο Πολίτης 
Κέιν (1941) του ΄Ορσον Γουέλς. Η αξιολόγηση θα είναι συνάρτηση της 
παρουσίας και ενεργητικής συµµετοχής των φοιτητών στις παραδόσεις και 
προβολές και της τελικής προφορικής εξέτασης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Gerald Mast, Bruce Kawin, A Short History of the movies, Allyn and Bacon.
Jack C. Ellis, A History of Film, Allyn and Bacon.
David Cook, A History of Narrative Film.



Αγγλικά των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας | Πατρίσια Κόκκορη

Εισαγωγή στους κώδικες των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων και τις 
επικοινωνιακές συµβάσεις των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
προγραµµάτων ειδησεογραφίας, ντοκιµαντέρ, διαφήµισης, τηλεοπτικής 
παραγωγής, κινηµατογράφου και του πολυµεσικού προϊόντος. Αντικείµενο 
του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της επικοινωνιακής 
λειτουργίας των διαφόρων ειδών, κυρίως, µέσω µιας κειµενογλωσσολογικής 
προσέγγισης, και η εξοικείωση µε την ορολογία της κριτικής αξιολόγησης. Για 
να επιτύχει το µάθηµα τον διπλό στόχο µελετά αρχικά τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του δηµοσιογραφικού και διαφηµιστικού λόγου. Έπειτα 
µελετά ένα σώµα τηλεοπτικού και κινηµατογραφικού υλικού για να 
προσδιοριστούν οι τρόποι µε τους οποίους τα διάφορα είδη πληροφορούν, 
ψυχαγωγούν, παραπλανούν και πείθουν, και διαµορφώνουν την αισθητική ή 
την κοινωνική αντίληψη. Παράλληλα εξετάζεται η τάση µιας διαρκούς 
καινοτοµίας και ο βαθµός απόκλισης από τα κυρίαρχα µοντέλα -το 
Χολυγουντιανό, παραδοσιακά αφηγηµατικό- ορισµένων «µεικτών» ειδών, µε 
στόχο να προσδιοριστεί ο βαθµός του αντιθετικού χαρακτήρα της 
πρωτοτυπίας προς τα κυρίαρχα µηνύµατα που προβάλλουν οι διάφορες 
µορφές τεχνολογικής ψευδαίσθησης του «πραγµατικού». Με άλλα λόγια, οι 
συνεχείς αναµορφώσεις βασικών ρεαλιστικών δοµών αναλύονται σε σχέση 
µε την διαµόρφωση ενός πλασµατικού κόσµου, και µιας πλαστής ή όχι 
συνείδησης. Σ’ αυτήν την γενικότερη γλωσσική κατάρτιση προστίθενται 
δεξιότητες που αφορούν τη συγγραφή ακαδηµαϊκής εργασίας. Ειδικότερα, 
το µάθηµα ασκεί τους φοιτητές σε περιλήψεις επιστηµονικών µελετών και 
στην οργανωτική δοµή της επιστηµονικής εργασίας. Επειδή το µάθηµα 
περιλαµβάνει οπτικοακουστικές δραστηριότητες και δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην άσκηση του προφορικού λόγου, η ενεργός συµµετοχή είναι 
απαραίτητη διότι έτσι αποκτάται κατάρτιση που η έντυπη διδακτέα ύλη είναι 
αδύνατον να προσφέρει. 
Τρόπος Αξιολόγησης: Προαιρετικές προφορικές εργασίες 20% (που 
κατατίθενται σε γραπτή µορφή) και 80% εξέταση, ή 100% γραπτή εξέταση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Adler Ronald B. & Rodma George, Understanding Human Communication, 

Oxford UP., New York, 2008.
Thompson Gary, Rhetoric Through Media, Allyn and Bacon, Boston, 1997.
Branston Gill & Stafford Roy, The Media Student’s Book, Routledge, 

London, 2000.

 



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Δ Εξάμηνο
Δηµόσια Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώµη | Πέρσα Ζέρη 

Οι πολιτικοί στη σύγχρονη κοινωνία έχουν διπλή αποστολή: αφενός πρέπει να 
παίρνουν αποφάσεις στα αρµόδια όργανα και αφετέρου να αγρεύουν 
ψήφους µπροστά στην κάµερα. Γι’αυτό γίνεται λόγος για τη δηµοκρατία των 
µέσων µε την έννοια ότι η πολιτική δηµοσιότητα προσανατολίζεται προς τις 
αρχές παρουσίασης που ισχύουν για τα µέσα επικοινωνίας. Σ’αυτό το 
πλαίσιο θα πραγµατευθούµε τρία διαφορετικά ερευνητικά πεδία: πρώτον τις 
επιδράσεις των µέσων επικοινωνίας στις επιλογές και τις προτιµήσεις του 
κοινού και των ψηφοφόρων, δεύτερον τον µετασχηµατισµό του πολιτικού, τη 
δοµική επιρροή των µέσων επικοινωνίας στη λειτουργία των κοµµάτων, τις 
ενδοκοµµατικές επικοινωνιακές σχέσεις, τις σχέσεις πολιτικής 
αντιπροσώπευσης, την αλλαγή της δηµόσιας σφαίρας και τρίτον τη συµβολή 
των µέσων επικοινωνίας στην µεταβολή της κοινωνικής διαδικασίας (π.χ. 
αποσύνδεση της κοινωνικής δοµής από την πολιτική συµπεριφορά) και στις 
διαδικασίες αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας. Θα εξετάσουµε την 
αδιαφανή διαδικασία της συµβιωτικής αλληλόδρασης ανάµεσα στην 
πολιτική και τα µέσα όπου τα κόµµατα ασκούν την πολιτική τους στο πλαίσιο 
µιας αγοράς της δηµόσιας προσοχής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
N. Δεµερτζής, Πολιτική Επικοινωνία, Παπαζησης 2003.
Murray Edelman, Η κατασκευή του πολιτικού θεάµατος, Αθηνα 1999.
J.W.Dearing/E.M.Rogers, Οριζοντας τα θέµατα, Παπαζήσης, 2005.

Φιλοσοφία των Μέσων | Διονύσης Καββαθάς 

Η εισαγωγή σε µια φιλοσοφική θεώρηση της έννοιας του µέσου ως στοιχείου 
που συνήθως διαφεύγει από τον έλεγχο της συνείδησής µας είναι ο στόχος 
αυτού του µαθήµατος. Το µάθηµα ακολουθεί κυρίως θεωρίες της 
αποδόµησης (Derrida), της δοµικής ψυχανάλυσης (Lacan) και της 
αναλυτικής του λόγου (Foucault), έχοντας ως µέληµά του την πολυσχιδή 
προσέγγιση του κόσµου της γνώσης (αλήθεια, νόηµα) και της αντίληψης ως 
ανέκαθεν µεσολαβηµένου από τη γραφή, τον αλφαριθµητικό κώδικα ή την 
εικόνα.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα επέκεινα των µέσων θα επαληθευθεί µε την 



εκ του σύνεγγυς ανάγνωση και παρουσίαση ενός βιβλίου από τη φιλοσοφία 
του Νίτσε: το «Η γέννηση της τραγωδίας» από το πνεύµα της µουσικής. Η 
προτεινόµενη ερµηνεία παρουσιάζει το νεωτερικό έργο τέχνης «µουσικό 
δράµα» του Βάγκνερ ως οπτικό-ακουστικό φαινόµενο (απολλώνειο-
διονυσιακό) που προαναγγέλλει την έλευση των νέων πολυµέσων και το τέλος 
του µονοπωλίου του «βιβλίου». Το επονοµαζόµενο βαγκνερικό «συνολικό έργο 
τέχνης» δεν µιλά πλέον τη γλώσσα της εγγράµµατης κουλτούρας, αλλά 
εγγράφεται ασυνείδητα µέσω της ρητορικής της εικόνας και του ήχου 
απευθείας στο νευρικό σύστη- µα του παραλήπτη, εγκαινιάζοντας µε αυτό 
τον τρόπο ό,τι σήµερα αποκαλείται µουσική ροκ- κουλτούρα. Το σεµινάριο 
εξετάζει µοντέρνες στρατηγικές ανατροπής της κυριαρχίας του λόγου επί 
των άλλων Μέσων, ήτοι δυνατότητες αντιστροφής του πλατωνισµο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Nietzsche, H γέννηση της τραγωδίας, Εστία, 2009.
Σαρά Κοφµάν, Ο Νίτσε και η µεταφορά, Σµίλη, 2008
Αντόρνο, Φιλοσοφία της Νέας Μουσικής, Νήσος, 2012.

Εισαγωγή στη Λογοτεχνία | Δηµήτρης Δηµηρούλης

Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή µε βασικές έννοιες της 
ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας µε παραδειγµατικό πεδίο 
συγκεκριµένα κείµενα από την ελληνική και την παγκόσµια λογοτεχνία. Tα 
κείµενα µπορεί να είναι ποιητικά, πεζά ή θεατρικά και θα αποτελούν το
κέντρο του µαθήµατος. Γύρω από αυτό το κέντρο θα αναπτύσσεται µία 
συζήτηση µε δύο σκέλη:
α) Θεωρητικό: Προσέγγιση του ερωτήµατος «τι είναι λογοτεχνία;», εξέταση 
της θεσµικής διάστασης του λογοτεχνικού φαινοµένου και ανάλυση εννοιών 
όπως «συγγραφέας», «αναγνώστης» και «έργο». Παράλληλα θα γίνεται 
σύντοµη αναφορά στις κύριες θεωρητικές σχολές των τελευταίων πενήντα 
χρόνων.
β) Iστορικό: Προσέγγιση του ερωτήµατος «τι είναι ιστορία της λογοτεχνίας;» 
µε συστηµατικές αναφορές στα λογοτεχνικά ρεύµατα, στα λογοτεχνικά είδη 
και στις λογοτεχνικές γενιές. Iδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάλυση 
εννοιών όπως: «διαχρονία - συγχρονία», «επίδραση - διακειµενικότητα», 
«παράδοση - νεωτερικότητα», «λογοτεχνία - MME».

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, (µτφρ. Σ. Μενάρδος – εισαγωγή Ι. 

Συκουτρής), Ακαδηµία Αθηνών, Αθήνα.
M. Delcroix - Fr. Hallyn, Εισαγωγή στις Σπουδές της Λογοτεχνίας. Μέθοδοι 

του Κειµένου, Gutenberg, Αθήνα, 1997.
Δηµήτρης Δηµηρούλης, Καβουρηδόν και Παραδρόµως, Τόπος, Αθήνα, 

2013.

Ποιοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας | Μάρθα 
Μιχαηλίδου

Στο µάθηµα παρουσιάζονται ποιοτικές µέθοδοι και τεχνικές της 
επικοινωνιακής έρευνας. Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών µε τις ποιοτικές µεθόδους έτσι ώστε να µπορούν να 
συµµετάσχουν σε βασικές ερευνητικές δραστηριότητες, στην ανάπτυξη 
βασικών ικανοτήτων σχεδιασµού και εκπόνησης ποιοτικών ερευνητικών 
εργασιών, και στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας όσον αφορά την ηθική και 
επιστηµονική διάσταση της επικοινωνιακής έρευνας

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Mason, Jennifer, Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας, Πεδίο, Αθήνα, 2012.
Ιωσηφίδης, Θεόδωρος, Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες, 

Κριτική, Αθήνα, 2012.
Jensen, K. B., Ed., A Handbook of Media and Communication Research: 

Qualitative and Quantitative Methodologies, Routledge, London, 
2013.

Επικοινωνία και Γλώσσα | Μαρία Κακαβούλια

Το µάθηµα είναι εισαγωγικό και δίνει µια πρώτη, µη τεχνική, προσέγγιση στη 
µελέτη της σχέσης επικοινωνίας και γλώσσας, µιας άρρηκτης σχέσης, τις 
όψεις της οποίας διερευνά ακροθιγώς αυτό το µάθηµα. Τα θέµατα που µας 
απασχολούν αφορούν τα εξής πεδία: γλώσσα και κίνηση/ χορός, η διαµάχη 
για την γλώσσα (φύση / πολιτισµός), ορισµός/-οί της γλώσσας, η γλώσσα ως 
σύστηµα σηµείων, παραγωγή και κατανόηση της γλώσσας, γλωσσική 
επικοινωνία και η θεωρία του Roman Jakobson, το πενταµελές σχήµα της 
επικοινωνίας, οι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, το διαξονικό 
σύστηµα για τη γλώσσα, παραδειγµατικές και συνταγµατικές σχέσεις, 
µεταφορά και µετωνυµία. Η χρήση ποικιλίας µέσων (βίντεο, παρουσιάσεις 



PPT, κ.ά.) καθώς και πειραµατικών διαδικασιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω εµπέδωση από τους 
φοιτητές των εννοιών και του γνωστικόυ περιεχοµένου του µαθήµατος. Το 
µάθηµα αυτό απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές. Το µάθηµα συνδυάζει 
θεωρία και ανάλυση των επικοινωνιακών λειτουργιών της γλώσσας πάνω σε 
παραδείγµατα χρήσης γλώσσας από τρία διαφορετικά συµφραζόµενα 
επικοινωνίας (δηµοσιογραφία, λογοτεχνία, διαφήµιση).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Jakobson R., Δοκίµια για την γλώσσα της λογοτεχνίας, Eστία, Aθήνα, 1998.
Κακαβούλια Μ., Μορφές & Λέξεις στο έργο της Ελένης Βακαλό, Νεφέλη, 

Aθήνα, 2004.
Κακαβούλια Μ., "Επικοινωνία και Γλώσσα. Η προδροµική συµβολή του 

Roman Jakobson" στο Κ. Πόταγας, Ι. Ευδοκιµίδης (επιµ.)  Συζητήσεις 
για τον λόγο στο Αιγινήτειο, Συνάψεις/ Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, 
Νευροεπιστηµών και Επιστηµών του Ανθρώπου, Aθήνα, 2008.

Εισαγωγή στη Διαφήµιση και στις Δηµόσιες Σχέσεις | Μπέττυ 
Τσακαρέστου 

Πρώτο µέρος (7 µαθήµατα). Θεµατικές: Η διαφήµιση ως δηµιουργική 
διαδικασία, ως επικοινωνιακή στρατηγική, ως κοινωνικό φαινόµενο και ως 
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε  ιδιαίτερη έµφαση στις ανατροπές που 
φέρνουν στην επικοινωνία και το branding η κοινωνική δικτύωση και στα 
social media. Θεµατικές:  branding, δηµιουργικότητα, storytelling, web/
social media και διαφήµιση,  σχεδιασµός και δηµιουργία διαφηµίσεων 
offline/ web/ mobile/ social media, συνεργατική κατανάλωση (collaborative 
consumption), games και gamification στην επικοινωνία  
Δεύτερο µέρος (6 µαθήµατα): Διαχείριση φήµης, ανάπτυξη σχέσεων µε 
ειδικά κοινά (δηµοσιογράφοι, κράτος, διεθνείς οργανισµοί, Μη-κυβερνητικές 
Οργανώσεις, επενδυτές..), στρατηγικός σχεδιαµός προγραµµάτων δηµοσιων 
σχέσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση κρίσεων, δηµόσιες σχέσεις 2.0- 
συµµετοχή και διάλογος στα  social media. Δηµουργία περιεχοµένου στα 
social networks/ social media. 
Θέµατα που διατρέχουν όλο το µάθηµα: sustainability, καινοτοµία, co-
creation, διαφάνεια, κουλτούρα συνεργασίας.
Πως δουλεύουµε: Οµιλίες, παρουσιάσεις, case studies, οµάδικά ή ατοµικά 
δηµιουργικά projects, προσκεκληµένοι  οµιλητές και δηµιουργοί 

συνεργάζονται µε τους φοιτητές, δηµιουργούµε τις δικές µας ψηφιακές 
“καµπάνιες” µέσα από το δικό µας  blog  στο  facebook στο twitter, στο  
youtube, στο foursqare, στο pinterest, ανεβάζουµε τις παρουσιάσεις µας  
στο slideshare και τις µοιραζόµστε τα social media. Επιλέγουµε, 
σχολιάζουµε, δηµιουργούµε  video/ podcasts

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ζώτος Γιώργος, Διαφήµιση, University Studio Press. 
Νάνσυ Παπαλεξανρή, Δηµόσιες Σχέσεις, Μπένος.

Ιστορία της Τέχνης Ι | Έφη Φουντουλάκη

«Τέχνη και πολιτική, 17ος και 18ος αιώνας» 
 Θεµατική συνέχεια του µαθήµατος του Α΄ εξαµήνου. Εξετάζεται η 
πολυµορφία της τέχνης του Μπαρόκ στη Δυτική Ευρώπη, καθώς και το πώς 
η τέχνη αυτή τροφοδοτεί, µε τον καλύτερο τρόπο, τα όνειρα κύρους της 
εξουσίας και την ανάγκη της να επιβληθεί.  
 Η περίοδος του Μπαρόκ εξετάζεται βεβαίως στο κοινωνικό και 
ιστορικό της πλαίσιο, αλλά επίσης προσεγγίζεται ως περιπέτεια της µορφής 
και άρα ως ανανέωση του διαλόγου µε την τέχνη του παρελθόντος.
Στη συνέχεια εξετάζονται τα πολιτικά, φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά 
διλήµµατα του 18ου αιώνα, η κυριαρχία του Ορθού Λόγου, η ίδρυση και ο 
ρόλος των Ακαδηµιών, η γέννηση της αισθητικής ως φιλοσοφία της τέχνης 
και οι καλλιτεχνικές τους εκφράσεις (Ροκοκό, Νεοκλασικισµός).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Έφη  Φουντουλάκη, Επαναφορά στον Greco, Νεφέλη, Αθήνα, 2005.
Arnold Hauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, Εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα, 

1984.
E. H. Gombrich, Τέχνη και ψευδαίσθηση, Νεφέλη, Αθήνα, 1995.

Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισµοί | Χριστόδουλος 
Γιαλλουρίδης

Το τρίπτυχο «Διεθνείς Σχέσεις, κράτος και Πολιτισµοί» είναι προδήλως 
αλληλένδετο και αλληλεξαρτώµενο στο βαθµό που διεθνείς σχέσεις δεν 
µπορούν να υπάρξουν χωρίς το υποκείµενο διεθνούς δικαίου που είναι το 
κράτος, ενώ ο Πολιτισµός ή οι Πολιτισµοί, αποτελούν κυρίαρχο και 
αναπόσπαστο συστατικό γνώρισµα τόσο των κρατικών οντοτήτων, όσο και 



της ίδιας της διεθνούς πολιτικής.
Στο πλαίσιο του µαθήµατος, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση τόσο στη 
Παγκοσµιοποίηση και το µεταβαλλόµενο ρόλο του κράτους, στην πολιτική 
κουλτούρα, την εθνική και τις υπερεθνικές ταυτότητες, όσο και στη συναφή 
έννοια του έθνους, του εθνικισµού, στις ενδοκρατικές συγκρούσεις και στο 
φαινόµενο του εθνοτικού και αποσχιστικού εθνικισµού.
Τέλος, η συζήτηση θα εστιάσει το ενδιαφέρον της, στη Μεταψυχροπολεµική 
διάσταση των διεθνών σχέσεων, και στην «προφητεία» Χάντιγκτον περί 
διεθνούς πολιτικής ως σύγκρουσης πολιτισµών.
Το µάθηµα είναι Σεµιναριακού τύπου, οι εξετάσεις είναι προφορικές, µε 
εργασίες συµµετεχόντων φοιτητών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Clifford Geertz, Η Ερµηνεία των Πολιτισµών, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2003.
Καρακατσούλης Παναγιώτης, Το Κράτος σε Μετάβαση, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 

2004.
Τσινισιζέλης Μιχάλης - Υφαντής Κώστας, Σύγχρονα προβλήµατα διεθνών 

σχέσεων, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2002.

Ιστορία του Κινηµατογράφου ΙΙ | Μαρία Παραδείση

Παρουσίαση της εξέλιξης της κινηµατογραφικής αφήγησης από το τέλος του 
δεύτερου παγκόσµιου πόλεµου µέχρι τη δεκαετία του 1980 µε ανάλυση των 
ιστορικών και αισθητικών δεδοµένων κάθε περιόδου. Η εκτενής αναφορά 
στους σηµαντικότερους δηµιουργούς και τα έργα τους συνοδεύεται σε όλα 
τα µαθήµατα από προβολές αποσπασµάτων σχετικών ταινιών. Εκτός από τα 
αποσπάσµατα θα προβληθούν ολόκληρες οι ταινίες Ρώµη ανοχύρωτη πόλη 
(1945) του Ροµπέρτο Ροσελίνι, Με κοµµένη την ανάσα (1959) του Ζαν-Λυκ 
Γκοντάρ, Μπόνυ και Κλαιντ (1967) του Άρθρου Πεν και µία κλασική ταινία 
της Άπω Ανατολής. Η αξιολόγηση θα είναι συνάρτηση της παρουσίας και 
ενεργητικής συµµετοχής των φοιτητών στις παραδόσεις και προβολές και 
της τελικής προφορικής εξέτασης.

 



ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού
Διευθυντής: Καθηγητής Δηµήτρης Δηµηρούλης 

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού είναι το θεσµο-
θετηµένο εργαστήριο του Τµήµατος. Σύµφωνα µε το Προεδρικό 
Διάταγµα της ίδρυσής του, υπηρετεί τα γνωστικά αντικείµενα της 
Επικοινωνίας, των ΜΜΕ, των Νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισµού, 
και ειδικότερα στους τοµείς της ραδιοτηλεοπτικής σύνταξης και 
παραγωγής, της επιτραπέζιας τυπογραφίας, της προσοµοίωσης 
διαφηµιστικής παραγωγής, των νέων τεχνολογιών και των πολυµέσων, 
της κινηµατογραφικής παραγωγής, της πολιτιστικής διαχείρισης, της 
ρητορικής της γλώσσας µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Κύρια αποστολή του Εργαστηρίου Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τµήµατος. Επίσης, στην αποστολή του περιλαµβάνεται η ανά-
πτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και έρευνας για µεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, η συνεργασία µε αντίστοιχα 
εργαστήρια και κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, η διοργά-
νωση επιστηµονικών εκδηλώσεων και η πραγµατοποίηση εκδόσεων.



Eργαστήριο Δηµοσιογραφίας
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Νίκος Μπακουνάκης

Το Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας του Τµήµατος ανήκει στον Τοµέα 
Μέσων ΜαζικήςΕπικοινωνίας και απευθύνεται στους φοιτητές που τα 
επιστηµονικά ή επαγγελµατικά ενδιαφέροντά τους στρέφονται προς 
τα ΜΜΕ. Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Δηµοσιογραφίας 
σηµατοδοτεί και την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας-Δηµοσιογραφία, τη µία από τις τρεις 
κατευθύνσεις που παρέχει το Τµήµα στους φοιτητές του. Στο 
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ασκούνται µόνον όσοι επιλέξουν τη 
συγκεκριµένη κατεύθυνση.
 Οι παραδόσεις και οι ασκήσεις του Εργαστηρίου 
Δηµοσιογραφίας αρχίζουν στο Ε΄Εξάµηνο και ολοκληρώνονται στο 
Η΄, πραγµατοποιούνται δηλαδή κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών. 
Η διδασκαλία των ειδικών δηµοσιογραφικών θεµάτων και τεχνικών 
δεν αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, διότι δεν είναι στόχος του 
Τµήµατος να λειτουργήσει ως επαγγελµατική σχολή που διδάσκει µόνο 
(ή πρωτίστως) τις τεχνικές της δηµοσιογραφίας. Στόχος είναι όσοι 
αποφοιτούν να έχουν επαρκή παιδεία σε θέµατα Επικοινωνίας, 
Πολιτισµού, Ιστορίας, Οικονοµικών, Γλώσσας, Πολιτικής Επιστήµης, 
Κοινωνιολογίας, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία πολιτιστικά και 
γνωστικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν, να 
αναλύουν και να τοποθετούνται απέναντι στην κοινωνική 
πραγµατικότητα και όχι απλώς να συλλέγουν πληροφορίες και να τις 
καταγράφουν µε τον προσήκοντα σε κάθε µέσο τρόπο. Οι απόφοιτοί 
µας θέλουµε να µπορούν να στοχάζονται και να αντιµετωπίζουν 
κριτικά την εποχή µας· για τούτο, είναι αναγκαία η απόκτηση ευρείας 
παιδείας και όχι µόνο εξειδικευµένων γνώσεων. Τα δύο πρώτα έτη 
σπουδών περιλαµβάνουν, λοιπόν, µαθήµατα των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστηµών, αλλά και µάθηµα εισαγωγής στη 
Δηµοσιογραφία, ώστε κατά την έναρξη της άσκησής τους οι φοιτητές 
να είναι αρκούντως καταρτισµένοι. Φυσικά, τα µαθήµατα αυτά 
συνεχίζονται και κατά το 3ο-4ο έτος, παράλληλα µε εξειδικευµένα 
µαθήµατα που αφορούν τα Μέσα.

 Στο Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας οι φοιτητές διδάσκονται τις 
επικοινωνιακές τεχνικές των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων. Η 
διδασκαλία είναι 6ωρη σε όλα τα εξάµηνα σπουδών. Παράλληλα προς 
την παρακολούθηση, η διδασκαλία περιλαµβάνει και πρακτική 
άσκηση στις δηµοσιογραφικές τεχνικές. Τόσο η παρακολούθηση των 
παραδόσεων, όσο και η συµµετοχή στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. 
Tα µαθήµατα ολοκληρώνονται µε την ατοµική ή συλλογική παραγωγή 
πλήρους προϊόντος, (π.χ. ολοκληρωµένης δηµοσιογραφικής 
έρευνας,βίντεο, ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού ρεπορτάζ, online 
ρεπορτάζ) υπό την ευθύνη του διδάσκοντος. Από το ακαδηµαϊκό έτος 
2009-2010 λειτουργεί επίσης, το ραδιοτηλεοπτικό στούντιο του 
Τµήµατος το οποίο βρίσκεται στην οδό Χιλλ στην Πλάκα. Εδώ 
στεγάζεται και ο web ραδιοφωνικός σταθµός Spam, άµεσα 
συνδεδεµένος µε το Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας. Το πρόγραµµα 
παράγεται εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές και εντάσσεται στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας



Eργαστήριο Πολιτισµού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
Διευθύντρια: Επίκ. Καθηγήτρια Έφη Φουντουλάκη

Το Εργαστήριο Πολιτισµού και Πολιτιστικής Διαχείρισης απευθύνεται 
στους φοιτητές που τα επιστηµονικά ή επαγγελµατικά ενδιαφέροντά 
τους αφορούν το πεδίο του πολιτισµού. Στόχος του είναι να 
εξοικειώσει τους φοιτητές µε τους κατευθυντήριους άξονες και τις 
προτεραιότητες της δουλειάς σε ένα ευρύ πεδίο που αφορά τις τέχνες 
(θέατρο, κινηµατογράφο, µουσική, εικαστικά), την πολιτιστική 
κληρονοµιά (µουσεία, πολιτιστικά ιδρύµατα) και τις πολιτιστικές 
βιοµηχανίες. Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται µε τη διαδικασία 
διοργάνωσης εκδηλώσεων (events management) και προσέλκυσης 
πόρων (fundraising), καθώς και µε ζητήµατα πολιτιστικής 
επικοινωνίας και πολιτιστικού ρεπορτάζ (ραδιόφωνο και άλλα µέσα). 
Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο δίνει έµφαση στην αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές 
πλατφόρµες στη διαχείριση του πολιτισµού.
 Τα περισσότερα από τα επιµέρους εργαστήρια που 
προσφέρονται καταλήγουν στη διοργάνωση ενός πραγµατικού έργου 
εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές (συναυλία, µουσική εκδήλωση, 
φεστιβάλ κινηµατογράφου, παραγωγή βίντεο, έκθεση σε µουσείο ή 
χώρο πολιτισµού, κ.ά.) κάτι που τους δίνει µια µοναδική δυνατότητα 
να ασκηθούν σε επαγγελµατικές συνθήκες. 
 Το Εργαστήριο συνεργάζεται µε όλους τους σηµαντικούς φορείς 
πολιτισµού στην Αθήνα (και όχι µόνο) µε στόχο την άσκηση των 
φοιτητών στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας διοργανώνονται συνεχείς επισκέψεις σε πολιτιστικούς 
φορείς, οργανισµούς και ιδρύµατα, και διαλέξεις από 
αναγνωρισµένους επαγγελµατίες στο πεδίο του πολιτισµού, των 
πολιτιστικών βιοµηχανιών και της πολιτιστικής διαχείρισης εν γένει.

Eργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων
Διευθύντρια: Επίκ. Καθηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου

Το Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων έχει σαν όραµα να 
εµπνεύσει και να εκπαιδεύσει τα µελλοντικά δηµιουργικά µυαλά. 
Συνδυάζοντας τη διεπιστηµονική µελέτη του φαινοµένου της 
επικοινωνίας µε τη θεωρητική και επαγγελµατική εξειδίκευση, 
προσβλέπει στην εκπαίδευση µιας νέας γενιάς επαγγελµατιών που θα 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της 
δικτύωσης, µε υπευθυνότητα, συνεργατικό πνεύµα, ηγετικές 
ικανότητες, γνώση και καινοτοµία.
 Οι απόφοιτοι του Εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς της Διαφήµισης και των Δηµοσίων Σχέσεων, του  Ψηφιακού και 
Mobile Μάρκετινγ και Επικοινωνίας, στη διαχείριση περιεχοµένου και 
δηµιουργίας στρατηγικής στα social media, στην έρευνα αγοράς, στη 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, στη Διαχείριση Κρίσεων, στην 
Oργάνωση και Διαχείριση Γεγονότων και Ανεύρεση Πόρων (Event 
Management), στη Δηµιουργική στρατηγική και κειµενογραφία, στο 
πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια 
στο Εργαστήριο δίνουµε έµφαση στην ανάπτυξη επιχειρηµατικής 
κουλτούρας και δεξιοτήτων.    
 Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου εκτείνονται 
από την εφαρµοσµένη επικοινωνία, το marketing και τη διαφήµιση ως 
τη διαχείριση κρίσεων, τη νευροηγεσία (neuroleadership), τα social 
media και την startup επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. 
Συνεργάζεται µε διεθνείς φορείς, όπως το Copenhagen Business 
School-CCEBI και συµµετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Young 
Leaders: Developing and Enhancing Leadership Skills for Young 
Managers in Times of Crisis. 
 Διοργανώνει διαλέξεις, σεµινάρια και προσοµοιώσεις και 
πραγµατοποιεί έρευνες, εστιασµένες στην κουλτούρα, την 
κατανάλωση και τις καινοτοµικές, δηµιουργικές και επιχειρηµατικές 
δράσεις της αποκαλούµενης Μobile γενιάς. Συγκεκριµένα τον 
τελευταίο χρόνο  διεξάγει µία εκτεταµένη έρευνα µε τίτλο Mobile 
Generation Next. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να προσδιορίσει την 
κουλτούρα, τις αξίες και τις πρακτικές της mobile γενιάς στη χώρα 



µας, µέσα από τη χρήση των συσκευών κινητής τεχνολογίας και τη 
συµµετοχή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Η έρευνα καλύπτει τα 
παρακάτω πεδία:
• Συνεργατική κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών
• Επιχειρηµατικότητα: Startups και crowdfunding
• Εργασία 2.0
• Games: mobile games, online games
• Κοινωνική συµµετοχή και πολιτικός ακτιβισµός 2.0
• Συναισθηµατική νοηµοσύνη
Τον Φεβρουάριο του 2013  το Εργαστήριο συµµετείχε στην επίσηµη 
ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του µε τον ΣΕΚΕΕ και της συµµετοχής του 
στο Mobile Cluster.

Eργαστήριο Ρητορικής και Λόγου
Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Κακαβούλια

Το Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου άρχισε την λειτουργία του τον 
Οκτώβριο του ακαδηµαϊκού έτους 1992-1993.  Σήµερα, το 
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά 
εξάµηνα, ανήκει στον τοµέα Εποκοινωνίας και µπορεί να επιλεγεί από 
φοιτητές και των τριών άτυπων κατευθύνσεων του Τµήµατος. Κάθε 
χρόνο εµπλουτίζεται µε νέα µαθήµατα, οργάνωση διαλέξεων και 
σεµιναρίων από ειδικούς, µικρές οµάδες φροντιστηριακών γλωσσικών 
ασκήσεων, υποχρεωτικές παρουσιάσεις εργασιών, οµαδική έκδοση 
ηλεκτρονικού φοιτητικού περιοδικού (Lapsus Linguae), κ.α.
 Το Εργαστήριο εστιάζει στην Επικοινωνιακή Ρητορική του 
Γραπτού και Προφορικού Λόγου. Προσφέρει µεθοδολογικά εργαλεία 
αναγνώρισης γλωσσικών τρόπων και ανάλυσης λόγου. Ειδικότερα 
θέµατα που θίγονται είναι τα ζητήµατα των επικοινωνιακών 
λειτουργιών της γλώσσας σε διαφορετικά συµφραζόµενα και είδη 
λόγου (δηµοσιογραφία, λογοτεχνία, διαφήµιση), αλλά και της 
παραγωγής του λόγου σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια 
(ηλεκτρονικά, έντυπα, προφορικά). 
 Στόχοι του Εργαστηρίου Ρητορικής & Λόγου είναι:

• Η επαρκής διαχείριση του λόγου σε πολλά επίπεδα και περιστάσεις 
είναι ο πρώτιστος στόχος.

• Περαιτέρω στόχοι: η εξοικείωση των φοιτητών  µε  πτυχές και 
µηχανισµούς της γλωσσικής επικοινωνίας, γνώση που κρίνεται 
απαραίτητη στις εργασιακές προοπτικές και το επαγγελµατικό  
µέλλον τους. 

• Η συστηµατική και σε βάθος διερεύνηση των γλωσσικών πρακτικών 
σε ποικιλία κειµενικών και επικοινωνιακών περιστάσεων. Αφήγηση, 
διαπραγµάτευση, συνέντευξη, συνοµιλία. Επιµέρους στόχοι των 
εργαστηριακών µαθηµάτων είναι οι εξής: 
α) Η εξοικείωση των φοιτητών  µε  βασικά θέµατα, θεωρίες και  
µοντέλα της άµεσης και της  διαµεσολαβηµένης γλωσσικής 
επικοινωνίας 
β) Ο καλός χειρισµός του προφορικού και γραπτού λόγου
γ) Η αναγνώριση και διερεύνηση των ρητορικών σταθερών σε 
διαφορετικό είδος και ύφος λόγου, αλλά και των µη λεκτικών 
ρητορικών τρόπων (σιωπή, παύση, χειρονοµία, τόνος φωνής, 
άρθρωση κλπ.)
δ) Η έρευνα σχετικά µε νέες και ενδιαφέρουσες  µεθόδους 
επεξεργασίας και ανάλυσης του πρωτογενούς γλωσσικού υλικού

Ως προς την έρευνα, το Εργαστήριο Ρητορικής βρίσκεται στην 
διαδικασία δηµιουργίας βάσης δεδοµένων προφορικού λόγου. Έχουν 
συλλεγεί γύρω στις 400 προφορικές αφηγήσεις µε συνέντευξη, ενώ οι 
φοιτητές ασχολούνται µε την επεξεργασία και την πειραµατική 
ανάλυση αυτών των γλωσσικών δεδοµένων.

Eργαστήριο Νέων Τεχνολογιών
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Σκαρέλος

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (ΕΝΤ) ιδρύθηκε το 1999 και 
προσφέρει ένα πρόγραµµα µαθηµάτων που εστιάζουν στα πολυµέσα, 
στις διαδικτυακές και πολιτιστικές εφαρµογές. Από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2013-2014 συνεργάζεται µε τα εργαστήρια των κατευθύνσεων 
προκειµένου να ενισχύσει τα καινοτοµικά και δηµιουργικά στοιχεία της 
εκπαίδευσης που προσφέρουν στους φοιτητές στο χώρο των ΜΜΕ, 



της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήµισης και 
των δηµοσίων σχέσεων.
 Το ερευνητκό του έργο καλύπτει τους 
τοµείς της πολιτιστικής τεχνολογίας, των 
πολιτιστικών πολυµέσων, των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, των πολυµεσικών εφαρµογών, των 
εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα, το Internet of 
things κ.λπ. 
 Επιπλέον, το Εργαστήριο υποστηρίζει το 
σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του Τµήµατος, 
ενώ ο διευθυντής του είναι υπεύθυνος του 
προγράµµατος για την δηµιουργία των ανοικτών 
ψηφιακών µαθηµάτων (open courses) του 
Παντείου Πανεπιστηµίου. 



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού συµµετέχει στην πράξη  
«Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστηµίου», και συνεργάζεται µε 
επιχειρήσεις/φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την 
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του. Αντικείµενο της 
Πρακτικής Άσκησης είναι η µαθητεία τους σε θεµατικές ενότητες 
σχετικές µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους.
 Το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης (που συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από 
Εθνικούς Πόρους), απευθύνεται στους φοιτητές του Τµήµατος που 
έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ εξάµηνα σπουδών τους και επιθυµούν να 
εργασθούν σε φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το Τµήµα 
(εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαφηµιστικές 
εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, πολιτιστικά τµήµατα των Δήµων, κ.ά.) 
αποκτώντας έτσι και την ανάλογη εµπειρία. Έχει διάρκεια τριών 
µηνών και για τους συµµετέχοντες προβλέπεται αµοιβή. 
 Το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι υποχρεωτικό. 
Περιλαµβάνεται στα µαθήµατα επιλογής του Η’ Εξαµήνου όλων των 
κατευθύνσεων και όσοι συµµετάσχουν, εφόσον εν τω µεταξύ δεν 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δεν βαθµολογούνται, αλλά 
πιστώνονται µε 3 διδακτικές µονάδες.
 Η περίοδος εφαρµογής του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης 
εξαρτάται από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Παιδείας. Η πρακτική 
άσκηση που εγκρίθηκε από το Υπουργείο αφορά τη διετία 2010-2012 
µε δυνατότητα παράτασης του προγράµµατος έως το 2015.  



Συνεργαζόµενοι φορείς ανά κατεύθυνση σπουδών

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΤ Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Μουσείο Ελληνικής 
 Λαϊκής Τέχνης

Δορυφορική ΕΡΤ Action Aid Μουσείο Γουλανδρή Κυκλαδικής 
Τέχνης

Τα Νέα Ινστιτούτο Επικοινωνίας Eκδόσεις Καλειδοσκόπιο
Το Βήµα online Civitas Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Θεσσαλονίκης
Αθηνόραµα Advocate Κινηµατογραφική Εταιρεία  Διανοµής 

ODEON
ΣΚΑΙ Ραδιόφωνο-Τηλεόραση Diageo Παιδικό Μουσείο
Αθήνα 9.84 Eurobank Αθηνόραµα
Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα Mellon Περιοδικό Σινεµά
Star Channel Universal Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 
Εκποµπή «Πρωταγωνιστές» Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών
Ραδιοφωνικός σταθµός Flash Creative Εθνική Πινακοθήκη
Ίδρυµα της Βουλής Focus Υπουργείο Εξωτερικών 

Διεύθυνση Μορφωτικών και 
Πολιτιστικών Υποθέσεων

Εφηµερίδα Καθηµερινή Olympic DDB Υπουργείο Πολιτισµού, Διεύθυνση 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισµού και 
Εκπαίδευσης

Μellon
Αdidas.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισµού και 
Εκπαίδευσης

National Geographic ΚΕΘΕΑ Ελληνικό  Φεστιβάλ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Tο Πάντειο Πανεπιστήµιο συµµετέχει στο πρόγραµµα ανταλλαγής 
φοιτητών της Ε.Ε. Erasmus από το 1987 µε µετακινήσεις 
σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού. Πρόσφατα η ένταξη του 
Παντείου Πανεπιστηµίου στον Εκτεταµένο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστηµιακό Χάρτη Έρασµος (Extended European Erasmus 
University Charter) απέδωσε τη δυνατότητα στο Πανεπιστήµιο µας να 
δρα περαιτέρω και σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης και 
επιµόρφωσης, εκτός της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, 
εξασφαλίζοντας, µετά από αξιολόγηση, την συνέχιση της συνεργασίας 
του Παντείου µε ιδρύµατα και επιχειρήσεις του εξωτερικού για τα έτη 
2007-2013.
 Το πρόγραµµα παρέχει οικονοµική ενίσχυση στους 
µετακινούµενους φοιτητές µε σκοπό την κάλυψη µέρους των 
πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές σε ένα άλλο 
κράτος όπως είναι τα έξοδα ταξιδιού, τα έξοδα γλωσσικής 
προετοιµασίας στη χώρα υποδοχής, οι επιπλέον δαπάνες λόγω 
διαφοράς κόστους ζωής, οι πρόσθετες δαπάνες λόγω διαφορετικών 
συνθηκών σπουδών. Τα χορηγούµενα ποσά διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα. Η οικονοµική ενίσχυση δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής 
υποτροφίας δανείου ή ενίσχυσης. Φοιτητές που έχουν λάβει 
οικονοµική ενίσχυση για κινητικότητα σε ένα άλλο Πανεπιστήµιο από 
το Πρόγραµµα LLP/ERA-STUDIES έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
επιπλέον και οικονοµική ενίσχυση για πρακτική άσκηση από το 
Πρόγραµµα LLP/ERA-PLACEMENTS.



Οδηγός Σπουδών
ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Μελέτη για τις σχέσεις στο Group των αποφοίτων του Τµήµατος Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισµού στο Facebook, µε το πρόγραµµα Gephi.
(c) 2013, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοσµήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και 
Πολιτισµού
Καθηγητής Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Πρόεδρος Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού
Καθηγητής Νίκος Λέανδρος

Διευθυντές Τοµέων
Τοµέας Επικοινωνίας: Καθηγήτρια Περσεφόνη Ζέρη
Τοµέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας: Αναπλ. Καθηγητής 
Νίκος Μπακουνάκης
Τοµέας Πολιτιστικής Διαχείρισης: Καθηγητής 
Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Διευθυντής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος

Γραµµατεία
Προϊσταµένη Γραµµατείας: Ευγενία Νεοφύτου
Τηλ.: 210-9201064
Fax: 210-9220832
email:  eug.neofitou@panteion.gr

Γραµµατεία (για πληροφορίες): Γιώργος Χαµουζάς
τηλ. 210-9201431

Γραµµατεία Μεταπτυχιακού και υποψηφίων διδακτόρων
(για πληροφορίες):
Τηλ. 210-9201064

http://cmc.panteion.gr

mailto:eug.neofitou@panteion.gr
mailto:eug.neofitou@panteion.gr


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ  
Αυλάµη Χρυσάνθη Επίκουρη Καθηγήτρια  
Βουδούρη Δάφνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βώβου Ιωάννα Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος Καθηγητής
Γκαζή Ανδροµάχη  Επίκουρη Καθηγήτρια
Δάλλας Κωστής  Επίκουρος Καθηγητής
Δηµηρούλης Δηµήτρης Καθηγητής
Ζέρη Περσεφόνη  Καθηγήτρια
Ιορδάνογλου Δήµητρα  Λέκτορας
Καββαθάς Διονύσης   Επίκουρος Καθηγητής
Κακαβούλια Μαρία   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κική Γιάννα    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλήµης Γιώργος-Μιχαήλ  Επίκουρος Καθηγητής
Κόκκορη Πατρίσια   Επίκουρη Καθηγήτρια
Λέανδρος Νίκος    Καθηγητής
Λοβέρδος Ανδρέας*   Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχαηλίδου Μάρθα   Λέκτορας
Μπακουνάκης Νίκος   Αναπληρωτής Καθηγητής
Παραδείση Μαρία   Επίκουρη Καθηγήτρια
Σκαρπέλος Γιάννης   Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσακαρέστου Μπέττυ   Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσοκανή, Χαρίκλεια   Επίκουρη Καθηγήτρια
Φουντουλάκη Έφη   Επίκουρη Καθηγήτρια
Ψύλλα Μαριάννα   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ρήγου Μαρίνα    Ε.ΔΙ.Π.
Ντούνας Δηµήτρης   Ε.Τ.Ε.Π.

* Σε αναστολή καθηκόντων

http://cmc.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:2012-11-06-06-56-54&catid=27:2012-11-05-13-47-21&Itemid=110
http://cmc.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:2012-11-06-06-56-54&catid=27:2012-11-05-13-47-21&Itemid=110
http://cmc.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1144:2012-11-07-12-47-30&catid=27:2012-11-05-13-47-21&Itemid=110
http://cmc.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1144:2012-11-07-12-47-30&catid=27:2012-11-05-13-47-21&Itemid=110
http://cmc.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1131:2012-11-06-07-10-45&catid=27:2012-11-05-13-47-21&Itemid=110
http://cmc.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1131:2012-11-06-07-10-45&catid=27:2012-11-05-13-47-21&Itemid=110
http://cmc.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:2012-11-07-12-48-17&catid=27:2012-11-05-13-47-21&Itemid=110
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ

1. Ιστορία

Tο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, το πρώτο από τα 
Τµήµατα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που 
δηµιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1990-91. Aποστολή του είναι: «Η θεωρητική και 
ιστορική-εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου της επικοινωνίας, η 
δηµιουργία στελεχιακού δυναµικού δηµοσίων υπηρεσιών, δηµοσίων 
σχέσεων και τύπου του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η κατάρτιση 
δηµοσιογράφων και στελεχών για τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο 
και για τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, καθώς και στελεχών 
όλων των µορφών επικοινωνίας και ενηµέρωσης». 
 Στόχοι του Τµήµατος είναι: 
α) η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και 
συγκεκριµένα στους τοµείς της επικοινωνίας, των µέσων και της 
πολιτιστικής διαχείρισης µέσω της αξιοποίησης διεπιστηµονικών και 
πολυεπιστηµονικών προσεγγίσεων, και 
β) η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκής γνώσης και 
εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστηµονικά πεδία , όπως 
και η προετοιµασία τους για µια ευδόκιµη επαγγελµατική πορεία 
στο πεδίο της δηµοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των 
ηλεκτρονικών και ψηφιακών µέσων), της εφαρµοσµένης 
επικοινωνίας (περιλαµβανοµένης της διαφήµισης και των δηµοσίων 
σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, µέσω της σύνδεσης της 
θεωρίας µε την πράξη. 
 Επιδίωξη του Τµήµατος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν 
επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδηµαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές 
δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική 
σκέψη, επαγγελµατική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

2. Δομή
Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού είναι διαρθρωµένο 
σε τρεις Τοµείς: 

α) Τοµέας Επικοινωνίας 



β) Τοµέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
γ) Τοµέας Πολιτιστικής Διαχείρισης 

και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο: 
α) Κατεύθυνση Πολιτισµού και Πολιτιστικής Διαχείρισης 
β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας
γ) Κατεύθυνση Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων 

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν µία από τις τρεις κατευθύνσεις µε 
την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών. 
 Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η 
λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε γνωστικό 
αντικείµενο την Πολιτιστική Διαχείριση.

3. Δραστηριότητες
Οι φοιτητές του Τµήµατος δραστηριοποιούνται παραγωγικά στο χώρο 
της επικοινωνίας, του πολιτισµού, της διαφήµισης, της 
δηµοσιογραφίας και της τέχνης, εκδίδοντας εφηµερίδες, περιοδικά, 
και άλλα πειραµατικά έντυπα, ηλεκτρονικά περιοδικά, οργανώνοντας 
θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, αγώνες αντιλογίας (debates), 
συµµετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικά 
προγράµµατα και παράγοντας ταινίες µικρού µήκους. 
 Από το 2002 το Τµήµα αποτελεί, µαζί µε το Τµήµα Επικοινωνίας 
& Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
και την Ενωση Εταιριών Διαφήµισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), ιδρυτικό 
µέλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. 
 Από το 2012, το Τµήµα και το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση συµµετέχουν στο Εuropean 
Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC).
 Γενικότερα, το Τµήµα οργανώνει επιστηµονικά συνέδρια, 
συµπόσια και ηµερίδες, συµµετέχει στην πνευµατική ζωή της χώρας 
και προσκαλεί επιφανείς οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Υποδομή για την Διδασκαλία και την Έρευνα
Για τις διδακτικές και ερευνητικές του ανάγκες το Τµήµα χρησιµοποιεί 
τους χώρους του Παντείου Πανεπιστηµίου, καθώς και συγκεκριµένες 
υπηρεσίες του. Διαθέτει, όµως, παράλληλα και δικούς του χώρους για 
την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τού προγράµµατός του. Οι χώροι 
αυτοί είναι: 
α)  Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (στον ηµιόροφο του Νέου Κτιρίου) 
που διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές Macintosh OSX, 
συνδεδεµένους σε τοπικό δίκτυο. 

β)  Ψηφιακό Ραδιοτηλεοπτικό Στούντιο στην Πλάκα, που αξιοποιείται 
από τους φοιτητές για την άσκησή τους στην παραγωγή 
ειδησεογραφικού υλικού για online Μέσα, το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση αλλά και ταινιών µικρού µήκους. 

γ) Το Στούντιο «Λήδρα», στην Πλάκα, που φιλοξενεί κυρίως 
πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρο, κινηµατογράφος, εικαστικά, 
µουσική).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ



Γ Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Σύγχρονη Κοινωνία και Μέσα Επικοινωνίας, Π. Ζέρη
Πολιτική Κοινωνιολογία, Μ. Ψύλλα      
Αρχές Μarketing. Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισµός, Γ.-Μ. Κλήµης 
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία, Ν. Λέανδρος
Ποσοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας, Μ. Μιχαηλίδου   
Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Α. Γκαζή
Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση, Κ. Δάλλας*
Ιστορία του Κινηµατογράφου Ι, Μ. Παραδείση
Αγγλικά των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας, Π. Κόκκορη

Δ Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Δηµόσια Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώµη, Π. Ζέρη
Πολιτιστική Πολιτική, Δ. Βουδούρη*
Φιλοσοφία των Μέσων, Δ. Καββαθάς 
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία, Δ. Δηµηρούλης
Ποιοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας, Μ. Μιχαηλίδου
Επικοινωνία και Γλώσσα, Μ. Κακαβούλια
Εισαγωγή στη Διαφήµιση και στις Δηµόσιες Σχέσεις, Π. Τσακαρέστου
Ιστορία της Τέχνης Ι, Ε. Φουντουλάκη 
Αγγλικά του Πολιτισµού, Π. Κόκκορη*
Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισµοί, Χρ. Γιαλλουρίδης 
Ιστορία του Κινηµατογράφου ΙΙ, Μ. Παραδείση

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

Α Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Η Τέχνη του Λόγου, Δ. Δηµηρούλης
Εισαγωγή στα Μέσα και την Μαζική Επικοινωνία, Ι. Βώβου
Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα, Μ. Μιχαηλίδου
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 19ος αιώνας, Χρ. Αυλάµη
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Ε. Φουντουλάκη 
Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία, Ν. Μπακουνάκης    
Εισαγωγή στον Πολιτισµό και τις Πολιτισµικές Σπουδές, Ι. Σκαρπέλος
Η/Υ – Εισαγωγή στην Πληροφορική, υπεύθυνος Δ. Δηµηρούλης - 

διδάσκων Δ. Ντούνας
 

Β Εξάμηνο (επιλέγονται 6 μαθήματα)

Κοινωνιολογία των Μέσων, Ι. Βώβου     
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Ο 20ός αιώνας, Χρ. Αυλάµη  
Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική, Χρ. Γιαλλουρίδης    
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, Εξέλιξη και Επικοινωνία, Δ. Ιορδάνογλου
Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύµατος, Μ. Κανελλοπούλου - Αθ. 

Διαµαντόπουλος
Εισαγωγή στις Σπουδές Οπτικού Πολιτισµού, Ι. Σκαρπέλος
Η/Υ- Εισαγωγή στο Internet και στα Πολυµέσα, υπεύθυνος Δ. 

Δηµηρούλης - διδάσκων Δ. Ντούνας



Ε Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Κείµενα του Πολιτισµού: Γραφή-Ανάγνωση-Βιβλίο, Δ. Δηµηρούλης
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι, Μ. Κακαβούλια
Αισθητική των Μέσων Ι, Δ. Καββαθάς 
Ιστορία της Τέχνης ΙΙ, Ε. Φουντουλάκη
Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών, Χρ. Αυλάµη
Πολιτική Οικονοµία των Έντυπων και Οπτικοακουστικών Μέσων, 

Ν. Λέανδρος
Μουσική, Μύθοι και Τελετουργίες, Χ. Τσοκανή*
Κανόνες Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας, Ι. Κική
Πολιτική Επικοινωνία, Μ. Ψύλλα 
Κοινωνικά Ζητήµατα και Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα, 

Μπ. Τσακαρέστου
Οργάνωση και Διοίκηση, Δ. Ιορδάνογλου*

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού Ι, Μ. Ρήγου 
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙI, Μ. Παραδείση

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας Ι, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙΙ, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων Ι, Μπ. Τσακαρέστου 

& Ι. Σκαρπέλος
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙI, Μπ. Τσακαρέστου

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

ΣΤ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Ιστορία του Θεάτρου, Π. Κόκκορη*
Αισθητική των Μέσων ΙΙ, Δ. Καββαθάς
Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Γ.-Μ. Κλήµης
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ, Μ. Κακαβούλια
Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Χρ. Αυλάµη
Ανθρωπολογία των Μέσων, Ι. Βώβου
Εργαστήριο Eφαρµογών Πληροφορικής ΙΙ, Κ. Δάλλας*
Πολιτική Οικονοµία του Διαδικτύου, Ν. Λέανδρος
Δηµόσιες Πολιτικές και Επικοινωνιακή Δράση, Μ. Ψύλλα*
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (µάθηµα του Τµήµατος Δηµόσιας 

Διοίκησης)  

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙΙΙ, Γ.-Μ. Κλήµης
Εργαστήριο Πολιτισµού ΙV, Χ. Τσοκανή

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙΙΙ, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙV, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙΙΙ, Μπ. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙV, Δ. Ιορδάνογλου

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014



Ζ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Δίκαιο του Πολιτισµού, Δ. Βουδούρη* 
Μελέτη και Ερµηνεία Υλικού Πολιτισµού, Α. Γκαζή
Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ, Μ. Κακαβούλια
Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ, Χρ. Γιαλλουρίδης
Θεωρία της Κυβερνητικής, Δ. Καββαθάς
Θεωρία των Δικτύων και Μέσα Επικοινωνίας, Π. Ζέρη
Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου, Ι. Κική
Νέες Καταναλωτικές Τάσεις, Μπ. Τσακαρέστου
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Δ. Ιορδάνογλου*
Eισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηµατικότητας, 

Γ.-Μ. Κλήµης
Δραµατουργία και Παράσταση, Π. Κόκκορη

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού V, Μπ. Τσακαρέστου & Α. Γκαζή
Εργαστήριο Πολιτισµού VI, Ι. Σκαρπέλος & Μ. Παραδείση

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας V, Ν. Λέανδρος & Ι. Σκαρπέλος
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VI, Ι. Βώβου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων V, Μπ. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙ, Μπ. Τσακαρέστου 

& Α. Γκαζή

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

Η Εξάμηνο 
(επιλέγονται 4 μαθήματα και τα εργαστήρια κατεύθυνσης)

Ψηφιακή Κληρονοµιά, Κ. Δάλλας*
Εικόνα και Πολιτισµός: Ελληνικός Οπτικός Πολιτισµός 
  του 20ού αιώνα, Ι. Σκαρπέλος
Θεωρία της Λογοτεχνίας, Δ. Δηµηρούλης 
Εφαρµοσµένη Επικοινωνιακή Έρευνα, Μ. Μιχαηλίδου
Ανάλυση Μηνύµατος, Μ. Ψύλλα*
Δίκαιο των Μέσων ΙΙ: Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης, Ι. Κική*
Φιλοσοφία της Μουσικής, Χ. Τσοκανή
Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού Σχεδίου, Γ.-Μ. Κλήµης
Πτυχιακή Εργασία 
Πρακτική άσκηση

Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Εργαστήριο Πολιτισµού VII, Ε. Φουντουλάκη
Εργαστήριο Πολιτισµού VIII, Α. Γκαζή

Κατεύθυνση: Μέσα Επικοινωνίας
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VII, Ν. Μπακουνάκης
Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VIII, Μ. Ρήγου

Κατεύθυνση: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙΙ, Μπ. Τσακαρέστου
Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙΙΙ, Δ. Ιορδάνογλου

* Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - E Εξάμηνο
Κείµενα του Πολιτισµού: Γραφή-Ανάγνωση-Βιβλίο | Δηµήτρης 
Δηµηρούλης 

Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται η «γραφή» και η «ανάγνωση» ως δύο 
κορυφαία φαινόµενα του πολιτισµού αλλά και ως σηµαίνουσες συνεκδοχές 
για µια αναγνωριστική πλοήγηση στον ωκεανό της λογοτεχνικής θεωρίας. H 
προσέγγιση είναι, κατά κύριο λόγο, ιστορική αλλά συνδυάζεται συχνά µε 
θεωρητικούς προβληµατισµούς που αφορούν στη χρήση των δύο όρων από 
τη λογοτεχνική κριτική και τη θεωρία της λογοτεχνίας. H διερεύνηση της 
ιστορικής γενεαλογίας θα επικεντρωθεί σε κορυφαίες στιγµές της 
«τεχνολογίας» που διαµόρφωσε τις χρήσεις της γραφής και της ανάγνωσης 
διαχρονικά. H διερεύνηση της ρητορικής υπόστασης των όρων, κατά την 
ανάλυση των έργων τέχνης, θα εστιάσει σε φηµισµένες αλληγορίες που 
καθιστούν τις έννοιες «γραφή» και «ανάγνωση» κρίσιµα εργαλεία του κριτικού 
και λογοτεχνικού ιδιώµατος.
Άλλες σηµαντικές πλευρές του γνωστικού αντικειµένου περιλαµβάνουν τα 
κάτωθι: οι κοινωνίες της προφορικότητας - προφορικός και γραπτός λόγος - 
τα αλφάβητα – συστήµατα γραφής - πάπυρος - περγαµηνή - χαρτί - µελάνι - 
συγγραφέας και αναγνώστης - το κοινό - παλαιογραφία - τυπογραφία - το 
µέλλον της γραφής και της ανάγνωσης.
Mε κέντρο την ιστορία του βιβλίου εξετάζονται επίσης οι µεγάλες 
επαναστάσεις των µέσων στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού και 
συγκρίνεται συστηµατικά η επί δύο χιλιετίες κυριαρχία του βιβλίου µε τη 
διαφαινόµενη απειλή των νέων µέσων επικοινωνίας. Eπίσης εξετάζονται 
κυρίαρχες µεταφορές για το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη στην ιστορία της 
λογοτεχνίας.
Oρισµένα από τα κύρια θέµατα σε αυτή τη διερεύνηση είναι τα κάτωθι: Tο 
Xειρόγραφο - O Kώδικας - Tο Bιβλίο στην Eποχή της Tυπογραφίας - Tο Bιβλίο 
από τον 15ο αι. έως σήµερα - Bιβλίο και Kινηµατογράφος - Bιβλίο και 
Hλεκτρονικός Yπολογιστής - Tο Hλεκτρονικό Bιβλίο - Tο Mέλλον του Bιβλίου - 
Kαλλιτεχνική Bιβλιοδεσία - Kαλλιτεχνική Eικονογράφηση - Bιβλίο και 
Bιβλιοθήκη - Bιβλιολογικές Σπουδές.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Al. Manguel, Η Iστορία της Ανάγνωσης, Αθήνα: Λιβάνης, 1997.
R. Thomas, Γραπτός και Προφορικός Λόγος στην Αρχαία Ελλάδα, Ηράκλειο: 

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997.
D. J. Bolter,  Οι Μεταµορφώσεις της Γραφής, Αθήνα: Μεταίχµιο, 2006.



Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι | Μαρία Κακαβούλια 

Το κείµενο στην επικοινωνία .Εισαγωγή στις σύγχρονες µεθόδους ανάλυσης 
του κειµένου και της επικοινωνίας. Αναπτύσσονται κύρια ζητήµατα του 
πλούτου της επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις, αλλά και οι 
ιδιαιτέροτητες της ελληνικής γλωσσικής επικοινωνίας. Παρουσιάζονται 
βασικές έννοιες και µεθοδολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στον 
επιστηµονικό χώρο της Ανάλυσης Λόγου, όπως π.χ. η θεωρία των γλωσσικών 
πράξεων (Austin, Searle) ή οι αρχές και τα αξιώµατα της επικοινωνίας 
(Grice). Εξετάζεται η γλώσσα ως πράξη (speech act), η παραγωγή νοήµατος 
πέρα από τη λέξη, τη φράση, την πρόταση. Συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά 
α) στο πώς η ερµηνεία γλωσσικών δεδοµένων εξαρτάται από την 
κοσµοαντίληψη κάθε ατόµου, β) στον τρόπο που διάφοροι οµιλητές 
αντιλαµβάνονται, αλλά και χρησιµοποιούν τη γλώσσα (σχέση χρήσης της 
γλώσσας και κοινωνικο-πολιτισµικού περικειµένου), και γ) στον τρόπο που η 
δοµή των φράσεων και προτάσεων επηρεάζεται και διαµορφώνεται ανάλογα 
µε την σχέση που έχουν µεταξύ τους ακροατές και οµιλητές. Στις υπό µελέτη 
θεωρητικές ένννοιες συµπεριλαµβάνονται και οι: κείµενο, περικείµενο 
(context), συγκείµενο (cotext), κειµενικά είδη στο λόγο των µέσων, η διάκριση 
γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού λόγου. Οι θεωρητικές έννοιες και η 
ανάλυση υπό το πρίσµα των µεθόδων αυτών εµπλουτίζονται µε 
παραδείγµατα από ποικιλία κειµενικών τύπων από το δηµοσιογραφικό ή το 
διαφηµιστικό κείµενο, έως την συνοµιλία, την αφήγηση ή την ανταλλαγή 
µηνυµάτων σε κινητό τηλέφωνο (SMS) και την είδηση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Γούτσος Δ., Γεωργακοπούλου Α., Κείµενο και Επικοινωνία, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα, 1999.
Πολίτης Π., Ο λόγος της µαζικής επικοινωνίας: το ελληνικό παράδειγµα, 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυµα Μαν. Τριανταφυλλίδη, 
Θεσσαλονίκη, 2008.

Βell Allan, The Language of News Media, Blackwell, Oxford, 1990. 

Αισθητική των Μέσων Ι | Διονύσης Καββαθάς

Η αισθητική των µέσων απεργάζεται µια θεωρία της ανέκαθεν 
διαµεσολαβηµένης αντίληψης και γνώσης του κόσµου και του εαυτού. Στο 
τρέχον εξάµηνο θα µελετήσουµε κατ’ αρχάς τη διαφορά µεταξύ των 
παραδοσιακών τεχνών που εργάζονται αποκλειστικά µε το πλέγµα του 
συµβολικού (γλώσσα) και των τεχνικών µέσων που λειτουργούν στη βάση των 

νεότερων µαθηµατικών (άλγεβρα του Boole) και άρα στο πεδίου του 
πραγµατικού. Μελετώντας την ιστορική µετάβαση από την απλώς 
µυθοπλαστική λογοτεχνία στα τεχνικά µέσα, θα αναδείξουµε τη θεµελιώδη 
συµβολή µερικών θετικών επιστηµών και οπτικο-ακουστικών τεχνολογιών στη 
δηµι- ουργία µιας νέας αισθητικής της προσοµοίωσης.
Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο µέρος του µαθήµατος, το οποίο θα µπορούσε 
να ονοµασθεί «πολιτισµικές πολιτικές», θα µελετήσουµε καλλιτεχνικές 
τακτικές διαµόρφωσης του χώρου και του χρόνου στη νεοτερικότητα. Στόχος 
αυτής της ενασχόλησης µας είναι να αναδειχθεί η ασυµµετρία µεταξύ 
κυριαρχικών, ήτοι σφαιρικών και συγκεντρωτικών πολιτισµικών στρατηγικών 
από τη µία, και από την άλλη, νοµαδικών, απεδαφικοποιηµένων και εν γένει 
διεσπαρµένων τακτικών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Vilem Flusser, Προς το σύµπαν των τεχνικών εικόνων, Σµίλη, 2008.
Walter Benjamin, Δοκίµια για τη τέχνη, Κάλβος, χχ.
Martin Heidegger, Η προέλευση του έργου τέχνης, Δωδώνη, 1986

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ | Έφη Φουντουλάκη 

Θεµατική συνέχεια του µαθήµατος Ιστορία της Τέχνης Ι του Δ΄ εξαµήνου. Ο 
αιώνας των Φώτων, η Γαλλική Επανάσταση και ο 19ος αιώνας είναι οι 
περίοδοι κατά τις οποίες µπορεί να ανιχνευτεί η γέννηση της λεγοµένης 
µοντέρνας τέχνης.
Η µοντέρνα τέχνη εξετάζεται ως συνέχιση και ανανέωση της παράδοσης. 
Κάτω από αυτό το πρίσµα, ο διάλογος µε την τέχνη του παρελθόντος 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς νέα καλλιτεχνική δηµιουργία και νέο 
βλέµµα προς το παρελθόν είναι διαδικασίες ταυτόχρονες, συµπληρωµατικές 
και αδιαχώριστες. 
Κατά τις προσεγγίσεις της µοντέρνας τέχνης τίθενται ορισµένα ερωτήµατα 
τα οποία είναι σήµερα όσο ποτέ επίκαιρα. Η αρχή του 21ου αιώνα 
υπαγορεύει µια ερµηνευτική και κατά συνέπεια µορφολογική επανεξέταση 
της γέννησης και της πορείας της µοντέρνας τέχνης. 
Βασικό ερώτηµα γύρω από το οποίο θα στραφεί η ανάλυση είναι το εάν και 
κατά πόσον η µοντέρνα τέχνη ανέτρεψε τους παραδοσιακούς εικαστικούς 
κώδικες, ή εάν η θέση αυτή στηρίζεται σε έναν από τους µύθους της 
ιδεολογίας του µοντερνισµού.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Art in Theory 1815-1900, Blackwell Publishers Ltd., 1998.



Julio Carlo Argan, Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 1998.

Hugh Honour, Neo-classicism. London: Penguin Books, 1991.

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών | Χρυσάνθη Αυλάµη

Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο θεµατικές ενότητες : α/ ανάλυση των βασικών 
ερω-τηµάτων που θέτει η νεωτερική πολιτική φιλοσοφία γύρω από την έννοια 
του κράτους όπως τα συναντάµε στα έργα σηµαντικών εκπροσώπων της, 
όπως οι Μακιαβέλι, Χοµπς, Λοκ, Μοντεσκιέ, Ρουσσώ β/ παρουσίαση των 
ιδεολογικών ρευµάτων του 19ου αιώνα (συντηρητισµός, φιλελευθερισµός, 
σοσιαλισµός). Ενα σώµα φωτοτυπιών µε ενδεικτικά αποσπάσµατα διανέµεται 
σε κάθε µάθηµα µαζί µε το προτεινόµενο εγχειρίδιο Η αξιολόγηση και 
βαθµολόγηση στο τέλος του εξαµήνου βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια : - 
προαιρετική εργασία (30%) - γραπτό εξετάσεων: 70% ή 100%

Πολιτική Οικονοµία των Έντυπων και Οπτικοακουστικών Μέσων 
| Νίκος Λέανδρος 

Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση των σύγχρονων εξελίξεων που 
διαµορφώνουν τα νέα δεδοµένα στη βιοµηχανία των έντυπων και 
οπτικοακουστικών µέσων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αρχικά θα 
συγκεντρώσουµε την προσοχή µας σε µια σειρά από συνδεδεµένα µεταξύ 
τους φαινόµενα που οδήγησαν στη διαµόρφωση µιας παγκόσµιας αγοράς 
στο χώρο των Μέσων και στην ανάδειξη µιας µικρής οµάδας γιγαντιαίων 
πολυεθνικών οµίλων που επεκτείνουν τη δράση τους σ’ ολόκληρο το φάσµα 
της επικοινωνίας και του πολιτισµού συγκεντρώνοντας τεράστια οικονοµική 
και πολιτική δύναµη. Με τη χρήση στοιχείων που περιέχονται στους 
ισολογισµούς των επιχειρήσεων και χρηµατοοικονοµικούς δείκτες θα 
εξετάσουµε τα οικονοµικά αποτελέσµατα επιχειρήσεων Μέσων. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά των δύο αγορών στις οποίες απευθύνονται τα ΜΜΕ, δηλαδή 
αυτής του περιεχοµένου και της διαφηµιστικής αγοράς, θα µας 
απασχολήσουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά 
της προσφοράς. Στα πλαίσια αυτά αναλύονται οι προτιµήσεις του Ελληνικού 
αναγνωστικού και τηλεοπτικού κοινού ανάλογα µε δηµογραφικά και άλλα 
χαρακτηριστικά, διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελική βαθµολογία εξαρτάται από την παρουσία, 
συµµετοχή στο µάθηµα και τις εργασίες κατά 40% και από τις εξετάσεις 

κατά 60%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ν. Λέανδρος, Πολιτική Οικονοµία των ΜΜΕ. Η Αναδιάρθρωση της 

Βιοµηχανίας των Μέσων στην Εποχή της Πληροφοριακής 
Επανάστασης, Καστανιώτης, Αθήνα, 2004.

Ν. Λέανδρος, Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στη Βιοµηχανία των Μέσων, 
Καστανιώτης, Αθήνα, 2008.

Θ. Σκούρας, Η Οικονοµική Διάσταση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, 
Παπαζήσης, Αθήνα, 2004

Κανόνες Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας | Ιωάννα Κική 

Το µάθηµα αυτό αναλύει τους κανόνες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας που 
ισχύουν στο δίκαιό µας, και τους αντιµετωπίζει σε συγκριτική διάσταση, υπό 
την οπτική των σχετικών ρυθµίσεων και ξένων έννοµων τάξεων. Οι ανωτέρω 
κανόνες, ως κανόνες καταναγκαστικοί, εδράζονται κατ' αρχήν στο Σύνταγµα 
και στο νόµο και, ως κανόνες αυτορύθµισης, εδράζονται σε κώδικες 
συµπεριφοράς και ηθικής, τους οποίους υιοθετούν είτε οι ενώσεις ιδιοκτητών 
των µέσων ενηµέρωσης είτε οι επαγγελµατικές ενώσεις των δηµοσιογράφων. 
Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα παρουσιασθούν πρακτικά παραδείγµατα 
και ασκήσεις από την επικαιρότητα, προκειµένου να εµπεδωθεί ο τρόπος 
εφαρµογής των κανόνων δεοντολογίας στη δηµοσιογραφική 
καθηµερινότητα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Γ. Κική, Δίκαιο της πληροφόρησης, Προσκήνιο, 1998.
Μ. Παπάζογλου, Κανόνες Δεοντολογίας στον Τύπο - Ραδιόφωνο – 

Τηλεόραση Πειθαρχικό Δίκαιο, Έλλην, 1995.

Πολιτική Επικοινωνία | Μαριάννα Ψύλλα 

Το µάθηµα αυτό έχει ως βασικό στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη γνώση 
των βασικών µηχανισµών της επικοινωνιακής δράσης στη σφαίρα του 
πολιτικού. Εξετάζονται έτσι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους 
κατόχους της εξουσίας και τους πολίτες, στα πλαίσια λειτουργίας του 
πολιτικού συστήµατος. Βασικές έννοιες-κλειδιά του "πολιτικού", όπως η 
εξουσία, η νοµιµοποίηση, η πολιτική απόφαση διερευνώνται κάτω από το 



πρίσµα της επικοινωνιακής δράσης στα πλαίσια του "δηµόσιου χώρου". Το 
µάθηµα επιχειρεί σ' ένα πρώτο στάδιο να αναλύσει τις διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις της πολιτικής επικοινωνίας. Στη συνέχεια αναλύονται οι 
τεχνικές της πολιτικής επικοινωνίας δηλαδή τα µέσα που έχει στη διάθεσή 
της σήµερα η πολιτική επικοινωνία όπως είναι τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, το πολιτικό µάρκετινγκ και οι σφυγµοµετρήσεις της κοινής 
γνώµης, καθώς και η πολιτική διαφήµιση. Διερευνώνται επίσης οι πρακτικές 
της πολιτικής επικοινωνίας σε σχέση µε τις δοµές εξουσίας (προεκλογική 
πολιτική επικοινωνία, επικοινωνία στη διάρκεια άσκησης της εξουσίας όπως 
κυβερνητική, κοµµατική, δηµόσια, τοπική καθώς και συµµετοχική πολιτική 
επικοινωνία δηλαδή συµµετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση και στην 
πολιτική απόφαση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Μ. Ψύλλα, Η πολιτική ως δράση και λόγος, Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, Αθήνα, 

2003.
Κουντούρη Φανή, Πολιτική Δηµοσιότητα και Εξουσία, Τυπωθήτω-

Γ.Δαρδανός, Αθήνα. 2011.
Ν. Δεµερτζής, Πολιτική Επικοινωνία (Διακινδύνευση, Δηµοσιότητα, 

Διαδίκτυο), Παπαζήσης, Αθήνα, 2002. 

Κοινωνικά Ζητήµατα και Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα | 
Μπέττυ Τσακαρέστου

Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα. Παρουσιάζουµε και συζητούµε 
τους νέους δρόµους της κοινωνικής και επιχειρηµατικής σκέψης και δράσης. 
Αναζητούµε τα πεδία σύγκλισης, αλληλεπίδρασης αλλά και αντιπαράθεσης 
καθώς σήµερα καλούµαστε να συνεργαστούµε στην επίλυση µε δηµιουργικό 
και καινοτοµικό τρόπο σύνθετα προβλήµατα στην οικονοµία, στην κοινωνία, 
το περιβάλλον, στις πόλεις και στην ζωή των πολιτών.
Παρακολουθούµε την εξέλιξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της 
υπεύθυνης και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας τόσο ως πολιτικό και 
επιχειρηµατικό σχέδιο της ΕΕ όσο και ως “κίνηµα” πίεσης πολιτών, 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού ακτιβισµού. Η κρίση και η ύφεση δίνουν µια 
νέα ώθηση στην έννοια της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας και της 
ατοµικής ευθύνης.
Μέσα από οµαδικές συζητήσεις και παρουσιάσεις, µελέτεςπεριπτώσεων, 
παιχνίδια ρόλων βάσει σεναρίων για την επίλυση διληµµάτων, αναλύσεις 
ταινιών και οργάνωση δράσεων/παρεµβάσεων θα επιχειρήσουµε τρόπους 

σκέψης και θετικής επί-δράσης απέναντι στις προκλήσεις της εποχής µας. 
Αξιολόγηση: Κάθε εβδοµάδα οι φοιτητές/ φοιτήτριες οργανωµένοι σε 
οµάδες εργασίες παρουσιάζουν και δέχονται σχόλια για εργασίες που 
ανατίθενται σε κάθε µάθηµα. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και µέρος της 
διαδικασίας µάθησης και ανάπτυξης και η οποία ολοκληρώνεται µε το τέλος 
του εξαµήνου µε το τελικό οµαδικό πρότζεκτ.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ζιλ Λιποβετσκι, Το Λυκόφως του Καθήκοντος, Καστανιώτη, 1999.
Ρόµπερτ Τζακάλ, Ηθικοί Λαβύρινθοι social media, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

2005.
Λήδα Τσενέ, Από την κρίση των ΜΜΕ στα. Εκδόσεις Αιώρα, 2012.

Εργαστήριο Πολιτισµού Ι | Μαρίνα Ρήγου 

Το Εργαστήριο Ραδιοφωνικής Παραγωγής, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο  
του Εργαστηρίου Πολιτισµού, στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών του 
Κύκλου Πολιτιστικής Διαχείρισης µε το ραδιόφωνο ως µέσου επικοινωνίας και 
πολιτισµού, την εκµάθηση των τεχνικών παραγωγής εκποµπών και την 
ανάλυση του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Οι φοιτητές διδάσκονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου, τη ραδιοφωνική σηµειολογία και γλώσσα, 
την τυπολογία των ακροατηρίων και τη δυναµική σχέση ραδιοφωνικού 
παραγωγού-ακροατή. Αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι εκποµπών και 
δίνεται έµφαση στα θέµατα πολιτιστικού περιεχοµένου και στις µουσικές 
παραγωγές. Οι φοιτητές ασκούνται στη ραδιοφωνική παρουσίαση ελεύθερων 
πολιτιστικών θεµάτων και τις τεχνικές της συνέντευξης στο ραδιόφωνο. 
Διδάσκονται τις τεχνικές της ηχογράφησης, του γκάλοπ, του µοντάζ και της 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας ήχου στο σύνολό της. Στο πλαίσιο του µαθήµατος 
οι φοιτητές δηµιουργούν και ηχογραφούν 10λεπτες ή ηµίωρες εκποµπές 
ελεύθερου πολιτιστικού περιεχοµένου. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Clayman S. and Heritage John, Η ειδησεογραφική συνέντευξη, Πατάκης, 

Αθήνα 2005. 
Κλειαµάκη Όλγα (επιµ.), Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, Τετράδια Επικοινωνίας, 

ΙΟΜ, Αθήνα 2006.
Κρισέλ Άντριου, Η γλώσσα του ραδιοφώνου, Επικοινωνία και Κουλτούρα, 

Αθήνα 1991.



Εργαστήριο Πολιτισµού ΙΙ | Μαρία Παραδείση 

Ο κινηµατογράφος ως αντικείµενο επιστηµονικής προσέγγισης και ως 
πολιτιστικό γεγονός. 
Ο σκοπός του Π.Ε ΙΙ είναι διττός: να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους 
φοιτητές µε την επιστηµονική προσέγγιση του κινηµατογράφου (µε την 
παρουσίαση της µεθοδολογίας έρευνας, σύνθεσης και συγγραφής 
επιστηµονικών εργασιών) και να τους εισάγει στον κόσµο της πολιτιστικής 
διαχείρισης των κινηµατογραφικών προϊόντων (µε τη δηµιουργία ασκήσεων 
προσοµοίωσης όπως δηµιουργία µικρών κινηµατογραφικών φεστιβάλ). Για 
την καλύτερη επίτευξη του πρώτου στόχου θα γίνει σεµινάριο χρήσης της 
βιβλιοθήκης ενώ προς την κατεύθυνση του δεύτερου στόχου θα υπάρξει 
διάλεξη βασικού παράγοντα της κινηµατογραφικής διανοµής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
David Bordwell, Kristin Thompson, Εισαγωγή στην τέχνη του 

κινηµατογράφου, ΜΙΕΤ.
James Monaco, How to read a film, Oxford University Press.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας Ι | Νίκος Μπακουνάκης 

Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές εξοικειώνονται µε τις τεχνικές της 
δηµοσιογραφικής αφήγησης και ασκούνται σ'αυτές. Το ρεπορτάζ. Πώς 
βρίσκουµε τις ειδήσεις. Πώς τις αξιολογούµε. Πώς τις ιεραρχούµε. Μοντέλα 
γραφής. Το εργαστήριο 2013-2014 θα επικεντρωθεί στο θέµα "Κρυµµένη 
Πόλη". Ρεπορτάζ και ιστορίες για τις αθέατες όψεις της Αθήνας. Το 
εργαστήριο συµπληρώνεται µε υποχρεωτικά σεµινάρια από επαγγελµατίες 
των Μέσων και της Επικοινωνίας σε θέµατα δηµοσιογραφικής πρακτικής και 
ειδικών περιεχοµένων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
John Carey, Τα µεγάλα ρεπορτάζ, Νάρκισσος, Αθήνα, 2001.
Mark Kramer, Wendy Call (ed.) (2007), Telling True Stories, A Nonfiction 

Writers' Guide From the Nieman Foundation at Harvard University.
Νόρµαν Μέϊλερ, Η µάγισσσα τέχνη, Καστανιώτης, Αθήνα, 2003.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙΙ | Μαρίνα Ρήγου 

Ραδιοφωνικό Εργαστήριο
Συνεργάτης: Αντώνης Χατζής, δηµοσιογράφος

Στόχος του ραδιοφωνικού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών της 
κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µε το ραδιόφωνο και η εκµάθηση 
των τεχνικών παραγωγής εκποµπών και ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου ως µέσου 
επικοινωνίας, η ραδιοφωνική σηµειολογία και γλώσσα, η ροή και το 
περιεχόµενο του ραδιοφωνικού προγράµµατος, η τυπολογία των 
ακροατηρίων και η δυναµική σχέση ραδιοφωνικού παραγωγού-ακροατή. 
Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη δελτίων ειδήσεων και οι φοιτητές 
ασκούνται στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των ειδήσεων, στη σύνταξη 
µικρών και µεγάλων δελτίων, στη σύνταξη τίτλων ειδήσεων καθώς και στο 
ρεπορτάζ. Αναλύονται οι τρόποι συλλογής ειδήσεων από ένα ευρύ φάσµα 
πηγών που εκτείνεται από τις παραδοσιακές διαδικτυακές πηγές 
ενηµέρωσης έως τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα δελτία, οι τίτλοι 
ειδήσεων και τα ρεπορτάζ ηχογραφούνται ώστε οι φοιτητές να ασκούνται 
στην τεχνική της εκφώνησης. Το µάθηµα περιλαµβάνει και την εκµάθηση 
των τεχνικών της συνέντευξης στο ραδιόφωνο, της ηχογράφησης, του 
γκάλοπ και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας ήχου. Επίσης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι εκποµπών και οι φοιτητές 
δηµιουργούν και ηχογραφούν 10λεπτες ή ηµίωρες εκποµπές ποικίλου 
περιεχοµένου. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Clayman S. and Heritage John, Η ειδησεογραφική συνέντευξη, Πατάκης, 

Αθήνα 2005. 
Κλειαµάκη Όλγα (επιµ.), Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, Τετράδια Επικοινωνίας, 

ΙΟΜ, Αθήνα 2006.
Κρισέλ Άντριου, Η γλώσσα του ραδιοφώνου, Επικοινωνία και Κουλτούρα, 

Αθήνα 1991.



Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων Ι | Μπέττυ 
Τσακαρέστου & Γιάννης Σκαρπέλος

Συνεργάτες: Χριστίνα Μπονάρου, Δρ. Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού
Γιώργος Βαρδαξόγλου, Δρ. University of Leeds, συνεργάτης Παντείου 
Πανεπιστηµίου

Το κοινό εργαστήριο Πολιτισµού, Δηµοσιογραφίας, Διαφήµισης & Δηµοσίων 
Σχέσεων, και Νέων Τεχνολογιών, αποσκοπεί στο συνδυασµό των θεωρητικών 
γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές και των τριών 
κατευθύνσεων και την ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους. Τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται µε την ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές και την 
ανάπτυξη περιεχοµένου για τις εφαρµογές αυτές. Στη διάρκεια του 
εξαµήνου, οι φοιτητές συγκροτούν οµάδες και αναλαµβάνουν ρόλους 
(developers, αρχισυντάκτες, κειµενογράφοι, ρεπόρτερς - δηµιουργοί 
περιεχοµένου) που εργάζονται µε την καθοδήγηση των διδασκόντων και 
υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος.

Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙΙ | Μπέττυ 
Τσακαρέστου 

Εφαρµοσµένο Μάρκετινγκ: Internet & Mobile
Συνεργάτης: Ντιάνα Μπίρµπα, Marketing Manager G&C, Greece & Italy at 
Mondelez International

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρέχει στους φοιτητές µια ολόπλευρη 
εισαγωγή στην επιστήµη του Marketing, να τους εισάγει στη γνώση των 
κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη µιας στρατηγικής 
Marketing και να τους παρέχει µια αναλυτική θεώρηση των εργαλείων και 
µεθόδων που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασµό Marketing.
Θεµατικές:
•Δηµιουργία αξίας από το µάρκετινγκ για την επιχείρηση, της αγορά, την 
κοινότητα

•Λήψη αποφάσεων: επιχείρηση, αγορά, επενδύσεις
•Ο ρόλος του µάρκετινγκ στη δηµιουργία και ενδυνάµωση µαρκών (brands), 
στη διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης, στην ανεύρεση νέων 
ευκαιριών και στην επικοινωνία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

• Aνάλυση αγοράς και ευκαιριών, ανάπτυξη στρατηγικών, σχεδιασµός, 

υλοποίηση, αξιολόγηση προγραµµάτων
•Κύκλος ζωής των προϊόντων και διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων
• Τµηµατοποίηση αγοράς και αρχές σχεδιασµού µάρκετινγκ
• Brands και “brand building”
•Διαχείριση εταιρικής φήµης
• Στρατηγική επικοινωνίας media/ web/ social media/ mobile
•Δηµιουργικότητα, συνδηµιουργία, καινοτοµία
•Κύκλοι πωλήσεων και κερδοφορίας 
• Το νέο πεδίο της κατανάλωσης - Μάρκετινγκ εµπειριών
•Αξιολόγηση, µετρήσεις, τύποι έρευνας

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Kotler, P. (2006), Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθµος
Kotler, P. (2010), Μάρκετινγκ 3.0, Εκδόσεις Κέρκυρα
 Ambler,Τ. (2004), Αποδοτικά Σχέδια Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Γκιούρδα

  

  
•



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΤ Εξάμηνο
Αισθητική των Μέσων ΙΙ | Διονύσης Καββαθάς 

Γενικός στόχος αυτού του µαθήµατος είναι η µετατόπιση της έννοιας της 
Αισθητικής από µια παρα- δοσιακή θεωρία των (καλών) τεχνών σε 
καθοδηγητική επιστήµη µιας πλέον µεντιοτεχνολογικής αντίληψης. Ήδη από 
τα τέλη του 19ου αιώνα η Αισθητική δεν είναι παρά εφαρµοσµένη 
φυσιολογία (Nietzsche), το δε υποκείµενό της ένας τεχνολογικά 
υποστηριγµένος θεός (Freud).
Η αισθητική των µέσων εργάζεται στη βάση των νέων τεχνολογικών 
δυνατοτήτων για τη δηµιουργία µορφών αισθητικής εµπειρίας, οι οποίες 
υπερβαίνουν τις παραδοσιακές έννοιες του «υποκειµένου-δηµιουργού» µε 
προκαθορισµένη ταυτότητα και του «έργου» ως ενός σταθερού αντικειµένου. 
Η λογική έννοια των «δυνατών κόσµων» που συνέλαβε ο Leibniz κατά τον 
17ο αιώνα γίνεται σήµερα πραγµατικότητα.
Στόχος της εν λόγω αισθητικής δεν είναι η παραγωγή ή η φιλοσοφική κριτική 
έργων τέχνης, ούτε η µορφοποίηση ενός δεδοµένου υλικού, αλλά η εκ νέου 
θεµατοποίηση της καντιανής έννοιας του χώρου και του χρόνου κάτω από 
ψηφιακές συνθήκες.
Στο τρέχον εξάµηνο θα εστιάσουµε σε θεωρίες της συνθετικής ή ψηφιακής 
εικόνας και θα προσπα- θήσουµε να διατυπώσουµε κριτήρια διάκρισής της 
από τις παραδοσιακές εικόνες, ο κώδικας των οποίων δεν είναι ψηφιακός.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Friedrich Kittler, Γραµµόφωνο, κινηµατογράφος, γραφοµηχανή, Νήσος, 

2005.
Michel de Certeau, Επινοώντας την καθηµερινή πρακτική-Η πολύτροπος 

τέχνη του πράττειν, Σµίλη, 2010. 
Deleuze/Guattari, Καπιταλισµός και σχιζοφρένεια- Ο Αντι-Οιδίπους, Ράππα, 

1977.

Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισµών | Γεώργιος-Μιχαήλ 
Κλήµης 

H Στρατηγική Διοίκηση δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να ‘δει’ έναν 
οργανισµό/ επιχείρηση ολιστικά, µε απώτερο σκοπό να αναγνωρίσει, να 
δηµιουργήσει και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα. Στην 
εποχή µας, που ακόµη και οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί ανταγωνίζονται 



για χρηµατοδότηση, η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 
καθίσταται πλέον σηµαντική. Το πρώτο αυτό µέρος επικεντρώνεται στην 
κατανόηση των βασικών θεµάτων που αναπτύσσονται από την κλασσική 
προσέγγιση της στρατηγικής και βασίζεται κυρίως στην σχολή του 
Σχεδιασµού (Design School). 
To Τρίπτυχο που ακολουθείται είναι: Ανάλυση – Επιλογή – Εφαρµογή της 
στρατηγικής. Ο φοιτητής διδάσκεται τα βασικά εργαλεία σε κάθε ένα από 
αυτά τα στάδια µε απώτερο στόχο την διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων. 
Αναλυτικότερα σε κάθε στάδιο διδάσκονται:
ΑΝΑΛΥΣΗ: Εργαλεία ανάλυσης µάκρο- και µίκρο -περιβάλλοντος της 
επιχείρησης. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, πόροι, 
δεξιότητες, ικανότητες και κουλτούρα. Σύνθεση των παραπάνω σε ανάλυση 
ΑΔΕΑ (SWOT) για την επισήµανση των στρατηγικών θεµάτων της 
επιχείρησης.
ΕΠΙΛΟΓΗ: Στρατηγικές ανάπτυξης, διάσωσης, αναστροφής κ.ά. Ανάπτυξη και 
διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Στρατηγική προϊόντων 
υπηρεσιών σε αγορές. Τρόποι επιλογής στρατηγικής.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Δοµές επιχείρησης, αξιολόγηση και παρακολούθηση 
στρατηγικής εφαρµογής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Παπαδάκης Β., Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής 

Εµπειρία, Τόµος Α-Β, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2002.
Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Science, UK, 2004.
Gibson R. (ed.), Η επιχείρηση του µέλλοντος, Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.

Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ | Μαρία Κακαβούλια

Η γοητευτική πειθώ: τέχνη και τεχνικές Το Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου 
ΙΙ, εαρινό εξάµηνο, µε θεµατικό πεδίο "Η γοητευτική πειθώ: τέχνη και 
τεχνικές" είναι αφιερωµένο σε όψεις της πειθούς, αλλά και ειδικά στην 
προφορικότητα και στον προφορικό λόγο. Βασικός στόχος του 
εργαστηριακού αυτού µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε 
θεωρητικό και εφαρµοσµένο επίπεδο µε την πειθώ, µε ζητήµατα ρητορικής 
και διαπραγµατευτικής ικανότητας. Παρουσιάζονται ο ορισµός και τα είδη 
της πειθούς από την Αριστοτελική πειθώ έως τις σύγχρονες 'βιοµηχανίες 
πειθούς' , τα είδη και οι διαστάσεις της πειθούς -κλασσική, συµβολική, 
θεσµική πειθώ- (Εnos 1996), η σχέση της πειθούς µε το επιχείρηµα, τα 
γλωσσικά χαρακτηριστικά της γοητευτικής πειθούς (Sornig 1989), και ο 
ρόλος της στην αποτελεσµατική διαπραγµάτευση (λεκτική διαµάχη). 

Μελετώνται παραδείγµατα από την "Ελένη" του Γοργία έως τις πολιτικές ή 
διαφηµιστικές καµπάνιες. Επειδή το Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ 
επικεντρώνεται στην άσκηση του προφορικού λόγου και της ρητορικής 
ικανότητας (επιχειρηµατολογία, διαπραγµάτευση) των φοιτητών, το 
περιεχόµενο περιλαµβάνει εκτενή παρουσίαση της θεωρίας και της 
πρακτικής της λεκτικής διαµάχης (ντιµπέιτ). Μελετώνται το ιστορικό, τα είδη, 
η ρητορική δοµή και η διάρθρωση της λεκτικής διαµάχης µε πολλά 
παραδείγµατα, συζήτηση και παρουσίαση θεµάτων διαµάχης. · Επιµέρους 
στόχος του Εργαστηρίου είναι η άσκηση των φοιτητών στην εύρεση και 
έκθεση ικανής και πειστικής επιχειρηµατολογίας, ανάλογα µε την 
επικοινωνιακή περίσταση. Στο τέλος του εξαµήνου στόχος είναι οι φοιτητές 
να έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις σχετικά µε την πειθώ και το 
επιχείρηµα, αλλά και να είναι σε θέση να διοργανώσουν µια λεκτική διαµάχη, 
να φέρουν εις πέρας µια αποτελεσµατική διαπραγµάτευση. Οι στόχοι αυτοί 
υπηρετούνται από τις επιµέρους οµαδικές εργασίες κατά τη διάρκεια του 
εξαµήνου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Δήµος Γ. Σπαθάρας, Λένια Τζαλλήλα (επιµ.), Πειθώ : Δεκατρία µελετήµατα 

για την αρχ ρητορική, Σµίλη, Αθήνα, 2003.
Λογγίνου Διονυσίου, Περί Ύψους, Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 
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Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα | Χρυσάνθη 
Αυλάµη

Η σχέση ιστορίας και τύπου απασχολεί (αναπόφευκτα) τους µελετητές της 
νεότερης και της σύγχρονης εποχής. Ο τύπος ως µέσο που αφηγείται την 
ιστορία µε τη µορφή της καθηµερινότητας συνιστά για τον ιστορικό µια πηγή 
πλούσια και ποικιλόµορφη. Ταυτόχρονα όµως τον καλεί σε διαρκή 
επαγρύπνιση : οι ιδεολογικο-πολιτικές χρήσεις των γεγονότων αλλά και οι 
κάθε είδους ενορχηστρώσεις µε αντικείµενο τον τύπο, απαιτούν από τον 
ιστορικό προσεκτική αξιολογήση, επιλογή και σύγκριση των µαρτυριών. 
Θεµατική ενότητα: Λογοκρισία, προπαγάνδα και ΜΜΕ στα καθεστώτα της 
4ης Αυγούστου και της 21ης Απριλίου Το µάθηµα έχει θεωρητικό και 
πρακτικό προσανατολισµό: α. θεωρητικός προσανατολισµός : ανάλυση της 
σχέσης ιστορίας και τύπου: ο τύπος ως πηγή για την ιστορία /ο τύπος ως 
παράγοντας της ιστορικής εξέλιξης εξοικείωση µε πτυχές της ιστορίας του 
ελληνικού τύπου του 20ου αιώνα. β. Πρακτικός προσανατολισµός: επίσκεψη 



και εκπόνηση εργασιών στα αρχεία του τύπου (Παλιό καπνεργοστάσιο της 
οδού Λένορµαν, ΕΛΙΑ, ΑΣΚΙ, αρχεία της ΕΡΤ κ.α.) - Διανέµεται βιβλίο και 
φάκελος σηµειώσεων και φωτοτυπιών επιλεγµένων άρθρων - Η βιβλιογραφία 
αναρτάται στο ηλεκτρονικό αµφιθέατρο

Ανθρωπολογία των Μέσων | Ιωάννα Βώβου

Το µάθηµα αυτό προτείνει τη συζήτηση της ανθρωπολογικής προσέγγισης 
στις κοινωνικές έρευνες για τη µαζική επικοινωνία, τα µέσα και τη δράση 
τους, η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση των κοινωνικών 
συµπεριφορών που διαµορφώνονται από τα µηνύµατα των µέσων και που 
εκδηλώνονται στο κοινωνικό περιβάλλον. Η εξέλιξη των κοινωνιολογικών 
ερευνών και των πολιτισµικών σπουδών στο πεδίο της επικοινωνίας και της 
µαζικής κουλτούρας, οδηγούν το κέντρο του ενδιαφέροντος στη διαδραστική 
διαδικασία που επιτελείται µεταξύ µέσου, µηνύµατος και πρόσληψης. Τα 
µέσα επικοινωνίας συµβάλλουν στη διαδικασία κατασκευής πολλαπλών 
κοινωνικών ταυτοτήτων και συµβολικών τόπων, χρησιµοποιώντας, 
προσαρµόζοντας και δηµιουργώντας κώδικες, σύµβολα και τελετουργίες 
επικοινωνίας. Η βασική υπόθεση του µαθήµατος είναι ότι η κοινωνιολογία 
των συµβόλων βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνιολογίας των µέσων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η έννοια της δια-δράσης, όπως και αυτές της 
‘τελετουργικής’ διαµόρφωσης, της ‘δραµατουργίας’ και της σκηνοθεσίας της 
καθηµερινής δραστηριότητας ενεργοποιούνται στη σύγχρονη 
διαµεσολαβηµένη κοινωνία µε συγκεκριµένους τρόπους που καλούµαστε να 
αναλύσουµε. Η σκηνοθεσία των γεγονότων από τα µέσα, η κοινωνική 
κατασκευή της πραγµατικότητας και οι τρόποι σύστασης και δόµησης της 
εµπειρίας µέσα από πρότυπα, σύµβολα, µύθους και ρόλους αποτελούν 
µηχανισµούς για να επιτευχθεί το πέρασµα από το πραγµατικό στο 
συµβολικό επίπεδο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Coman Mihai, Eric W. Rothenbuhler, Media Anthropology, Sage, 2005.
Couldry Nick, Media Rituals: a critical approach, Routledge, London, 2003.
Βώβου Ιωάννα, Οι διάτρητοι καθρέφτες της τηλεόρασης, Ηρόδοτος, 2010.

Πολιτική Οικονοµία του Διαδικτύου | Νίκος Λέανδρος

Η ραγδαία διάδοση του διαδικτύου και η µετάβαση ενός αυξανόµενου όγκου 
της οικονοµικής δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο µεταβάλλουν µε 

ραγδαίους ρυθµούς την καθηµερινότητά µας, τον τρόπο µε τον οποίο 
εργαζόµαστε, επικοινωνούµε και ψυχαγωγούµαστε. Όσον αφορά τα βασικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου µπορούµε να διακρίνουµε µια 
διαχρονική συνέχεια που προσδιορίζεται από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
και την ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήµατος. Όµως, όσον αφορά τις 
κοινωνικές επιδράσεις, υπάρχει µια σαφέστατη διάκριση ανάµεσα σε µια 
πρώτη περίοδο κατά την οποία το διαδίκτυο είναι υπόθεση µιας 
επιστηµονικής ελίτ και σε µια δεύτερη περίοδο κατά την οποία το διαδίκτυο 
διαδίδεται µε πρωτοφανείς ρυθµούς επηρεάζοντας ουσιαστικά την 
κοινωνική λειτουργία και τον οικονοµικό µηχανισµό. Στο πλαίσιο του 
συγκεκριµένου µαθήµατος θα έχουµε την ευκαιρία να εξετάσουµε τη 
διαδικασία ανάπτυξης και αλλαγής του διαδικτύου όπως και την ευρύτερη 
συζήτηση σχετικά µε τις δυνατότητες που δηµιουργεί και τα προβλήµατα 
που θέτει η µετάβαση στη δικτυακή οικονοµία. Καθώς πολλαπλασιάζονται οι 
δυνατότητες διαχείρισης της πληροφορίας και δηµιουργίας περιεχοµένου 
από τους χρήστες αναδεικνύονται νέα πρότυπα επικοινωνίας και οργάνωσης 
που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επιχειρηµατικότητας και το 
ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να λειτουργήσουν άτοµα, 
επιχειρήσεις και εθνικές οικονοµίες. Ιδιαίτερα θα µας απασχολήσουν τα νέα 
δεδοµένα που διαµορφώνονται στο χώρο των Μέσων καθώς η ψηφιοποίηση 
της πληροφορίας και η δικτύωση ανατρέπουν το πρότυπο της µαζικής 
επικοινωνίας. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις και δυνατότητες του κοινού για 
παραγωγή περιεχοµένου και αµφίδροµη επικοινωνία επιβάλλουν σε 
δηµοσιογράφους και επιχειρήσεις των Μέσων να αναπροσαρµόσουν τους 
στόχους και τις πρακτικές τους προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις της νέας εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η 
«επανάσταση των χρηστών» που µόλις ξεκίνησε. Η τελική βαθµολογία 
εξαρτάται από την παρουσία, συµµετοχή στο µάθηµα και τις εργασίες κατά 
40% και από τις εξετάσεις κατά 60%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ν. Λέανδρος, Το Διαδίκτυο: Ανάπτυξη και Αλλαγή, Καστανιώτης, Αθήνα, 
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Εργαστήριο Πολιτισµού ΙΙΙ | Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήµης 

Ο όρος ''πολιτιστική βιοµηχανία'' (cultural industries) χρησιµοποιήθηκε από 
τον Adorno (1991) αντικαθιστώντας τον όρο ''µαζική κουλτούρα'' (mass 
culture), µιας και ήθελε να σηµατοδοτήσει ότι η σύγχρονή του κουλτούρα 
ήταν κατευθυνόµενη και κατασκευασµένη και δεν πήγαζε αυθόρµητα από 
τις µάζες. Η αντικατάσταση του όρου πολιτιστικές µε τον όρο ''δηµιουργικές 
βιοµηχανίες'' (creative industries) την δεκαετία του 90 από πολιτικούς (π.χ. 
στο DCMS (1998)), και ακαδηµαϊκούς (Caves 2000) σηµατοδοτεί την 
απαγκίστρωση του πολιτισµού από την πολιτεία (ως βασικού χρηµατοδότη 
πάνω από όλα) και φέρνει στην επιφάνεια την οικονοµική/αναπτυξιακή 
πτυχή των κλάδων και, πρόσφατα, την πλευρά της επιχειρηµατικότητας 
(Klimis & Wallis, 2009). Οι βιοµηχανίες αυτές περιλαµβάνουν τους κλάδους 
της µουσικής, του κινηµατογράφου, του χορού και άλλων τεχνών αλλά και 
αυτούς της αρχιτεκτονικής, των media, των εκδόσεων και της επικοινωνίας 
γενικότερα.
Το εργαστήριο αυτό σκοπεύει:
• Να βοηθήσει στην κατανόηση του µακρο – περιβάλλοντος (Νοµικό, 
Πολιτικό, Τεχνολογικό, Κοινωνικο-οικονοµικό) στο οποίο λειτουργούν 
αυτές οι βιοµηχανίες και να καταδείξει την κεντρική σηµασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ως καταλύτη ή και εµπόδιο για την 
επιχειρηµατικότητα. 

• Να αυξήσει την κατανόηση των φοιτητών στα θεωρητικά µοντέλα , τις 
τεχνικές έρευνας και τις πρακτικές των δηµιουργικών βιοµηχανιών σε 
θέµατα διοίκησης, ηγεσίας και στρατηγικής.

• Να καταδείξει και ερευνήσει την επιρροή των νέων τεχνολογιών στη δοµή, 
λειτουργία και τις πρακτικές των δηµιουργικών βιοµηχανιών

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bilton, C. (2007). Management and creativity: from creative industries to 
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Εργαστήριο Πολιτισµού ΙV | Χαρίκλεια Τσοκανή 

Στο εργαστηριακό µάθηµα µεταφέρεται ο προβληµατισµός, σχετικά µε το 
περιεχόµενο των µουσικών συµβόλων, στο πεδίο της δυτικής µουσικής 
δηµιουργίας και ειδικά σε αυτό της όπερας. Εξετάζεται ο τρόπος µε τον 
οποίο ορισµένα θεµελιώδη σύµβολα της ελληνικής µυθολογίας συνιστούν τη 
βάση πάνω στην οποία οικοδοµείται το µουσικό λυρικό θέατρο στη Δύση και 
ακόµη το πώς η δυτική παράδοση αναµορφώνει µέσα από την µουσική 
τέχνη ορισµένα, παγκόσµια πλέον, πολιτισµικά πρότυπα, όπως είναι αυτά του 
Ορφέα, του Οδυσσέα, του Ιδοµενέα, της Μήδειας, της Ηλέκτρας, κ.τ.λ. 
Επίσης, στο εργαστήριο φωνητικής και µουσικής έκφρασης προσφέρεται 
στους φοιτητές η δυνατότητα επικοινωνίας µε καλλιτέχνες από τον χώρο της 
µουσικής, του θεάτρου και του χορού προκειµένου να εξοικειωθούν οι νέοι 
µε τον ιδιαίτερο µόχθο του δηµιουργού και να έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν εκ του σύνεγγυς µε ανθρώπους των οποίων η αφοσίωση στο 
έργο τους µπορεί να λειτουργήσει παραδειγµατικά και παρακινητικά.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙΙΙ | Νίκος Μπακουνάκης 

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του αντίστοιχου 
εργαστηρίου του χειµερινού εξαµήνου. Οι φοιτητές εµβαθύνουν στις τεχνικές 
του ρεπορτάζ, της έρευνας και της αφήγησης και παρουσιάζουν τις εργασίες 
τους για την Αθήνα.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας ΙV | Μαρίνα Ρήγου 

Ραδιοφωνικό Εργαστήριο
Συνεργάτης: Αντώνης Χατζής, δηµοσιογράφος

Στόχος του ραδιοφωνικού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών της 
κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µε το ραδιόφωνο και η εκµάθηση 
των τεχνικών παραγωγής εκποµπών και ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου ως µέσου 
επικοινωνίας, η ραδιοφωνική σηµειολογία και γλώσσα, η ροή και το 
περιεχόµενο του ραδιοφωνικού προγράµµατος, η τυπολογία των 
ακροατηρίων και η δυναµική σχέση ραδιοφωνικού παραγωγού-ακροατή. 
Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη δελτίων ειδήσεων και οι φοιτητές 
ασκούνται στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των ειδήσεων, στη σύνταξη 
µικρών και µεγάλων δελτίων, στη σύνταξη τίτλων ειδήσεων καθώς και στο 



ρεπορτάζ. Αναλύονται οι τρόποι συλλογής ειδήσεων από ένα ευρύ φάσµα 
πηγών που εκτείνεται από τις παραδοσιακές διαδικτυακές πηγές 
ενηµέρωσης έως τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα δελτία, οι τίτλοι 
ειδήσεων και τα ρεπορτάζ ηχογραφούνται ώστε οι φοιτητές να ασκούνται 
στην τεχνική της εκφώνησης. Το µάθηµα περιλαµβάνει και την εκµάθηση 
των τεχνικών της συνέντευξης στο ραδιόφωνο, της ηχογράφησης, του 
γκάλοπ και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας ήχου. Επίσης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι εκποµπών και οι φοιτητές 
δηµιουργούν και ηχογραφούν 10λεπτες ή ηµίωρες εκποµπές ποικίλου 
περιεχοµένου. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Clayman S. and Heritage John, Η ειδησεογραφική συνέντευξη, Πατάκης, 

Αθήνα 2005. 
Κλειαµάκη Όλγα (επιµ.), Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, Τετράδια Επικοινωνίας, 

ΙΟΜ, Αθήνα 2006.
Κρισέλ Άντριου, Η γλώσσα του ραδιοφώνου, Επικοινωνία και Κουλτούρα, 
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Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων IIΙ | Μπέττυ 
Τσακαρέστου 

Στρατηγική Επικοινωνίας
Συνεργάτης: Λουκάς Πετρούνιας, Executive Director, Solid Communications

Το µάθηµα αυτό στοχεύει να σε κάνει να αγαπήσεις τη διαφήµιση ή να της 
δώσεις µια και να 
πάει από εκεί που ήρθε. Μέσα από µια διαδραστική διαδικασία, οι 
συµµετέχοντες θα ακολουθήσουν τα στρατηγικά µονοπάτια που οδηγούν σε 
µια αποτελεσµατική διαφήµιση, στο ζευγάρωµα της επιχειρηµατικότητας µε 
την επικοινωνία.
Εν τέλει, αυτό που θα βιώσετε θα είναι η συγγραφή και αφήγηση µιας 
ιστορίας, στην οποία πρωταγωνιστές θα είστε εσείς.

Social Media και Startup Επιχειρηµατικότητα (Social Media and Startup 
Lab)
Συνεργάτες: Γιώργος Γιαννακέας, Marketing & Communications Manager, 
Niobium, Γιάννης Δοξαράς, Mobile Marketing Visionary, Niobium, 
Νεκτάριος Συλλιγαρδάκης, Team Leader, Eresus

Το συγκεκριµένο εργαστηριακό µάθηµα φιλοδοξεί να εισάγει τους φοιτητές 
στις νέες πρακτικές marketing και στην κουλτούρα της επιχειρηµατικότητας 
συνδυάζοντας την θεωρητική προσέγγιση µε την πρακτική εφαρµογή. 
Το µάθηµα αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα (modules)
Inbound Marketing, Mobile Marketing, και  Entrepreneurship & Startup 
Culture
Στο πλαίσιο του µαθήµατος εξετάζουµε τις νέες τάσεις στο επιχειρηµατικό 
πεδίο και πως αυτό διαµορφώνεται στην ψηφιακή εποχή. Στόχος του 
µαθήµατος είναι να προσεγγίσουµε την κουλτούρα που αναδεικνύουν τα 
social media και να θέσουµε ερωτήµατα που αφορούν στις έννοιες της 
συνεργασίας, της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας και της ανατροπής.
Προκειµένου να εισάγουµε τους φοιτητές στην κουλτούρα της 
επιχειρηµατικότητας και ειδικότερα στην  κουλτούρα των startup 
διοργανώνουµε µια προσοµοίωση ενός startup competition όπου οι φοιτητές 
καλούνται να παρουσιάσουν τις επιχειρηµατικές ιδέες που σχεδιάζουν στο 
πλαίσιο του µαθήµατος.

Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων ΙV | Δήµητρα 
Ιορδάνογλου

Στρατηγική Χρήσης Διαφηµιστικών Μέσων
Συνεργάτης: Γιώργος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος εταιρικής 
ανάπτυξης B.B.D.O

Βασικές αρχές στην επιλογή και τη χρήση των διαφηµιστικών µέσων (Μ.Μ.Ε. 
κα): Ανάλυση των συνηθειών των καταναλωτών (προϊόντων) και χρηστών 
(υπηρεσιών) µε τα διαφηµιστικά µέσα. Αξιολόγηση των διαφηµιστικών µέσων 
µε ποσοτικά (κόστος - επιδόσεις) και ποιοτικά κριτήρια. Συγκρίσεις 
αποτελεσµατικότητας κόστη και δυνατότητες επηρεασµού στο κοινό που 
στοχεύει κάθε είδους επικοινωνιακή προσπάθεια (καµπάνια). Επίδραση της 
στοχευόµενης επικοινωνίας στις πωλήσεις και τον βαθµό αναγνωρισιµότητας 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Κτίσιµο ή προστασία της εικόνας του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας από την επιλογή και χρήση των διαφηµιστικών 
µέσων. Δηµιουργία, διατήρηση ή επέκταση στο βαθµό γνωριµίας (προϊόντων 
ή υπηρεσιών). Τα µεγέθη της κάλυψης και της µέσης συχνότητας και η σχέση 
τους µε το µερίδιο αγοράς ή τον βαθµό γνωριµίας. Το κτίσιµο της καµπύλης 
κάλυψης της διαφηµιστικής προσπάθειας (κάλυψη κοινού) και η επιτυχία 
ικανοποιητικής µέσης συχνότητας του µηνύµατος. Δηλαδή το ποσοστό του 
κοινού που θα ενηµερωθεί και ο µέσος όρος των φορών που το κοινό θα 
δεχθεί το διαφηµιστικό µήνυµα. Ο προσδιορισµός του απαιτούµενου 



αποτελεσµατικού διαφηµιστικού κονδυλίου για την διαφηµιστική εκστρατεία 
και την επίτευξη των στόχων της. Τέλος, καθορισµός των στόχων των 
διαφηµιστικών στόχων της επικοινωνιακής προσπάθειας η στρατηγική στη 
χρήση των διαφηµιστικών µέσων (πολλά ή λίγα µέσα, ποια µέσα, ποια 
περίοδο, µε τι µεγέθη επικοινωνίας κλπ). 
Σηµαντική κατάληξη των µαθηµάτων είναι η (σε ατοµικό επίπεδο) εκπόνηση 
άσκησης κατάρτισης (επαγγελµατικού επιπέδου) πρότασης διαφηµιστικών 
µέσων (µε ανάλυση δαπανών κατηγορίας προϊόντος, στόχους, στρατηγική, 
πλάνο και εκτίµηση αποτελεσµατικότητας σε µεγέθη Media).

Έρευνα Αγοράς
Συνεργάτης: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, PhD, Nielsen Company

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς. Αρχικά προσδιορίζεται ο 
ρόλος και η σηµασία της Έρευνας Αγοράς ως εργαλείο µίας ολοκληρωµένης 
στρατηγικής marketing και επικοινωνίας. Μέσα από αληθινά cases studies 
και βιωµατικές οµαδικές εργασίες, οι φοιτητές µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν 
τα ερευνητικά προβλήµατα και να προσεγγίζουν τον κατάλληλο ερευνητικό 
σχεδιασµό. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 
της χρήσης πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων, αναφορά σε βασικές 
αρχές στατιστικής, δειγµατοληψίας και εγκυρότητας, ενώ οι φοιτητές 
έρχονται σε επαφή τόσο µε τη ποιοτική, όσο και µε την ποσοτική 
µεθοδολογία ερευνών (στόχοι κάθε µεθοδολογίας, τεχνικές δειγµατοληψίας, 
ανάλυση δεδοµένων, έλεγχοι και παρουσιάσεις αποτελεσµάτων). Παράλληλα, 
γίνεται αναφορά σε τρέχουσες καταναλωτικές έρευνες γνωστών 
επιχειρήσεων, που λειτουργούν ως παραδείγµατα για την καλύτερη 
αφοµοίωση της θεωρίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται καινοτόµες χρήσεις των 
νέων τεχνολογιών στον τοµέα της Έρευνάς Αγοράς, καθώς και η ανάπτυξη 
που γνωρίζει ο κλάδος διεθνώς. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Malhotra, N and Birks, D. (2006), Marketing Research: An Applied 

Approach, Edinburgh: Prentice Hall, Pearson Education
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. and Armstrong, G., (2004), Principles of 

Marketing, New Jersey: Prentice Hall
McDaniel, C. and Gates, R. (2011), Marketing Research, Hoboken: John 

Wiley & Sons, Inc.



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Ζ Εξάμηνο
Μελέτη και Ερµηνεία Υλικού Πολιτισµού | Ανδροµάχη Γκαζή 

Ο όρος «υλικός πολιτισµός» αναφέρεται σε εκείνο το τµήµα του φυσικού 
περιβάλλοντος που παίρνει µορφή από τον άνθρωπο µέσα από πολιτισµικά 
διαµορφώσιµες συµπεριφορές και κανόνες. Ο υλικός πολιτισµός αποτελεί 
σύνθετο κώδικα επικοινωνίας, αφού το κάθε αντικείµενο αποτελεί φορέα 
πολλαπλών και σύνθετων νοηµάτων και µπορεί να µελετηθεί µε ποικίλους 
τρόπους. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εµάς είναι ουσιαστικά «αναλφάβητοι» 
όταν πρόκειται να ερµηνεύσουν και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν/
εκθέσουν πληροφορίες που βρίσκονται κωδικοποιηµένες στα αντικείµενα. 
Στο µάθηµα αυτό: 1. διερευνώνται οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να 
µελετήσουµε και να ερµηνεύσουµε τον υλικό πολιτισµό µε απώτερο στόχο να 
κατανοήσουµε τις πεποιθήσεις - αξίες, ιδέες, συµπεριφορές- µιας 
συγκεκριµένης κοινότητας ή κοινωνίας σε ορισµένο χρόνο, 2. εξετάζεται το 
πώς η θεωρία και η µεθοδολογία της µελέτης του υλικού πολιτισµού βοηθά 
στην οργάνωση εκθέσεων (θέµα του Εργαστηρίου Πολιτισµού VIII, που 
διδάσκεται στο επόµενο εξάµηνο). Οι θεµατικοί άξονες του µαθήµατος είναι 
οι ακόλουθοι: 
•Ζητήµατα θεωρίας του υλικού πολιτισµού
•Μεθοδολογία µελέτης υλικού πολιτισµού o Μοντέλα ανάλυσης 
αντικειµένων

•Ζητήµατα ερµηνείας του υλικού πολιτισµού
•Ζητήµατα θεωρίας των εκθέσεων (τι σηµαίνει «έκθεση», ποιος και γιατί 
εκθέτει, τι και πώς εκτίθεται, τι δεν εκτίθεται και γιατί, ποιοι είναι οι 
αποδέκτες, κ.λπ.) 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος γίνονται ασκήσεις ανάλυσης αντικειµένων, οι 
οποίες εξοικειώνουν τους φοιτητές µε τις µεθόδους µελέτης του υλικού 
πολιτισµού. Πραγµατοποιούνται, επίσης, επισκέψεις σε µνηµεία, ιστορικά 
κτήρια ή µουσεία µε στόχο να φωτιστούν ζητήµατα ερµηνείας του υλικού 
πολιτισµού. Η αξιολόγηση του µαθήµατος βασίζεται στη συνεπή και ενεργό 
συµµετοχή στο µάθηµα (10%), στην εκπόνηση εργασίας (40%) και σε 
γραπτές εξετάσεις (50%).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Γιαλούρη, Ε. Υλικός Πολιτισµός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγµάτων. 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2012
Berger, A.A. What Objects Mean. An introduction to material culture, 

Walnut Creek: Left Coast Press, Inc., 2009.
Pearce, S. Μουσεία Αντικείµενα και Συλλογές. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002.



Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ | Μαρία Κακαβούλια 

Η θεωρία και η πράξη της αφήγησης Το Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ 
διερευνά το θεµατικό πεδίο "Θεωρία και Πράξη της Αφήγησης". Αποτελεί το 
τρίτο και πιο προχωρηµένο από τα Εργαστήρια Ρητορικής και Λόγου και 
εκτός από την θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στο θεµατικό πεδίο, έχει 
σαφώς ερευνητικό προσανατολισµό, συνδέει δηλ. το προπτυχιακό επίπεδο 
µαθήµατος µε την έρευνα. Το Εργαστήριο προσφέρει εισαγωγικές γνώσεις 
ως προς α) απλές µεθόδους έρευνας, όπως η συγκρότηση σωµάτων 
αφηγηµατικών κειµένων, και β) νέες και ενδιαφέρουσες µεθόδους ανάλυσης 
του πρωτογενούς γλωσσικού υλικού (αφηγήσεων). Ειδικότερα, µελετάται το 
περιεχόµενο και διευκρινίζονται οι ορισµοί του όρου "αφήγηση", 
αναδεικνύεται η πολλαπλότητα των αφηγηµατικών κειµενικών ειδών. 
Παρουσιάζονται επιλεγµένες µεθοδολογίες έρευνας της αφήγησης, όπως οι 
τυπικές δοµές αφήγησης του W. Labov (1972) µε τις επιµέρους οργανωτικές 
µονάδες (προσανατολισµός, πράξη επιπλοκής κ.ά.), επίσης, η φορµαλιστική 
προσέγγιση των παραµυθιών (V. Propp 1928), αλλά και οι αφηγηµατολογικές 
εφαρµογές στην ανάλυση της γλώσσας των Μέσων (Bell, Montgomery κ.ά). 
Γίνεται αναφορά σε νέα πεδία ανάπτυξης και εµπλουτισµού της θεωρίας της 
αφήγησης (narrative macro- & micro-design κ.ά. ) σε διεπιστηµονικούς 
κοινούς τόπους όπως γνωστική ψυχολογία, κοινωνιογλωσσολογία, κοινωνική 
ανθρωπολογία, εθνογραφία. Η αφήγηση αναλύεται ως προς τη σύνδεσή της 
µε την έννοια της αναπαράστασης ταυτότητας (κατηγορία αξιολόγησης και 
δείξης) όσο και µε την έκφραση συγκεκριµένων στάσεων των οµιλητών/ 
αφηγητών απέναντι σε ποικιλία θεµάτων. Τα παραδείγµατα και η τυπολογία 
των αφηγήσεων προέρχονται από τρία περιβάλλοντα χρήσης λόγου: α) το 
περιβάλλον των µέσων επικοινωνίας (ειδησεογραφικές αφηγήσεις, 
πολυφωνικές ρεπορταζιακές αφηγήσεις, διαφηµιστικές αφηγήσεις, 
συνεντευξιακές αφηγήσεις, αφηγήσεις σε ηλεκτρονικές συνοµιλίες, 
διαµεσικές/ transmedia αφηγήσεις, κ.ά. ), β) την λογοτεχία και την ιστορία 
(παραµύθι, µονολογικές αφηγήσεις, τριτοπρόσωπες αφηγήσεις, 
αυτοβιογραφία, βιογραφία, κυβερνοαφήγηση, κυβερνοµυθιστόρηµα, flash 
fiction, κ.ά.), και γ) το περιβάλλον της προφορικής αυθόρµητης επικοινωνίας 
(συνοµιλιακές αφηγήσεις, προσωπικές αφηγήσεις). Επιπλέον, µελετώνται και 
διειδολογικές περιπτώσεις αφηγήσεων (π.χ. λογοτεχνική δηµοσιογραφία, 
δηµοσιογραφικές τεχνικές στη λογοτεχνία, χρήση παραµυθιών στη 
διαφήµιση, κ.ά.).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Berger A. A. 1997, Narratives in Popular Culture, Media and Everyday Life, 

London: Sage. 
Κακαβούλια Μ. 2003, Μελέτες για τον αφηγηµατικό λόγο, Αθήνα: Ψυχογιός. 

Liebes T. 1994, Narrativization of the News, Νέα Υόρκη: Lawrence Erlbaum 
Associates

Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ | Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Το µάθηµα, αναφέρεται στον κρίσιµο τοµέα της σχέσης αλληλεπίδρασης 
µεταξύ Εξωτερικής Πολιτικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, 
Ηλεκτρονικού και Γραπτού Τύπου , καθώς επίσης και στη διαµόρφωση 
κρίσιµων µεγεθών επιρροής όπως είναι η πολιτική κουλτούρα και η 
δηµοσιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαµβάνονται και αναλύσεις που 
παραπέµπουν στο ίδιο το πολιτικό σύστηµα, τη Δηµοκρατική ή την 
Αυταρχική του δοµή, καθώς επίσης, και σε φαινόµενα εκδήλωσης του 
πολιτικού και δηµοσιογραφικού λόγου, όπως είναι ο Λαϊκισµός.
Ο στόχος του µαθήµατος, εστιάζεται στην ανάλυση της θέσης, δοµής και 
λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. στην εξωτερική και τη Διεθνή Πολιτική, στην 
παρουσίαση των διαχρονικών θεωρητικών προσεγγίσεων, ως προς τη σχέση 
αυτή στην όλη προβληµατική, και στην εξέταση του ρόλου και της σηµασίας 
των Μ.Μ.Ε. στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών.
Ταυτόχρονα, επιχειρείται και η αποτύπωση της αλληλεξάρτησης των 
µεγεθών, και της επιρροής τους στις σύγχρονες διεθνείς κρίσεις µε 
ξεχωριστά παραδείγµατα την περίπτωση των Ελληνοτουρκικών 
συγκρουσιακών σχέσεων, την περίπτωση του Κοσσόβου, αλλά και του Ιράκ.
Το Μάθηµα διεξάγεται, σ’ ένα πλαίσιο συνδυασµού διαλέξεων και 
Σεµιναρίου. Η αξιολόγηση γίνεται µέσω προφορικών εξετάσεων και 
εργασιών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Χρ. Γιαλλουρίδης - Βιβή Κεφαλά. Κόσσοβο: Η εικόνα του Πολέµου. Αθήνα: Ι. 

Σιδέρης, 2001
Χρ. Γιαλλουρίδης. Η Ελληνοτουρκική σύγκρουση 1955-200: Από την Κύπρο 

εως τα Ίµια, τους S-300 και το Ελσίνκι. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2000.

Θεωρία της Κυβερνητικής | Διονύσης Καββαθάς

Συστηµική θεωρία, Αποδόµηση και (Ριζικός) Κονστρουκτιβισµός αποτελούν 
σήµερα µερικά από τα κυρίαρχα θεωρητικά µοντέλα όχι µόνο στο πεδίο της 
φιλοσοφικής, κοινωνιολογικής και ψυχολογικής γνωσιοθεωρίας, αλλά και στο 
χώρο της συγκριτικής λογοτεχνίας και της θεωρίας της τέχνης.



Στόχος του µαθήµατος είναι η συγκριτική παρουσίαση των 
προαναφερθέντων µοντέλων, έχοντας ως καθοδηγητικό νήµα την κοινή 
επιστηµολογική θέση ότι κάθε ανθρώπινη γνώση είναι πεπερασµένη, 
αποσπασµατική, σχεσιακή. Βασικές έννοιες της κυβερνητικής όπως 
«εντροπία», «πληροφορία», «κώδικας», «πρόγραµµα», «επικοινωνία», «βρόχος 
ανάδρασης» κ.λπ., θα αναδειχθούν ως µεταφορές ενός παρατηρητή που 
επιχειρεί να περιγράψει µεταφορικά τη δοµή των έµβιων όντων, των 
τεχνητών και των κοινωνικών συστηµάτων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Maturana / Varela, Το δένδρο της γνώσης, εκδ. Κάτοπτρον, Αθήνα, 1992.
Dirk Baecker, Επικοινωνία, εκδ. Σµίλη, 2008
Michel Serres, Το παράσιτο, εκδ. Σµίλη, 2009

Θεωρία των Δικτύων και Μέσα Επικοινωνίας | Περσεφόνη Ζέρη

Οι πολιτικοί στη σύγχρονη κοινωνία έχουν διπλή αποστολή: αφενός πρέπει να 
παίρνουν αποφάσεις στα αρµόδια όργανα και αφετέρου να αγρεύουν 
ψήφους µπροστά στην κάµερα. Γι’αυτό γίνεται λόγος για τη δηµοκρατία των 
µέσων µε την έννοια ότι η πολιτική δηµοσιότητα προσανατολίζεται προς τις 
αρχές παρουσίασης που ισχύουν για τα µέσα επικοινωνίας. Σ’αυτό το πλαίσιο 
θα πραγµατευθούµε τρία διαφορετικά ερευνητικά πεδία: πρώτον τις 
επιδράσεις των µέσων επικοινωνίας στις επιλογές και τις προτιµήσεις του 
κοινού και των ψηφοφόρων, δεύτερον τον µετασχηµατισµό του πολιτικού, τη 
δοµική επιρροή των µέσων επικοινωνίας στη λειτουργία των κοµµάτων, τις 
ενδοκοµµατικές επικοινωνιακές σχέσεις, τις σχέσεις πολιτικής 
αντιπροσώπευσης, την αλλαγή της δηµόσιας σφαίρας και τρίτον τη συµβολή 
των µέσων επικοινωνίας στην µεταβολή της κοινωνικής διαδικασίας (π.χ. 
αποσύνδεση της κοινωνικής δοµής από την πολιτική συµπεριφορά) και στις 
διαδικασίες αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας. Θα εξετάσουµε την 
αδιαφανή διαδικασία της συµβιωτικής αλληλόδρασης ανάµεσα στην πολιτική 
και τα µέσα όπου τα κόµµατα ασκούν την πολιτική τους στο πλαίσιο µιας 
αγοράς της δηµόσιας προσοχής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
J. Rifkin, Η Εποχή της Πρόσβασης, Λιβανης, 2000
Pierre Levy, Η δυνητική πραγµατικότητα, Κριτική 1999
Chris Anderson, Η µακριά Ουρά, Κάτοπτρο, Αθήνα 1999

Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου | Ιωάννα Κική 

Στο µάθηµα αυτό εξετάζεται η συνταγµατική προστασία του τύπου, ως 
θεσµικής εγγύησης, µε την ταυτόχρονη κατοχύρωση των δικαιωµάτων όλων 
των υποκειµένων που συµµετέχουν στην εκδοτική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίδεται στη νοµική κατοχύρωση του δηµοσιογραφικού 
επαγγέλµατος, µε αναφορά στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
δηµοσιογράφων και ακόµη, σε αυτά της αναγνώρισης του επαγγελµατικού 
τους απορρήτου και της ελεύθερης πρόσβασής τους στις πηγές 
πληροφόρησης. Η κατοχύρωση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε 
όφελος των δηµοσιογράφων περιλαµβάνε-ται επίσης στην ύλη. Τέλος, 
αναλύονται τα θέµατα αναζήτησης αστικής ευθύνης σε υποθέσεις τύπου και 
της εφαρµογής των σχετικών ποινικών διατάξεων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Π. Δαγτόγλου. Συνταγµατικό δίκαιο. Ατοµικά δικαιώµατα Α. Αθήνα: Α. 

Σάκκουλας, 1991, (ιδίως σελ. 451-537).
Γ. Καράκωστας. Προσωπικότητα και Τύπος. Αθήνα: Α. Σάκκουλας, 1997.
Γ. Κική. Δίκαιο της πληροφόρησης. Αναλύσεις – κείµενα. Αθήνα: Προσκήνιο, 

1998.

Νέες Καταναλωτικές Τάσεις | Μπέττυ Τσακαρέστου 

Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται µια διεπιστηµονική προσέγγιση του «κόσµου 
των αγαθών» και της καταναλωτικής δραστηριότητας. Η µελέτη εκτείνεται 
από τα βασικά ανθρωπολογικά δεδοµένα ως τις καταναλωτικές πρακτικές 
στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες και τις νέες καταναλωτικές πρακτικές στην 
ψηφιακη , δικτυωµένη και συνεργατική εποχή, µε ιδιαίτερη έµφαση στο 
πρότυπο του «παραγωγού- καταναλωτή» (prosumer). Συστηµατικές 
αναφορές γίνονται στην οικονοµική ψυχολογία και τα αγοραστικά κίνητρα 
και στη συµβολική διάσταση της κατανάλωσης, ενώ µεθοδικά επίσης 
αναλύονται «ψυχογραφικά» και πολιτιστικά δεδοµένα που σχετίζονται µε τις 
καταναλωτικές επιλογές. Το µάθηµα έχει ερευνητικό χαρακτήρα, 
αξιοποιούνται µελέτες περίπτωσης, διοργανώνονται οµάδες εστίασης και 
προφορικές εβδοµαδιαίες παρουσιάσεις. Στο πλαίσιο του µαθήµατος οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες σχεδιάζουν και υλοποιούν υπο την επίβλεψη της 
διδάσκουσας µια ποιοτική και ποσοτική έρευνα στο πεδίο των νέων 



καταναλωτικών τάσεων. 
Η εστίαση είνα στη συνεργατική κατανάλωση, επικοινωνία και συνδηµιουργία 
(collaborative consumption/prosumption) µέσα από τις κινητές συσκευές 
(smart mobiles, tablets, mobiles apps), την αξιοποίηση των κοινωνικών 
δικτύων και έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς τη δικτωµένη κοινωνία 
(networked society, τις πόλεις ως πλατφόρµες καινοτοµίας και 
συνδηµιουργίας (cocreation/smart cities) και την οικονοµία του 
µοιράσµατος (sharing economy).
Μαθησιακοί στόχοι: 
•Εξοικείωση µε τα ανθρωπολογικά, κοινωνιολογικά και πολιτισµικά 
δεδοµένα της καταναλωτικής κουλτούρας και συµπεριφοράς απο τις 
βιοµηχανικές, στις µεταβιοµηχανικές και τις ψηφιακές/δικτυωµένες 
κοινωνίες

•Εξοικείωση µε τις βασικές παραδοχές και τα ευρήµατα της οικονοµικής 
ψυχολογίας στα αγοραστικά κίνητρα όπως και τη συµβολική διάσταση της 
κατανάλωσης

•Η ικανότητα διατύπωσης ερευνητικών ερωτηµάτων και υποθέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο της για τα σύγχρονα ζητήµατα κατανάλωσης µε 
στόχο το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας έρευνας

• Ικανότητα συγκριτικής ανάλυσης και ερµηνείας ερευνητικών δεδοµένων 
και αποτελεσµάτων

• Ικανότητα σύνταξης της αναφοράς των ερευνητικών αποτελεσµάτων της 
έρευνας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κάτα τη διάρκεια του εξαµήνου 
και δηµόσιας παρουσίασης της. 
Οργάνωση: Το µάθηµα στηρίζεται στην έρευνα πηγών (βιβλιογραφία, 
ποικίλες πηγές στο διαδίκτυο, οµιλίες στο διαδικτυο( TED.com, στο foratv, 
youtube, iTunesU, και τις νέες online εκπαιδευτικές πλατφόρµες: Udemy, 
Coursera, 2tor, µε στόχο οι συµµετέχοντες οργανωµένοι σε οµάδες εργασίας 
να ετοιµάσουν και να παρουσιάσουν ένα δικό τους ερευνητικό και 
δηµιουργικό πρότζεκτ το οποίο θα σχολιαστεί και αξιολογηθεί από όλους 
τους συµµετέχοντες. Αναρτήσεις στο blog του µαθήµατος.
Αξιολόγηση: Κάθε εβδοµάδα οι φοιτητές/ φοιτήτριες οργανωµένοι σε 
οµάδες εργασίες παρουσιάζουν και δέχονται σχόλια για εργασίες που 
ανατίθενται σε κάθε µάθηµα. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και µέρος της 
διαδικασίας µάθησης και ανάπτυξης και όχι µια διαδικασία που έρχεται 
αποκλειστικά στο τέλος του εξαµήνου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Δ. Ποταµιάνος, 1996. Στον Κήπο. Εκδόσεις Καστανιώτη
Ε. Οστροµ, 2002. Η διαχείριση των κοινών πόρων. Εκδόσεις Καστανιώτη
Ρ. Φρανκ, 1999. Τα Πάθη της Λογικής. Εκδόσεις Καστανιώτη.

Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της 
Επιχειρηµατικότητας | Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήµης

Η πράξη Μονάδα Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ), που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, 
οργανώνεται και εκτελείται από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Η εποπτεία της 
πράξης ασκείται από τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Παντείου Πανεπιστηµίου.
Το Πάντειο Πανεπιστήµιο, διατηρώντας στο ακέραιο τον επιστηµονικό του 
χαρακτήρα και σεβόµενο την ακαδηµαϊκή παράδοση του ιδρύµατος, 
προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να στραφεί µε αξιώσεις προς τους ορίζοντες 
της σύγχρονης κοινωνίας και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της 
οικονοµίας. Η αναγκαία σήµερα «εξωστρέφεια» του ιδρύµατος προϋποθέτει 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων µας στα πεδία που 
ορίζουν τόσο την επιστηµονική όσο και την επαγγελµατική ταυτότητα των 
πτυχιούχων µας. Η νέα οικονοµική πραγµατικότητα καθιστά αναγκαίο τον 
εκσυγχρονισµό και τον εµπλουτισµό των προγραµµάτων των ανώτατων 
σπουδών στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες µε παρόµοιες καινοτόµες 
πρωτοβουλίες που επιχειρούν τη διασύνδεση της φοιτητικής σταδιοδροµίας 
µε την επαγγελµατική δραστηριότητα.
Με την ενεργοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού το πρόγραµµα έχει σαν 
στόχο να ενθαρρύνει τους φοιτητές στην ανάληψη επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι φοιτητές ειδικά που θα συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα, θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους µε σύγχρονα εργαλεία 
οικονοµικής δραστηριότητας, θα αποκτήσουν εµπειρία από πραγµατικές 
επιχειρηµατικές δράσεις και θα ενθαρρυνθούν στην ανάληψη 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Οι παραπάνω δράσεις ενισχύουν τόσο την εξωστρέφεια του ιδρύµατος όσο 
και την ανταγωνιστικότητα των πτυχιούχων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Adler Ronald B. & Rodma George, Understanding Human Communication, 

Oxford UP., New York, 2008.
Thompson Gary, Rhetoric Through Media, Allyn and Bacon, Boston, 1997.
Branston Gill & Stafford Roy, The Media Student’s Book, Routledge, 

London, 2000.



Δραµατουργία και Παράσταση | Πατρίτσια Κόκορη 

Συνέχεια του µαθήµατος ‘Ιστορία του Θεάτρου’, αν και δεν είναι 
προαπαιτούµενο. Πρόκειται για µεθοδική ενασχόληση µε τα βασικά είδη του 
σύγχρονου ρεπερτορίου, την παραστατική θεωρία του εικοστού αιώνα και 
τις διάφορες εκφάνσεις της σε σύγχρονες παραστάσεις. Το θεωρητικό µέρος 
του µαθήµατος επικεντρώνεται σε σύντοµη επισκόπηση της παραστατικής 
πρωτοπορίας του εικοστού αιώνα (Στανισλάβσκι, Μπρεχτ, Αρτώ κ.ά.). Οι 
αισθητικές προτάσεις αυτών των θεωρητικών και πρακτικών καθορίζουν το 
πέρασµα από τους θεατρικούς κώδικες της «αυθεντικότητας» ή της 
«φυσικότητας» στην εικονική πραγµατικότητα της µετα-νεωτερικής σκηνικής 
γλώσσας. Σ’ αυτό το πλαίσιο εξετάζουµε τις σκηνικές προτάσεις 
βιντεοσκοπηµένων και τωρινών παραστάσεων για να προσδιορίσουµε την 
αισθητική και τις τεχνικές στις οποίες βασίζονται. Στόχος του µαθήµατος 
είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες για την 
ανάλυση του θεατρικού είδους, και της θεατρικής πράξης στο συνολικό της 
αποτέλεσµα. Το µάθηµα, δηλαδή, µελετά τα επιµέρους στοιχεία (κείµενο, 
σκηνοθεσία, υποκριτική, κίνηση, σκηνογραφία, µουσική, φωτισµό) και πώς 
εναρµονίζονται ή λειτουργούν αυτόνοµα. Έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη της 
ικανότητας να αποσαφηνίζεται στην επιχειρηµατολογία αξιολόγησης µιας 
παράστασης αν είναι το κείµενο ή η παράσταση που µας γοητεύει ή µας 
απογοητεύει. Περαιτέρω στόχοι του µαθήµατος είναι οι εξής: 1) Η 
καλλιέργεια στην τέχνη της θέασης 2) Η αναγνώριση της σχέσης λόγου-
σώµατος-τεχνολογίας στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες 3) Η διερεύνηση 
της σκηνοθετικής άποψης και η αξιολόγηση της παραστατικής πρακτικής Σ’ 
αυτήν την πιο εξειδικευµένη κατάρτιση προστίθενται δεξιότητες που 
αφορούν τη συγγραφή ακαδηµαϊκής εργασίας, πολιτιστικού ρεπορτάζ και 
θεατρικής κριτικής. Για µια πιο άµεση γνώση των κριτηρίων µε τα οποία οι 
τεχνικές επιτεύξεις αξιολογούνται, η προαιρετική πρακτική εργασία 
περιλαµβάνει δραµατικές παρουσιάσεις θεατρικών κοµµατιών που 
σχετίζονται µε το θεωρητικό µέρος. Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή εργασία ή 
προφορική παρουσίαση (30%) και 70% εξέταση, ή 100% εξέταση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Βαροπούλου Ελένη. Το Ζωντανό Θέατρο: Δοκίµιο για τη Σύγχρονη Σκηνή, 

Αθήνα: Άγρα, 2002.
Kershaw Baz. The Politics of Performance: Radical Theatre as Cultural 

Intervention, London: Routledge, 1992.
Πατσαλίδης Σάββας. Θέατρο και Θεωρία: Περί (Υπο)κειµένων και 

(Δια)κειµένων, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004.

Εργαστήριο Πολιτισµού V | Μπέττυ Τσακαρέστου & 
Ανδροµάχη Γκαζή 

«Διαχείριση γεγονότων και προσέλκυση πόρων»
Επιστηµονική συνεργάτις: Δρ. Λήδα Τσενέ, Καλλιτεχνική και Εκπαιδευτική 
Διευθύντρια Comicdom Press

Το εργαστήριο αυτό εφοδιάζει τους φοιτητές µε τις βασικές γνώσεις που 
είναι απαραίτητες για τη διοργάνωση και την επιτυχηµένη διαχείριση 
γεγονότων στον χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισµού, συνδυάζοντας 
δηµιουργικά ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων.
Ειδικότερα, το εργαστήριο αποσκοπεί στην
•Εξοικείωση µε την έννοια, τις πρακτικές, τα χαρακτηριστικά και την 
τυπολογία των γεγονότων/events (εκδηλώσεων, φεστιβάλ, κοκ.),

•Εξοικείωση µε την έννοια της οµάδας και τη σηµασία της στην 
επιτυχηµένη διοργάνωση γεγονότων, 

•Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά µε όλα τα βήµατα 
διοργάνωσης  ενός γεγονότος (event) από την ανάπτυξη της δηµιουργικής 
ιδέας έως τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την επικοινωνία-µάρκετιγκ 
και την υλοποίηση,

•Εξοικείωση µε τις τρέχουσες τάσεις σχετικά µε την προσέλκυση πόρων 
(π.χ. crowd funding) και τον ρόλο των social media σε αυτό,

•Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον σχεδιασµό µιας καµπάνιας 
προσέλκυσης πόρων.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
συζητήσουν µε καταξιωµένους εισηγητές επιτυχηµένα παραδείγµατα 
διοργάνωσης γεγονότων από διάφορα πεδία και, στη συνέχεια,  να 
εφαρµόσουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριµένο συλλογικό έργο που 
σχεδιάζουν και υλοποιούν στο τέλος του εξαµήνου.

Εργαστήριο Πολιτισµού VI | Γιάννης Σκαρπέλος & Μαρία 
Παραδείση 

Συνεργάτες: Χριστίνα Μπονάρου, Δρ. Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού
Γιώργος Βαρδαξόγλου, Δρ. University of Leeds, συνεργάτης Παντείου 
Πανεπιστηµίου

Το κοινό εργαστήριο Πολιτισµού, Δηµοσιογραφίας, Διαφήµισης & Δηµοσίων 
Σχέσεων, και Νέων Τεχνολογιών, αποσκοπεί στο συνδυασµό των θεωρητικών 



γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές και των τριών 
κατευθύνσεων και την ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους. Τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται µε την ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές και την 
ανάπτυξη περιεχοµένου για τις εφαρµογές αυτές. Στη διάρκεια του 
εξαµήνου, οι φοιτητές συγκροτούν οµάδες και αναλαµβάνουν ρόλους 
(developers, αρχισυντάκτες, κειµενογράφοι, ρεπόρτερς - δηµιουργοί 
περιεχοµένου) που εργάζονται µε την καθοδήγηση των διδασκόντων και 
υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας V | Νίκος Λέανδρος & Γιάννης 
Σκαρπέλος 

Συνεργάτες: Χριστίνα Μπονάρου, Δρ. Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού
Γιώργος Βαρδαξόγλου, Δρ. University of Leeds, συνεργάτης Παντείου 
Πανεπιστηµίου

Το κοινό εργαστήριο Πολιτισµού, Δηµοσιογραφίας, Διαφήµισης & Δηµοσίων 
Σχέσεων, και Νέων Τεχνολογιών, αποσκοπεί στο συνδυασµό των θεωρητικών 
γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές και των τριών 
κατευθύνσεων και την ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους. Τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται µε την ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές και την 
ανάπτυξη περιεχοµένου για τις εφαρµογές αυτές. Στη διάρκεια του 
εξαµήνου, οι φοιτητές συγκροτούν οµάδες και αναλαµβάνουν ρόλους 
(developers, αρχισυντάκτες, κειµενογράφοι, ρεπόρτερς - δηµιουργοί 
περιεχοµένου) που εργάζονται µε την καθοδήγηση των διδασκόντων και 
υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VI| Ιωάννα Βώβου 

Οι φοιτητές εξοικειώνονται µε το µέσο ‘τηλεόραση’ το οποίο αλλάζει µορφή 
και χρήσεις µαζί µε τις κοινωνικές, πολιτισµικές, οικονοµικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις και µαθαίνουν τους κώδικες της τηλεοπτικής επικοινωνίας. Η σχέση 
της τηλεόρασης µε την κοινωνία, η τηλεοπτική έκφραση, η ιδιαιτερότητα της 
τηλεοπτικής δηµοσιογραφίας και της τηλεοπτικής θεµατικής παρουσίασης, ο 
οπτικοακουστικός λόγος και η αφήγηση αποτελούν κύρια σηµεία του 
προγράµµατος διδασκαλίας. Κύριοι στόχοι: Η δηµιουργία µίας τηλεοπτικής 
και οπτικοακουστικής κουλτούρας στη δηµοσιογραφική πρακτική (πέραν 

µίας απλής χρήσης των τεχνολογιών και των τεχνικών µέσων). Η δηµιουργία 
κριτικής θέσης και επαγγελµατικής άποψης για την τηλεοπτική 
δηµοσιογραφία και την τηλεοπτική επικοινωνία Η συστηµατοποίηση του 
µεθοδολογικού στοιχείου για να συνοδεύει την παραγωγή (βάσει 
συγκεκριµένων ασκήσεων) για την αποφυγή της χρήσης των 
οπτικοακουστικών µέσων επιδερµικά, χωρίς πρότερη συγκρότηση και σκέψη.
Οι φοιτητές ασκούνται στα εξής πεδία: 
Τηλεοπτική επικοινωνία και έκφραση
Έρευνα και προετοιµασία 
Τηλεοπτικό θεµατικό ρεπορτάζ
Τηλεοπτική αφήγηση
Σύλληψη, παραγωγή, παρουσίαση τηλεοπτικών εκποµπών

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Boyd Andrew, Η τέχνη της τηλεοπτικής δηµοσιογραφίας, Κάκτος, 2006
Yorke Ivor, Εισαγωγή στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, Πλέθρον, 2008
Πλειός Γιώργος, Η κοινωνία της ενηµέρωσης. Ειδήσεις και νεωτερικότητα, 

Καστανιώτης, 2011

Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων V| Μπέττυ 
Τσακαρέστου 

Δηµιουργική στρατηγική & δηµιουργική γραφή 
Συνεργάτης: Ζωζέτα Μηλιοπούλου, Συνιδρύτρια Tenfour agency, Σύµβουλος 
επιχειρήσεων

Μέσα από µια προσέγγιση που δίνει έµφαση στην πράξη, η οµάδα του 
εργαστηρίου µετατρέπει την επικοινωνιακή στρατηγική σε δηµιουργικές 
ιδέες. Στόχος της δηµιουργικής επικοινωνίας είναι να φέρει τις µάρκες πιο 
κοντά στο κοινό τους, αξιοποιώντας κάθε δυνατό σηµείο επαφής. Στόχος της 
οµάδας είναι να δουλέψει σε πραγµατικές περιπτώσεις, δηµιουργώντας 
εκστρατείες που απαντούν σε αυτό ακριβώς το ζητούµενο. 
Σε πρώτο στάδιο, οι φοιτητές αναλύουν διαφηµιστικές εκστρατείες, 
µαθαίνουν να εντοπίζουν τα ευρήµατα (reverse engineering) και να 
µελετούν το ρόλο τους, ενώ παράλληλα τοποθετούνται κριτικά απέναντι στον 
ρόλο της διαφήµισης. 
Στη συνέχεια, υλοποιούν εκστρατείες δουλεύοντας µε πραγµατικά δεδοµένα. 
Οι συµµετέχοντες αντιµετωπίζουν δηµιουργικά τόσο τα παραδοσιακά µέσα 
όσο και τις καινοτόµες πλατφόρµες επικοινωνίας, σχεδιάζοντας, γράφοντας 
και υλοποιώντας ολοκληρωµένα µηνύµατα. Μαθαίνουν αφ’ ενός τη συνέργια 



και αφ’ ετέρου τη διαφοροποίηση του περιεχοµένου, ώστε να απαντούν στις 
ευκαιρίες που δίνει κάθε σηµείο επαφής µε το κοινό. 
Έτσι, αναπτύσσουν την ευρηµατικότητά τους πέρα από στερεότυπα, 
απαντώντας σε συγκεκριµένα ζητούµενα και δουλεύοντας στο πλαίσιο της 
δεοντολογίας. 
Κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου οργανώνονται διαλέξεις µε διακεκριµένους 
οµιλητές από το χώρο της δηµιουργικής επικοινωνίας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ζώτος, Γ. Χ. (2000). Διαφήµιση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Bly, R. W. (2006) The Copywriter's Handbook, Third Edition: A Step-By-Step 

Guide To Writing Copy That Sells. New York: Holt Paperbacks. 
Drewniany, B. L. Jewler, J. A. (2007) Creative Strategy in Advertising. 

Florence, KY: Wadsworth Publishing.

Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VΙ| Μπέττυ 
Τσακαρέστου 

Διαχείριση γεγονότων και ανεύρεση πόρων (event management and 
fundraising)
Συνεργάτης: Λήδα Τσενέ, PhD, Επικοινωνιολόγος- Διευθύντρια Δηµοσίων 
Σχέσεων Comicdom Press

Το συγκεκριµένο εργαστήριο στόχο έχει να παρουσιάσει όλα τα βήµατα 
σχεδιασµού και υλοποίησης ενός event (πολιτιστικό, εταιρικό κλπ) από την 
ανάπτυξη της δηµιουργικής ιδέας έως τον προγραµµατισµό, την επικοινωνία-
µάρκετινγκ και την τελική αξιολόγηση. Παράλληλα, εξετάζει τους τρόπους 
εξασφάλισης πόρων µέσα σε ένα διαρκές ανταγωνιστικό και οικονοµικά 
προκλητικό περιβάλλον. Μερικές από τις βασικές έννοιες-στρατηγικές που 
θα προσεγγίσουµε αφορούν στη δηµιουργικότητα, στις συνέργειες (creative 
collaborations), στη χρήση των social media, στην κινητικότητα (mobility), 
στην επιχειρηµατικότητα (entrepreneurship), ενώ θα παρουσιαστούν 
επιτυχηµένα σενάρια εκδηλώσεων, οργανισµών, start ups και 
προσωπικοτήτων.
Το εργαστήριο θα βασιστεί στην πραγµάτευση των βασικών ζητηµάτων που 
σχετίζονται µε το περιεχόµενό του και στην πρακτική εφαρµογή της γνώσης 
που θα αποκτηθεί σε συγκεκριµένο συλλογικό έργο που θα αναληφθεί από 
τους φοιτητές.
Ειδικότερα, για την επίτευξη των στόχων του θα αξιοποιηθούν: Οµιλίες / 

παρουσιάσεις και συζήτηση µε προσκεκληµένους - Μελέτες περίπτωσης - 
Παιχνίδι ρόλων - Ανάθεση οµαδικού project
Η επίδοση των φοιτητών θα κριθεί µε βάση τη συµµετοχή τους σε τρεις 
οµαδικές εργασίες ως εξής:
•Εργασία (σε µικρές οµάδες) για τη διοργάνωση γεγονότων (30%)
•Εργασία (σε µικρές οµάδες) για την προσέλκυση πόρων (30%)
•Κοινό οµαδικό project στο τέλος του εξαµήνου (40%).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Allen J. (2009): Confessions of an Event Planner: Case Studies from the 

Real World of Events-How to Handle the Unexpected and How to 
Be a Master of Discretion, Wiley

Friedman, C. S., and Hopkins, K. B. Successful Fundraising for Arts and 
Cultural Organizations. Oryx Press, 1989

Jennings, P (2000): New Media Arts. New Funding Models, The Rockefeller 
Foundation

 



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Η Εξάμηνο
Εικόνα και Πολιτισµός: Ελληνικός Οπτικός Πολιτισµός του 20ού 
αιώνα | Γιάννης Σκαρπέλος 

Το µάθηµα εστιάζει στις αναπαραστάσεις της Ελλάδας κατά τον 20ό αιώνα, 
µε κεντρική αναφορά στις αναπαραστάσεις της µεταπολιτευτικής Ελλάδας 
µέσα από το φωτορεπορτάζ, τα κόµικς και άλλες µορφές οπτικής 
αναπαράστασης που προτείνονται από τη µαζική κουλτούρα (σήριαλ, 
εξώφυλλα δίσκων, πρωτοσέλιδα εφηµερίδων και περιοδικών). 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Γ. Σκαρπέλος, 2000, Ιστορική Μνήµη και Ελληνικότητα στα Κόµικς, Αθήνα: 

Κριτική.
Γ. Σκαρπέλος, 2012, Εικόνα και Κοινωνία, Αθηνα: Τόπος.
Α. Νικολόπουλος, 2012, Τα Ελληνικά Comics: Αντανακλάσεις ιδεών στις 

σελίδες των κόµικς, Αθήνα: Τόπος.

Θεωρία της Λογοτεχνίας | Δηµήτρης Δηµηρούλης 

Με τη λογοτεχνία και την τέχνη υπάρχουν πολλοί κλάδοι της επιστήµης και 
της σκέψης που ασχολούνται συστηµατικά από την εποχή του Αριστοτέλη. Η 
φιλολογία, η κριτική, η έκδοση κειµένων, η λογοτεχνική ιστορία, η 
κοινωνιολογία της τέχνης, η συγκριτική γραµµατολογία είναι οι πιο γνωστοί 
και καθιερωµένοι από αυτούς. Τα τελευταία πενήντα χρόνια ωστόσο 
αναπτύχθηκε ραγδαία η θεωρία της λογοτεχνίας, η οποία ουσιαστικά 
συστηµατοποίησε τη φιλοσοφική σκέψη και τον κριτικό στοχασµό που 
αναπτύχθηκαν στο παρελθόν γύρω από ζητήµατα που αφορούσαν το 
λογοτεχνικό φαινόµενο. Στο συγκεκριµένο µάθηµα προσεγγίζονται οι 
διάφορες σχολές/απόψεις που αναπτύσσονται σε αυτό το πεδίο:
Α) Κοινωνιολογικές θεωρίες.
Β) Θεωρίες της πρόσληψης.
Γ) Φορµαλιστικές θεωρίες.
Δ) Λογοτεχνία και επικοινωνία
Ε) Η θεωρία της λογοτεχνίας στην ψηφιακή εποχή.

Στο κέντρο της διερεύνησης τίθενται ερωτήµατα που έχουν να κάνουν µε τη 
µορφή και το νόηµα του έργου τέχνης, τη γλώσσα της λογοτεχνίας και το 
πρόβληµα της ερµηνείας. Παράλληλα αναπτύσσεται και ο προβληµατισµός 
για το τι είναι έργο τέχνης και ποιος αποφασίζει γι’ αυτό. 



Ενδεικτική βιβλιογραφία:
T. Eagleton, Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, Αθήνα: Οδυσσέας, 

1989. 
D. Fokkema-E. Ibsch, Θεωρίες Λογοτεχνίας του Εικοστού Αιώνα, Αθήνα: 

Πατάκης, 1997.
J. Culler, Λογοτεχνική Θεωρία. Μια Συνοπτική Εισαγωγή, Ηράκλειο: 

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000.

Εφαρµοσµένη Επικοινωνιακή Έρευνα | Μάρθα Μιχαηλίδου

Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξάσκηση των φοιτητών/τριών στη διατύπωση 
ερευνητικών ερωτηµάτων και, µε βάση αυτά, τον σχεδιασµό και τη 
διεξαγωγή συγκεκριµένων ερευνητικών σχεδίων µικρής κλίµακας στο χώρο 
των σπουδών επικοινωνίας και πολιτισµού, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις 
γνώσεις που έχουν λάβει στα µαθήµατα ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων 
του δεύτερου έτους για τη διερεύνηση συγκεκριµένων ερευνητικών 
ερωτηµάτων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Robson, C. 2007, Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου, Αθήνα: Δαρδανός
Byrne, D. and Ragin, C. (Eds) 2009, The Sage Handbook of Case Based 

Methods, London: Sage
Deacon, D. et al., 2007. Researching communications: A practical guide to 

methods in media and cultural analysis, New York: Bloomsbury

Φιλοσοφία της Μουσικής | Χαρίκλεια Τσοκανή

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι αφενός η προσέγγιση του µουσικού 
φαινοµένου µέσα από την ιστορία του δυτικού πολιτισµού και αφετέρου η 
ανάλυση της δυτικής µουσικής και της σύγχρονης ηχητικής κουλτούρας υπό 
το πρίσµα µιας «πολιτικής οικονοµίας του ήχου». Με τα εννοιολογικά 
εργαλεία κυρίως της κριτικής φιλοσοφίας του Th. Adorno, θα διερευνηθούν 
ορισµένες πλευρές του µουσικού φαινοµένου στη µαζική κοινωνία : η 
συµπεριφορά του ακροατή στους χώρους της σύγχρονης µουσικής 
ψυχαγωγίας, ο ρόλος της νεολαίας στη διαµόρφωση του µουσικού 
καταναλωτικού προτύπου, η µουσική ως θέαµα, η χρήση του µουσικού 
«προϊόντος» στη µαζική κοινωνία, ο ρόλος των µηχανικών και ηλεκτρονικών 

µέσων µετάδοσης της µουσικής στη διαµόρφωση της σύγχρονης µουσικής 
εµπειρίας , το νεανικό στυλ, οι υπο-κουλτούρες και τα ηχητικά εµβλήµατα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Τεοντόρ Αντόρνο, Η φιλοσοφία της νέας Μουσικής, εκδ. Νήσος, 2012.
Μπέρτραντ Ράσσελ, Τα προβλήµατα της Φιλοσοφίας, εκδ. Αρσενίδη, 2008.
Κέννεθ Κλάρκ, Ιστορία του Δυτικού Πολιτισµού, εκδ. νέα Σύνορα.

Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού Σχεδίου | 
Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήµης

στο πλαίσιο του µαθήµατος «Εφαρµογές Σχεδιασµού Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου», οι φοιτητές που θα έχουν ήδη παρακολουθήσει τις διαλέξεις του 
µαθήµατος «Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της 
Επιχειρηµατικότητας», θα χωρίζονται σε οµάδες των πέντε (5) ατόµων κατά 
προσέγγιση και θα καταρτίζουν Επιχειρηµατικά Σχέδια. Η κάθε οµάδα θα 
έχει έναν επιβλέποντα µέντορα και θα κληθεί να καταθέσει φάκελο, ο οποίος 
θα περιλαµβάνει τη µελέτη όλων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για 
τη δηµιουργία επιχείρησης.
Ειδικότερα, για την πραγµατοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου κάθε 
οµάδας, θα γίνουν δέκα (10) εβδοµαδιαίες συναντήσεις εργασίας ανά 
οµάδα. Στη διάρκεια των συναντήσεων, οι οποίες θα γίνονται σε επίπεδο 
οµάδας εργασίας (work group) µε τον ορισθέντα επικεφαλή µέντορα, θα 
αναλύονται και θα σχεδιάζονται τα συστατικά στοιχεία του προς σύνταξη 
επιχειρηµατικού σχεδίου, θα ανατίθενται καθήκοντα και εργασίες προς 
εκτέλεση, θα αξιολογούνται τα παραδοτέα της προηγούµενης συνάντησης, 
θα επικαιροποιείται το πρόγραµµα δράσης της οµάδας (project plan) και 
γενικότερα θα παρακολουθείται η πρόοδος του έργου.
Στο τέλος του εξαµήνου, οι σπουδαστές θα αξιολογηθούν, κατά σαράντα 
τοις εκατό (40%) µε βάση τη συµµετοχή τους από τους µέντορες, και κατά 
εξήντα τοις εκατό (60%) από την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 
από την Επιστηµονική Επιτροπή. Συµπληρωµατικά στο τέλος του 
προγράµµατος, σε ειδική εκδήλωση, θα βραβευθούν οι καλύτερες 
επιχειρηµατικές προτάσεις.
Εργαστήριο Πολιτισµού VII | Έφη Φουντουλάκη 

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί καταρχάς θεµατική συνέχεια του µαθήµατος 



Ιστορία της Τέχνης ΙΙ του Ε΄ εξαµήνου.
Το φιλοσοφικό και µορφολογικό αδιέξοδο της τέχνης στο τέλος του 19ου 
αιώνα θα οδηγήσει στην έκρηξη των κινηµάτων των αρχών του 20ού. 
Αντιµετωπίζοντας το υπαρξιακό της αδιέξοδο η τέχνη είναι υποχρεωµένη ή 
να αναδιοργανωθεί ή να πεθάνει.
Τα µοντέρνα κινήµατα του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού 
εξετάζονται στο κοινωνικό και ιστορικό τους πλαίσιο αλλά επίσης 
αντιµετωπίζονται ως περιπέτεια της µορφής και άρα ως ανανέωση του 
διαλόγου µε την τέχνη του παρελθόντος. Ο διάλογος αυτός εµπλουτίζεται ή 
διακόπτεται, παραµένοντας όµως ένας σηµαντικός ερµηνευτικός άξονας.
Παράλληλα, οι φοιτητές εισάγονται στον κόσµο της εικαστικής δηµιουργίας 
µέσω επισκέψεων χώρων όπως µουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί, µε σκοπό την 
κατανόηση του στόχου της παρουσίασης των έργων. Η ανάλυση των 
κριτηρίων επιλογής των έργων που εκτίθενται, του τρόπου έκθεσής τους, 
καθώς και η µελέτη του άξονα που υιοθετήθηκε σε µια έκθεση µαρτυρούν το 
ιδεολογικό πλαίσιο, τον προβληµατισµό και την ερµηνευτική στάση των 
διοργανωτών της, ενώ ταυτοχρόνως αποκαλύπτουν τις πολλαπλές 
λειτουργίες µιας έκθεσης.
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται:
α) στην παρουσία στα µαθήµατα και τις επισκέψεις των εκθέσεων,
β) σε γραπτή εξέταση του θεωρητικού µέρους του µαθήµατος και
γ) στην εκπόνηση τελικής εργασίας η οποία µπορεί να έχει ακαδηµαϊκό 
χαρακτήρα ή δηµιουργική µορφή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers Ltd., 1992.
Clement Greenberg, Τέχνη και Πολιτισµός, Νεφέλη, Αθήνα, 2007.
Arthur C. Danto, Η µεταµόρφωση του κοινότοπου, Μεταίχµιο, Αθήνα, 2004.

Εργαστήριο Πολιτισµού VIII | Ανδροµάχη Γκαζή 

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος «Μελέτη και ερµηνεία 
υλικού πολιτισµού» του Z΄ εξαµήνου και αποσκοπεί στην εξοικείωση των 
φοιτητών/-τριών µε το σύνολο των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες κατά 
τη διαδικασία µελέτης, σχεδιασµού και οργάνωσης µιας έκθεσης σε µουσεία 
και άλλους πολιτιστικούς οργανισµούς. Μέσα από τον συνδυασµό διαλέξεων 
και επισκέψεων σε επιλεγµένες εκθέσεις, την παρουσίαση παραδειγµάτων 
και την κατάθεση της επαγγελµατικής εµπειρίας της διδάσκουσας ή 
προσκεκληµένων οµιλητών, αναλύεται – καταρχήν – σταδιακά όλη η 

διαδικασία παραγωγής µιας έκθεσης από το στάδιο σύλληψης της αρχικής 
ιδέας µέχρι τη φάση της συνολικής αξιολόγησής της και παρουσιάζονται οι 
βασικές αρχές και η µεθοδολογία σχεδιασµού και οργάνωσης εκθέσεων. Η 
συζήτηση οργανώνεται γύρω από τις τρεις βασικές παραµέτρους που 
καθορίζουν κάθε έκθεση: τα εκθέµατα, τον χώρο και τους ανθρώπους/
αποδέκτες. Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να 
σχεδιάσουν και να οργανώσουν µια έκθεση σε κάποιο µουσείο ή πολιτιστικό 
ίδρυµα της Αθήνας έτσι, ώστε να µετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη και να 
µπορέσουν να ασκηθούν στις πραγµατικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου. 
Οι φοιτητές αναλαµβάνουν όλους τους ρόλους που είναι απαραίτητοι για την 
υλοποίηση – βήµα προς βήµα – µιας έκθεσης και, παράλληλα, έχουν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους δηµιουργικά. Μέσα από την 
εκπόνηση της οµαδικής αυτής εργασίας, το εργαστήριο καλλιεργεί 
δεξιότητες συνεργασίας και οµαδικής δουλειάς και πνεύµα 
επαγγελµατισµού. Μέχρι σήµερα έχουν οργανωθεί µε µεγάλη επιτυχία έξι 
εκθέσεις: 1. «Βυζαντινές Επί-Σκέψεις. 21 φοιτητές παρεµβαίνουν στο 
Βυζαντινό Μουσείο», Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Ιούλιος 
2008. 2. «Ο κύριος Σλήµαν δεν είναι εδώ», Νοµισµατικό Μουσείο / Ιλίου 
Μέλαθρον, Ιούλιος 2009. 3. «Στη σκηνή σε καλώ. Μεταµορφώσεις του 
αρχαίου θεάτρου: 6ος αι. π.Χ. – 21ος αι. µ.Χ.», πολυχώρος πολιτισµού 
«Αθηναϊς», Ιούνιος 2010. 4. Μόνιµο έκθεµα «Η Αγορά» στο Παιδικό Μουσείο, 
Δεκέµβρης 2011. 5. «Πολιτική γελοιογραφία σε περιόδους κρίσης», 
πολυχώρος Pop up 123, Ιούλιος 2012 6. «Συγγρού 136», Πάντειο Παν/µιο, 
Ιούλιος 2013

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
• Lord, B. και Dexter-Lord, G. (eds). The Manual of Museum Exhibitions. 

Walnut Creek: Altamira Press, 2002.
• Dean, D. Museum Exhibition. Theory and Practice. London: Routledge, 

1998.
• Γκαζή, Α. και Νικηφορίδου, Α. «Κείµενα για µουσεία και εκθέσεις. Σηµασία, 

µεθοδολογία, µελέτη περίπτωσης», Μουσειολογία, 2, 2005.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VΙΙ | Νίκος Μπακουνάκης 

Στο εργαστήριο αυτό δίνεται έµφαση στο πολυµεσικό ρεπορτάζ και στην 
εκτεταµένη αφήγηση (feature story). Οι φοιτητές θα εργαστούν για την 
πραγµατοποίηση 1) βίντεο-ρεπορτάζ µε κοινωνικό θέµα διαρκείας 3-4 



λεπτών 2) εκτεταµένο ρεπορτάζ αφήγηση 3) µετατροπή του ρεπορτάζ αυτού 
σε cross-media αφήγηση για online µέσο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Janet Kolodzy (2012), Practicing Convergence Journalism: An Introduction 

to Cross-Media Story Telling.
The Missouri Group (2007), Telling the Story. The Convergence of Print, 

Broadcast and Online Media.

Εργαστήριο Δηµοσιογραφίας VΙΙΙ | Μαρίνα Ρήγου 

Εργαστήριο πολυµεσικής δηµοσιογραφίας - multimedia journalism
Στόχος του εργαστηρίου είναι η άσκηση των φοιτητών της κατεύθυνσης 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στις τεχνικές της πολυµεσικής δηµοσιογραφίας 
και στη δηµιουργία των νέων αφηγηµατικών τεχνικών που εφαρµόζονται στις 
ψηφιακές πλατφόρµες.  Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των νέων µέσων, παρουσιάζονται τα ζητήµατα της 
διαδικτυακής δηµοσιογραφίας και οι µέθοδοι δηµοσιογραφικής έρευνας στο 
νέο ψηφιακό περιβάλλον. Οι φοιτητές διδάσκονται τη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών για την παραγωγή ενηµερωτικού πολυµεσικού περιεχοµένου, 
ασκούµενοι παράλληλα στη λήψη και επεξεργασία φωτογραφίας, ήχου και 
βίντεο µε τη χρήση ψηφιακών µέσων και προγραµµάτων επεξεργασίας 
εικόνας, ήχου και βίντεο.   

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bowman, Shayne/Willis, Chris: We Media. How audiences are shaping the 

future of news and information, The Media Center at the American 
Press Institute 

Briggs Mark: Journalism 2.0. How to survive and thrive – A digital literacy 
guide for the information age, An initiative of J-Lab and the Knight 
Citizen News Network, http://www.kcnn.org/images/uploads/
Journalism_20.pdf

Briggs, Mark, JournalismNext: a practical guide to digital reporting and 
publishing, CQ Press, Washington DC 2010

Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VIΙ | Μπέττυ 
Τσακαρέστου 

Διαχείριση Κρίσεων
Συνεργάτης: Μάνια Ξένου, Διευθύνουσα Σύµβουλος Reliant 
Communications, 
Συνδιδάσκουσα: Μπέττυ Τσακαρέστου

Οι φοιτητές του εργαστηρίου Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων του 
Παντείου Πανεπιστηµίου διδάσκονται την µεθοδολογία της Διαχείρισης 
Κρίσεων ακριβώς, όπως χρησιµοποιείται διεθνώς στην εκπαίδευση τόσο της 
Διοίκησης όσο και των στελεχών Οργανισµών του Δηµοσίου, του Ιδιωτικού 
και του Κοινωνικού τοµέα. Οι φοιτητές διδάσκονται να αναγνωρίζουν την 
κρίση, να την αξιολογούν κατάλληλα, να προσδιορίζουν τα όριά της και να 
την αντιµετωπίζουν µε επιτυχία. 
Η Δοµή του µαθήµατος της Διαχείρισης Κρίσεων περιλαµβάνει τρία στάδια 
σχεδιασµού. Τις ενέργειες πριν την κρίση, τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και τη λήξη της κρίσης. 
Στο πρώτο στάδιο, στις ενέργειες πριν από την κρίση εξετάζεται το διεθνές 
αλλά και το τοπικό περιβάλλον, ώστε να κατανοηθούν οι έντονες 
συγκρούσεις που προκύπτουν καθηµερινά και ορίζεται η δυναµική της 
κρίσης, η οποία περιλαµβάνει σχετική κλίµακα περιστατικών καθώς και την 
κλίµακα των κρίσεων. Επίσης εξηγείται η σηµασία της σωστής 
προετοιµασίας, η ανάπτυξη οµάδας Διαχείρισης Κρίσεων, η κατανόηση του 
περιβάλλοντος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας καθώς και τα 
χαρακτηριστικά της Κοινής Γνώµης.
Στο δεύτερο στάδιο αναλύονται οι πρώτες ώρες χειρισµού, η αξιολόγηση της 
απειλής αλλά και του κινδύνου, η διαχείριση του κοινού που επηρεάζεται από 
την κρίση και η αποτελεσµατική επικοινωνία µε τα ΜΜΕ.
Τέλος, εξηγείται η σηµασία της λήξης κάθε κρίσης και η αξιολόγηση των 
χειρισµών.
Στη διάρκεια του µαθήµατος αναλύονται και ανάλογα case studies.
Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε άσκηση προσοµοίωσης βασισµένη σε πιθανό 
σενάριο. Blog µαθήµατος http://crisisandresponsibility.blogspot.gr/

http://www.kcnn.org/images/uploads/Journalism_20.pdf
http://www.kcnn.org/images/uploads/Journalism_20.pdf
http://www.kcnn.org/images/uploads/Journalism_20.pdf
http://www.kcnn.org/images/uploads/Journalism_20.pdf
http://crisisandresponsibility.blogspot.gr/
http://crisisandresponsibility.blogspot.gr/


Εργαστήριο Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων VIII | Δήµητρα 
Ιορδάνογλου

Αναπτύσσοντας νέους ηγέτες: Νέες δεξιότητες για το σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον
Διδάσκουσα: Δήµητρα Ιορδάνογλου

Σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα και υψηλές απαιτήσεις και πιέσεις, οι νέοι εργαζόµενοι 
χρειάζεται να προετοιµαστούν κατάλληλα ώστε, όχι µόνο να αντιµετωπίσουν 
τις προκλήσεις που έρχονται, αλλά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής 
στους χώρους εργασίας. 
Το εργαστηριακό αυτό µάθηµα στοχεύει να γίνει µία κυψέλη 
δηµιουργικότητας και καινοτοµίας που θα προετοιµάσει τους αυριανούς 
ηγέτες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ικανότητες αυτοελέγχου, 
επικοινωνίας, διαχείρισης στρες και χρόνου, λήψης αποφάσεων, διαχείρισης 
συγκρούσεων και συνεργασίας σε οµάδες (πραγµατικές ή εικονικές).
Η µεθοδολογία του µαθήµατος βασίζεται στις αρχές της βιωµατικής 
µάθησης και περιλαµβάνει, ασκήσεις ατοµικές και οµαδικές για την 
συνειδητοποίηση συναισθηµάτων, σκέψεων και συµπεριφορών 
ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης, βιωµατικές δραστηριότητες για την 
εξάσκηση στις επιθυµητές συµπεριφορές και παιχνίδια ρόλων µέσα από τα 
οποία οι φοιτητές/τριες µαθαίνουν τρόπους να επικοινωνούν ανοιχτά και 
ξεκάθαρα ώστε να εργάζονται και να συνεργάζονται πιο αποτελεσµατικά.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων µε βάση τα 
ευρήµατα των ερευνών για τον εγκέφαλο και την εφαρµογή τους στην 
ανθρώπινη συµπεριφορά όπως µελετώνται από το νέο επιστηµονικό πεδίο 
της νευροηγεσίας. 

Ολοκληρωµένη επικοινωνία (integrated communication) και δηµόσιες 
σχέσεις
Συνεργάτης: Γιώργος Φλέσσας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, Civitas

Στο πρώτο τµήµα του µαθήµατος εξηγούνται αναλυτικά οι ορισµοί των 
λειτουργιών της ολοκληρωµένης επικοινωνίας (above the line, below the line 
& through the line communication) και των δηµοσίων σχέσεων. Γίνεται 
επίσης συγκριτική παρουσίαση των παραπάνω στο ευρωπαϊκό και ελληνικό 
περιβάλλον. Στη συνέχεια αναλύεται η αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωµένου 
προγράµµατος επικοινωνίας, η µεθοδολογία, οι στόχοι, η στρατηγική, τα 
µηνύµατα, οι ενδεικτικές ενέργειες και οι επιµέρους τακτικές υλοποίησης 
του, σε offline και σε digital περιβάλλον.

Στο δεύτερο τµήµα των παραδόσεων παρουσιάζονται αναλυτικά 
παραδείγµατα και case studies ολοκληρωµένων εκστρατειών επικοινωνίας 
και δηµοσίων σχέσεων σε εταιρικό (corporate), σε brand και CSR επίπεδο.
Στο τρίτο τµήµα των παραδόσεων δίνονται πρακτικές ασκήσεις – 
προβλήµατα στους φοιτητές, τα οποία αφού µελετηθούν παρουσιάζονται και 
αξιολογούνται.
Στο τέταρτο τµήµα, περιγράφονται η δοµή και η λειτουργία των εταιριών 
επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων και των τµηµάτων της επικοινωνίας των 
µεγάλων εταιριών. Ακόµη, παρουσιάζονται τα προσόντα και οι δεξιότητες 
που πρέπει να έχουν τα σύγχρονα στελέχη της επικοινωνίας. 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού συµµετέχει στην πράξη 
«Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστηµίου», και συνεργάζεται µε 
επιχειρήσεις/φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την 
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του. Αντικείµενο της 
Πρακτικής Άσκησης είναι η µαθητεία τους σε θεµατικές ενότητες 
σχετικές µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους.
 Το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης (που συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από 
Εθνικούς Πόρους), απευθύνεται στους φοιτητές του Τµήµατος που 
έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ εξάµηνα σπουδών τους και επιθυµούν να 
εργασθούν σε φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το Τµήµα 
(εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαφηµιστικές 
εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, πολιτιστικά τµήµατα των Δήµων, κ.ά.) 
αποκτώντας έτσι και την ανάλογη εµπειρία. Έχει διάρκεια τριών 
µηνών και για τους συµµετέχοντες προβλέπεται αµοιβή. 
 Το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι υποχρεωτικό. 
Περιλαµβάνεται στα µαθήµατα επιλογής του Η’ Εξαµήνου όλων των 
κατευθύνσεων και όσοι συµµετάσχουν, εφόσον εν τω µεταξύ δεν 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δεν βαθµολογούνται, αλλά 
πιστώνονται µε 3 διδακτικές µονάδες.
 Η περίοδος εφαρµογής του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης 
εξαρτάται από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Παιδείας. Η πρακτική 
άσκηση που εγκρίθηκε από το Υπουργείο αφορά τη διετία 2010-2012 
µε δυνατότητα παράτασης του προγράµµατος έως το 2015. 



Συνεργαζόµενοι φορείς ανά κατεύθυνση σπουδών

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΤ Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Μουσείο Ελληνικής 
 Λαϊκής Τέχνης

Δορυφορική ΕΡΤ Action Aid Μουσείο Γουλανδρή Κυκλαδικής 
Τέχνης

Τα Νέα Ινστιτούτο Επικοινωνίας Eκδόσεις Καλειδοσκόπιο
Το Βήµα online Civitas Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Θεσσαλονίκης
Αθηνόραµα Advocate Κινηµατογραφική Εταιρεία Διανοµής 

ODEON
ΣΚΑΙ Ραδιόφωνο-Τηλεόραση Diageo Παιδικό Μουσείο
Αθήνα 9.84 Eurobank Αθηνόραµα
Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα Mellon Περιοδικό Σινεµά
Star Channel Universal Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 
Εκποµπή «Πρωταγωνιστές» Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών
Ραδιοφωνικός σταθµός Flash Creative Εθνική Πινακοθήκη
Ίδρυµα της Βουλής Focus Υπουργείο Εξωτερικών 

Διεύθυνση Μορφωτικών και 
Πολιτιστικών Υποθέσεων

Εφηµερίδα Καθηµερινή Olympic DDB Υπουργείο Πολιτισµού, Διεύθυνση 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισµού και 
Εκπαίδευσης

Μellon
Αdidas.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισµού και 
Εκπαίδευσης

National Geographic ΚΕΘΕΑ Ελληνικό Φεστιβάλ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Tο Πάντειο Πανεπιστήµιο συµµετέχει στο πρόγραµµα ανταλλαγής 
φοιτητών της Ε.Ε. Erasmus από το 1987 µε µετακινήσεις 
σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού. Πρόσφατα η ένταξη του 
Παντείου Πανεπιστηµίου στον Εκτεταµένο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστηµιακό Χάρτη Έρασµος (Extended European Erasmus 
University Charter) απέδωσε τη δυνατότητα στο Πανεπιστήµιο µας να 
δρα περαιτέρω και σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης και 
επιµόρφωσης, εκτός της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, 
εξασφαλίζοντας, µετά από αξιολόγηση, την συνέχιση της συνεργασίας 
του Παντείου µε ιδρύµατα και επιχειρήσεις του εξωτερικού για τα έτη 
2007-2013.
 Το πρόγραµµα παρέχει οικονοµική ενίσχυση στους 
µετακινούµενους φοιτητές µε σκοπό την κάλυψη µέρους των 
πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές σε ένα άλλο 
κράτος όπως είναι τα έξοδα ταξιδιού, τα έξοδα γλωσσικής 
προετοιµασίας στη χώρα υποδοχής, οι επιπλέον δαπάνες λόγω 
διαφοράς κόστους ζωής, οι πρόσθετες δαπάνες λόγω διαφορετικών 
συνθηκών σπουδών. Τα χορηγούµενα ποσά διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα. Η οικονοµική ενίσχυση δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής 
υποτροφίας δανείου ή ενίσχυσης. Φοιτητές που έχουν λάβει 
οικονοµική ενίσχυση για κινητικότητα σε ένα άλλο Πανεπιστήµιο από 
το Πρόγραµµα LLP/ERA-STUDIES έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
επιπλέον και οικονοµική ενίσχυση για πρακτική άσκηση από το 
Πρόγραµµα LLP/ERA-PLACEMENTS.




