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Δ Η  Α Γ Ω Γ Ζ 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη ην δεχηεξν θαη «λεφηεξν» Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο, 

εηδηθεπκέλν ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ηδξχζεθε κε ην ΠΓ 147/10-4-1990 θαη 

είλαη ε κεηεμέιημε ηεο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε γηα 

πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 1957–58. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο έρεη ζήκεξα ηέζζεξεηο 

ρνιέο κε νθηψ Σκήκαηα. 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (ΒΑ) αλήθεη ζηε ρνιή 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, είλαη δηεπηζηεκνληθφ Σκήκα, ηδξχζεθε κε ην ΠΓ 

363/20-9-1996 θαη δέρηεθε ηηο πξψηεο θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ηνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1998. Ο 

ηξφπνο εηζαγσγήο θαη ν αξηζκφο ησλ θαη' έηνο εηζαρζεηζψλ/θηέσλ θνηηεηξηψλ/ψλ νξίδεηαη κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν Σκήκα, ζχκθσλα κε ην 

ηδξπηηθφ ηνπ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (άξζξν 1), έρεη σο θχξηα απνζηνιή «λα θαιιηεξγεί θαη λα 

πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη λα αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ Διιάδα.» 

Με ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 88/2013 (ΦΔΚ 129/5-6-2013 η. Α΄) ην Σκήκα ζπγρσλεχζεθε κε ην Σκήκα 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ (Φιψξηλαο) ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε έλα εληαίν Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο θαη κε ην άξζξν 

42 παξ. 1 ηνπ Ν. 4521 (ΦΔΚ 38/2-3-2018 η. Α΄) «ην Σκήκα ιεηηνπξγεί απφ ηε ζχζηαζή ηνπ κε ηηο 

εμήο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α) Βαιθαληθψλ πνπδψλ, β) ιαβηθψλ πνπδψλ θαη γ) Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ. Σν Σκήκα, απνλέκεη εληαίν πηπρίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αλσηέξσ επηκέξνπο 

θαηεπζχλζεηο.» Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ. 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2017–18 ν αξηζκφο ησλ εηζαρζεηζψλ/θηέσλ είλαη 185 (θαη 12% επηπιένλ κε 

θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ΑΔΗ, ΣΔΗ θαη ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θνίηεζεο). 
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Γ Δ Ν Η Κ Α 

Γηδαζθαιία/έξεπλα 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ππνρξεσηηθά, ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη επηινγήο) είλαη 

νξγαλσκέλε ζε εμακεληαία βάζε. Σν ζχλνιν ησλ εμακήλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ είλαη 

νθηψ, δηαθξίλνληαη ζε ρεηκεξηλά θαη εαξηλά θαη ρσξίδνληαη ζε δχν θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο (Α΄ 

θαη Β΄ εμάκελν) είλαη θνηλφο γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ελψ ν δεχηεξνο θχθινο (απφ Γ΄ 

έσο θαη Ζ΄ εμάκελν) κνηξάδεηαη ζε δχν εηδηθεύζεηο: α) Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

θαη β) Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο. Οη ηξεηο θαηεπζύλζεηο ζπνπδώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ηδξπηηθφ ΠΓ 363/20-9-1996 θαη κε ην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Ν. 4521 (ΦΔΚ 

38/2-3-2018 η. Α΄) είλαη: 1) Καηεύζπλζε Βαιθαληθώλ πνπδώλ, 2) Καηεύζπλζε ιαβηθώλ 

πνπδώλ θαη 3) Καηεύζπλζε Αλαηνιηθώλ πνπδώλ. Ζ Καηεχζπλζε πνπδψλ μεθηλά ζην Δ΄ 

εμάκελν ζπνπδψλ ζχκθσλα κε επηινγή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ (βι. παξαθάησ) θαη είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο, ζηελ νπνία εληάρζεθαλ κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξψην εμάκελν. Ζ εθπφλεζε 

πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη κπνξνχλ λα ηελ επηιέμνπλ 

κε ηελ έλαξμε ηνπ Ε΄ εμακήλνπ ή θαη αξγφηεξα (βι. αλαιπηηθά παξαθάησ). 

Σν δηδαθηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ, φπσο παξαδφζεηο θαη 

θξνληηζηήξηα, θαη πην θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη βίληεν. 

Γηα θάζε κάζεκα παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ δηθηπαθέο ππεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο (COMPUS), κε πξφζβαζε ζε νξγαλσκέλν (ειεθηξνληθφ) βνεζεηηθφ πιηθφ 

(παξαδφζεηο δηδαζθνπζψλ/φλησλ, αζθήζεηο, βηβιηνγξαθία θηι.). Σν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Σκήκαηνο δηεπθνιχλεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηελ πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

πιεξνθφξεζε θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

Σν Σκήκα είλαη εληαγκέλν ζην πξφγξακκα αληαιιαγψλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ θαη θνηηεηξηψλ/ψλ 

ERASMUS+ κε Παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξίαο, Βνπιγαξίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, Κξναηίαο, 

Ληζνπαλίαο, Οπγγαξίαο, Πνισλίαο, Ρνπκαλίαο, ινβαθίαο, ινβελίαο, Σνπξθίαο, Σζερίαο θαη 

Φηιαλδίαο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, θνηηήηξηεο/εηέο πξνεξρφκελεο/νη απφ ηα 

Παλεπηζηήκηα απηά κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Σκήκα ζεηξά καζεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Δπίζεο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηφο καο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ Σκήκαηα απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγψλ γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα γηα έλα ή δχν εμάκελα πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ 

γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Οη αληαιιαγέο θαιχπηνπλ θαη ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Οη θνηηήηξηεο/εηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κειψλ 

ΓΔΠ. Δπίζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο πνπ δηνξγαλψλεη ην 

Σκήκα ζε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη (έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ΠΓΓΜ, εξβία, Βνπιγαξία, Σνπξθία, Αίγππην, Αιβαλία θηι.) θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ζπλέδξηα, εκεξίδεο ή δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ή 

ζπλδηνξγαλψλνληαη απφ ην Σκήκα. 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Οη απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζε 

Σκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ δχν απηνρξεκαηνδνηνχκελα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: 

1. ΠΜ κε ηίηιν Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο ύγρξνλεο Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ην νπνίν απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008–09 πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

θνίηεζεο ζε 30 θνηηήηξηεο/εηέο θαη' έηνο, είλαη αγγιφθσλν, δηάξθεηαο ηξηψλ εμακήλσλ (δχν 
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εμάκελα ζπνπδψλ θαη έλα γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο). Σν ΠΜ δηαηεξεί 

ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Bamberg ηεο Γεξκαλίαο ζην πιαίζην ελφο "Double Master's 

Degree", ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θνηηήηξηεο/εηέο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην. 

2. ΠΜ ζηελ Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκό ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε, ην νπνίν απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015–16 πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο ζε 30 

θνηηήηξηεο/εηέο θαη' έηνο, δηάξθεηαο ηξηψλ εμακήλσλ (δχν εμάκελα ζπνπδψλ θαη έλα γηα ηελ 

εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο). Σo ΠΜ έρεη ππνγξάςεη απφ ην 2009 κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε 

ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα University of Graz, University Babes-Boyal, University of Lublijana, 

Sofia University, University of Zagreb, University of Novi Sad θαη University of Resenburg ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Tempus Join-SEE, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

θνηλνχ πνιιαπινχ ΠΜ ζηε γεληθή ζεκαηηθή «Ηζηνξία ηεο ΝΑ Δπξψπεο». 

Δπίζεο, ην Σκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ έρεη αλαιάβεη 

ηε ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εηδηθά γηα ηελ Αλσηάηε Γηαθιαδηθή ρνιή 

Πνιέκνπ απφ ην 2014. 

Σν Σκήκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο ζηηο γλσζηηθνχο πεξηνρέο ησλ εηδηθεχζεσλ πνπ ζεξαπεχνπλ νη δηδάζθνπζεο/νληεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Βεβαίσζε γλψζεο θαη ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

Καηφπηλ αίηεζεο ηεο/ηνπ ελδηαθεξφκελεο/νπ, ρνξεγείηαη αλαιπηηθή βαζκνινγία, ε νπνία βεβαηψλεη 

ηε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Ζ/Τ, εθφζνλ ε/ν θνηηήηξηα/εηήο έρεη εμεηαζηεί κε επηηπρία 

ζε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα: 

 Οηθνλνκεηξία 

 ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ 

 Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ 

 Θέκαηα ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ 

 Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Πξαθηηθή άζθεζε 

Οη θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή άζθεζε επ' 

ακνηβή, δηάξθεηαο ηξηψλ έσο έμη κελψλ ζε θνξέα ή επηρείξεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ πξαθηηθή 

άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ή ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Erasmus+, εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ κε πέληε (5) κνλάδεο ECTS, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Γπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ 

Οη πηπρηνχρεο/νη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθεξχμεηο άιισλ θνξέσλ απφ ηνλ ρψξν θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ. Οη 

εηδηθφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξνχλ λα ηηο/ηνπο 

νδεγήζνπλ ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα (δηπισκαηηθφ ζψκα, ππνπξγεία, δεκφζηεο 

ππεξεζίεο), ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ. Δπξσπατθή Έλσζε, Παξεπμείληα Σξάπεδα, Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, Οξγαληζκφο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ), ζε κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (π.ρ. Γηεζλήο Ακλεζηία, ΑΡΗ, Praxis θηι.), ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ηξάπεδεο, ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ζε βηβιηνζήθεο θαη κνπζεία, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, θαζψο 
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θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Απφ ην 2007 νη απφθνηηεο/νη κε εηδίθεπζε Οηθνλνκηθά θαη 

Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Ο Τ Γ Ω Ν 

ηφρνη πξνγξάκκαηνο θαη θχθινη ζπνπδψλ 

Σν Σκήκα ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ηνπ ΠΓ έρεη σο θχξηα απνζηνιή λα κειεηά ηηο νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ βαιθαληθψλ, ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ θξαηψλ κε ηελ 

Διιάδα θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ θξαηψλ απηψλ. 

Ζ απνζηνιή απηή πινπνηείηαη κε ηελ αθφινπζε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ: 

ηνλ πξώην θύθιν ζπνπδώλ επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ε απφθηεζε 

άξηηαο γλψζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ θαη αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ησλ επηζηεκψλ πνπ 

ζεξαπεχνληαη. Με ηελ έληαμή ηνπο ζε μέλε γιψζζα θαηά ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, νη 

θνηηήηξηεο/εηέο δεζκεχνληαη γηα ηελ Καηεύζπλζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ε νπνία μεθηλά ζην Δ΄ 

εμάκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηνλ δεχηεξν θχθιν νη ζπνπδέο γίλνληαη πην εθαξκνζκέλεο. 

ηνλ δεύηεξν θύθιν ζπνπδώλ (ζην Γ΄ εμάκελν) νη θνηηήηξηεο/εηέο επηιέγνπλ κία απφ ηηο δχν 

Δηδηθεύζεηο πνπ πξνζθέξνληαη: 

 Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο ή  

 Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

Δηδηθεχζεηο 

ην Γ΄ εμάκελν νη θνηηήηξηεο/εηέο επηιέγνπλ ηελ εηδίθεπζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, θαζνξίδνληαο 

έηζη ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο. 

Ζ εηδίθεπζε Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηηο/ζηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο λα ζπνπδάζνπλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ βαιθαληθψλ, 

ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ ρσξψλ. ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ηηο 

νηθνλνκίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε απφθηεζε αξηηφηεηαο γλψζεσλ ζηα βαζηθά ελλνηνινγηθά θαη 

αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηνλ δεχηεξν θχθιν νη 

ζπνπδέο γίλνληαη πην εθαξκνζκέλεο εζηηάδνληαο πάληνηε ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν. Γηα ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

γλψζεο γηα ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή καζεκάησλ θαη απφ άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα. Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα εθπαηδεχζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, απνθηψληαο έλα θαιφ ππφβαζξν φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ 

ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη λα κπνξνχλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

Ζ εηδίθεπζε Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο εμνηθεηψλεη ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο κε ηε κεζνδνινγία ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπσο θαη κε ην 

ηζηνξηθφ/πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ ππφ εμέηαζε θνηλσληψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα δίδεηαη έκθαζε ζηε δπλακηθή ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζηε κειέηε ηδηαηηέξσλ δεηεκάησλ, φπσο ε αζθάιεηα θαη νη 

ζρέζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζηα δεηήκαηα θνηλσληθήο/εζληθήο 

ζπγθξφηεζεο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ εζλψλ 

θξαηψλ, ησλ εζληθψλ/εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ηεο πεξηνρήο. Σν πξφγξακκα είλαη 

ζρεδηαζκέλν λα εθπαηδεχζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζε νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

θαη λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (κε 

ηδηαίηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Δζληθή ρνιή 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο). 
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Καηεπζχλζεηο 

ην Δ΄ εμάκελν μεθηλά ε Καηεχζπλζε πνπδψλ βάζεη ηεο επηινγήο ηεο γιψζζαο πνπ ήδε έρεη γίλεη 

απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο. 

Οη Καηεπζχλζεηο πνπδψλ, ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ΠΓ ηνπ Σκήκαηνο, είλαη νη ηξεηο παξαθάησ 

θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο εμήο γιψζζεο: 

1. Βαιθαληθώλ πνπδώλ: βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ζεξβνθξναηηθή 

2. ιαβηθώλ πνπδώλ: ξσζηθή, βνπιγαξηθή, ζεξβνθξναηηθή 

3. Αλαηνιηθώλ πνπδώλ: ηνπξθηθή 

χκθσλα κε ηε γιψζζα πνπ αθνινπζνχλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο επηιέγνπλ ή εληάζζνληαη ζε 

θαηεχζπλζε ζπνπδψλ. 

Με βνπιγαξηθή γιψζζα επηιέγνπλ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ πνπδψλ. 

Με ξνπκαληθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ πνπδψλ. 

Με ξσζηθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε ιαβηθψλ πνπδψλ. 

Με ζεξβνθξναηηθή γιψζζα επηιέγνπλ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ πνπδψλ. 

Με ηνπξθηθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. 

Γιψζζεο 

Σα καζήκαηα γισζζψλ ζην Σκήκα ΒΑ απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ. Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ πέληε γισζζψλ 

(βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ξσζηθή, ζεξβνθξναηηθή, ηνπξθηθή) ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Ζ/ν θνηηήηξηα/εηήο δειψλεη ηελ επηινγή ηεο/ηνπ σο πξνο ηε 

γιψζζα κε ζεηξά πξνηίκεζεο κεηαμχ ησλ 5 πξνζθεξνκέλσλ θαη εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

γιψζζα κε θξηηήξηα ηε ζεηξά επηηπρίαο ηεο/ηνπ ζην Σκήκα, αλά θαηεγνξία, θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζήο ηεο/ηνπ. ηε γιψζζα πνπ ζα εληαρζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο παξακέλνπλ θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, επί ηέζζεξα έηε, θαη παξαθνινπζνχλ εληαηηθά καζήκαηα 4 σξψλ 

εβδνκαδηαίσο. Ζ παξαθνινχζεζε ρσξίδεηαη ζε νθηψ «θχθινπο» καζεκάησλ, αληίζηνηρνπο κε ηα 

νθηψ εμάκελα ησλ ζπνπδψλ, θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα γιψζζαο ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ηνπ επνκέλνπ. 

ηηο γιψζζεο επηδηψθεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αξηηφηεξε γλψζε ηεο γιψζζαο απφ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο. Μεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε, φρη κφλν λα ζπλελλννχληαη άλεηα ζηε γιψζζα πνπ δηδάρζεθαλ, αιιά θαη λα έρνπλ άξηην 

γξαπηφ ιφγν, λα δηαβάδνπλ κε άλεζε επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά πνλήκαηα, θαζψο θαη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ νξνινγία ηεο εηδίθεπζεο, ηελ νπνία έρνπλ επηιέμεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηα 

ηειεπηαία δπν εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηα καζήκαηα γισζζψλ εμεηδηθεχνληαη θαη δίδεηαη 

έκθαζε ζηελ νξνινγία ηεο αληίζηνηρεο εηδίθεπζεο κε επηθεληξσκέλε κειέηε θεηκέλσλ θαη 

ζπδήηεζε πάλσ ζε απηά. 

Πέξα απφ ηα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ππνρξεσηηθά καζήκαηα γιψζζαο, νη θνηηήηξηεο/εηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, απφ ην πέκπην εμάκελν θαη κεηά, λα επηιέμνπλ θαη δεχηεξε μέλε γιψζζα. Ζ δεχηεξε 

γιψζζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα επηινγήο, ζηα νπνία ε/ν θνηηήηξηα/εηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα εμεηαζηεί. Πξνζθέξνληαη ε αξαβηθή θαη ε αιβαληθή γιψζζα. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην 

λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ «δεχηεξσλ γισζζψλ» πνπ 

δχλαηαη λα επηιέμεη ε/ν θνηηήηξηα/εηήο. Ζ δηεηήο παξαθνινχζεζε ησλ «δεχηεξσλ» γισζζψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ εθάζηνηε γιψζζα. 

Δπηδηψθεηαη νη θνηηήηξηεο/εηέο λα είλαη ζε ζέζε, κεηά απφ ηέζζεξα εμάκελα ηεηξάσξσλ 

καζεκάησλ ηεο «δεχηεξεο» γιψζζαο πνπ έρνπλ επηιέμεη, λα δηαβάδνπλ απιά θείκελα θαη λα 
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ζπλελλννχληαη ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν κε άλεζε. 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ έρεη ιεθζεί ππφςε—γηα φζεο 

γιψζζεο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα—ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο πνπ έρεη νξίζεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ γισζζψλ, κε πξσηνβνπιία ησλ θαζεγεηψλ 

μέλσλ γισζζψλ ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ην Σκήκα, δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο απνζηνιέο 

εθκάζεζεο γιψζζαο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Μέρξη ζήκεξα νκάδεο θνηηεηξηψλ/ψλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη εληαηηθά ζεξηλά καζήκαηα γιψζζαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Παλεπηζηήκηα ζηε 

Ρσζία, Σνπξθία, εξβία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, έρνληαο θαη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ γηα 

πηζηνπνίεζε, ελψ απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ ζε ζέζε λα θνηηήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθά 

καζήκαηα ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο. 

Πηπρηαθή εξγαζία 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη κπνξνχλ λα ηελ 

επηιέμνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ Ε΄ εμακήλνπ ή θαη αξγφηεξα, έρεη ζπληειεζηή 2 θαη απνδίδεη ζηε/ζηνλ 

θνηηήηξηα/εηή νθηψ (8) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη δέθα (10) κνλάδεο ECTS. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάιεςε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε/ν θνηηήηξηα/εηήο λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα κηζά 

καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ (24 καζήκαηα) θαη λα έρεη ππνβάιεη δχν 

ηνπιάρηζηνλ γξαπηέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ. Ζ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν εμάκελα, παξαδίδεηαη γηα βαζκνιφγεζε ζηελ/ζηνλ 

επηβιέπνπζα/νληα θαη ηε/ηνλ ζπλεπηβιέπνπζα/νληα θαζεγήηξηα/εηή ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαη, εθφζνλ νινθιεξσζεί επηηπρψο, απαιιάζζεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή απφ 

δχν καζήκαηα επηινγήο. 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα ΠΠ 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θάζε καζήκαηνο ηνπ ΠΠ ή επηκέξνπο καζεζηαθνχ θαζήθνληνο 

εμεηδηθεχνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πεξηγξάκκαηα, δηακνξθνχκελα ζην πιαίζην ησλ 

επξχηεξσλ εηδηθεχζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελ γέλεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πάλησο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

Δπίπεδν 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη θνηηήηξηεο/εηέο ζα είλαη ζε 

ζέζε, κεηαμχ άιισλ, λα: 

Γλώζε 

 γλσξίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ βαιθαληθψλ, 

ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ θξαηψλ, κε επηκέξνπο έκθαζε αλαιφγσο πξνο ηελ 

εηδίθεπζε θαη θαηεχζπλζή ηνπο 

 γλσξίδνπλ ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ σο άλσ θξαηψλ 

αλαιφγσο πξνο ηε γισζζηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο 

 γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ελλνηνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο επηζηεκνληθήο 

ηνπο εηδίθεπζεο 

 γλσξίδνπλ άξηηα ηε γιψζζα έληαμήο ηνπο 

 έρνπλ βαζηθή γλώζε ηεο/ησλ «δεχηεξεο/σλ γιψζζαο/γισζζψλ» επηινγήο ηνπο 

 νξίδνπλ κε ζεσξεηηθή άλεζε ηηο θεληξηθέο έλλνηεο θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ 

 πεξηγξάθνπλ κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ην πεξηερφκελν ησλ σο άλσ 

ελλνηψλ θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

 αλαγλσξίδνπλ ηα θεληξηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ πην ζχλζεηα 

δεηήκαηα, νξηζκνχο θηι. 
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 θαηεγνξηνπνηνύλ επηκέξνπο καζεζηαθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ηηο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ 

 πξνζεγγίδνπλ κε δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν ζχγρξνλα δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο πεξηνρήο 

 δηαβάδνπλ ζχλζεηα θαη δχζθνια επηζηεκνληθά θείκελα ζπλαθή κε ηα 

επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα 

 γξάθνπλ βαζηθά θείκελα κηθξήο έθηαζεο κε ηξφπν επηζηεκνληθφ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο 

Καηαλόεζε 

 θαηαλννύλ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δηαθφξσλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ κε έκθαζε ζε φζα ζεξαπεχνληαη ζην αληηθείκελν ηεο 

εηδίθεπζήο ηνπο 

 εξκελεύνπλ δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο πεξηνρήο ηεο 

θαηεχζπλζήο ηνπο 

 αλαγλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

πνπ ηίζεληαη απφ κηα ζεηξά ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. επξσπατθή 

πξννπηηθή/έληαμε, κεηάβαζε, πξνζθπγηθέο ξνέο θηι.) 

 ζπδεηνύλ θξηηηθά θάζε δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε ησλ ππφ εμέηαζε 

πεξηνρψλ, κε εηδηθφηεξε έκθαζε ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο εηδίθεπζήο ηνπο 

 εμεγνύλ ηηο βαζχηεξεο αηηίεο, ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζχγρξνλσλ 

εμειίμεσλ ζηηο ππφ εμέηαζε πεξηνρέο 

Δθαξκνγή 

 εθαξκόδνπλ ηα ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεο εηδίθεπζήο ηνπο 

 επηιέγνπλ θαη αλαπηύζζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο αλάιπζεο θαηά πεξίπησζε 

 γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ εμέηαζε πεξηνρψλ 

 ζπλδένπλ δεηήκαηα, ζηνηρεία, εκπεηξηθά δεδνκέλα κε ηα ζεσξεηηθά θαη 

αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο εηδίθεπζήο ηνπο 

 επηδεηθλύνπλ αθαδεκατθφ ήζνο θαη αλαιπηηθή/θξηηηθή ελάξγεηα θαηά ηελ 

έξεπλα 

 ζπλελλννύληαη άλεηα ζηε γιψζζα ηεο έληαμήο ηνπο 

 εθθξάδνληαη άξηηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζηε γιψζζα ηεο έληαμήο ηνπ 

 δηαβάδνπλ κε άλεζε επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά πνλήκαηα ζηε γιψζζα ηεο 

έληαμήο ηνπο 

 είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νξνινγία ηεο εηδίθεπζήο ηνπο ζηε γιψζζα ηεο 

έληαμήο ηνπο 

 δηαβάδνπλ απιά θείκελα ζηε/ζηηο «δεχηεξε/εο γιψζζα/εο» επηινγήο ηνπο 

 ζπλελλννύληαη κε άλεζε ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν ζηε/ζηηο «δεχηεξε/εο 

γιψζζα/εο» επηινγήο ηνπο 

Αλάιπζε 

 αλαιύνπλ ζε βάζνο θαη θξηηηθή πξνδηάζεζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ζ εμέηαζε 

πεξηνρψλ κε ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεο εηδίθεπζήο 

ηνπο 

 ζπγθξίλνπλ ζρεηηθέο πεξηπησζηνινγίεο, έλλνηεο, ζεκαηηθέο, ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο θηι. 

 θαηεγνξηνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο 

 ζπδεηνύλ αθαδεκατθά ζην πιαίζην ελφο θξηηηθνχ δηαιφγνπ ηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

 πξνζδηνξίδνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο δηαζηάζεηο ησλ ππφ εμέηαζε 

αληηθεηκέλσλ 

 ππνινγίδνπλ πνηνηηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ ππφ εμέηαζε αληηθεηκέλσλ 

ύλζεζε 
 αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, δεηήκαηα ή πξνθιήζεηο πνπ 

άπηνληαη ησλ ππφ εμέηαζε πεξηνρψλ 
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 πξνηείλνπλ ηξφπνπο επίιπζεο ή αληηκεηψπηζεο ησλ σο άλσ πξνβιεκάησλ ή 

πξνθιήζεσλ, θαζψο θαη ηξφπνπο θξηηηθήο (αλα)ζεψξεζήο ηνπο 

 ζπλζέηνπλ δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά ηελ επηκέξνπο γλψζε  

 ελζσκαηώλνπλ βαζηθέο έλλνηεο ζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο 

 ζπλνςίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη έξεπλάο ηνπο 

 ζπλδένπλ επαγσγηθά επηκέξνπο αλαιπηηθά ζηνηρεία 

 νξγαλώλνπλ βαζηθέο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πινπνίεζήο 

ηνπο κε ηξφπν ξεαιηζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ 

Αμηνιόγεζε 

 ππνινγίδνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο θξηηηθήο ηνπο 

αλάιπζεο 

 αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαιπηηθψλ ηνπο εξγαιείσλ 

 απνηηκνύλ ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ησλ ππφ 

εμέηαζε δεηεκάησλ, πεξηπησζηνινγίαο θηι. 

 ζπλνςίδνπλ θξηηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ηφζν ηα δεδνκέλα ηεο 

κειέηεο/αλάιπζήο ηνπο φζν ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζε φια ηα επίπεδα (γλσζηηθφ, αληηιεπηηθφ, εθαξκνζηηθφ, 

αλαιπηηθφ, ζπλζεηηθφ). 
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Σ Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Ο Τ Γ Ω Ν    Σ Ζ Ν   Π Ρ Α Ξ Ζ 

Σν αθαδεκατθφ εμάκελν δηαξθεί δεθαηξείο εβδνκάδεο θαη φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη 

ηεηξάσξα αλά εβδνκάδα κε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη πέληε (5) κνλάδεο ECTS. 

Ζ επηινγή κίαο απφ ηηο 5 πξνζθεξφκελεο μέλεο γιψζζεο είλαη ππνρξεσηηθή (καζήκαηα ΤΔ). Με 

ηελ εγγξαθή ζην Α΄ εμάκελν, νη θνηηήηξηεο/εηέο δειψλνπλ ηελ επηινγή ηνπο σο πξνο ηε γιψζζα κε 

ζεηξά πξνηίκεζεο. Ζ δήισζε γίλεηαη απνδεθηή βάζεη θξηηεξίσλ (βι. παξαπάλσ). Ζ έληαμε ζηε 

γιψζζα απηή είλαη δεζκεπηηθή γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα καζήκαηα μέλεο 

γιψζζαο απνηεινχλ «αιπζίδα» γηα ηα ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 

εμεηάζεηο πξνυπνζέηεη επηηπρή εμέηαζε ζην πξνεγνχκελν έηνο. 

Ζ δεχηεξε μέλε γιψζζα (αξαβηθή, αιβαληθή) είλαη ειεχζεξε επηινγή, εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη 

θνηηήηξηεο/εηέο, κε ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ έηνπο θαη πξνζθέξεηαη γηα ηέζζεξα εμάκελα (Δ΄, Σ΄, Ε΄ 

θαη Ζ΄ εμάκελν). 

Δπηπιένλ, απφ ην Δ΄ εμάκελν θαη κεηά πξνζθέξνληαη απφ ηέζζεξα (4) καζήκαηα αξκεληθήο θαη 

εβξατθήο γιψζζαο. Απηά όκσο είλαη εθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη δελ πξνζκεηξώληαη ζηα 

καζήκαηα γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, νύηε ζηελ εμαγσγή ηνπ βαζκνύ πηπρίνπ. 

Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, ε/ν θνηηήηξηα/εηήο νθείιεη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζε 48 καζήκαηα, 

ζπγθεληξψλνληαο ηνπιάρηζηνλ 240 πηζησηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ην European Credit 

Transferring System, σο εμήο: 

 

ηνλ Α΄ θύθιν ζπνπδώλ (Α΄–Β΄ εμάκελα): 

12 καζήκαηα, απφ ηα νπνία: 

10 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 

2 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

 

ηνλ Β΄ θύθιν ζπνπδώλ (Γ΄–Ζ΄ εμάκελα): 

36 καζήκαηα, απφ ηα νπνία: 

α) Με εηδίθεπζε Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο), 

18 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

12 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, εθφζνλ 

επηιεγεί). 

β) Με εηδίθεπζε Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

22 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

8 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, εθφζνλ 

επηιεγεί). 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Ο Τ Γ Ω Ν   2 0 1 7 – 2 0 1 8 
Καηαλνκή ησλ Τπνρξεσηηθώλ (Τ), Τπνρξεσηηθώλ Δπηινγήο (ΤΔ), Τπνρξεσηηθώλ Δηδίθεπζεο (ΔΣ) θαη Δπηινγήο (Δ) 

 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

1o ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

A΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

 Β΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

Τπνρξεσηηθά (Τ) 

 

Τπνρξεσηηθά (Τ) 

Αξρέο Μηθξννηθνλνκηθήο (2 ρσξηζηά ηκήκαηα): 

Α΄ ηκήκα: . Γειεπάιια θαζεγήηξηα 

 (εληζρ. δηδαζθ. Κ. Κνξσλαίνπ ππ. δηδάθηνξαο) 

Β΄ ηκήκα: Υ. Καξπέηεο αλαπι. θαζεγεηήο 

 (εληζρ. δηδαζθ. Μ. Παληειή ππ. δηδάθηνξαο) 

4 5 
Αξρέο Μαθξννηθνλνκηθήο 

Υ. Καξπέηεο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 

Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηηο Γηεζλείο 

ρέζεηο 

Ν. Μαξαληδίδεο θαζεγεηήο & Κ. Κεληξσηήο θαζεγεηήο 

4 5 

Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία (Αλαηνιηθή, ΝΑ 

Δπξώπε θαη Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο) 

Δ. Γαβξά αλαπι. θαζεγήηξηα 

4 5 

Ηζηνξία ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξώπεο 

Β. Βιαζίδεο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Θεζκνί θαη Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Η. Σδηώλαο θαζεγεηήο (ζπλδηδαζθαιία κε Σκήκα ΟΔ) 
4 5 

Δηζαγσγή ζηελ Αλζξσπνινγία θαη Δζλνγξαθία 
(Δπξώπε, Βαιθάληα, Μεζόγεηνο) 
Η. Μάλνο επίθ. θαζεγεηήο 

4 5 
Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Α. αξξή θαζεγήηξηα 
4 5 

Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ 

Δ. Βνπηπξά θαζεγήηξηα  

(επηθνπξηθά Δ. ηδέξε κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα) 

4 5 

ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ 

Π. Μηραειίδεο επίθ. θαζεγεηήο 

(εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Δ. Γάλεο ΔΓΗΠ) 

4 5 

Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) 

Η/ο θοιηήηπια/ηηήρ καηά ηην εγγπαθή επιλέγει με ζειπά 

πποηίμηζηρ και βάζει ηων μοπίων ειζαγωγήρ ενηάζζεηαι ζε 

μία από ηιρ πένηε παπακάηω πποζθεπόμενερ ξένερ γλώζζερ: 

Σνπξθηθή Γιώζζα I 2 ηκήκ. Κ. Παπνπηζή ΠΓ 407 

Ρσζηθή Γιώζζα I 4 ηκήκ. Λάηλε ΔΔΠ 

εξβηθή Γιώζζα I 2 ηκήκ.: 1
ν
 Μ. Γηέιηηο ΠΓ 407 

  2
ν
 Γ. Μπνξόβαο ΔΔΠ 

Ρνπκαληθή Γιώζζα I Μ. Νηνξάηζη ΠΓ 407 

Βνπιγαξηθή Γιώζζα I . Φηιίπνβα ΔΔΠ 

 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

Σνπξθηθή Γιώζζα IΗ 2 ηκήκ. Κ. Παπνπηζή ΠΓ 407 

Ρσζηθή Γιώζζα IΗ 4 ηκήκ. Γ. Λάηλε ΔΔΠ 

εξβηθή Γιώζζα IΗ 2 ηκήκ.: 1
ν
 Μ. Γηέιηηο ΠΓ 407 

  2
ν
 Γ. Μπνξόβαο ΔΔΠ 

Ρνπκαληθή Γιώζζα IΗ Μ. Νηνξάηζη ΠΓ 407 

Βνπιγαξηθή Γιώζζα IΗ . Φηιίπνβα ΔΔΠ  

 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Δθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πξνζθέξνληαη ηα παξαθάησ καζήκαηα ειιεληθήο γιώζζαο (κε 5 κνλάδεο ECTS θαη ρσξίο λα ππνινγίδνληαη 

γηα ηε ιήςε πηπρίνπ) γηα ηηο/ηνπο εηζαρζείζεο/θηένπο θνηηήηξηεο/εηέο πνπ δελ είλαη θπζηθέο/νί νκηιήηξηεο/εηέο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. 

Greek Language Advanced Level Η 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5  

Greek Language Advanced Level ΗΗ 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 
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Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

2o ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 
Δπηινγή Δηδίθεπζεο 

Ζ/ν θνηηήηξηα/εηήο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Γ΄ εμακήλνπ επηιέγεη θαη εληάζζεηαη ζε κία από ηηο δύν πξνζθεξόκελεο εηδηθεύζεηο 

Γ΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

 Γ΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

Μαθξννηθνλνκηθή 

Φ. ηώθεο θαζεγεηήο 

(εληζρ. δηδαζθ. Γ. Υαηδειακπξηλνύ ππνςήθηα δηδάθηνξαο) 

4 5 

Μηθξννηθνλνκηθή 

Υ. Παπαπαλάγνο θαζεγεηήο 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία . Μπέθαο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο & 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Δ. Γάλεο ΔΓΗΠ) 

4 5 

Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά 

Υ. Παπαπαλάγνο θαζεγεηήο 

(εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Δ. Γάλεο ΔΓΗΠ) 

4 5 
Γηεζλήο Μαθξννηθνλνκηθή 

Γ. Κπξθηιήο θαζεγεηήο & Γ. Μαθξήο θαζεγεηήο 
4 5 

Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία 

Α. Κνπιαθηώηεο αλαπι. θαζεγεηήο 

(εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Δ. Γάλεο ΔΓΗΠ) 

4+ 

2Φ 
5 

Δηζαγσγή ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Α. Κνπιαθηώηεο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 

Γηεζλέο Οηθνλνκηθό Γίθαην θαη Γίθαην Γηεζλώλ 

πλαιιαγώλ 

Η. Σδηώλαο θαζεγεηήο (ζπλδηδαζθαιία κε Σκήκα ΟΔ) 

4 5 
Οηθνλνκηθά θαη Γίθαην  

Α. Καιιηαξέθνπ ιέθηνξαο 
4 5 

Μάξθεηηλγθ 

Α. Παλόπνπινο επίθ. θαζεγεηήο (ζπλδηδ. κε Σκήκα ΟΔ) 
4 5 

Γηεζλέο Δκπόξην  

Υ. Καξπέηεο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

Δζλνγξαθίεο ηνπ Μεηαζνζηαιηζηηθνύ Κόζκνπ 

Δ. Βνπηπξά θαζεγήηξηα 

(επηθνπξηθά Γ. αξηθνύδε κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα) 

4 5 
Δζλνγξαθίεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

Φ. Σζηκπηξίδνπ θαζεγήηξηα 
4 5 

πγθξηηηθή Πνιηηηθή 

Η. Αξκαθόιαο επίθ. θαζεγ. & Γ. Υξεζηίδεο αλαπι. θαζεγ. 
4 5 

Δηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε 

Κ. Κεληξσηήο θαζεγεηήο  
4 5 

ύγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία 

Δ. Γνξδαλάο επίθ. θαζεγ. & Β. Βιαζίδεο επίθ. θαζεγ. 
4 5 

Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην 

Ν. Εάηθνο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 

Γιώζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξώπε 

. Μαπξνγέλε επίθ. θαζεγ. & Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγ. 
4 5 

Σέρλε θαη Πνιηηηζκόο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξώπε 

. Μαπξνγέλε επίθ. θαζεγήηξηα  
4 5 

Ηζιάκ, Απνηθηνθξαηία θαη Δζληθηζκόο 

Β. Βιαζίδεο επίθ. θαζεγεηήο 

(επηθνπξηθά . Γεκεηξηάδεο κεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο) 

4 5 
ύγρξνλε Πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξώπε 

Η Αξκαθόιαο επίθ. θαζεγ. & Γ. Υξεζηίδεο αλαπι. θαζεγ. 
4 5 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 

Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) 

 

Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) 

Σνπξθηθή Γιώζζα IΗΗ 2 ηκήκ. Γ. Μαξθάηε ΠΓ 407 

Ρσζηθή Γιώζζα IΗΗ 4 ηκήκ. Ν. Γαληειίδνπ ΔΔΠ 

εξβηθή Γιώζζα IΗΗ Μ. Γηέιηηο ΠΓ 407 

Ρνπκαληθή Γιώζζα IΗΗ Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγεηήο 

Βνπιγαξηθή Γιώζζα IΗΗ T. Stoyanova επηζθ. θαζεγήηξηα 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

Σνπξθηθή Γιώζζα IV 2 ηκήκ. Γ. Μαξθάηε ΠΓ 407 

Ρσζηθή Γιώζζα ΗV 4 ηκήκ. Ν. Γαληειίδνπ ΔΔΠ 

εξβηθή Γιώζζα IV Μ. Γηέιηηο ΠΓ 407 

Ρνπκαληθή Γιώζζα IV Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγεηήο 

Βνπιγαξηθή Γιώζζα IV T. Stoyanova επηζθ. θαζεγήηξηα 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

Δθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πξνζθέξνληαη ηα παξαθάησ καζήκαηα ειιεληθήο γιώζζαο (κε 5 κνλάδεο ECTS θαη ρσξίο λα ππνινγίδνληαη 

γηα ηε ιήςε πηπρίνπ) γηα ηηο/ηνπο εηζαρζείζεο/θηένπο θνηηήηξηεο/εηέο πνπ δελ είλαη θπζηθέο/νί νκηιήηξηεο/εηέο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. 

Διιεληθή Γιώζζα γηα Πξνρσξεκέλνπο ΗΗΗ 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5  

Διιεληθή Γιώζζα γηα Πξνρσξεκέλνπο ΗV 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 
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3o ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 
Δπηινγή Καηεύζπλζεο ζπνπδώλ 

Ζ/ν θνηηήηξηα/εηήο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Δ΄ εμακήλνπ επηιέγεη θαη εληάζζεηαη 

ζε κία από ηηο ηξεηο πξνζθεξόκελεο θαηεπζύλζεηο ζπνπδώλ, αλάινγα κε ηελ μέλε γιώζζα πνπ αθνινπζεί: 
 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (κε βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ζεξβνθξναηηθή) 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΛΑΒΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (κε βνπιγαξηθή, ξσζηθή, ζεξβνθξναηηθή) 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (κε ηνπξθηθή) 

Δ΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

 Σ΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

Θεσξία Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

Γ. Μαθξήο θαζεγεηήο 
4 5 

Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ 

A. Παλόπνπινο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο 

Γ. Κπξθηιήο θαζεγεηήο 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία Β. Κνύλνπ ππνςήθηα δηδάθηνξαο) 

4 5 

Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή 

. Γειεπάιια θαζεγήηξηα 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία Γ. Κνξσλαίνπ ππνςήθηα δηδάθηνξαο) 

4 5 

Μεηαζνζηαιηζηηθέο Οηθνλνκίεο (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή, ΝΑ 

Δπξώπε) 

Γ. Μαθξήο θαζεγεηήο & Υ. Παπαπαλάγνο θαζεγεηήο 

4+ 

2Φ 
5 

Αγνξέο Κεθαιαίνπ θαη Υξήκαηνο 

Φ. ηώθεο θαζεγεηήο 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία Γ. Αξγπξνύδεο ππνς. δηδάθηνξαο) 

4 5 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

Μ. Νεξαληδίδεο ΠΓ 407 
4 5 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 

Α. αξξή θαζεγήηξηα 
4 5 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

ύγρξνλε Ρσζηθή Ηζηνξία θαη Πνιηηηθή 

Γ. Υξεζηίδεο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 

Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο ησλ ιάβσλ 

Κ. Νηρσξίηεο θαζεγεηήο 
4 5 

Δπξσπατθή Αλζξσπνινγία: Πνιηηηθέο ηνπ Πνιηηηζκνύ 

θαη ηεο Γηαθνξάο  

Η. Μάλνο επίθ. θαζεγεηήο 

4 5 
Πνιηηηθά Καζεζηώηα ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξώπε 

Ν. Μαξαληδίδεο θαζεγεηήο  
4 5 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 

Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) 

 

Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) 

Ρσζηθή Γιώζζα V 4 ηκήκ. Α. Σξαθάδαο ΔΔΠ 

Σνπξθηθή Γιώζζα V 2 ηκήκ. Ν. Ληάδνο ΔΓΗΠ 

εξβηθή Γιώζζα V Γ. Μπνξόβαο ΔΔΠ 

Ρνπκαληθή Γιώζζα V Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγεηήο 

Βνπιγαξηθή Γιώζζα V . Φηιίπνβα ΔΔΠ 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

Ρσζηθή Γιώζζα VI 4 ηκήκ. Α. Σξαθάδαο ΔΔΠ 

Σνπξθηθή Γιώζζα VI 2 ηκήκ. Ν. Ληάδνο ΔΓΗΠ 

εξβηθή Γιώζζα VI Γ. Μπνξόβαο ΔΔΠ 

Ρνπκαληθή Γιώζζα VI Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγεηήο 

Βνπιγαξηθή Γιώζζα VI . Φηιίπνβα ΔΔΠ 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

Ξέλεο γιώζζεο επηινγήο (Δ) Ξέλεο γιώζζεο επηινγήο (Δ) 

Αιβαληθή Γιώζζα I Μ. Νηνξάηζη ΠΓ 407 4 5 Αιβαληθή Γιώζζα IΗ Μ. Νηνξάηζη ΠΓ 407 4 5 

Αξαβηθή Γιώζζα I Π. Κνπξγηώηεο ΠΓ 407 4 5 Αξαβηθή Γιώζζα IΗ Π. Κνπξγηώηεο ΠΓ 407 4 5 

Αξκεληθή Γιώζζα I (σο επηπιένλ κάζεκα) 

Λ. αρζαληεγηάλ δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
  

Αξκεληθή Γιώζζα IΗ (σο επηπιένλ κάζεκα) 

Λ αρζαληεγηάλ δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
  

Δβξατθή Γιώζζα I (σο επηπιένλ κάζεκα)  

M. Naftaly δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
  

Δβξατθή Γιώζζα IΗ (σο επηπιένλ κάζεκα) 

M. Naftaly δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
  

ΠΟΤΓΩΝ  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (Δ) 

- Οι θοιηήηπιερ/ηηέρ με ειδίκεςζη Οικονομικά και Διεθνείρ Επισειπήζειρ επιλέγοςν ένα (1) μόνο μάθημα επιλογήρ ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ 

δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ. 

- Οι θοιηήηπιερ/ηηέρ με ειδίκεςζη Πολιηικέρ, Κοινωνικέρ και Πολιηιζμικέρ Σποςδέρ επιλέγοςν ηπία (3) μαθήμαηα ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ 

δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ. 

Δ΄ εμάκελν  Σ΄ εμάκελν 

Οηθνλνκηθή - Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία 

Φ. Σζηκπηξίδνπ θαζεγήηξηα 

(επηθνπξηθά Δ. ηδέξε κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα) 

4 5 

 

Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο 

Ν. Μαξαληδίδεο θαζεγεηήο 
4 5 

πγθξηηηθά Οηθνλνκηθά πζηήκαηα (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή 

Δπξώπε θαη Μεζόγεηνο) 

Η. Μαξαγθόο θαζεγεηήο 

4 5 
Ηζηνξία ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο 

Γ. Μαθξήο θαζεγεηήο 
4 5 

Αξρέο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ 

Π. Μηραειίδεο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (e-business) 

Α. Παλόπνπινο επίθ. θαζεγεηήο (ζπληνληζηήο) & Α. αξξή 

θαζεγήηξηα & Π. Μηραειίδεο επίθ. θαζεγεηήο 

4 5 
Δμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Κ. Κεληξσηήο θαζεγεηήο  
4 5 

ύγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία 

Δ. Γνξδαλάο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Υώξνο θαη Πνιηηηζκόο (Βαιθάληα, Αλαηνιηθή Δπξώπε 

θαη Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο) 

Δ. Γαβξά αλαπι. θαζεγήηξηα 

4 5 

Δθαξκνγέο Θεσξίαο Παηγλίσλ ζηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο  

. Γειεπάιια θαζεγήηξηα 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία Κ. Κνξσλαίνπ ππνςήθηα δηδάθηνξαο) 

4 5 

Γηεζλείο ρέζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη Σνπξθία 

Ν. Υξεζηνθήο δηδάζθσλ ΔΠΑ 
4 5 

Πξνζηαζία Μεηνλνηήησλ  

Κ. Σζηηζειίθεο θαζεγεηήο 
4 5 

Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

Ν. Εάηθνο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 

Πνιηηηθή Φηινζνθία 

Γ. Αθξηβνύιεο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: Γύζε θαη Παγθόζκηνο 

Νόηνο 

Α. αξξή θαζεγήηξηα 

4 5 
Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα 

Η. Αξκαθόιαο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Κξάηε θαη Πνιηηηθή ζηνλ Μεηαγηνπγθνζιαβηθό Υώξν 

Η. Αξκαθόιαο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Λνγηζηηθή 

Θ. Καξαγηώξγνο θαζεγεηήο (Σκ ΟΓΔ) (ζπλδηδ. κε Σκ ΟΓΔ) 
4 5 

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκάησλ Πνιηηηθώλ θαη Ννκηθώλ 

Δπηζηεκώλ – Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία 

Μαζεκάησλ Πνιηηηθώλ θαη Ννκηθώλ Δπηζηεκώλ (ΠΟΛ) 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε – Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε 

Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ Πνιηηηθώλ θαη Ννκηθώλ 

Δπηζηεκώλ (ΠΟΛ) 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Γηδαθηηθή ησλ Οηθνλνκηθώλ – Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε 

Γηδαζθαιία Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάησλ (ΟΗΚ) 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε – Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε 

Γηδαζθαιία Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάησλ (ΟΗΚ) 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Governance, Institutions and Corruption in SE Europe 

and the Balkans (Erasmus +) 

Υ. Παξαζθεπόπνπινο θαζεγεηήο 

4 5 

Nationalism, Identity and Difference in SE Europe: An 

Anthropological Approach (Erasmus+) 

Δεν πποζθέπεηαι για ηο ακαδ. Έηορ 2017–18 

4 5 

Political economy of European integration (Erasmus+) 

Β. Βιάρνο δηδάζθσλ ΔΠΑ 
4 5 

Greek Language Beginners Level Η (Erasmus +) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Beginners Level Η (Erasmus +) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Beginners Level ΗΗ (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Beginners Level ΗΗ (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Intermediate Level Η (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Intermediate Level Η (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Intermediate Level ΗI (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Intermediate Level ΗI (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Advanced Level Η (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Advanced Level Η (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Advanced Level ΗI (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Advanced Level ΗI (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5    
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4o ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Ε΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

 Ζ΄ εμάκελν Ω 

E
C

T
S

 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

Δθζπγρξνληζκόο θαη Αλάπηπμε ησλ Οηθνλνκηώλ 
(Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξώπε) 

Η. Μαξαγθόο θαζεγεηήο 
4 5 

Γηνίθεζε Γηεζλώλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ξ. Αδάκνγινπ ΠΓ 407  
4 5 

Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδόηεζε 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 
  

Αγνξέο Κεθαιαίνπ θαη Υξήκαηνο 

Φ. ηώθεο θαζεγεηήο 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία Γ. Αξγπξνύδεο ππνς. δηδάθηνξαο) 

4 5 

   
Οηθνλνκηθό Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Η. Σδηώλαο θαζεγεηήο (ζπλδηδαζθαιία κε Σκήκα ΟΔ) 
4 5 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο (ΔΣ) 

Γεκόζηα Πνιηηηθή θαη Γεκόζηα Γηνίθεζε (Κεληξηθή, 

Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξώπε) 

Υ. Παξαζθεπόπνπινο θαζεγεηήο 

4 5 
Θεσξία Γηεζλώλ ρέζεσλ 

Γ. Αθξηβνύιεο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Γηεζλήο Πξνζηαζία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  

Κ. Σζηηζειίθεο θαζεγεηήο 
4 5 

Γεληθέο Αξρέο Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο 

Β. Βιαζίδεο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 

Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) 

 

Ξέλε γιώζζα (ΤΔ) (1 από 5) 

Βνπιγαξηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθνπνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Η 

 Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε ΔΔΠ 

Ρνπκαληθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθνπνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Η 

Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγεηήο 

Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ Η 

. Μακαινύη ΔΔΠ κε ηξία (3) ηκήκαηα 

εξβηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ Η 

Γ. Μπνξόβαο ΔΔΠ 

Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθνπνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Η 

Ν. Ληάδνο ΔΓΗΠ 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

Βνπιγαξηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθνπνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΗΗ 

 Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε ΔΔΠ 

Ρνπκαληθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθνπνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΗΗ  

Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγεηήο 

Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ ΗΗ  

. Μακαινύη ΔΔΠ κε ηξία (3) ηκήκαηα  

εξβηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθνπνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΗΗ  

Γ. Μπνξόβαο ΔΔΠ 

Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθνπνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΗΗ  

Ν. Ληάδνο ΔΓΗΠ 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

Ξέλεο γιώζζεο επηινγήο (Δ) Ξέλεο γιώζζεο επηινγήο (Δ) 

Αιβαληθή Γιώζζα ΗΗI Μ. Νηνξάηζη ΠΓ 407 4 5 Αιβαληθή Γιώζζα IV Μ. Νηνξάηζη ΠΓ 407 4 5 

Αξαβηθή Γιώζζα IΗΗ Π. Κνπξγηώηεο ΠΓ 407 4 5 Αξαβηθή Γιώζζα IV Π. Κνπξγηώηεο ΠΓ 407 4 5 

Αξκεληθή Γιώζζα IΗΗ (σο επηπιένλ κάζεκα)  

Λ. αρζαληεγηάλ δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
  

Αξκεληθή Γιώζζα IV (σο επηπιένλ κάζεκα)  

Λ. αρζαληεγηάλ δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
  

Δβξατθή Γιώζζα IΗΗ (σο επηπιένλ κάζεκα)  

M. Naftaly δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
  

Δβξατθή Γιώζζα IV (σο επηπιένλ κάζεκα)  

M. Naftaly δηδάζθνπζα μέλεο γιώζζαο 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (Δ) 

Όλερ/οι οι θοιηήηπιερ/ηηέρ επιλέγοςν ηπία (3) μαθήμαηα ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ. 

Ε΄ εμάκελν 

 

Ζ΄ εμάκελν 

Υσξηθή Αλάπηπμε – Αζηηθέο Πνιηηηθέο ζηε ΝΑ Δπξώπε 

Δ. Γαβξά αλαπι. θαζεγήηξηα 
4 5 

Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε: Ζ 

Πξόθιεζε ηνπ Δμεπξσπατζκνύ 

Υ. Παξαζθεπόπνπινο θαζεγεηήο 

4 5 

Δκπνξηθό Γίθαην 

Αηθ. Καιιηαξέθνπ ιέθηνξαο 
4 5 

Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ 

Δπξώπε 

. Μαπξνγέλε επίθ. θαζεγήηξηα 

4 5 

Οινθιεξσκέλε Δπηθνηλσλία Μάξθεηηλγθ 

Α. Παλόπνπινο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Θέκαηα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ 

Π. Μηραειίδεο επίθ. θαζεγεηήο  

(εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Δ. Γάλεο ΔΓΗΠ) 

4 5 

Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξώπε 

Σζ. νύηζηνπ επίθ. θαζεγεηήο 

(επηθνπξηθά Π. εξαθείκ κεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο) 

4 5 

Ζ Γπλακηθή ησλ Παγθόζκησλ Οηθνλνκηθώλ 

πζηεκάησλ: Οηθνλνκηθέο θαη Ηζηνξηθέο Πξνζεγγίζεηο  

Η. Μαξαγθόο θαζεγεηήο 

4 5 

Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία ζηνλ Καύθαζν θαη 

ζηελ Κεληξηθή Αζία 

. σηεξίνπ δηδάζθσλ ΔΠΑ 

4 5 
Γίθαην Σξαπεδηθώλ πκβάζεσλ 

Αηθ. Καιιηαξέθνπ ιέθηνξαο 
4 5 

Ζ Δπηρείξεζε ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ 

Ξ. Αδάκνγινπ δηδάζθνπζα ΔΠΑ  
4 5 

Πνιηηηθέο ηνπ Φύινπ θαη Δμνπζία: Γύζε, 

Μνπζνπικαληθόο Κόζκνο θαη Παγθόζκηνο Νόηνο  

Φ. Σζηκπηξίδνπ θαζεγήηξηα 

4 5 

Πόιε, Μνπζείν θαη Ηζηνξία 

. Μαπξνγέλε επίθ. θαζεγήηξηα 
4 5 

Έληππα θαη Ζιεθηξνληθά ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα 

Β. Βιαζίδεο επίθ. θαζεγεηήο  
4 5 

Ηζηνξία ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ – Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ 

Ν. Εάηθνο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 

Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία 

Α. Κνπιαθηώηεο αλαπι. θαζεγεηήο  
4 5 

ύγρξνλε Πνιηηηθή θέςε 

Γ. Αθξηβνύιεο επίθ. θαζεγεηήο 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  
Ρσζία θαη Βαιθαληθνί Λανί 

Κ. Νηρσξίηεο θαζεγεηήο 
4 5 

Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 
  

Θέκαηα Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο 

Δ. Γνξδαλάο επίθ. θαζεγεηήο 
4 5 

Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκάησλ Πνιηηηθώλ θαη Ννκηθώλ 

Δπηζηεκώλ Η – Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία 

Μαζεκάησλ Πνιηηηθώλ θαη Ννκηθώλ Δπηζηεκώλ (ΠΟΛ)  

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Έζλε, Δζληθηζκνί θαη Ηζηνξία ησλ Παγθνζκηνπνηήζεσλ 

(πξναπαηηνύκελν Ηζηνξία Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξώπεο) 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάησλ Η – 

Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία Οηθνλνκηθώλ 

Μαζεκάησλ (ΟΗΚ) 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Παγθόζκηνη Πόιεκνη θαη Δκθύιηεο πγθξνύζεηο ζηα 

Βαιθάληα: Έξεπλα θαη Καιέο Πξαθηηθέο πκθηιίσζεο 

Δ. Γνξδαλάο επίθ. θαζεγ. & Β. Βιαζίδεο επίθ. θαζεγ. 

4 5 

Protection of Refugees and Migrants (Erasmus+) 

Κ. Σζηηζειίθεο θαζεγεηήο 
4 5 

Πξόζθπγεο, Μεηαλάζηεο, Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη 

Αλζξσπηζηηθή Κξίζε: Παγθόζκηεο θαη Σνπηθέο 

Πξαθηηθέο  

(πξναπαηηνύκελν Μεζνδνινγία Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ) 

η. Λέηζηνπ δηδάζθνπζα ΔΠΑ 

4 5 

   

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ 

ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκάησλ Πνιηηηθώλ θαη 

Ννκηθώλ Δπηζηεκώλ ΗΗ – Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε 

Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ Πνιηηηθώλ θαη Ννκηθώλ 

Δπηζηεκώλ (ΠΟΛ) Ζ΄ 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάησλ ΗΗ – 

Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία Οηθνλνκηθώλ 

Μαζεκάησλ (ΟΗΚ) 

Δεν πποζθέπεηαι καηά ηο ακαδ. έηορ 2017–18 

  

Ethnography, Material Culture and Oral Testimonies: 

Research, Training and New Technologies* (Erasmus+) 

Η. Μάλνο επίθ. θαζεγεηήο  

4 5 

Politics of Modern Middle East (Erasmus+) 

Γ. Υξεζηίδεο αλαπι. θαζεγεηήο 
4 5 
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Forced Migration in Eastern and SE Europe (Erasmus+) 

Δ. Βνπηπξά θαζεγήηξηα 
- - 

Greek Language Beginners Level Η (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Beginners Level ΗΗ (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Intermediate Level Η (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Intermediate Level ΗI (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Advanced Level Η (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

Greek Language Advanced Level ΗI (Erasmus+) 

Γ. Γεκεηξηάδνπ ΔΔΠ 
4 5 

 

* Δζλνγξαθία, Τιηθόο Πνιηηηζκόο θαη Πξνθνξηθέο 

Μαξηπξίεο: Έξεπλα, Δπηκόξθσζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο  
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Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ   Μ Α Θ Ζ Μ Α Σ Ω Ν 

Α΄   Κ Τ Κ Λ Ο     Π Ο Τ Γ Ω Ν 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

1. Αξρέο Μηθξννηθνλνκηθήο 

Γηδάζθνληεο: νθία Γειεπάιια, θαζεγήηξηα & Υξήζηνο Καξπέηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηε Μηθξννηθνλνκηθή, αλ θαη αξρίδνπκε κε ηελ 

έλλνηα, ην αληηθείκελν θαη ηα εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο γεληθά. Ζ θνηλσλία 

αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο ζπαληφηεηαο θαη πξέπεη λα θάλεη επηινγέο. Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε 

κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία θάλεη απηέο ηηο επηινγέο. Ζ Μηθξννηθνλνκηθή κειεηά ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, ησλ αγνξψλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Μεξηθέο θνξέο βαζηδφκαζηε 

ζηηο αγνξέο θαη άιιεο θνξέο πξέπεη λα ηηο παξακεξίζνπκε. Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε καο βνεζά λα 

αλαγλσξίζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη λα ιάβνπκε ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο, δεδνκέλεο ηεο 

ζπαληφηεηαο ησλ πφξσλ θαη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο καο. 

2. Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηηο Γηεζλείο ρέζεηο 

Γηδάζθνληεο: Νίθνο Μαξαληδίδεο, θαζεγεηήο & Κπξηάθνο Κεληξσηήο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ κε βαζηθέο 

έλλνηεο απφ ηνλ ρψξν ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Οη έλλνηεο απηέο εηζάγνπλ θαη θαιχπηνπλ ηα 

βαζηθά ζεκαηηθά πεδία ηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο (εμνπζία, θξάηνο, πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνιηηηθέο 

ηδενινγίεο, θφκκαηα θαη θνκκαηηθά ζπζηήκαηα, εθινγέο) θαη πξνεηνηκάδνπλ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο λα ππνδερηνχλ πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο αλαιχζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα 

επφκελα εμάκελα. Σν δεχηεξν ζθέινο ηνπ καζήκαηνο («Γηεζλείο ρέζεηο») εμεηάδεη βαζηθέο 

έλλνηεο, ππνθείκελα θαη δεηήκαηα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαη νη εμήο 

ζεκαηηθέο: εζληθηζκφο, ηξνκνθξαηία, αζθάιεηα θαη αλζξψπηλε αζθάιεηα, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

θνπιηνχξα. 

3. Ηζηνξία ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

Γηδάζθσλ: Βιάζεο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ζπγθξηηηθά ηε δηαδηθαζία δηάιπζεο ησλ επεηξσηηθψλ απηνθξαηνξηψλ ηεο 

Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ηεο Ρσζηθήο ησλ Ρνκαλψθ, ηεο Απζηξννπγγξηθήο ησλ 

Αςβνχξγσλ θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο), φπσο θαη ηελ αλάδπζε ησλ δηάδνρσλ εζληθψλ 

θξαηψλ. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιχπηεηαη (18
νο

–20
νο

 αηψλαο) απνηειεί κηα επνρή επίηαζεο ηνπ 

εζληθηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Έηζη ε αλάιπζε ζα επεθηαζεί ζε δεηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζληθψλ 

θηλεκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή απφ απηά ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Σν κάζεκα 

επηθεληξψλεηαη επίζεο ζε δεηήκαηα πεξηθεξεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο, εζληθήο θαη θξαηηθήο 

νινθιήξσζεο, φπσο θαη ζην δήηεκα ηεο άζθεζεο κεηνλνηηθψλ πνιηηηθψλ κέζα ζηα εζληθά θξάηε. 

Σέινο ζα δηεξεπλεζνχλ ζεσξίεο πεξί ελδνγέλεζεο θαη κνληέια εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηα βαιθαληθά θξάηε σο λνκηκνπνίεζε ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο ζηνλ ρψξν 

επηθξάηεηάο ηνπο. 
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4. Δηζαγσγή ζηελ Αλζξσπνινγία θαη Δζλνγξαθία (Δπξψπε, Βαιθάληα, Μεζφγεηνο) 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μάλνο, επίθ. θαζεγεηήο 

Ζ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπλ ηε δσή ηνπο νη άλζξσπνη 

ζε φπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ θη αλ βξίζθνληαη. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο επηηφπηαο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο, ηεο επηηφπνπ δειαδή παξνπζίαο ηνπ εξεπλεηή ζηνλ ηφπν πνπ δνπλ νη 

άλζξσπνη πνπ κειεηά, εμεηάδεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο, θαζψο θαη ζηνηρεία ηνπ 

πνιηηηζκνχ (π.ρ. ηελ πνιηηηθή, ηε ζξεζθεία, ηηο ηειεηνπξγίεο, ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ, ηνλ 

εζληθηζκφ, ηελ νηθνλνκία, ην θνηλσληθφ θχιν, ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηα δεηήκαηα 

ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηαο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θ.ά.). Γίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

ίδηνη νη άλζξσπνη βηψλνπλ ηε δσή ηνπο, ε Αλζξσπνινγία πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηφζν ηηο δηαθνξέο 

φζν θαη ηηο νκνηφηεηεο πνπ έρνπλ νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο κεηαμχ ηνπο. Σν κάζεκα απνηειεί κηα 

εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο «Δζλνγξαθίαο». Με ηε ρξήζε εζλνγξαθηθψλ 

παξαδεηγκάησλ ε/ν θνηηήηξηα/εηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο επηζηήκεο, ηα κεζνδνινγηθά ηεο εξγαιεία, ηηο ζπλζήθεο εκθάληζεο θαη εμέιημήο ηεο, 

επηκέξνπο θιάδνπο ηεο, θαζψο θαη επξχηεξα πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή ηεο αλζξσπνινγηθήο γλψζεο. 

5. Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

Γηδάζθνληεο: Δπηπρία Βνπηπξά, θαζεγήηξηα & Δ. ηδέξε, κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ 

ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο θαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δχν επηζηήκεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

θιαζζηθψλ εξεπλψλ, φπσο ε κειέηε ηνπ Νηπξθέηκ γηα ηελ απηνθηνλία θαη ηα πεηξάκαηα ηνπ 

Μίιγθξακ. Παξνπζηάδνληαη: α) ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε δενληνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζαθήλεηαο, β) ε ηζηνξηθή δηακφξθσζε 

ησλ θπξίαξρσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (εμειηθηηζκφο, ηζηνξηζκφο, ιεηηνπξγηζκφο, δνκηθφο 

ιεηηνπξγηζκφο, δνκηζκφο θαη κεηακνληεξληζκφο) ζηηο δχν επηζηήκεο θαη γ) ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε 

έξεπλεο πεδίνπ ζε ζέκαηα δηθήο ηνπο επηινγήο. 

Μαζήκαηα μέλεο γιψζζαο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζην θσλεηηθφ ζχζηεκα θαη ηε γξακκαηηθή δνκή ηεο 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Οη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζηνηρεηψδε γξαπηά θαη πξνθνξηθά 

θείκελα, εμαζθνχληαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ θαη είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγνπλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν ζε αξρηθφ επίπεδν. Σν πξφγξακκα είλαη πξνζεθηηθά 

ρσξηζκέλν ζε ελφηεηεο-καζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ θσλεηηθέο θαη γξακκαηηθέο αζθήζεηο, ψζηε ε/ν 

θνηηήηξηα/εηήο λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε θαη ηαπηφρξνλα πιήξε θαηαλφεζε ηεο χιεο. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε εμεηάζεηο�γξαπηέο (75%) θαη πξνθνξηθέο (25%). 
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Ρνπκαληθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην 1
ν
 εμάκελν παξέρνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Ρνπκάλνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, 

γηα ηε ξνπκαληθή γιψζζα θαη ηα θξάηε φπνπ απηή νκηιείηαη θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε ζπγρξνληθή 

θαη δηαρξνληθή πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ην αιθάβεην, 

νη θζφγγνη θαη ηα θσλήκαηα, νη θαλφλεο αλάγλσζεο, πξνθνξάο θαη γξαθήο. Αξρίδεη ε πξαθηηθή 

εθκάζεζε βαζηθψλ κνξθνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ιέμεσλ θαη 

εθθξάζεσλ. Δλδεηθηηθά, νη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: ξνπκαληθφ αιθάβεην θαη 

αζθήζεηο πξνθνξάο, ζπιιαβηζκφο, ηνληζκφο ζηε ξνπκαληθή γισζζά, ζεκεία ζηίμεο, γέλνο θαη 

αξηζκφο ησλ νπζηαζηηθψλ, ζρεκαηηζκφο πιεζπληηθνχ, νξηζηηθά άξζξα, απφιπηα αξηζκεηηθά, 

πξνζσπηθέο, εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο, αλαθνξηθέο θαη δεηθηηθέο αλησλπκίεο, επίζεηα ηεζζάξσλ, 

ηξηψλ, δχν ηχπσλ θαη ακεηάβιεηα, ξήκα ζην απαξέκθαην θαη ελεζηψηα θηι. 

Ρσζηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Γηάαλα Λάηλε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηνπ αιθαβήηνπ θαη ε αλάγλσζε απιψλ θεηκέλσλ. Οη 

θνηηήηξηεο/εηέο εηζάγνληαη ζην γξακκαηηθφ ζχζηεκα ηεο ξσζηθήο (θιίζε νλνκαηηθνχ θαη 

ξεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο). ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ θείκελα ζε 

πεξηνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο (γλσξηκία, ζπζηάζεηο, βηνγξαθία, νηθνγέλεηα θηι.). 

εξβηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Οξζνγξαθία θαη πξνθνξά: ηα βαζηθά ηεο πξνθνξάο φισλ ησλ θσλεκάησλ ηεο ζεξβηθήο, θπξηιιηθή 

θαη ιαηηληθή γξαθή. Γξακκαηηθή: ελεζηψηαο, αφξηζηνο, νλνκαζηηθή, γεληθή, αηηηαηηθή θαη ηνπηθή 

πηψζε, εληθφο θαη πιεζπληηθφο αξηζκφο, βαζηθέο έλλνηεο θαη ρξήζεηο, πξνζσπηθέο, θηεηηθέο θαη 

δεηθηηθέο αλησλπκίεο, βαζκνί ζχγθξηζεο επηζέησλ. Λεμηιφγην: ηξφθηκα θαη πνηά, ρξήκαηα θαη 

ςψληα, ξνχρα, νηθνγέλεηα. Δπηθνηλσλία: γλσξηκία, ηειεθσληθή ζπδήηεζε, ζην ζνχπεξ κάξθεη, ζην 

αληαιιαθηήξην θαη ζην εζηηαηφξην. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηεο ζχγρξνλεο ιφγηαο 

ζεξβηθήο γιψζζαο. Οη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: θπξηιιηθφ θαη ιαηηληθφ αιθάβεην, 

θιίζε βνεζεηηθψλ ξεκάησλ jesam, hteti, imati ζηνλ ελεζηψηα, θαηαθαηηθέο θαη αξλεηηθέο 

πξνηάζεηο, είδε ξεκάησλ (ζπληειηθφ θαη κε ζπληειηθφ, πξνζσπηθά θαη απξφζσπα, κεηαβαηηθά θαη 

ακεηάβαηα, ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δηάζεζε), ζρεκαηηζκφο παξειζνληηθψλ ρξφλσλ, θιίζε ησλ 

νπζηαζηηθψλ, βαζηθφ ιεμηιφγην. 

Σνχξθηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Κιενπάηξα Παπνπηζή, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Αιθάβεην, αξηζκνί, αξίζκεζε θαη επηκεξηζκφο, ην ξήκα «έρσ» θαη ην ξήκα «είκαη», ελεζηψηαο 

ησλ ξεκάησλ, νη πηψζεηο, δνηηθή, ηνπηθή, αθαηξεηηθή, ε ψξα θαη ρξνληθνί πξνζδηνξηζκνί, θηεηηθή 

ζρέζε, νλνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί, νξηζηηθνί θαη αφξηζηνη, ζρεκαηηζκφο απιψλ πξνηάζεσλ ζηελ 

ηνπξθηθή. 
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Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν Η / Modern Greek, Advanced Level I  

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηα κνξθνινγηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε επρέξεηα θαη απζνξκεηηζκφ, ψζηε ε 

επηθνηλσλία κε ηηο/ηνπο θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο λα γίλεηαη ρσξίο πίεζε θαη δπζθνιία, πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηηο θχξηεο ηδέεο αθφκε θαη ζε αθεξεκέλα ζέκαηα, λα παξάγνπλ 

ιφγν κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζε επξχ πεδίν ζεκάησλ θαη λα εμεγνχλ κία άπνςε πάλσ ζε έλα 

ζέκα, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηάθνξσλ επηινγψλ. Γηδάζθνληαη 

θείκελα ζε ζέκαηα φπσο εξγαζία, αλεξγία, εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε, θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Modern Greek is taught at an advanced level. Students are taught complex grammatical and 

syntactic phenomena. At the end of the semester, non-native speakers should be able to use Greek 

fluently and spontaneously, to interact with native speakers easily, effortlessly, they should be able 

to comprehend the main ideas even on abstract issues, to present clear, detailed descriptions on a 

wide range of subjects, to explain a viewpoint on an issue giving advantages and disadvantages of 

various options. Students are taught reading comprehension and spoken and written production on 

topics such as work, unemployment, education, public administration, social problems. 

 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

1. Αξρέο Μαθξννηθνλνκηθήο 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Καξπέηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα έρεη σο αληηθείκελν ηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

Μαθξννηθνλνκηθήο θαη ε ζηφρεπζή ηνπ αθνξά ηελ εθ κέξνπο ηνπο θαηαλφεζε α) ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο σο ζπλφινπ, β) ηνπ επεξεαζκνχ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ σο 

ζπλέπεηαο ησλ αζθνχκελσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη γ) ε εθκάζεζε βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

ελλνηψλ. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο παξαηίζεληαη θαη αλαπηχζζνληαη έλλνηεο θαη εξγαιεία ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, φπσο: α) ηα νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα, β) ην νηθνλνκηθφ θχθισκα, γ) ην 

ζχζηεκα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, δ) ε ζπλαζξνηζηηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε, ε) ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ, ζη) νη πνιιαπιαζηαζηέο, δ) ε παξαγσγή θαη ε απαζρφιεζε, ε) ν πιεζσξηζκφο θαη 

ε αλεξγία, ζ) νη αγνξέο αγαζψλ, εξγαζίαο θαη ρξήκαηνο θαη η) ε άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

2. Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία (Αλαηνιηθή, ΝΑ Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο)  

Γηδάζθνπζα: Διέλε Γαβξά, αλαπι. θαζεγήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο θαη εηδηθφηεξα 

απηήο ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην κάζεκα ζπδεηνχληαη: α) ζεσξεηηθέο έλλνηεο πεξί γεσγξαθίαο θαη ρψξνπ, β) ε 

νηθνλνκηθή γεσγξαθία σο θιάδνο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, γ) ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 
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αλζξσπνγεσγξαθίαο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ κειέηεο κε έκθαζε ζηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη δ) ζηνηρεία θπζηθήο θαη ζχγρξνλεο πνιηηηθήο γεσγξαθίαο σο βάζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή γεσγξαθία ηνπ ρψξνπ κειέηεο. Σν κάζεκα πξνζθέξεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, κε ηνλ νπνίν ζα αζρνιεζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο, εζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηηο 

ζρέζεηο εμάξηεζεο νηθνλνκίαο θαη ρψξνπ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηα εξεζίζκαηα γηα κηα 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ απηνχ. 

3. Θεζκνί θαη Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Σδηψλαο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζεζκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εμέηαζε αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ησλ Κνηλνηήησλ, 

αλαιχνληαο ηα ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζεκέιηα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη 

ζπλερίδεη κε ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ Κνηλνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, εμεηάδεη ηε δπλακηθή ηεο 

γεσγξαθηθήο δηεχξπλζεο θαηά ηε δηαδξνκή ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε 

ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηε ζχλζεζε, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. Έπεηαη ε εμέηαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη, εηδηθφηεξα, ε λνκνπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ε θαηάηαμε θαη ηζρχο ησλ θαλφλσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα εζληθά δίθαηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Σέινο, αλαιχεηαη ην ζχζηεκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη 

νη έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμχ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θξαηψλ κειψλ θαη ηδησηψλ. 

4. Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε αξξή, θαζεγήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) λα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν 

ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ηελ αλάιπζε, πεξηγξαθή θαη ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηα απνηεινχλ, β) λα απνζαθελίζεη βαζηθνχο 

νξηζκνχο θαη έλλνηεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, γ) λα 

πξνζδηνξίζεη θαη λα εμεηάζεη ηνλ ξφιν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη 

δ) λα ελζαξξχλεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο λα βειηηψζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αλαιπηηθέο 

θαη θξηηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηε κειέηε θαη αλάιπζε πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (case 

studies). 

5. ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο ηαηηζηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηε 

ζχλδεζε απηήο ηφζν κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε φζν θαη κε ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. To 

κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε α) ηε δεηγκαηνιεςία θαη παξαγσγή 

δεδνκέλσλ, β) ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, γ) ηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ θαη δ) ηελ επαγσγηθή 

ζηαηηζηηθή. ηφρνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο παξαγσγήο δεδνκέλσλ είλαη ε επηινγή ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο απφ ηνλ πιεζπζκφ θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην δείγκα. Ζ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έρεη σο ζηφρν λα ζπλνςίζεη ηηο θχξηεο ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ ζε έλα δείγκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο γξαθηθέο θαη αξηζκεηηθέο κεζφδνπο. Ζ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ζηνρεχεη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο πιεζπζκνχ απφ έλα δείγκα δεδνκέλσλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ησλ πηζαλνηήησλ. Δθαξκνγή ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ 
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παθέησλ ζηαηηζηηθήο ζε H/Y (MS-Excel, SPSS, Stata, R). 

Μαζήκαηα μέλεο γιψζζαο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πιεξέζηεξε εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ ηεο δνκήο θαη ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο θαη ε αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίδεηαη ζηηο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ ξεκάησλ (θσλή, δηάζεζε, ρξφλνο, έγθιηζε). 

Αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο πεξηγξαθή θαζεκεξηλψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπγγξαθή επηζηνιήο (e-mail) θαη ζχληνκνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε εμεηάζεηο γξαπηέο (65%) θαη πξνθνξηθέο (35%). 

Ρνπκαληθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Σν Β΄ εμάκελν δηδαζθαιίαο ηεο ξνπκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζπλερίδεη ηα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ, δίδνληαο αθφκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή-επηθνηλσληαθή εθκάζεζε. Οη 

δηδαζθφκελεο/νη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηα θιηηά θαη ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ, γηα ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ιέμεσλ ζε ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, εμαζθνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

πξνθνξά ηνπο θαη καζαίλνπλ πνιιέο θαηλνχξγηεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. ην ηέινο ηνπ 2
νπ

 εμακήλνπ 

νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξνπλ ζσζηά πεξηζζφηεξνπο ξνπκαληθνχο θζφγγνπο, λα 

δηαβάδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ πην πξνρσξεκέλα θείκελα, λα γλσξίδνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο ηεο κνξθνινγίαο θαη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο γλψζεηο 

ηνπο γηα ην ζπληαθηηθφ ηεο πξφηαζεο. 

Ρσζηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Γηάαλα Λάηλε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηνπ πησηηθνχ θαη ξεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ξσζηθήο, ε 

αλάγλσζε απιψλ θεηκέλσλ. ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ 

θείκελα ζε πεξηνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο (ε πφιε κνπ, ειεχζεξνο ρξφλνο, ζπνπδέο 

θηι.). 

εξβηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην Β΄ εμάκελν νη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: ζρεκαηηζκφο θαη ρξήζε ησλ κειινληηθψλ 

ρξφλσλ, νκαιψλ θαη αλψκαισλ ξεκάησλ, θιίζε θαη ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο θαη επθηηθήο, ην 

γέλνο, ν αξηζκφο θαη νη πηψζεηο ησλ επηζέησλ, βαζηθή ρξήζε ησλ πηψζεσλ ηεο νλνκαζηηθήο, 

γεληθήο, δνηηθήο, αηηηαηηθήο, νξγαληθήο θαη ηνπηθήο, παξαζεηηθά επηζέησλ, πξνζσπηθέο αλαθνξηθέο, 

θηεηηθέο θαη απηνπαζείο αλησλπκίεο (δπλαηνί θαη αδχλαηνη ηχπνη), αξηζκεηηθά απφιπηα θαη 

ηαθηηθά, δηεχξπλζε ιεμηινγίνπ. Γξακκαηηθή: γεληθή πηψζε (έθθξαζε ρξφλνπ θαη ηφπνπ), δνηηθή 

πηψζε (σο αληηθείκελν, έθθξαζε θαηεχζπλζεο), αηηηαηηθή πηψζε (έθθξαζε ρξφλνπ θαη ηφπνπ), 

νξγαληθή πηψζε (έθθξαζε ηφπνπ, ρξφλνπ, κέζνπ, ιεηηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ, δήισζε παξέαο 

θαη ζπλνδείαο), ηνπηθή πηψζε (εθθξάδνληαο ηνλ ηφπν), ζειπθά νπζηαζηηθά πνπ ηειεηψλνπλ ζε 

ζχκθσλν, δπλεηηθφο, κέιινληαο, πξνζηαθηηθή, ηαθηηθνί αξηζκνί, ππνζεηηθφο ιφγνο. Λεμηιφγην: 
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δηαβίσζε, ηνπξηζκφο (ηαμίδηα, δεηψληαο πιεξνθνξίεο, ηεισλεία), πγεία, ειεχζεξνο ρξφλνο θαη 

ρφκπη. Δπηθνηλσλία: ζηε ζηάζε ηξέλνπ/ιεσθνξείνπ, ζην αεξνδξφκην, ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν, 

ζηνλ γηαηξφ, ζην ζνππεξκάξθεη, ζην ηαρπδξνκείν, ζηελ ηξάπεδα, ζχληαμε αλεπίζεκσλ επηζηνιψλ. 

Σνχξθηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Κιενπάηξα Παπνπηζή, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Αφξηζηνο άκεζεο γλψζεο ηνπ ξήκαηνο «είκαη» θαη ησλ ππφινηπσλ ξεκάησλ, ε ρξήζε ηνπ «κε» 

ζηελ ηνπξθηθή, πξνζηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή έγθιηζε, ζρεκαηηζκφο επηζέησλ, ζπγθξηηηθφο θαη 

ππεξζεηηθφο βαζκφο ησλ επηζέησλ, αηηηαηηθή πηψζε, ζχλδεζκνη, θιίζε ξεκάησλ θαη πξνηάζεηο κε 

ππνθείκελν, αληηθείκελν, ξήκα. 

Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν IΗ / Modern Greek, Advanced Level II 

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. πλερίδεηαη ε δηδαζθαιία ζχλζεησλ 

κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί 

νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ έλα επξχ θάζκα ζχλζεησλ θαη 

καθξνζθειψλ θεηκέλσλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζεκαζίεο πνπ ππνλννχληαη, λα κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ άλεηα, απζφξκεηα θαη επέιηθηα κε θαλνληθφ ξπζκφ νκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

ρξφλν γηα αλαδήηεζε ζσζηψλ εθθξάζεσλ, ζηνλ θαηάιιειν βαζκφ ηππηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζαθή, θαιά δηαξζξσκέλα, ιεπηνκεξή θείκελα 

γηα ζχλζεηα ζέκαηα ζην αλάινγν χθνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη επξχ 

θάζκα ελλνηψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο πγεία, νηθνινγία, δηθαηνζχλε θαη 

νηθνλνκηθά. 

Modern Greek is taught at an advanced level. Students are taught further complex grammatical and 

syntactic phenomena. At the end of the semester non-native speakers should be able to comprehend 

a large field of complex and extended texts and to recognize any implicit meanings, to be able to 

express themselves easily, spontaneously, flexibly and promptly, without them having to look for 

the proper expressions, on the appropriate degree of formality, according to the communicative 

situation, and to produce clear, well-structured, detailed texts on complex issues in the appropriate 

style, using the right strategy and a wide range of concepts. Students are taught reading 

comprehension, as well as spoken and written production on topics such as health, ecology, justice 

and economics. 
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Β΄   Κ Τ Κ Λ Ο     Π Ο Τ Γ Ω Ν 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Δπηινγή εηδίθεπζεο 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

1. Μαθξννηθνλνκηθή 

Γηδάζθσλ: Φψηηνο ηψθεο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζεη ε/ν θνηηήηξηα/εηήο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Αθνχ 

πξψηα γίλεη αλαθνξά ζηα βαζηθά ζέκαηα ηεο καθξννηθνλνκίαο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο, θαηφπηλ εμεηάδνληαη νη αγνξέο αγαζψλ, ρξήκαηνο θαη εξγαζίαο. Έκθαζε δίδεηαη 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο, ζηηο πξνζδνθίεο 

γηα ηε δηακφξθσζε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, ελψ εμεηάδνληαη θαη ζέκαηα αλνηθηήο νηθνλνκίαο, 

φπσο ηζνδχγην πιεξσκψλ, δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη θαηαιήγνπκε κε 

ζέκαηα άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

2. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά 

Γηδάζθσλ: Υάξξπ Παπαπαλάγνο, θαζεγεηήο 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο κε κηα θαιή γλψζε 

βαζηθψλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ νηθνλνκηθή 

επηζηήκε θαη ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεκάησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο εηδίθεπζεο. Σν κάζεκα επίζεο απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 

κε ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ γίλεηαη ζπλερήο 

αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη δηαιέμεηο ηνπ 

καζήκαηνο θαιχπηνπλ: νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα, ζεσξία ζπλφισλ, αλάιπζε ηζνξξνπίαο, γξακκηθά 

ππνδείγκαηα θαη άιγεβξα πηλάθσλ, ζπγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε θαη ε έλλνηα ηεο παξαγψγνπ, 

θαλφλεο παξαγψγηζεο, δηαθνξηθά θαη θαλφλεο δηαθνξηθψλ, αξηζηνπνίεζε, εθζεηηθέο θαη 

ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο, νηθνλνκηθή δπλακηθή θαη νινθιεξσηηθφο ινγηζκφο. 

3. Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία 

Γηδάζθσλ: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα αθνινπζεί ηελ Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή, επεθηείλνληαο ηελ αλάιπζε ζηελ εμέηαζε 

ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ. Παξνπζηάδεη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα ηελ 

εθηίκεζε ζρέζεσλ, ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Έκθαζε δίδεηαη ζηελ εξκελεία ησλ εθηηκήζεσλ 

θαη φρη ζηε ζεσξία ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο επαγσγήο. Σν κάζεκα αξρίδεη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ηε βαζηθή κέζνδν εθηίκεζεο. ηε ζπλέρεηα, 

εμεηάδνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ νη ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ ηζρχνπλ, θαη 

ηηο πηζαλέο ιχζεηο ηνπο. 

4. Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ  

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Σδηψλαο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Δηδηθφηεξα, 

αλαιχεη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δεκηνπξγείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε δηκεξείο θαη πνιπκεξείο 
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ζπκβάζεηο. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ήηνη ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο. Σέινο, εμεηάδεη ηε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην δηεζλέο εκπνξηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο κε ηξίηεο ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη ε θνηλή εμσηεξηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΔ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο εζσηεξηθήο ηεο αγνξάο. 

5. Μάξθεηηλγθ  

Γηδάζθσλ: Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηελ έλλνηα θαη ην αληηθείκελν ηεο Γηνηθεηηθήο 

Μάξθεηηλγθ. ηα πιαίζηα ησλ δηαιέμεσλ νη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε βαζηθέο έλλνηεο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ, φπσο είλαη ην κίγκα κάξθεηηλγθ, ε ηκεκαηνπνίεζε, ε ηνπνζέηεζε (positioning), 

ην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ, ε δεκηνπξγία επσλπκίαο, θ.ά. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

1. Δζλνγξαθίεο ηνπ Μεηαζνζηαιηζηηθνχ Κφζκνπ 

Γηδάζθνπζεο: Δπηπρία Βνπηπξά, θαζεγήηξηα & Γ. αξηθνχδε, κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο «κεηάβαζεο» ζην πιαίζην ησλ θνηλσληψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη 

ΝΑ Δπξψπεο. Αληιψληαο παξαδείγκαηα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο (π.ρ. Πνισλία, πξψελ ΔΓ, 

Ρνπκαλία, Βνπιγαξία), παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ ηνλ ππαξθηφ 

ζνζηαιηζκφ ζηνλ «κεηαθνκκνπληζηηθφ θαπηηαιηζκφ» απφ ηε ζθνπηά ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο θαη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πνπ επηλννχληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε «θνηλσληθή 

αιιαγή». Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: α) παιηέο θαη λέεο αληηιήςεηο πεξί ηδηνθηεζίαο 

θαη εξγαζίαο ελφςεη ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο, β) επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ 

ζπιινγηθνχ «αλήθεηλ», γ) ε δεκηνπξγία νκάδσλ πίεζεο θαη «θνηλσλίαο πνιηηψλ», δ) ζηξαηεγηθέο 

επηβίσζεο θαη ην αλζξψπηλν θφζηνο ηεο «κεηάβαζεο». 

2. πγθξηηηθή Πνιηηηθή 

Γηδάζθνληεο: Ησάλλεο Αξκαθφιαο, επίθ. θαζεγεηήο & Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζην πεδίν ηεο ζπγθξηηηθήο πνιηηηθήο. Βαζηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην αληηθείκελν 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθξηηηθήο πνιηηηθήο αλάιπζεο, φπσο εμνπζία, λνκηκνπνίεζε, θξάηνο, 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, θπβέξλεζε, δεκνθξαηία. Σν κάζεκα επίζεο εμεηάδεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

θνηλσλία επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζεζκνχο δηαθπβέξλεζεο, επίζεκνπο θαη άηππνπο 

κεραληζκνχο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε εθπξνζψπεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, νη ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ην κάζεκα εμεηάδεη βαζηθνχο ζεζκνχο θαη ηηο δνκέο κέζα απφ ηηο 

φπνηεο δηακνξθψλεηαη ε πνιηηηθή θαη αζθείηαη ε πνιηηηθή εμνπζία. 
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3. χγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία 

Γηδάζθνληεο: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο & Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αηηηαθέο κεηαβνιέο ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

ζπκκαρίαο θαη ζχγθξνπζεο, θαζψο θαη ηα ζηάδηα δηακφξθσζεο ηνπ βαιθαληθνχ ράξηε ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σα ζηάδηα απηά πεξηθιείνληαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ θαη ζεκαηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ, πνπ εθθηλεί απφ ηε δηαδηθαζία εδαθηθήο νινθιήξσζεο ηνπ 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο θαη ηηο ζπλνξηαθέο κεηαβνιέο ζε βάξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

δειαδή απφ ην θξάηνο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ «αιχηξσησλ αδεξθψλ» πνπ πξνζδηφξηζε ηνλ 

βαιθαληθφ κεγαιντδεαηηζκφ θαη θαζφξηζε ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ελδνβαιθαληθήο 

ζχγθξνπζεο. Με ρξνληθή επνκέλσο αθεηεξία ην 1912, δίδεηαη έκθαζε ζηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ λα επηιχζνπλ πξνο φθειφο ηνπο ηα 

εθθξεκή εδαθηθά δεηήκαηα, ζηνλ αληίπνδα ηεο δηπισκαηίαο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. 

4. Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε 

Γηδάζθνληεο: ηαπξνχια Μαπξνγέλε, επίθ. θαζεγήηξηα & Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. 

θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδνληαη ζηνηρεία ησλ ζιαβηθψλ ινγνηερληψλ ζηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα. Αθεηεξία 

καο είλαη ν ρψξνο ηεο Ρσζίαο πνπ απνηειεί ηε βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ζιαβηθήο ινγνηερλίαο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ινγνηερλία ηεο ινβελίαο, ηεο 

Κξναηίαο, ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο ΠΓΓΜ θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Μεηά ηηο αλαθνξέο 

ζηε ξσζηθή ινγνηερλία εμεηάδνληαη νη απαξρέο ηεο ινγνηερλίαο ζηνλ ρψξν ησλ λνηηνζιαβηθψλ 

ιαψλ. Αθνινχζσο γίλνληαη εηδηθέο αλαθνξέο ζηα ινγνηερληθά ξεχκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηνλ 

19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα ζηνπο ρψξνπο, φπνπ αξγφηεξα ζπγθξνηήζεθαλ ηα εζληθά θξάηε ηεο Βνπιγαξίαο, 

ηεο ινβελίαο, ηεο Κξναηίαο, ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαη ηεο 

ζεκεξηλήο ΠΓΓΜ. 

5. Ηζιάκ, Απνηθηνθξαηία, Δζληθηζκφο 

Γηδάζθσλ: Βιάζεο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο & σηήξηνο Γεκεηξηάδεο, κεηαδηδαθηνξηθφο 

εξεπλεηήο 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεηάζεη ηηο πξνυπνζέζεηο (ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο) 

πνπ θαζφξηζαλ ηε ζπζρέηηζε ηνπ Ηζιάκ κε ηνλ αξαβηθφ, ηνλ πεξζηθφ θαη ηνλ ηνπξθηθφ θφζκν ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Κπξίσο καο απαζρνιεί ε ζπζρέηηζε ηνπ Ηζιάκ κε ηελ 

ηδενινγία ηνπ εζληθηζκνχ ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο θαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ζπληειέζηεθε ε ίδξπζε εζληθψλ θξαηψλ ζε έλαλ επξχ ρψξν, ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ 

κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα αλάπηπμεο 

ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ ζηνλ ρψξν πνπ θάιππηε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ν νπνίνο ζήκαλε θαη ηε δηάιπζή ηεο. Κπξίσο καο απαζρνινχλ ηα 

θαηλφκελα ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θεκαιηθνχ θαζεζηψηνο (ε εθδνρή 

ηνπ «θνζκηθνχ Ηζιάκ»), ηνπ αξαβηθνχ εζληθηζκνχ, φπσο απηφο απνθξπζηαιιψζεθε κεηά ην 1947 

θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ κε ην λενζχζηαην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι (ε εθδνρή ηνπ 

«έζλνπο-Umma»), αιιά θαη ησλ πξνζπαζεηψλ λα ζπλδεζεί ε ηζιακηθή ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα κε 

λέεο εζληθέο είηε ζηνλ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ (π.ρ. Βνζλία) είηε ζε απηφλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (π.ρ. 

Κνχξδνη). Ζ επέθηαζε ηεο αλάιπζεο αλαγθαζηηθά ζπκπεξηιακβάλεη ην θαηλφκελν ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κεηά ηελ έθξεμε θαη επηθξάηεζε ηεο ηζιακηθήο 

επαλάζηαζεο ζην Ηξάλ (1979) κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, κε άμνλα ηελ αλάιπζε ηνπ παιαηζηηληαθνχ 

δεηήκαηνο, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο απηνχ πνπ απνθιήζεθε «Αξαβηθή Άλνημε». 
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Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Tanya Stoyanova, επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ην Γ΄ κέξνο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Ζ δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ παξαγσγήο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ κε ην ιεμηιφγην ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (ηεο πφιεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ηεο ηξάπεδαο θηι.). Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη θαη νη δεμηφηεηεο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο ζχλζεζε θεηκέλσλ ζε ζέκαηα ηα νπνία ήδε έρνπλ αλαπηπρηεί ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν. 

Ρνπκαληθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ δηδαζθαιίαο ηεο ξνπκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο, νη 

δηδαζθφκελεο/νη εκπινπηίδνπλ ηηο κνξθνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ην ιεμηιφγην, 

βειηηψλνπλ ηελ πξνθνξά ηνπο θαη πξνρσξνχλ ζηαδηαθά ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, κε ζηφρν ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαη ηνπο πην δχζθνινπο ξνπκαληθνχο θζφγγνπο, λα θαηαιάβνπλ θσλνινγηθέο 

δηαθξίζεηο, νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή, λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ (κε ηε 

βνήζεηα ιεμηθψλ) θείκελα κε απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο. Οη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

γεληθή θαη δνηηθή ησλ νπζηαζηηθψλ, γεληθή θαη δνηηθή ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, αηηηαηηθή ησλ 

δεηθηηθψλ αλησλπκηψλ θαη επηζέησλ, παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ, ζρεκαηηζκφο 

θαη ρξήζε ηεο νξηζηηθήο κέιινληα (3 ηχπνη). Δπίζεο ζπλερίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο 

επάξθεηαο, κε πινπζηφηεξν ιεμηιφγην, αλαγθαίν ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ επαξθή 

εκπέδσζε ηεο γιψζζαο. 

Ρσζηθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Ναηξίζα Γαληειίδνπ, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ: Γξακκαηηθή: πξνζεηηθή, αηηηαηηθή θαη 

δνηηθή πηψζε ησλ θιηηψλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ θαη θπξίσλ νλνκάησλ, νη εθθξάζεηο ρξφλνπ ζε απηέο 

ηηο πηψζεηο, ε δνηηθή πηψζε ζηηο απξφζσπεο πξνηάζεηο, νη ηξφπνη θιίζεο ησλ ξεκάησλ ζχκθσλα 

κε ηηο ηάμεηο θαη νκάδεο, φςεηο, εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ, ξήκαηα θίλεζεο κε θαη ρσξίο πξνζήκαηα, 

νη ηξφπνη παξαγσγήο, ηα απφιπηα θαη ηα ηαθηηθά αξηζκεηηθά, νη εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο θαη 

αφξηζηεο αλησλπκίεο, ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ. πληαθηηθφ ζχζηεκα: ζχλδεζκνη φισλ ησλ ηχπσλ 

ζηηο ζχλζεηεο πξνηάζεηο θαη ζηελ παξαγσγή πιάγηνπ ιφγνπ. Χο πξνο ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν/επηθνηλσλία, λα κπνξνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο θαη ζχληνκα 

κελχκαηα γηα απιή πεξηγξαθή ή αθήγεζε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε, ηνλ ραξαθηήξα, ηηο ζπνπδέο, 

ηελ εξγαζία, ηελ θαζεκεξηλφηεηα, θηι. θαη λα θαηαλννχλ πιεξνθνξίεο ζε θαζεκεξηλέο 

πεξηζηάζεηο. Χο πξνο ηνλ γξαπηφ ιφγν, λα κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ επηζηνιέο ή πεξηιήςεηο 

θεηκέλσλ θηι. 

εξβηθή Γιψζζα ΗΗI 

Γηδάζθνπζα: Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Σα καζήκαηα αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν Β1. Γξακκαηηθή: πηψζεηο πνπ εθθξάδνπλ: θηεηηθφηεηα, 
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πνηφηεηα, ρψξν, ρξφλν, ζπκθσλία, ζρεηηθέο πξνηάζεηο, επηξξήκαηα. Λεμηιφγην: νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, επαγγέικαηα, κέξε ηνπ ζψκαηνο, πεξηγξαθή αλζξψπσλ, ξνχρα, ειεχζεξνο ρξφλνο, 

επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο εθθξάζεηο ζε κηα ηειεθσληθή ζπδήηεζε. Δπηθνηλσλία: ζπλέληεπμε γηα 

δνπιεηά, ζπκπιήξσζε εληχπσλ, εγγξαθή ζε ζρνιή, ζην θνκκσηήξην θαη ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν. 

Σνχξθηθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Γήκεηξα Μαξθάηε, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ηφρνο ησλ καζεκάησλ, ζε πξψην επίπεδν, είλαη ε δηαδνρηθή θαηάθηεζε απφ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο πην ζχλζεησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο. ε επίπεδν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο δίδεηαη έκθαζε θαηά 

ηε δηδαζθαιία ψζηε κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε έλα επξχ θάζκα 

επηθνηλσληαθψλ θεηκέλσλ (πεξηγξαθηθά, αθεγεκαηηθά, θηι.) θαη γεγνλφησλ, λα αλαπηπρζεί 

ζηαδηαθά ε επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ηεο γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο ιφγνπ, ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ. Λακβάλνληαο ππφςε 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο, φπσο ε κέζνδνο ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο θ.ά., ε δηδαζθαιία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη 

παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο (απζφξκεηε 

απφθξηζε, απηνζρεδηαζκφο θηι.) κέζα ζε φζν γίλεηαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηαζεκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζέκαηα 

κε ηα νπνία θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο (ζπίηη, Παλεπηζηήκην, δηαζθέδαζε, ηαμίδηα θηι.), αληινχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο 

απφ ηελ αιεζηλή δσή (εθπαίδεπζε, πγεία θηι.) θαη πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

πεξηζζφηεξσλ θαζεθφλησλ. ε απηφ ην επίπεδν, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο κέζα απφ θαηάιιειεο κεζφδνπο, φπσο είλαη ε «ζπλδπαζκέλε κέζνδνο δηδαζθαιίαο» 

(blended learning). 

Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν IIΗ / Modern Greek, Advanced Level III 

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ζρεηηθά 

εχθνια φια φζα αθνχλ ή δηαβάδνπλ, λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ δηαθνξέο χθνπο θαη αλαθνξέο 

ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία, λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ φια ηα είδε ηνπ ιφγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζχλζεησλ θεηκέλσλ, εμεηδηθεπκέλσλ άξζξσλ θαη ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε άλεζε θαη αθξίβεηα ζε ζχλζεηεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα 

δηαηππψλνπλ επηρεηξήκαηα κε χθνο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίζηαζε θαη κε ινγηθή δνκή, λα κπνξνχλ 

λα γξάςνπλ πεξηιήςεηο θαη θξηηηθέο ζε επξχ θάζκα ζεκάησλ, λα παξάγνπλ θείκελα αληιψληαο 

πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πεγέο, αλαζπλζέηνληαο επηκέξνπο ζηνηρεία 

ζε κηα ζπλεθηηθή παξνπζίαζε πνπ βνεζάεη ηελ/ηνλ αλαγλψζηξηα/ε ή αθξνάηξηα/αηή λα εληνπίζεη 

ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 

At the end of the semester, non-native speakers should be able to comprehend relatively easily 

anything that they hear or read, to recognize differences in style and references to the socio-cultural 

context, to understand any kind of spoken language and all forms of written language including 

complex texts, specialised articles and literary works, to express themselves easily and precisely in 

complex communication situations, to formulate arguments in a style appropriate to the context and 

with an effective logical structure, to write summaries and reviews on almost any topic, to produce 

texts using information from different written or spoken sources, recomposing parts in a coherent 
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way that helps the reader/listener to notice the significant points of the text. 

 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

1. Μηθξννηθνλνκηθή 

Γηδάζθσλ: Υάξξπ Παπαπαλάγνο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα απνηειεί ζεκέιην φιεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη αζρνιείηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ παξαγσγψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη: ζεσξία θαηαλαισηή – εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο – πξνηηκήζεηο, 

ρξεζηκφηεηα ηνπ θαηαλαισηή, επηινγή ηνπ θαηαλαισηή θαη δήηεζε, ην απνηέιεζκα 

ππνθαηάζηαζεο θαη ην εηζνδεκαηηθφ απνηέιεζκα, κέηξεζε ηεο επεκεξίαο ηνπ θαηαλαισηή, ζεσξία 

παξαγσγνχ – ηερλνινγία θαη παξαγσγή, θφζηνο, θέξδνο, ηέιεηνο αληαγσληζκφο θαη κνλνπψιην. 

2. Γηεζλήο Μαθξννηθνλνκηθή 

Γηδάζθνληεο: Γεκήηξηνο Κπξθηιήο, θαζεγεηήο & Γεψξγηνο Μαθξήο, θαζεγεηήο 

Μαθξννηθνλνκηθή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο, ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη αγνξά ζπλαιιάγκαηνο: κηα πξνζέγγηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξήκα, επηηφθηα θαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο θαη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία καθξνρξφληα, ην πξντφλ θαη ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία βξαρπρξφληα, ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη παξέκβαζε ζηελ 

αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

ζπληνληζκφο ζε θαζεζηψο θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη παγθφζκηα αγνξά 

θεθαιαίνπ. 

3. Γηεζλέο Δκπφξην  

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Καξπέηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ α) ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, β) ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε δηεζλψλ εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο πάλσ ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη γ) ησλ επεκεξηαθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα ηεο ιήςεο 

κέηξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ εγρψξησλ αγνξψλ (παξαγσγψλ) απφ 

ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Ζ εμππεξέηεζε ηεο ελ ιφγσ ζηφρεπζεο επηδηψθεηαη κε ηελ εηζαγσγή θαη 

αλάιπζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ ηεο ζεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, φπσο: α) ηα 

εκπνξεχζηκα θαη κε εκπνξεχζηκα αγαζά, β) ε ηζνξξνπία ηεο αγνξάο πξντφληνο, γ) ην θαζεζηψο ηεο 

απηάξθεηαο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, δ) νη αξρέο ηνπ απφιπηνπ θαη ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, 

ε) ε θακπχιε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, ζη) ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, δ) ε εμεηδίθεπζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε) ηα 

κέηξα δαζκνινγηθήο θαη κε δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο, ε) νη φξνη εκπνξίνπ θαη ζ) νη δηεζλείο ξνέο 

εξγαζίαο. 
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4. Οηθνλνκηθά θαη Γίθαην 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, ιέθηνξαο 

Γεληθέο αξρέο νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, νξηζκφο θαη εξκελεπηηθέο κέζνδνη, νηθνλνκηθφ ζχληαγκα, 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε, νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο (πξνγξακκαηηζκφο), νηθνλνκηθή πνιηηηθή, θξαηηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκία [εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ)], νη λέεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο, δίθαην 

αληαγσληζκνχ, πεγέο θαη αληηθείκελν ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αζέκηηνπ θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, 

δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα, ζχγρξνλεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ 

(factoring/forfeiting), ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε (time sharing), ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο (franchise). 

5. Δηζαγσγή ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Γηδάζθσλ: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδνληαη ν ξφινο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, νη 

αγνξέο θαη ηα επηηφθηα, ηα κνληέια απνηίκεζεο, ν θίλδπλνο θαη απφδνζε, ε αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν θεθαιαηνπρηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη νη ηξάπεδεο 

επελδχζεσλ. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

1. Δζλνγξαθίεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

Γηδάζθνπζα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, θαζεγήηξηα 

ην κάζεκα αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εζλνγξαθηθήο επηηφπηαο έξεπλαο ζηελ Σνπξθία θαη ηε 

Μέζε Αλαηνιή. Γηεξεπλψληαη ηα φξηα ησλ δηεπηζηεκνληθψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο κε ζπλαθείο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζην πιαίζην ησλ αλαηνιηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο 

θαη ε ζπλάληεζε ηεο εζλνγξαθίαο κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε. Δμεηάδνληαη 

ζπζηεκαηηθά ηα δεηήκαηα ηνπ νξηεληαιηζκνχ, ηεο απνηθηνθξαηίαο, ηεο «παξάδνζεο» ηνπ Ηζιάκ, 

ησλ θπιψλ, αιιά θαη ην ηδίσκα ηεο παηξηαξρίαο, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο θαη 

αληίζηαζεο ζε απηά. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ην 

κάζεκα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εζλνγξαθίεο θαη νπηηθφ πιηθφ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ, ε ανπδηθή Αξαβία, ε Αίγππηνο, ην Ηζξαήι, ε 

Παιαηζηίλε, ν Λίβαλνο, ην Ηξάλ, ε Σνπξθία θαη ε Ηνξδαλία. 

2. Δηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε 

Γηδάζθσλ: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, θαζεγεηήο 

ην κάζεκα αλαιχνληαη ε ίδξπζε θαη ε εμέιημε ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνληαο ηξία κέξε: α) ηε 

γεσγξαθία ηεο Δπξψπεο ζε ζπλδπαζκφ κε γεσθπζηθά, πνιηηηθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία, β) ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο απφ ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ κέρξη θαη ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο, θαη γ) ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο (κεηαμχ άιισλ, ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

ζεκέιηα, ζηεξεφηππα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην εζληθφ θξάηνο). 
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3. Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Εάηθνο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ πεγψλ ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, αλαιπηηθφηεξα, ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεγψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (δηεζλέο 

έζηκν, δηεζλείο ζπλζήθεο, λνκνινγία θηι.) θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ιήμεο ηεο ηζρχνο 

ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, φπσο θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπο. Έκθαζε δίδεηαη ζην 

δίθαην ησλ ζπλζεθψλ θαη ζηα ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηάιπζήο ηνπο. Σν κάζεκα πξνζθέξεη ηα εξεζίζκαηα γηα κηα θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ θαλφλσλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζχγρξνλε δηεζλή δηθαηνηαμία, κέζα 

απφ πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε δηεζλνπνιηηηθή επηθαηξφηεηα. 

4. Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε 

Γηδάζθνπζα: ηαπξνχια Μαπξνγέλε, επίθ. θαζεγήηξηα 

ην κάζεκα επηρεηξείηαη λα εμεηαζζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ 

απφ ηνλ 19
ν
 αη. έσο ηηο κέξεο καο θαη αθνξνχλ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ 

Δπξψπεο. Δηδηθφηεξα ζα εμεηάζνπκε ηελ πεξίνδν ηεο αθχπληζεο ησλ εζληθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ηαπηνηήησλ θαη ηελ έθθξαζή ηνπο κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

γίλεηαη ζηελ πεξίνδν ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ησλ κνληέξλσλ αξρηηεθηνλεκάησλ πνπ εμήξαλ ηνλ 

ξφιν ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ ηέρλε θαη ηεο πξσηνπνξίαο, θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηηο ρψξεο απηέο. 

5. χγρξνλε Πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε  

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο & Ησάλλεο Αξκαθφιαο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα επηρεηξεί ηελ εηζαγσγή ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/εηή ζε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζηε 

κεηα-θνκκνπληζηηθή Δπξψπε, θαη ηδηαηηέξα ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Αξρηθά επηρεηξείηαη ε βειηίσζε ηνπ ππνβάζξνπ γλψζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ γχξσ απφ 

ηελ πνιηηηθή γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο, ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ έσο ζήκεξα θαη ηεο εζσηεξηθήο θαη 

δηεζλνπνιηηηθήο πνξείαο ησλ κεηα-θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ απφ ην 1989 έσο ζήκεξα. Αθνινχζσο 

αλαιχνληαη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο, φπσο εθδεκνθξαηηζκφο, κεηάβαζε θαη εδξαίσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, νηθνδφκεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ, εζληθηζκφο θαη νηθνδφκεζε ηνπ 

έζλνπο, θνηλσλία πνιηηψλ, έληαμε ζε δπηηθνχο ζεζκνχο, ιατθηζκφο θ.ά. Γηα ηα παξαπάλσ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζεσξίεο ησλ Linz, Stepan, Offe, Kuzio, Brubaker. ηηο 

ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ηνπ εμάκελνπ αλαιχεηαη ε κεηα -θνκκνπληζηηθή πνιηηηθή 

(δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνχ , πνιηηηθφ ζχζηεκα , εθινγέο, θφκκαηα, ειίη, εζλνηηθέο ζρέζεηο θαη 

κεηνλνηηθά δεηήκαηα, έληαμε ζε δπηηθνχο ζεζκνχο θ .ά.) ζπγθεθξηκέλσλ βαιθαληθψλ θξαηψλ 

(εξβία, Μαπξνβνχλην, Κφζνβν, ΠΓΓΜ, Αιβαλία). 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνπζα: Tanya Stoyanova, επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ην Γ΄ κέξνο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Ζ δηδαθηηθή χιε είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη 
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φρη αληίζηξνθα θαη ηνπο πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Ρνπκαληθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν 4
ν
 εμάκελν δηδαζθαιίαο ηεο ξνπκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζπλερίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηα 

πξνεγνχκελα εμάκελα. Οη θνηηήηξηεο/εηέο βειηηψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα ηελ πξνθνξά ηνπο θαη 

γλσξίδνπλ ζρεδφλ φινπο ηνπο κνξθνινγηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο ηηο 

νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζε επίπεδν φζν γίλεηαη πην 

ηθαλνπνηεηηθφ. 

Ρσζηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνπζα: Ναηξίζα Γαληειίδνπ, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ: Γξακκαηηθή: γεληθή θαη νξγαληθή πηψζε 

ησλ θιηηψλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ θαη θπξίσλ νλνκάησλ, νη εθθξάζεηο ρξφλνπ ζε απηέο ηηο πηψζεηο, νη 

ηξφπνη θιίζεο ησλ ξεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ηάμεηο θαη νκάδεο, φςεηο, εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ, 

ξήκαηα θίλεζεο, νη ηξφπνη. Παξαγσγή: ρξήζε ησλ απφιπησλ θαη ησλ ηαθηηθψλ αξηζκεηηθψλ, νη 

εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο θαη αφξηζηεο αλησλπκίεο, ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ. πληαθηηθφ 

ζχζηεκα: ζχλδεζκνη φισλ ησλ ηχπσλ ζηηο ζχλζεηεο πξνηάζεηο θαη ζηελ παξαγσγή πιάγηνπ ιφγνπ. 

Χο πξνο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν/επηθνηλσλία, λα κπνξνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εθθξάζεηο θαη ζχληνκα κελχκαηα γηα απιή πεξηγξαθή ή αθήγεζε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε, ηνλ 

ραξαθηήξα, ηηο ζπνπδέο, θηι. θαζψο θαη λα θαηαλννχλ πιεξνθνξίεο ζε θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο. Χο πξνο ηνλ γξαπηφ ιφγν, λα κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ πξνζσπηθέο/αλεπίζεκεο 

επηζηνιέο ή πεξηιήςεηο κηθξψλ θεηκέλσλ θηι. 

εξβηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνπζα: Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Σα καζήκαηα αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν B2. Γξακκαηηθή: γεξνχλδην θαη μέλα νπζηαζηηθά, αηηηψδεο 

γεληθή, ινγηθφ ππνθείκελν ζε δνηηθή πηψζε, απηνπαζήο παζεηηθή θσλή, ξεκαηηθή φςε, 

επηξξεκαηηθφο ξεκαηηθφο ηχπνο ελεζηψηα θαη παξαθεηκέλνπ, ηξνπηθφηεηα ξήκαηνο, ππνζεηηθέο 

πξνηάζεηο θαη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο. Λεμηιφγην: ηξφθηκα θαη πνηά, πγεία, αζιήκαηα, επαγγέικαηα, 

ηαμίδηα, παξαδφζεηο θαη πεπνηζήζεηο. Δπηθνηλσλία: ζε έλα εζηηαηφξην, ζην γηαηξφ, ζην 

ζνππεξκάξθεη, ζην ηαμίδη. 

Σνχξθηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνπζα: Γήκεηξα Μαξθάηε, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο, ζε πξψην επίπεδν, είλαη ε δηαδνρηθή θαηάθηεζε απφ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο ησλ απαξαίηεησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δνκψλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ Β1 επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο, ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 

γηα ηηο γιψζζεο. Γίδεηαη έκθαζε θαηά ηε δηδαζθαιία, ψζηε κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη ηελ εκπεηξία 

ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε έλα επξχ θάζκα επηθνηλσληαθψλ θεηκέλσλ (πεξηγξαθηθά, αθεγεκαηηθά, θ.ά.) 

θαη γεγνλφησλ λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά ε επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ 
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παξάιιειε αλάπηπμε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο 

ιφγνπ, ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ. Ζ 

δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

(απζφξκεηε απφθξηζε, απηνζρεδηαζκφο θ.ά.) κέζα ζε φζν γίλεηαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο. Σα ζέκαηα κε ηα νπνία θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζπλδένληαη κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (ζπίηη, Παλεπηζηήκην, δηαζθέδαζε, ηαμίδηα θ.ά.), αληινχλ ην 

πεξηερφκελν ηνπο απφ ηελ αιεζηλή δσή (εθπαίδεπζε, πγεία θηι.) θαη πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη πεξηζζφηεξσλ θαζεθφλησλ. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο ιεμηινγηθήο 

ελίζρπζεο, ηεο θαηάθηεζεο ηδησκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο 

γλσξηκίαο κε ηνλ ηνπξθηθφ πνιηηηζκφ, ηεο επξεκαηηθφηεηαο-απηνέθθξαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ε δηδαζθαιία, κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο-

αζθήζεηο, πξνσζεί ηελ επαθή ηνπο θαη κε θείκελα ηεο ηνπξθηθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο. 

Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν IV / Modern Greek, Advanced Level IV 

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Σν κάζεκα έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/εηή λα αλαιχεη θαη λα 

παξάγεη δηάθνξα είδε ζπλερνχο γξαπηνχ ιφγνπ, αθνχ πξψηα εληνπίζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε είδνπο, κε έκθαζε ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί 

νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ άξζξα γλψκεο επξχηεξνπ δηεπηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, δηαθξίλνληαο ην χθνο θαη ηε ζηάζε ηεο/ηνπ ζπγγξαθέα, λα παξαθνινπζνχλ 

αθαδεκατθέο δηαιέμεηο θαη λα παξάγνπλ ζχληνκν επηζηεκνληθφ θείκελν, ζσζηά δνκεκέλν, 

θάλνληαο ρξήζε νξζψλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ, θαζψο θαη ησλ 

απαξαηηήησλ βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ. 

The course aims to develop the students' ability to analyze and produce many types of written 

speech having identified the main characteristics of each type, with emphasis on academic 

discourse. At the end of the semester, non-native speakers should be to able to comprehend opinion 

articles of interdisciplinary interest, focusing on the author's style and point of view, to attend 

academic lectures and to produce short, well-structured academic texts, using proper 

morphosyntactic structures and rhetorical forms, as well as the necessary bibliographical references. 

 

 

Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Δπηινγή θαηεχζπλζεο 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

1. Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Μαθξήο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη, αθνχ θαηαζηεί ζαθήο ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κεγέζπλζε, λα βνεζήζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο γηα κηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε αξρηθά ησλ 

θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Αλαπηχζζνληαη νη παξαδνζηαθέο ζεσξίεο ηεο 
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νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (θιαζηθή, θευλζηαλή θαη λενθιαζηθή) θαη αλαιχνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

θπξηφηεξεο ζχγρξνλεο ζεσξίεο (φπσο ηνπ δπηζκνχ, ηεο ηζφξξνπεο ή κε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, 

ηεο ελδνγελνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο γξακκηθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο 

εμάξηεζεο). Αθνινπζεί κηα αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πνπ έρνπλ 

επηρεηξεζεί, ηδηαίηεξα ζε θαζεζηψο κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

2. Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Κπξθηιήο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηηο δνκέο θαη ηηο ηάζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ σζνχλ ην 

θεθάιαην θαη ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηε δηεζλνπνίεζε. Αλαιχνληαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη θάζεηο 

ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, ε/ν 

θνηηήηξηα/εηήο εμνηθεηψλεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) πνπ απνηεινχλ ηνλ ζχγρξνλν θπξίαξρν ηξφπν δηεζλνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σέινο αλαιχεηαη ην θφζηνο θαη ην φθεινο ησλ ΑΞΔ γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη 

πξνέιεπζεο. 

3. Μεηαζνζηαιηζηηθέο Οηθνλνκίεο (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε) 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μαθξήο, θαζεγεηήο & Υάξξπ Παπαπαλάγνο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα δηεξεπλά ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο 

νηθνλνκίαο ην 1989 θαη ην πέξαζκά ηνπο ζην ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. ην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδεηαη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο κεηάβαζεο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

επίηεπμεο ηφζν ηεο βξαρπρξφληαο φζν θαη ηεο καθξνρξφληαο καθξννηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, θαζψο 

θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Καηά πξψηνλ, πξνζεγγίδνληαη 

ηα ζηάδηα ηεο κεηάβαζεο βάζεη ηεο εμέιημεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ. Ζ κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη εηδηθψλ ζεκάησλ, φπσο νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ε έληαμε ησλ ρσξψλ 

απηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σέινο, εμεηάδεηαη ε πνξεία ηεο ζχγθιηζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο πξνο ηηο «παιαηέο» ρψξεο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο πξφζθαηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πεξηνρή. 

4. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε  

Γηδάζθσλ: Μηραήι Νεξαληδίδεο, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

Ξέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηακεηαθέο ξνέο ζηηο μέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο θαη 

ζηηο ρξεκαηαγνξέο, θακπχιεο απνδνηηθφηεηαο, ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ην δηεζλέο 

ηζνδχγην πιεξσκψλ, δηεζλείο ηζνδπλακίεο, θίλδπλνη ζηηο μέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο θαη ζηηο 

δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο θαη νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ινγηζηηθή έθζεζε, έθζεζε ζπλαιιαγψλ θαη νηθνλνκηθή έθζεζε θαη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

εθζέζεσλ. 
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Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

1. χγρξνλε Ρσζηθή Ηζηνξία θαη Πνιηηηθή  

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηε ζχγρξνλε ξσζηθή ηζηνξία θαη 

πνιηηηθή, εμεηάδνληαο αξρηθά ηε ζνβηεηηθή πεξίνδν (1917–1991) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πεξίνδν 

αλαζπγθξφηεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο (1991–κέρξη ζήκεξα). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ αλαιχνληαη δεηήκαηα, φπσο ε θξίζε ηνπ ηζαξηθνχ θξάηνπο, ε θαηάιεςε ηεο 

εμνπζίαο απφ ηνπο Μπνιζεβίθνπο θαη ηα πξψηα κέηξα νηθνδφκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ν 

ηαιηληζκφο θαη ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ε δηαδηθαζία απνζηαιηλνπνίεζεο θαη νη δηάδνρνη ηνπ 

ηάιηλ, νη πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο απφ ηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη ε 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

Ρσζίαο απφ ηνλ Μπφξηο Γηέιηζηλ θαη ηνλ Βιάληηκηξ Πνχηηλ, ελψ παξάιιεια αλαιχνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

2. Δπξσπατθή Αλζξσπνινγία: Πνιηηηθέο ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Γηαθνξάο 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μάλνο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηνλ ζεζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ππεξεζληθφ νξγαληζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπηθψλ, εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη άιισλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ 

θαη εμεηάδεη ηε ξεηνξηθή θαη πνιηηηθέο πξαθηηθέο ησλ εζλψλ-θξαηψλ, ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη 

ηδενινγηψλ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, θαη ηνπο ηξφπνπο πξφζιεςήο ηνπο απφ πιεζπζκνχο 

ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

«Δπξψπεο» θαη λα δηεξεπλήζεη ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο «επξσπατθήο ηαπηφηεηαο» θαη ηνλ 

ξφιν ησλ ζεζκψλ θαη άιισλ επξσπατθψλ νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ηα έζλε-θξάηε, ζέηνληαο 

εξσηήκαηα φπσο πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο, φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο απηέο, θαη πνηα ζχκβνια 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πνην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ν πνιηηηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα 

εληφο ηεο ΔΔ θαη ηνλ ξφιν ηεο σο θνξέα πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, θαη πψο γίλνληαη 

θαηαλνεηά θαη πψο βηψλνληαη ε ΔΔ, νη ζεζκνί ηεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηηο θαηά 

ηφπνπο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, εληφο ησλ νξίσλ θαη ησλ ζπλφξσλ ηεο. Παξάιιεια, ζπδεηά ηα 

ζεσξεηηθά, επηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε κειέηε ησλ 

ζεκάησλ απηψλ απφ ηελ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά δεηήκαηα ηεο βνπιγαξηθήο 

γιψζζαο. Ζ δηδαθηηθή χιε είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη ηνπο 

πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο. ην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο πξνβιέπεηαη αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλσλ κε ηζηνξηθφ, γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν. 
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Ρνπκαληθή Γιψζζα V 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο 

ην εμάκελν απηφ επηρεηξείηαη εκπέδσζε θαη επαλάιεςε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ 

επηιεγκέλα θείκελα. Γίδεηαη έκθαζε ζηα ζρήκαηα ιφγνπ θαη ζηνπο ηδησηηζκνχο. Σα καζήκαηα 

εκπινπηίδνληαη κε πεξηζζφηεξα νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα εμάκελα, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ ζηηγκηφηππα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηαηλίεο, δειηία εηδήζεσλ θηι. γηα ηελ 

θαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Αληηκεησπίδνληαη επίζεο ηα αθφινπζα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα: γεξνχλδην, ππεξζπληέιηθνο ηεο νξηζηηθήο, επθηηθή ελεζηψηα, παζεηηθή θσλή, αφξηζηεο, 

αξλεηηθέο, αλαθνξηθέο θαη εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο, επίζεηα ζηε γεληθή-δνηηθή θηι. 

Ρσζηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθσλ: Αληψλεο Σξαθάδαο, ΔΔΠ 

ην ηξίην έηνο ν γεληθφο ζηφρνο είλαη λα θηάζνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζε επίπεδν, ζην νπνίν ζα 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πην απαξαίηεηεο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαη 

πάληα πξνβιέςηκεο πεξηζηάζεηο ζε ξσζφθσλν πεξηβάιινλ. Γξακκαηηθή: κνξθνινγία (ρξήζε ησλ 

πηψζεσλ, ξήκαηα θίλεζεο κε πξνζήκαηα θαη ρσξίο πξνζήκαηα, αφξηζηεο θαη αξλεηηθέο αλησλπκίεο 

θαη επηξξήκαηα). πληαθηηθφ: απιή πξφηαζε. Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο: παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ε πφιε, ζην εζηηαηφξην, ζην 

θαηάζηεκα, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). 

εξβηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ 

ην Δ΄ εμάκελν νινθιεξψλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ: 

ζχλζεηα ξήκαηα, αφξηζηνο, παξαθείκελνο, ππεξζπληέιηθνο, ηεηειεζκέλνο κέιινληαο ζηελ 

ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή, αλψκαια νπζηαζηηθά θαη επίζεηα, εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζχληαμεο 

ησλ πηψζεσλ, ζχλδεζκνη, πξνζέζεηο. 

Σνχξθηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Γηα λα 

επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν, νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη γξακκαηνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ην αλάινγν ιεμηιφγην. ε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα επηιέγνληαη θείκελα πνπ 

θαιχπηνπλ κηα επξεία ζεκαηνινγία, φπσο βηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, άξζξα, επηζηνιέο, αλαθνηλψζεηο 

θ.ά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα εθαξκφδνπλ ηελ απνθηεκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο κε 

αζθήζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. 

Μαζήκαηα επηινγήο 

1. Οηθνλνκηθή-Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία  

Γηδάζθνπζα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, θαζεγήηξηα 

ην κάζεκα δηεξεπλάηαη ε ζεκαζία ηεο ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο απφ ηηο απαξρέο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ απνηθηνθξαηία έσο ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Απφ ηε ζθνπηά ηεο νηθνλνκηθήο 
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θαη πνιηηηθήο αλζξσπνινγίαο αλαιχεηαη ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηηο έλλνηεο ηεο 

«αληαιιαγήο» θαη ηνπ «δψξνπ», ηεο «παξαγσγήο», ηεο «αγνξάο», ησλ «αγαζψλ/ππεξεζηψλ», ηεο 

«θαηαλάισζεο» θαη ηεο «εξγαζίαο». Δμεηάδνληαη νη ζεκαζίεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ απφ θνηλσλίεο κνηξάζκαηνο ζε θνηλσλίεο σθειηκηζκνχ. Δμεηάδνληαη νη 

πνιηηηθέο ξπζκίζεηο θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο ζηα παξαδείγκαηα «αθέθαισλ» θνηλσληψλ, θνηλσληψλ 

κε ζπγθεληξσηηθή εμνπζία, θνηλσληψλ κε θξαηηθή ζπγθξφηεζε, ελψ δίδεηαη έκθαζε ζηελ αλάιπζε 

ηνπ ξφινπ ηεο «βίαο», ηεο «εμνπζίαο», ηεο «εγεκνλίαο» θαη ηνπ «θχξνπο». Μέζα απφ δηαθνξεηηθά 

εζλνγξαθηθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά παξαδείγκαηα εμεηάδνληαη πνιηηηθέο αληίζηαζεο θαη ππαγσγήο 

ζε ηνπηθέο θαη μέλεο εγεκνλίεο. 

2. πγθξηηηθά Οηθνλνκηθά πζηήκαηα (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο)  

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μαξαγθφο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο κε βάζε ηελ νπνία κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καο παξέρεη ηηο ζπλζήθεο, κε βάζε ηηο 

νπνίεο κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε θαηά πφζν έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη «ζπλεπέο θαη 

βηψζηκν». Δθαξκφδνπκε απηέο ηηο ζπλζήθεο γηα λα εξεπλήζνπκε εάλ ηα νηθνλνκηθά ζνζηαιηζηηθά 

ζπζηήκαηα είραλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα είλαη «ζπλεπή θαη βηψζηκα». Σα ζνζηαιηζηηθά νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ππφ κνξθή δηαιέμεσλ είλαη ην θεληξηθά δηνηθνχκελν νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1965 ησλ Liberman-Kosygin, νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Gorbachev θαη ε πξψελ Γηνπγθνζιαβία. 

3. Αξρέο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ 

Γηδάζθσλ Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επξεία εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ελφηεηεο πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ. Οη ελφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ζεκειηψζεηο 

αιγνξίζκσλ (πξφβιεκα, αθαηξεηηθή νξγάλσζε δεδνκέλσλ, ηξφπνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ – 

αιγφξηζκνη, ζεσξία ππνινγηζκνχ), ηα δεδνκέλα (αλαπαξάζηαζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, 

πξάμεηο κε δεδνκέλα), ην πιηζκηθφ ππνινγηζηψλ (ςεθηαθή ινγηθή, πχιεο, θπθιψκαηα θαη 

νξγάλσζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ), ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ (ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κεηαγισηηηζηέο), ηηο 

επηθνηλσλίεο ππνινγηζηψλ (δίθηπα ππνινγηζηψλ, δηαδίθηπν, παγθφζκηνο ηζηφο, ππνινγηζηηθφ λέθνο, 

αζθάιεηα ππνινγηζηψλ), ηηο εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ (βάζεηο δεδνκέλσλ, πξνζνκνίσζε θαη 

κνληεινπνίεζε, ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηερλεηή λνεκνζχλε, γξαθηθά ππνινγηζηψλ θαη πνιπκέζα) 

θαη ηέινο, ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη εζηθή. 

4. Δμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηδάζθσλ: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, θαζεγεηήο 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο δπλακηθήο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη: α) ε δηεζλήο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο 

ΔΚ/ΔΔ θαη ε ηθαλφηεηά ηεο πξνο ζπλνκνιφγεζε πλζεθψλ, β) ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο ΔΔ σο 

απηνηεινχο νληφηεηαο ζην δηεζλέο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηδηαίηεξα κεηά ηηο ζεκαληηθέο 

αλαθαηαηάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ην 1990, γ) νη ξπζκίζεηο ησλ πλζεθψλ ηεο ΔΔ ζηα πεδία ηεο 

εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

αζθάιεηαο θαη άκπλαο (ΚΔΠΠΑ θαη ΔΠΑΑ), δ) ηα δηάθνξα πεδία εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ, 

φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο, νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο ΖΠΑ, ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα, ν 

ξφινο ηεο ζηνλ ΟΖΔ θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπο δηεζλείο 
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νξγαληζκνχο. 

5. χγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία 

Γηδάζθσλ: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηψλα πνπ έρεη 

δηθαίσο ραξαθηεξηζηεί είηε σο αηψλαο «ησλ άθξσλ» είηε σο κηα «ζθνηεηλή» πεξίνδνο ηεο 

επξσπατθήο ηζηνξίαο. Αξρηθά, εμεηάδεη ηελ πνξεία πξνο ηνλ Μεγάιν Πφιεκν (1914–1918), ηηο 

πνιπεπίπεδεο εμειίμεηο ζηνλ Μεζνπφιεκν, θαζψο θαη ηα αίηηα έθξεμεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, εθιακβάλνληαο ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν σο εληαία, σο έλαλ δηαξθή επξσπατθφ 

εκθχιην πφιεκν (1914–1945). Παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ 

απηέο εγθαηλίαζαλ ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ λένπ απηνχ αθήξπρηνπ πνιέκνπ, ηηο 

θνξπθψζεηο θαη ηηο πθέζεηο ηνπ έσο ηε ζηηγκή ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ θαη ηνπ 

ηέινπο ηνπ δηπνιηθνχ θφζκνπ. Ηδηαίηεξα γηα ηνλ Φπρξφ Πφιεκν ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε 

επηδηψθεηαη λα θεληξνζεηεζεί, γηα λα αλαδεηρηνχλ κηα ζεηξά απφ αληηπαξαζέζεηο ζηελ παγθφζκηα 

πεξηθέξεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξφηεζαλ ην πιαίζην κηαο ζεξκήο κελ αλακέηξεζεο, ε νπνία 

σζηφζν δελ εμεξξάγε, κε ηε ζπλεπαθφινπζε πξνζθπγή ησλ ππεξδπλάκεσλ ζην νπινζηάζην ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαη ππξεληθψλ φπισλ. 

6. Δθαξκνγέο Θεσξίαο Παηγλίσλ ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

Γηδάζθνπζα: νθία Γειεπάιια, θαζεγήηξηα 

Ζ επηζηήκε ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο νλνκάδεηαη Θεσξία Παηγλίσλ. Παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ, απνθεχγνληαο ηελ ίδηα ηε «ζεσξία» θαη ηελ ηερληθή θξαζενινγία. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαδείμνπκε πψο ε ζεσξία παηγλίσλ κπνξεί λα εθαξκνζζεί γηα λα 

απεηθνλίζνπκε ηε ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Αξρίδνπκε κε ηε βαζηθή 

ηδέα ηεο ζεσξίαο θαη κεξηθά παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιάβνπκε πψο ζθεθηφκαζηε φζνλ αθνξά ηα 

ζηξαηεγηθά παίγληα. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηηο ηερληθέο επίιπζεο ηέηνησλ παηγλίσλ. Πξψηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαλνληθή κνξθή παξνπζίαζεο ηνπ παηγλίνπ, εμεηάδνπκε ην επηρείξεκα ηεο 

θπξηαξρίαο θαη ηελ αλάιπζε ηεο ηζνξξνπίαο θαηά Nash. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηεπξπκέλε κνξθή εμεηάδνπκε πην ζχλζεηα παίγληα, φπσο παίγληα κε κηθηέο ζηξαηεγηθέο, παίγληα 

αθνινπζίαο, επαλαιακβαλφκελα παίγληα θαη ηέινο παίγληα κε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. 

7. Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Εάηθνο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα ζπδεηά ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηε λνκηθή θχζε θαη 

ηα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ. Ο ξφινο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζε ζέκαηα ηήξεζεο 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, ηεο πξναγσγήο πνιηηηθψλ ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο 

ησλ δηαθνξψλ ή πξναγσγήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ απνηειεί ηνλ άμνλα πνπ δηαηξέρεη ην κάζεκα. 

ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηε κεηαδηπνιηθή επνρή ν ΟΖΔ, ν ΟΑΔ ή ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

πξνηάζζνληαο ηελ αλάγθε επίηεπμεο φξσλ εηξήλεο, ζπλεξγαζίαο θαη ζηαζεξφηεηαο, απνηέιεζαλ 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. Αληίζεηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηαζθάιηζε 

ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο επηρεηξήζεθε κε ηε ρξήζε βίαο. 

8. Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: Γχζε θαη Παγθφζκηνο Νφηνο 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε αξξή, θαζεγήηξηα 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη δηηηφο θαη αθνξά ηελ εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο 
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Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ φζν θαη ζηηο ρψξεο ηνπ παγθφζκηνπ 

Νφηνπ. Σν κάζεκα ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 

θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ ηνπ Σκήκαηνο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. ην πιαίζην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ 

επηρεηξεκαηία, ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο κε έκθαζε ζηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (θνηλσληθνχ θαη 

βηνινγηθνχ). Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ επηιέγνπλ ζε επίπεδν νκάδαο 

θάπνηα ρψξα ηεο Γχζεο ή ηνπ παγθφζκηνπ Νφηνπ θαη δηεξεπλνχλ ζέκαηα θχινπ θαη γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε απηή. Οη εξγαζίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην κέζνλ θαη ην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνληαη νη θξηηηθέο θαη αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαη δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, παξνπζίαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

9. Κξάηε θαη Πνιηηηθή ζηνλ Μεηαγηνπγθνζιαβηθφ Υψξν 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Αξκαθφιαο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηάζεηο θαη δεηήκαηα, είηε ζε εζληθφ 

είηε ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ πεξηνρή ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Σν 

κάζεκα μεθηλά κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πεξηνρήο κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο πεξηφδνπο ηεο 

πξψηεο θαη δεχηεξεο Γηνπγθνζιαβίαο. Σν κάζεκα έπεηηα αλαδεηθλχεη πψο ε δηαδηθαζία δηάιπζεο 

ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο, νη πφιεκνη θαη ε δηεζλνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο δεκηνχξγεζαλ 

ζεηξά πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο λέεο 

ρψξεο. Μεηαμχ άιισλ, ην κάζεκα αλαιχεη δεηήκαηα πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο, δεκνθξαηίαο θαη 

πνιηηεηαθνχ θαζεζηψηνο, κεηαξξπζκίζεσλ θαη πνιηηηθν-νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη νηθνδφκεζεο θξαηηθψλ ζεζκψλ , κεηαβαηηθήο δηθαηνζχλεο , ζξεζθείαο θαη ηαπηφηεηαο , κλήκεο 

ηνπ πφιεκνπ θηι . Σν κάζεκα κειεηά ηφζν ηηο δηαζπλνξηαθέο ηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαρένληαη ζε δηαθνξέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο φζν θαη επηκέξνπο πξνβιέκαηα πνπ απαζρνινπ́λ 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη θνηλσλίεο . Δθηφο απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ δηδάζθνληα ζην κάζεκα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ληνθηκαληέξ πνπ δηαθσηίδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο 

ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο ζηελ πεξηνρή ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. 

10. Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and the Balkans (Erasmus+) 

[Γηαθπβέξλεζε, Θεζκνί θαη Γηαθζνξά ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα] 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, θαζεγεηήο 

The course is an introduction to the basic concepts of governance and to the role of institutions in 

the processes through which the actors' preferences and choices are formed and, therefore, to the 

different systems of governance from the perspectives of rational choice theory and relevant new 

institutionalist approaches. In this context, the concept of corruption is analysed as the main 

symptom of institutional weakness and governance crisis. The emphasis is on the comparative 

analysis of the governance systems of the developed liberal democracies in Western Europe and the 

United States, and of the relatively new democracies of Eastern and Southeastern Europe and the 

Balkans. 

[Σν κάζεκα είλαη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηνλ ξφιν ησλ ζεζκψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη επηινγψλ ησλ θνξέσλ δξάζεο θαη ζπλεπψο 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

νξζνινγηθήο επηινγήο (rational choice theory) θαη ησλ ζπλαθψλ λεν-ζεζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ (new 

institutionalist approaches). ε απηφ ην πιαίζην, ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο αλαιχεηαη σο βαζηθφ 

ζχκπησκα ζεζκηθήο αδπλακίαο θαη θξίζεο δηαθπβέξλεζεο. Έκθαζε δίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο ησλ αλεπηπγκέλσλ θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο θαη ησλ ζρεηηθά λέσλ δεκνθξαηηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο 
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θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ.] 

11. Political Economy of European Integration (Erasmus+) [Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο 

Οινθιήξσζεο] 

Γηδάζθσλ: Βαζίιεηνο Βιάρνο, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

The course is an introduction to the study of the theories and policies that helped form the European 

economic integration, as well as the choices and directions toward an eventual political integration. 

The course aim is to set the appropriate knowledge foundation on the basic themes pertaining to the 

European economic integration. The course sections include the historical development of the 

European Union, the stages of the European integration (customs union, common market, economic 

and currency union), the political integration of Europe, the theories of integration, the structure, the 

institutional context of function and the institutions of the European Union, the economics of the 

currency union and of the European integration, the European Union policies, and the recent 

economic crisis. 

[Σν κάζεκα είλαη κία εηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο ζεσξίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζην 

νηθνδφκεκα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη ζηηο επηινγέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο 

κηα ελδερφκελε πνιηηηθή νινθιήξσζε. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζέζεη ηα ζσζηά ζεκέιηα 

κέζα απφ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε. Οη ελφηεηεο πνπ εμεηάδεη ην κάζεκα είλαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηα ζηάδηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηεισλεηαθή έλσζε, θνηλή αγνξά, νηθνλνκηθή θαη 

λνκηζκαηηθή έλσζε), ε πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο, νη ζεσξίεο νινθιήξσζεο, ε δνκή, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νηθνλνκηθά ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, νη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 

ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε.] 

12. Αιβαληθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Γίδνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Αιβαλνχο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο θαη γίλεηαη κηα 

ζχληνκε ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ην αιθάβεην, νη θζφγγνη θαη ηα θσλήκαηα, νη θαλφλεο αλάγλσζεο, πξνθνξάο θαη 

γξαθήο θαη αξρίδεη ε πξαθηηθή εθκάζεζε βαζηθψλ κνξθνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ελφο ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ. ην Α΄ εμάκελν νη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ (ελδεηθηηθά) ηα 

αθφινπζα: αιθάβεην θαη αζθήζεηο πξνθνξάο, ζπιιαβηζκφο, ηνληζκφο, ζεκεία ζηίμεο, γέλνο θαη 

αξηζκφο ησλ νπζηαζηηθψλ, ζρεκαηηζκφο πιεζπληηθνχ, αφξηζηα θαη νξηζηηθά άξζξα, απφιπηα 

αξηζκεηηθά, πξνζσπηθέο, εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο, αλαθνξηθέο θαη δεηθηηθέο αλησλπκίεο, επίζεηα, 

ξήκα (ελεζηψηαο, κέιινληαο) θηι. 

13. Αξαβηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Κνπξγηψηεο, δηδάζθσλ ΠΓ 408/80 

Δμνηθείσζε κε ηνπο αξαβηθνχο ραξαθηήξεο θαη ηε ζχλδεζε ησλ γξακκάησλ, αξαβηθή γξαθή, κέξε 

ηνπ ιφγνπ, εηζαγσγή ζηνλ αξαβηθφ γξαπηφ πνιηηηζκφ θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθξίζεσλ Modern 

Standard Arabic (θνηλήο αξαβηθήο) θαη πξνθνξηθψλ δηαιέθησλ, εθκάζεζε πξνζέζεσλ, 

αλησλπκηψλ, βαζηθψλ ξεκάησλ, δηαηχπσζε εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ γηα πεξηζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. 
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14. Modern Greek, Beginners Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα παξάιιειε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ειιεληθή 

θνπιηνχξα θαη θνηλσλία. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα ειιεληθά ζε 

απιέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο αληίιεςε, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ, λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ κηα απιή ζπλνκηιία κεηαμχ δχν θπζηθψλ νκηιεηξηψλ/ψλ γηα απιά ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, καζαίλνπλ λα ζπζηήλνληαη, λα αληαιιάζζνπλ ραηξεηηζκνχο, λα δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα δίλνπλ θαηεπζχλζεηο, λα εθθξάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα 

ςσλίδνπλ, λα γξάθνπλ ζχληνκα απιά θείκελα ζρεηηθά κε απιέο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught to Erasmus+ incoming 

students, who are further familiarized with Greek culture and society. Students learn to understand a 

simple conversation between two native speakers on common everyday issues. They also learn to 

introduce themselves, greet, ask for information, give directions, express positive or negative 

feelings, shop, write short simple texts on common everyday situations and provide basic 

information. 

15. Modern Greek, Beginners Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα ειιεληθά ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή θαη αλαγλσζηηθή ηνπο 

αληίιεςε, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο 

καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν ζε κηα πνηθηιία γεληθψλ 

γισζζηθψλ θαηαζηάζεσλ/ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ. Μαζαίλνπλ λα ςσλίδνπλ (είδε ηξνθίκσλ θαη έλδπζεο), λα αλαγλσξίδνπλ, λα 

πεξηγξάθνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη πξφζσπα, λα επηθνηλσλνχλ ζηo ηαμίδη, 

ηελ ηξάπεδα, ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, λα εθθξάδνπλ επηζπκίεο, ζπλαηζζήκαηα, 

πξνηηκήζεηο θαη θξίζεηο, λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught. The incoming Erasmus 

students learn to communicate in Greek in different situations, develop their acoustic and reading 

abilities, as well as their ability to speak and write correctly. They learn to express themselves in 

simple oral and written language in a variety of general linguistic situations/conditions, which 

involve the exchange of information and personal views. They learn to shop (apparel and grocery), 

identify, describe and compare everyday objects and people, communicate in travelling, banking 

and social situations, express wishes, feelings, likes and dislikes, preferences and judgments, give 

information. 

16. Modern Greek, Intermediate Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πξνζηαθηηθή κε 

αδχλαην ηχπν πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ). Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 
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θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο ζην πεξίπηεξν, δηαδξνκέο ιεσθνξείνπ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα έρνπλ αθνκνηψζεη βαζηθέο δνκέο γξακκαηηθήο 

θαη ζπληαθηηθνχ, λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξνχλ ζε βαζηθέο πεξηπηψζεηο θαζεκεξηλήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο, λα θαηαλννχλ ηα θαζήθνληα εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηθνηλσλήζνπλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λα ζπκπιεξψλνπλ ζχλζεηα έληππα, λα θαηαλννχλ 

ζχλζεηεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ κε 

απιή επηρεηξεκαηνινγία ηηο απφςεηο ηνπο ζε νηθεία ζέκαηα.  

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. imperative with 

personal pronouns). The course enriches the vocabulary of students on everyday issues such as in 

the kiosk, bus routes etc. At the end of the semester students should have assimilated basic grammar 

and syntactic structures, be able to react to simple situations of personal and professional life, 

understand duties assigned to them, communicate in public services, fill-in complex forms, 

understand complicated instructions and information, express their feelings and simply present their 

points of view on familiar issues. 

17. Modern Greek, Intermediate Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πιάγηνο ιφγνο). 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο δηαθνπέο, 

θνπδίλα θαη ηζηνξία ηεο ρψξαο, ΜΜΔ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη 

θνηηήηξηεο/εηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έζησ ηα θχξηα ζεκεία ελφο θεηκέλνπ ή απιήο νκηιίαο 

ζε ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, πνπ πεξηέρνπλ θαζεκεξηλή γιψζζα πςειήο ζπρλφηεηαο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζρέδηά ηνπο, ζπλδένληαο θξάζεηο κε απιφ ηξφπν 

θαη δίδνληαο εμεγήζεηο γηα ηηο απφςεηο ηνπο, θαη λα παξάγνπλ κεγαιχηεξα, ζαθή θείκελα γηα 

ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηε ζέζε ηνπο. 

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. indirect speech). 

the course enriches the vocabulary of students on issues such as holidays, cuisine and history of the 

country, mass media etc. At the end of the semester students should be able to understand the main 

points of a text or a simple speech on familiar matters, texts that consist mainly of high frequency 

language, describe their experiences and their plans, connecting phrases in a simple way and giving 

explanations for their opinions, and write clear, detailed texts on issues related to their interests as 

well as argue in favour of or against their points of view. 

18. Modern Greek, Advanced Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηα κνξθνινγηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε επρέξεηα θαη απζνξκεηηζκφ, ψζηε ε επηθνηλσλία κε 

ηηο/ηνπο θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο λα γίλεηαη ρσξίο πίεζε θαη δπζθνιία, λα θαηαλννχλ ηηο θχξηεο 

ηδέεο αθφκε θαη ζε αθεξεκέλα ζέκαηα, λα παξάγνπλ ιφγν κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζε επξχ 

πεδίν ζεκάησλ θαη λα εμεγνχλ κηα άπνςε πάλσ ζε έλα ζέκα, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηάθνξσλ επηινγψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο εξγαζία, αλεξγία, 

εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε, θνηλσληθά πξνβιήκαηα θηι. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught complex grammatical and 
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syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to use Greek fluently and 

spontaneously, to interact with native speakers easily, effortlessly, comprehend the main ideas even 

on abstract issues, present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects, explain a 

viewpoint on an issue explaining the advantages and disadvantages of various options. Students are 

taught reading comprehension and spoken and written production on topics such as work, 

unemployment, education, public administration, social problems etc. 

19. Modern Greek, Advanced Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. πλερίδεηαη ε δηδαζθαιία ζχλζεησλ 

κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ έλα επξχ θάζκα ζχλζεησλ θαη καθξνζθειψλ θεηκέλσλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ζεκαζίεο πνπ ππνλννχληαη, λα εθθξάδνληαη άλεηα, απζφξκεηα θαη επέιηθηα κε 

θαλνληθφ ξπζκφ νκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα αλαδήηεζε ζσζηψλ εθθξάζεσλ, ζηνλ 

θαηάιιειν βαζκφ ηππηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα παξάγνπλ ζαθή, θαιά 

δηαξζξσκέλα, ιεπηνκεξή θείκελα γηα ζχλζεηα ζέκαηα ζην αλάινγν χθνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη επξχ θάζκα ελλνηψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο πγεία, 

νηθνινγία, δηθαηνζχλε θαη νηθνλνκηθά. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught further complex 

grammatical and syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to 

comprehend a large field of complex and extended texts and recognize any implicit meanings, 

express themselves easily, spontaneously, with flexibility, on normal time, without searching for 

expressions, on the appropriate degree of formality, according to the communicative situation, and 

produce clear, well-structured, detailed texts on complex issues in the appropriate style, using the 

right strategy and a large variety of concepts. Students are taught reading comprehension and 

spoken and written production on topics such as health, ecology, justice and economics. 

 

 

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

1. Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ 

Γηδάζθσλ: Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηνπ Γηεζλνχο Μάξθεηηλγθ, θαζψο θαη 

ζηνλ ηξφπν άζθεζήο ηνπ. ην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ νη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ζήκεξα ηε κειέηε ηνπ δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο, ηνλ ξφιν ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην δηεζλέο κάξθεηηλγθ, ηνπο 

ηξφπνπο εηζφδνπ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θηι. 

2. Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή 

Γηδάζθνπζα: νθία Γειεπάιια, θαζεγήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηειψλ αγνξψλ. Αξρίδνπκε κε κηα 
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ζχληνκε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο βαζηθήο ζεσξίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλερίδνπκε κε ηε 

ιεπηνκεξή κειέηε αηειψλ αγνξψλ. Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην πψο 

απνθηνχλ νη επηρεηξήζεηο δχλακε αγνξάο, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο δχλακεο αγνξάο, θαη αλ 

ππάξρεη ξφινο γηα δεκφζηα πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη πεξηπηψζεηο 

κειέηεο αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζεσξία παηγλίσλ είλαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ζηξαηεγηθή αιιειεμάξηεζε, ζπληζηάηαη, αλ θαη δελ είλαη πξναπαηηνχκελε, ε επηινγή ηνπ 

καζήκαηνο Δθαξκνγέο Θεσξίαο Παηγλίσλ λα πξνεγείηαη ηεο επηινγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο. 

3. Αγνξέο Κεθαιαίνπ θαη Υξήκαηνο 

Γηδάζθσλ: Φψηηνο ηψθεο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο κηαο καθξννηθνλνκηθήο 

αλνηθηήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ 

πνπ αλαιχνληαη είλαη ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, παξεκβαηηθή πνιηηηθή, ε ζρέζε κεηαμχ επηηνθίσλ 

θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο πξαθηηθέο, ν δηεζλήο αληαγσληζκφο θαη 

ζπλεξγαζία, ε αλάιπζε δηεζλνχο ραξηνθπιαθίνπ θαη ε αμηνιφγεζε επελδχζεσλ. 

4. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε αξξή, θαζεγήηξηα 

Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηα αληηθείκελα ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

Καηλνηνκίαο θαη ζηνλ ξφιν ηνπο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. πλδπάδεη ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο θαη ηε ζεσξία κε επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ δίδνληαο 

έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο κνξθέο, 

θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θπξίσο ζηε ζεκαζία ηεο 

δηακφξθσζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. ην πιαίζην 

απηφ νη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα πξνηείλνπλ ηε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή ηδέα κεηά απφ ηελ 

θαηάξηηζε ζρεηηθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο. Οη εξγαζίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην κέζνλ θαη ην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνληαη νη θξηηηθέο θαη αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαη δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, παξνπζίαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

1. Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο ησλ ιάβσλ 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, θαζεγεηήο 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλήο ζιαβηθήο απφ ηελ 

εζλνγέλεζε ησλ ιάβσλ κέρξη ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο ζηε Βφξεηα, Κεληξηθή θαη Ν. Δπξψπε θαη ηελ 

εζλνγέλεζε ησλ επηκέξνπο ζιαβηθψλ ιαψλ. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εηδσινιαηξηθέο 

αληηιήςεηο ησλ ιάβσλ θαη ησλ Πξσηνβνπιγάξσλ, ν εθπνιηηηζκφο ηνπο απφ ηνπο αγίνπο Κχξηιιν 

θαη Μεζφδην ζηε Μεγάιε Μνξαβία, ην ηζηνξηθφ θαη δηπισκαηηθφ παξαζθήλην θαη ε δξάζε ησλ 

καζεηψλ θαη ζπλερηζηψλ ηνπο. Δπηρεηξείηαη κηα επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ. 

Δμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπο, ε πνξεία δεκηνπξγίαο ησλ 

ζιαβηθψλ θξαηψλ, θαζψο θαη ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ πνιηηηθή 

θαη πνιηηηζκηθή εμέιημή ηνπο. 
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2. Πνιηηηθά Καζεζηψηα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Μαξαληδίδεο, θαζεγεηήο 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία 

δηαθπβέξλεζεο ησλ πξψελ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ 

ΔΓ. Σν βαζηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο ελφηεηεο: α) ν θνκκνπληζκφο σο 

πνιηηηθή ηδενινγία, β) ε ξσζηθή επαλάζηαζε ηνπ 1917 θαη ε θπξηαξρία ησλ κπνιζεβίθσλ, γ) ε 

επηβνιή ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 1944–1948, δ) ην ζεζκηθφ πιαίζην 

δηαθπβέξλεζεο: ην θφκκα θαη ην θξάηνο, ε) ε θαζεκεξηλή δσή ζηνλ θνκκνπληζκφ, ζη) ε θξίζε θαη 

θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ 1989–1991. 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα εμάζθεζε ηνπ γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πξνβιέπεηαη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο 

θεηκέλσλ, κέζα απφ ηα νπνία νη θνηηήηξηεο/εηέο εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγην θαη ηηο γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, αλαπηχζζνπλ ην επίπεδν ηεο γιψζζαο θαη απνθηνχλ επξχηεξε γλψζε γηα 

πνιιά απφ ηα επίθαηξα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Ρνπκαληθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο 

ην Σ΄ εμάκελν νινθιεξψλεηαη ν θχθινο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. Δπηρεηξείηαη εκπέδσζε 

θαη επαλάιεςε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ επηιεγκέλα θείκελα θαη δίδεηαη έκθαζε ζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη ζηνπο ηδησηηζκνχο. Σα καζήκαηα εκπινπηίδνληαη κε πεξηζζφηεξα νπηηθν-

αθνπζηηθά κέζα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα εμάκελα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζηηγκηφηππα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηαηλίεο, δειηία εηδήζεσλ θηι. γηα ηελ θαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν. 

Ρσζηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθσλ: Αληψλεο Σξαθάδαο, ΔΔΠ 

Γξακκαηηθή: κνξθνινγία (ρξήζε ησλ πηψζεσλ, ρξήζε ησλ ξεκαηηθψλ φςεσλ, επηξξεκαηηθή 

κεηνρή, ζρεκαηηζκφο θαη ρξήζε ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο θσλήο). πληαθηηθφ: ζχληαμε ηεο 

ζχλζεηεο πξφηαζεο, κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ησλ ζχλζεησλ ππνηαθηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο: παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ειεχζεξνο ρξφλνο, αζιήκαηα, πφιε θαη ηαμίδηα, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

εξβηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ 

ην Σ΄ εμάκελν νινθιεξψλεηαη ν θχθινο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. Παξάιιεια, 

εκπινπηίδνληαη νη γλψζεηο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηε ζεξβηθή γιψζζα κε θείκελα νξνινγίαο πνπ 

άπηνληαη δεηεκάησλ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ηζηνξίαο θαη 

ινγνηερλίαο. 
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Σνχξθηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Γηα λα 

επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη γξακκαηνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ην αλάινγν ιεμηιφγην. ε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα επηιέγνληαη θείκελα πνπ 

θαιχπηνπλ κηα επξεία ζεκαηνινγία, φπσο βηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, άξζξα, επηζηνιέο, αλαθνηλψζεηο 

θ.ά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα εθαξκφδνπλ ηελ απνθηεκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο κε 

αζθήζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. 

Μαζήκαηα επηινγήο 

1. Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο 

Γηδάζθσλ: Νίθνο Μαξαληδίδεο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ελλέα ηδενινγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ καξμηζκνχ, ηνπ θαζηζκνχ 

θαη ηνπ εζληθηζκνχ. Με ηνλ φξν ηδενινγία ελλννχκε έλα ζχζηεκα ηδεψλ κε ην νπνίν ηα άηνκα 

κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν θαη λα ζρεδηάδνπλ έλα πξφγξακκα δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αιιάμνπλ ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Οη πνιηηηθέο ηδενινγίεο είλαη 

ζεκαληηθέο, γηαηί δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην απφ ην νπνίν θπβεξλψληαη νη δηάθνξεο ρψξεο θαη 

απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ εθινγηθνχ αληαγσληζκνχ. 

2. Ηζηνξία ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Μαθξήο, θαζεγεηήο 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κπνξέζνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα αθνκνηψζνπλ 

ην πεξηερφκελν ησλ θπξηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή 

ηνπο δηαδνρή θαη πνιιαπιφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε ηεο χιεο απηνχ ηνπ καζήκαηνο—δεχηεξνο 

ζηφρνο—κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ζηελ θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε πνιιψλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Αξρηθά εμεηάδνληαη νη 

«πξν-θιαζηθνί» νηθνλνκνιφγνη. Αθνινπζεί ε ζεηξά ησλ «θιαζηθψλ» (18
νο

–ηέιε 19
νπ

 αη.), απφ ηνλ 

A. Smith κέρξη ηνλ Κ. Marx, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ζεσξεηηθφο λεσηεξηζκφο ησλ «λεν-

θιαζηθψλ» (1860–1930). ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε «θευλζηαλή επαλάζηαζε» κε ηηο λέεο ηδέεο, ηε 

καθξννηθνλνκηθή πξννπηηθή θαη ηα λέα αλαιπηηθά εξγαιεία πνπ πξνηείλεη ν J.M. Keynes, πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία κεηά ηελ Κξίζε ηνπ 1929 θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '60. 

3.Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (e-business) 

Γηδάζθνληεο: Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, επίθ. θαζεγεηήο, Αηθαηεξίλε αξξή, θαζεγήηξηα & 

Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ην κάζεκα αλαπηχζζνληαη θαη αλαιχνληαη φιεο νη βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, φπσο εζσηεξηθφ επηρεηξείλ (Intranet), 

επηρεηξείλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (B2C), επηρεηξείλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ (C2C), 

επηρεηξείλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ (C2B), επηρεηξείλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

θπβέξλεζεο (B2G) θαη επηρεηξείλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θαηαλαισηψλ (G2C). Δπίζεο, ζην 

κάζεκα αλαπηχζζνληαη ζχγρξνλα ειεθηξνληθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη κειεηάηαη ε 
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ειεθηξνληθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν κάζεκα αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην δηαδίθηπν, ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο ζπκβάζεηο πιεξνθνξηθήο. 

4. Υψξνο θαη Πνιηηηζκφο (Βαιθάληα, Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Μέζε Αλαηνιή) 

Γηδάζθνπζα: Διέλε Γαβξά, αλαπι. θαζεγήηξηα 

Ο πνιηηηζκφο ζήκεξα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο νηθνλνκίαο θαη αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο γηα βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπηθά, θεληξηθά ή 

πεξηθεξεηαθά ηνπ ρψξνπ. Υψξνο: ν ιεηηνπξγηθά νξγαλσκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο ρψξνο πνπ 

δηεξεπλάηαη απφ ηηο ρσξηθέο επηζηήκεο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο, π.ρ. αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκηθή, 

ρσξνηαμηθή ή θαη γεσγξαθηθή. Πνιηηηζκφο: ζηα πεδία ηνπ πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη άμνλεο 

φπσο ε αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην νηθνινγηθφ 

πεξηβάιινλ, ε δηάρπζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ θνηλσληψλ, ε πνιηηηζηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ν άπινο (π.ρ. πλεπκαηηθφο θ.ά.) πνιηηηζκφο, θαζψο 

θαη ε ηππνινγία νηθήζεσλ θαη αλζξσπνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη παξαπάλσ θχξηεο έλλνηεο 

(ρψξνο θαη πνιηηηζκφο) δηεξεπλψληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ αλαθνξάο (case 

studies) γηα ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ, Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Μέζεο Αλαηνιήο. 

5. Γηεζλείο ρέζεηο ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη Σνπξθία  

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Υξεζηνθήο, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηηο κεηαπνιεκηθέο δηεζλείο ζρέζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Σνπξθία 

θαη αλαιχεη ηα δηεζλή δεηήκαηα, έρνληαο σο πιαίζην αλαθνξάο ζεσξίεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη 

ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. πλδένληαο ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο κε ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα, κειεηά ηνλ 

ξνιφ ηφζν ησλ δηεζλψλ (ΖΠΑ, ΔΓ/Ρσζία, ΔΔ) φζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ (Σνπξθία) 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππνζπζηήκαηνο. Σέινο, εμεηάδεη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ 

δηεζλή θαηλφκελα, φπσο νη δηεζλείο θξίζεο/ζπλεξγαζίεο, ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. ε ζρέζε κε ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην, δίδεηαη έκθαζε ζηηο αηηίεο πνπ γέλλεζαλ ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ζηελ επηξξνή πνπ 

άζθεζαλ νη ππεξδπλάκεηο ΖΠΑ θαη ΔΓ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηελ πηψζε ηνπ αλαηνιηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ θαη ζηελ αλάδπζε ηνπ κεηαςπρξνπνιεκηθνχ ζπζηήκαηνο θηι. Δπίζεο, ηδηαίηεξε 

αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο, δεδνκέλνπ φηη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πεξηνρή εμαηηίαο ηεο ηδηφκνξθεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζεο κεηαμχ Γχζεο θαη Αλαηνιήο. 

6. Πξνζηαζία Μεηνλνηήησλ 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε δηακφξθσζε κεηνλνηήησλ, ηε λνκηθή ηνπο ζέζε θαη πξνζηαζία. Οη 

κεηνλφηεηεο πξνβάιινπλ πνηθίιεο δηεθδηθήζεηο απέλαληη ζηα θξάηε ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή, ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ πνιηηηθή-εδαθηθή 

ζπγθξφηεζε ησλ θξαηψλ. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηνλ πνηθίιν ραξαθηήξα ησλ κεηνλνηηθψλ δεηεκάησλ 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζηε ζέζπηζε δηθαίνπ πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη δνκέο θαη θξαηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ εζλνηηθή εηεξφηεηα. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 

επίζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ζε βαζηθή 

κνξθή ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο ζηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Αιβαλία κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 
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7. Πνιηηηθή Φηινζνθία 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ζεκαηηθέο θαη ηδέεο ζηελ εμέιημε ηεο δπηηθήο πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο κέζσ κηαο επζχλνπηεο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζηνραζηψλ απφ 

ηελ αξραηφηεηα σο ηνλ 19
ν
 αηψλα. Σν έξγν ηνπο εμεηάδεηαη ζην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο 

παξαγσγήο ηνπο, επηζεκαίλνληαο ηφζν ηηο αζπλέρεηεο φζν θαη ηηο δηαξθείο ζεκαηηθέο ηεο εμέιημεο 

ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο. Οη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ έξγνπ ησλ πνιηηηθψλ θηινζφθσλ εξκελεχνληαη θαηά 

ηξφπν ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί φρη ε αζπκβαηφηεηά 

ηνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο κπνξεί λα είλαη ζήκεξα ζεκαληηθέο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πνιηηηθή 

ζθέςε ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, ηα θείκελα ηνπ Ηεξνχ Απγνπζηίλνπ, ηνπ 

Αθηλάηε θαη ηνπ Machiavelli, ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ηνπο ζηνραζηέο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, ηνλ σθειηκηζκφ ηνπ Bentham θαη ηνπ Mill, θαζψο θαη ην έξγν ηνπ Marx. 

8. Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Αξκαθφιαο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο αθνξά ηελ αλάιπζε ζχγρξνλσλ δηεζλνπνιηηηθψλ δεηεκάησλ κε 

έκθαζε ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Δπηδηψθεη λα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηε ινγηθή θαη 

ηνπο κεραληζκνχο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηα ζχγρξνλα Βαιθάληα. Σν κάζεκα δηεμάγεηαη 

κε ζεκηλαξηαθφ ηξφπν. Οη θνηηήηξηεο/εηέο πνπ επηιέγνπλ ην κάζεκα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, νη 

νπνίεο παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ έλα απφ ηα ηξέρνληα 

δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. δηαθνξά γηα ην φλνκα ηεο ΠΓΓΜ, θαζεζηψο 

Κνζφβνπ θαη ζρέζεηο Βειηγξαδίνπ-Πξίζηηλαο, δηεχξπλζε ΔΔ ζηελ πεξηνρή ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ). Οη θνηηήηξηεο/εηέο παξαθνινπζνχλ θαη επεμεξγάδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

αλαθνξέο ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, αλαθνξέο ειιεληθψλ θαη μέλσλ δεμακελψλ ζθέςεο, 

επίζεκα θείκελα θαη άιιεο πεγέο. ε εβδνκαδηαία βάζε γίλνληαη παξνπζηάζεηο θαη αλάιπζε ησλ 

εμειίμεσλ απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, θαζψο θαη ζπδήηεζε γηα ηα δεδνκέλα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο κε ην δηδάζθνληα. Χο απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο νη θνηηήηξηεο/εηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πεγέο, λα αλαιχνπλ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα θαη λα έρνπλ θαιή επνπηεία ηνπ ηξφπνπ δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο ζχγρξνλσλ 

πξνβιεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηα Βαιθάληα. 

9. Λνγηζηηθή 

Γηδάζθσλ: Θενθάλεο Καξαγηψξγνο, θαζεγεηήο Σκήκαηνο ΟΓΔ 

Δηζαγσγή (έλλνηα, ζθνπφο, ρξεζηκφηεηα ηεο ινγηζηηθήο, ζρέζεηο ηεο κε άιινπο θιάδνπο), 

ζεκειηψδεηο (βαζηθέο) αξρέο ηεο ινγηζηηθήο, θαηάξηηζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ (γεληθή 

εθκεηάιιεπζε, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, 

ηζνινγηζκφο), ινγαξηαζκνί θαη δηάθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

θαηαρψξεζε ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαηά ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο θαη 

ιεηηνπξγία ινγαξηαζκψλ, εγγξαθέο πξνζαξκνγήο θαη πξνζδηνξηζκνχ απνηειέζκαηνο, ηζνδχγηα, 

ινγαξηαζκνί ηάμεσο. 

10. Αιβαληθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην Β΄ εμάκελν δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο σο μέλεο γιψζζαο δίδεηαη αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία 
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ζηελ πξαθηηθή-επηθνηλσληαθή εθκάζεζε. Οη δηδαζθφκελεο/νη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα 

ηα θιηηά θαη ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ, γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ ζε ζπληαθηηθφ θαη 

ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, εμαζθνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνθνξά ηνπο θαη καζαίλνπλ πνιιέο 

θαηλνχξγηεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο δηαβάδνπλ θαη 

θαηαιαβαίλνπλ πην πξνρσξεκέλα θείκελα, γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

κνξθνινγίαο θαη ζπκπιεξψλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην ζπληαθηηθφ ηεο 

πξφηαζεο. 

11. Αξαβηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Κνπξγηψηεο, δηδάζθσλ ΠΓ 408/80 

πδπγίεο ξεκάησλ, ξεκαηηθνί ηχπνη, εμνηθείσζε κε ηνπο αξηζκνχο (απφιπηνπο θαη ηαθηηθνχο), 

παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κειέηε θεηκέλσλ. 

12. Modern Greek, Beginners Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα παξάιιειε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ειιεληθή 

θνπιηνχξα θαη θνηλσλία. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα ειιεληθά ζε 

απιέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο αληίιεςε, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ, λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ κηα απιή ζπλνκηιία κεηαμχ δχν θπζηθψλ νκηιεηξηψλ/ψλ γηα απιά ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, καζαίλνπλ λα ζπζηήλνληαη, λα αληαιιάζζνπλ ραηξεηηζκνχο, λα δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα δίλνπλ θαηεπζχλζεηο, λα εθθξάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα 

ςσλίδνπλ, λα γξάθνπλ ζχληνκα απιά θείκελα ζρεηηθά κε απιέο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught to Erasmus+ incoming 

students, who are further familiarized with Greek culture and society. Students learn to understand a 

simple conversation between two native speakers on common everyday issues. They also learn to 

introduce themselves, greet, ask for information, give directions, express positive or negative 

feelings, shop, write short simple texts on common everyday situations and provide basic 

information. 

13. Modern Greek, Beginners Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα ειιεληθά ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή θαη αλαγλσζηηθή ηνπο 

αληίιεςε, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο 

καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν ζε κηα πνηθηιία γεληθψλ 

γισζζηθψλ θαηαζηάζεσλ/ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ. Μαζαίλνπλ λα ςσλίδνπλ (είδε ηξνθίκσλ θαη έλδπζεο), λα αλαγλσξίδνπλ, λα 

πεξηγξάθνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη πξφζσπα, λα επηθνηλσλνχλ ζηo ηαμίδη, 

ηελ ηξάπεδα, ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, λα εθθξάδνπλ επηζπκίεο, ζπλαηζζήκαηα, 

πξνηηκήζεηο θαη θξίζεηο, λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught. The incoming Erasmus 

students learn to communicate in Greek in different situations, develop their acoustic and reading 
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abilities, as well as their ability to speak and write correctly. They learn to express themselves in 

simple oral and written language in a variety of general linguistic situations/conditions, which 

involve the exchange of information and personal views. They learn to shop (apparel and grocery), 

identify, describe and compare everyday objects and people, communicate in travelling, banking 

and social situations, express wishes, feelings, likes and dislikes, preferences and judgments, give 

information. 

14. Modern Greek, Intermediate Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πξνζηαθηηθή κε 

αδχλαην ηχπν πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ). Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο ζην πεξίπηεξν, δηαδξνκέο ιεσθνξείνπ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα έρνπλ αθνκνηψζεη βαζηθέο δνκέο γξακκαηηθήο 

θαη ζπληαθηηθνχ, λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξνχλ ζε βαζηθέο πεξηπηψζεηο θαζεκεξηλήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο, λα θαηαλννχλ ηα θαζήθνληα εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηθνηλσλήζνπλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λα ζπκπιεξψλνπλ ζχλζεηα έληππα, λα θαηαλννχλ 

ζχλζεηεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ κε 

απιή επηρεηξεκαηνινγία ηηο απφςεηο ηνπο ζε νηθεία ζέκαηα.  

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. imperative with 

personal pronouns). The course enriches the vocabulary of students on everyday issues such as in 

the kiosk, bus routes etc. At the end of the semester students should have assimilated basic grammar 

and syntactic structures, be able to react to simple situations of personal and professional life, 

understand duties assigned to them, communicate in public services, fill-in complex forms, 

understand complicated instructions and information, express their feelings and simply present their 

points of view on familiar issues. 

15. Modern Greek, Intermediate Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πιάγηνο ιφγνο). 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο δηαθνπέο, 

θνπδίλα θαη ηζηνξία ηεο ρψξαο, ΜΜΔ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη 

θνηηήηξηεο/εηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έζησ ηα θχξηα ζεκεία ελφο θεηκέλνπ ή απιήο νκηιίαο 

ζε ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, πνπ πεξηέρνπλ θαζεκεξηλή γιψζζα πςειήο ζπρλφηεηαο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζρέδηά ηνπο, ζπλδένληαο θξάζεηο κε απιφ ηξφπν 

θαη δίδνληαο εμεγήζεηο γηα ηηο απφςεηο ηνπο, θαη λα παξάγνπλ κεγαιχηεξα, ζαθή θείκελα γηα 

ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηε ζέζε ηνπο. 

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. indirect speech). 

the course enriches the vocabulary of students on issues such as holidays, cuisine and history of the 

country, mass media etc. At the end of the semester students should be able to understand the main 

points of a text or a simple speech on familiar matters, texts that consist mainly of high frequency 

language, describe their experiences and their plans, connecting phrases in a simple way and giving 

explanations for their opinions, and write clear, detailed texts on issues related to their interests as 

well as argue in favour of or against their points of view. 
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16. Modern Greek, Advanced Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηα κνξθνινγηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε επρέξεηα θαη απζνξκεηηζκφ, ψζηε ε επηθνηλσλία κε 

ηηο/ηνπο θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο λα γίλεηαη ρσξίο πίεζε θαη δπζθνιία, λα θαηαλννχλ ηηο θχξηεο 

ηδέεο αθφκε θαη ζε αθεξεκέλα ζέκαηα, λα παξάγνπλ ιφγν κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζε επξχ 

πεδίν ζεκάησλ θαη λα εμεγνχλ κηα άπνςε πάλσ ζε έλα ζέκα, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηάθνξσλ επηινγψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο εξγαζία, αλεξγία, 

εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε, θνηλσληθά πξνβιήκαηα θηι. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught complex grammatical and 

syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to use Greek fluently and 

spontaneously, to interact with native speakers easily, effortlessly, comprehend the main ideas even 

on abstract issues, present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects, explain a 

viewpoint on an issue explaining the advantages and disadvantages of various options. Students are 

taught reading comprehension and spoken and written production on topics such as work, 

unemployment, education, public administration, social problems etc. 

17. Modern Greek, Advanced Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. πλερίδεηαη ε δηδαζθαιία ζχλζεησλ 

κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ έλα επξχ θάζκα ζχλζεησλ θαη καθξνζθειψλ θεηκέλσλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ζεκαζίεο πνπ ππνλννχληαη, λα εθθξάδνληαη άλεηα, απζφξκεηα θαη επέιηθηα κε 

θαλνληθφ ξπζκφ νκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα αλαδήηεζε ζσζηψλ εθθξάζεσλ, ζηνλ 

θαηάιιειν βαζκφ ηππηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα παξάγνπλ ζαθή, θαιά 

δηαξζξσκέλα, ιεπηνκεξή θείκελα γηα ζχλζεηα ζέκαηα ζην αλάινγν χθνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη επξχ θάζκα ελλνηψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο πγεία, 

νηθνινγία, δηθαηνζχλε θαη νηθνλνκηθά. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught further complex 

grammatical and syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to 

comprehend a large field of complex and extended texts and recognize any implicit meanings, 

express themselves easily, spontaneously, with flexibility, on normal time, without searching for 

expressions, on the appropriate degree of formality, according to the communicative situation, and 

produce clear, well-structured, detailed texts on complex issues in the appropriate style, using the 

right strategy and a large variety of concepts. Students are taught reading comprehension and 

spoken and written production on topics such as health, ecology, justice and economics. 
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Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

1. Δθζπγρξνληζκφο θαη Αλάπηπμε ησλ Οηθνλνκηψλ (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε) 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μαξαγθφο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εζηηάδεηαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο 

κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θεληξηθά ζρεδηαζκέλνπ ζνζηαιηζκνχ. Δμεηάδνληαη ε κεηάβαζε ησλ 

ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη νη αξλεηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο κεηάβαζεο, ε θαηάξξεπζε ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

ηδησηηθνπνηήζεηο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, παγθνζκηνπνίεζε, αλαδήηεζε θηλήηξσλ ζηε 

βαιθαληθή ελδνρψξα. Δπίζεο αλαιχνληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). 

2. Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε 

Γηδάζθσλ: Φψηηνο ηψθεο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηξαπεδηθήο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. Δμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ε αηέιεηα 

αγνξψλ θαη ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο, ε δηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ, ε αλαηνκία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη ε κνξθνινγία θαη δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ. Απφ πιεπξάο επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο θαη νη θαλφλεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. Σέινο, ην κάζεκα θαηαιήγεη κε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

1. Γεκφζηα Πνιηηηθή θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε) 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο/ζεκαηηθέο ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο 

ζπλδένληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ησλ 

θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ. Σν πξψην κέξνο είλαη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη κνληέια 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γεληθά, φπσο ε αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο, ε έλλνηα ηνπ πνιηηηθνχ θχθινπ θαη ε 

αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. ηε ζπλέρεηα ην κάζεκα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ησλ κνληέισλ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο, ησλ κνληέισλ ξχζκηζεο, ηεο ινγηθήο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο 

ζεσξίαο ηεο δεκφζηαο επηινγήο θαη ησλ λεν-ζεζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ησλ ελλνηψλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο δεκφζηαο 

δηαρείξηζεο. Σέινο, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη αλάιπζε/κειέηε ηνκέσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπσο 

π.ρ. πγεία, εθπαίδεπζε θηι., θαη ρσξψλ-πεξηπηψζεσλ κε έκθαζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο 

θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

2. Γηεζλήο Πξνζηαζία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
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αλζξψπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Δμεηάδνληαη νη λνκηθέο πεγέο ηεο 

πξνζηαζίαο, αιιά θαη νη πνιηηηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην εθάζηνηε 

ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο. Αλαιχεηαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ, σο 

ππιψλαο ηνπ ζχγρξνλνπ «λνκηθνχ πνιηηηζκνχ», θαη ηδηαίηεξα ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε 

ζεηηθή πξνζηαζία ηεο κεηνλνηηθήο εηεξφηεηαο. Σν κάζεκα εμεηάδεη ην πιένλ αλαπηπγκέλν 

δηθαηνδνηηθφ κεραληζκφ πξνζηαζίαο δηεζλψο, δειαδή, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ηε λνκνινγία ηνπ. Σέινο, ζπδεηά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζε επξσπατθά θαη βαιθαληθά θξάηε. 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο νξνινγίαο θαη ζηε γιψζζα 

ηεο επηθνηλσλίαο. Πξνβιέπεηαη κεγάινο αξηζκφο απφ ζρεηηθά θείκελα γηα αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία θαη αζθήζεηο γηα αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

α) νηθνλνκία/νηθνλνκηθά δεηήκαηα, β) επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γ) αγνξά εξγαζίαο δ) 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε/ηξαπεδηθά. 

Ρνπκαληθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο 

Πξνζεγγίδνληαη θείκελα εηδηθήο νξνινγίαο πνπ εμππεξεηνχλ εηδηθνχο ζθνπνχο επηθνηλσλίαο. 

Δμεηάδνληαη νη δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ηεο θσλεηηθήο, ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο ηεο 

ξνπκαληθήο γιψζζαο. Αλαιχεηαη ε δνκή ηεο πξφηαζεο θαη ηεο θξάζεο θαη παξνπζηάδεηαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ζπληαθηηθήο δνκήο ζην πιαίζην ελφο γισζζηθνχ θαη ζεκεηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηε ζπληαθηηθή 

αλάιπζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξαγσγή θαη ε κεηάθξαζε δηάθνξσλ κνξθψλ 

γξαπηνχ ιφγνπ: ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, θεηκέλνπ εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο, 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο, αιιά θαη 

ηζηνξίαο, βαιθαληθψλ ππνζέζεσλ, ηέρλεο θηι. 

Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ Η 

Γηδάζθνπζα: βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ 

Γξακκαηηθή: επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή, κνξθνινγία (επηζεηηθή θαη επηξξεκαηηθή κεηνρή), 

ζχληαμε απιήο θαη ζχλζεηεο πξφηαζεο (είδε παξαηαθηηθψλ θαη ππνηαθηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηηο ιέμεηο, φξνη ηεο πξφηαζεο, επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξφηαζεο). Πξνθνξηθφο θαη 

γξαπηφο ιφγνο: ε γιψζζα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Μεηάθξαζε: κεηάθξαζε απφ ηε 

ξσζηθή ζηελ ειιεληθή θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθαηξφηεηα ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο. 

Οηθνλνκηθή νξνινγία: επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο, εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. 

Οξνινγία θνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ: πνιηηηθή θαη θνηλσλία ζηε ζχγρξνλε Ρσζία, 

δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, ν θφζκνο ηεο πιεξνθνξίαο. 
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εξβηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ 

Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ εθκάζεζε ζεξβηθήο νξνινγίαο, ε νπνία αθνξά: α) ηελ επηζηήκε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, β) ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ηξαπεδηθή νξνινγία, δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο), γ) ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, δ) εθθξάζεηο θαη 

ηδησκαηηζκνχο θαη ε) ηε δηπισκαηηθή πξαθηηθή κέζα απφ θείκελα, ηα νπνία επηιέγνληαη απφ βηβιία, 

εθεκεξίδεο, εκπνξηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζπκθσλίεο ή δηάθνξνπο ηζηνηφπνπο. 

Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηε κειέηε θεηκέλσλ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ζ θαηαλφεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη ηελ απφδνζε 

ζηελ ειιεληθή ηεο ζρεηηθήο κε ην θείκελν ηνπξθηθήο νξνινγίαο θαη ησλ δηαθφξσλ εθθξάζεσλ-

ηδησκαηηζκψλ. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο δηεμάγεηαη κε ζπδήηεζε βαζηζκέλε ζηα γξαπηά θείκελα. Σα 

θείκελα επηιέγνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο βηβιία, εθεκεξίδεο ή δηάθνξνπο ηζηνηφπνπο. 

Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ήζε 

θη έζηκα ηεο Σνπξθίαο, θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ψζηε νη θνηηήηξηεο/εηέο λα θαηαλννχλ ην 

πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ. 

Μαζήκαηα επηινγήο 

1. Υσξηθή Αλάπηπμε – Αζηηθέο Πνιηηηθέο ζηε ΝΑ Δπξψπε 

Γηδάζθνπζα: Διέλε Γαβξά, αλαπι. θαζεγήηξηα 

Οη αζηηθέο πνιηηηθέο ζηε ΝΑ Δπξψπε, φζνλ αθνξά δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, βαζηθέο αξρέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ζηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή αλαθνξάο, βαζηθά «εξγαιεία» (ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά), γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ηελ πξνβνιή/πξνψζεζε ηνπ ηφπνπ, πξνγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη πξφηππεο εθαξκνγέο 

πεξηθεξεηαθήο θαη αζηηθήο αλάπηπμεο, παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θχξησλ πξνγξακκάησλ θαη 

νδεγηψλ, φζνλ αθνξά δεηήκαηα αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηηο δηεζληθέο 

θαη δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηα ζέκαηα ηνπηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

εμνηθείσζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, φζνλ αθνξά δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ θαη 

πξνβνιήο ηνπ ηφπνπ, κέζσ πξνηχπσλ εθαξκνγψλ θαη παξαδεηγκάησλ. 

2. Δκπνξηθφ Γίθαην 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, ιέθηνξαο 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γεληθνχ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηα είδε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ, ζηνηρεία αζθαιηζηηθνχ δηθαίνπ θαη δηθαίνπ αμηνγξάθσλ. Αθνινχζσο 

θαιχπηεη κηα εηζαγσγή ζην δίθαην εκπνξηθψλ εηαηξηψλ, ζην δίθαην βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ζην πησρεπηηθφ δίθαην. 

  



Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ΠΑΜΑΚ 

Οδεγόο πνπδώλ 2017–18 

 

 

 

[58] 
 

3. Οινθιεξσκέλε Δπηθνηλσλία Μάξθεηηλγθ 

Γηδάζθσλ: Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηελ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία Μάξθεηηλγθ θαη ζε έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηνπ κίγκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ε δηαθήκηζε. ηα πιαίζηα 

ησλ δηαιέμεσλ νη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε βαζηθά ππνδείγκαηα επηθνηλσλίαο, κε ηνλ 

ηξφπν θαηάξηηζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ, κε ηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ κίγκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε δηαθήκηζε, θ.ά. 

4. Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε  

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο & Παχινο εξαθείκ, 

κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 

Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο 

Ρσζίαο. Παξαθνινπζνχκε ηελ εθθιεζηαζηηθή ηνπο ηζηνξία κε βαζηθνχο ζηαζκνχο ηηο πεξηφδνπο 

ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ, ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο λεφηεξεο επνρήο, ζηαζκνχο δηαθξηηνχο ζηελ 

πνιηηηθή ηζηνξία ησλ ιαψλ απηψλ, ψζηε νη θνηηήηξηεο/εηέο λα έρνπλ παξάιιειε εηθφλα ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Δπηζεκαίλεηαη ζεηξά δηαρξνληθψλ δεηεκάησλ, ζρεηηθά 

κε ηελ ηζηνξία ησλ Δθθιεζηψλ απηψλ, φπσο νη ζρέζεηο ηνπο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, αιιά 

θαη ηνλ δπηηθφ θφζκν θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ην θξάηνο, ζέκα πνπ παξνπζηάδεη δηαρξνληθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, απηέο ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιεκηθή ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε δσή θαη ηε 

ζενινγία ησλ Δθθιεζηψλ απηψλ απφ ηνλ ζηελφ ελαγθαιηζκφ έζλνπο θαη Οξζνδνμίαο. 

5. Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ Κεληξηθή Αζία 

Γηδάζθσλ: ηπιηαλφο σηεξίνπ, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ησλ λενζχζηαησλ δεκνθξαηηψλ ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ θνηλσλία ηεο Αξκελίαο, 

Γεσξγίαο, Αδεξκπατηδάλ, Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Κηξγηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ. 

Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ θαη ν ξφινο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ ξφιν ηεο Κίλαο 

σο αλεξρφκελεο ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο ζηελ πεξηνρή. Σέινο, αλαιχνληαη ηα 

ελεξγεηαθά ηεθηαηλφκελα ζε Καχθαζν θαη Κεληξηθή Αζία κε έκθαζε ζηε γεσπνιηηηθή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ ξσζηθψλ ελεξγεηαθψλ εηαηξεηψλ. 

6. Ζ Δπηρείξεζε ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ 

Γηδάζθνπζα: Ξαλζίππε Αδάκνγινπ, δηδάζθνπζα ΔΠΑ 

Πξνζδηνξηζκφο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε θπξία έκθαζε ζην νηθνλνκηθφ, ρξεκαηνπηζησηηθφ, λνκηθφ, 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Ρφινο θαη ιεηηνπξγία ησλ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Θεσξίεο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. 
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7. Πφιε, Μνπζείν θαη Ηζηνξία 

Γηδάζθνπζα: ηαπξνχια Μαπξνγέλε, επίθ. θαζεγήηξηα 

Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο μεηπιίγεηαη θάζε κέξα κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Σφζν ηα αξραηνινγηθά 

επξήκαηα πνπ απνθαιχπηνπλ κε γιαθπξφ ηξφπν ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Θεζζαινλίθεο φζν θαη 

ηα κλεκεία ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ δεκηνπξγνχλ κηα αθήγεζε θαη ηα πξψηα επεηζφδηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

ζίξηαι. Όιε απηή ηελ πεξηπέηεηα θαινχκαζηε λα ηελ θαηαγξάςνπκε θαη λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ 

κχζν καο κέζα ζηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο αλζξψπσλ θαη πφιεο. Οη 

θνηηήηξηεο/εηέο ζα παξνπζηάζνπλ ζε νκάδεο ζέκαηα ηεο πφιεο. Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε θπζηθή ηνπο παξνπζία είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ αμηνινγνχλ θαη 

αμηνινγνχληαη ζε θάζε κάζεκα. 

8. Ηζηνξία Γηεζλνχο Γηθαίνπ – Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Εάηθνο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ κε έκθαζε ζην ζχλνιν ησλ 

θαλφλσλ πνπ ξπζκίδεη ηηο δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Σν Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ 

είλαη έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θιάδνπο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ν νπνίνο ζήκεξα αλαθέξεηαη 

ζπρλφηεξα σο Γίθαην ησλ Δλφπισλ πξξάμεσλ ή/θαη Αλζξσπηζηηθφ Γηεζλέο Γίθαην. Οη βαζηθέο 

ζεκαηηθέο: ε δηάθξηζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζε δίθαην εηξήλεο θαη δίθαην ηνπ πνιέκνπ, ε ηζηνξηθή 

εμέιημε θαη νη πεγέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ηνπ πνιέκνπ, ηα είδε πνιέκσλ, νη γελνθηνλίεο ζηελ 

ηζηνξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ε πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, ε πνιεκηθή θαηνρή θαη νη 

δηεζλείο δίθεο ζρεηηθά κε εγθιήκαηα πνιέκνπ. 

9. χγρξνλε Πνιηηηθή θέςε 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ζεκαηηθέο θαη ηδέεο ηεο κεηα-καξμηζηηθήο πνιηηηθήο ζθέςεο. 

Σν έξγν ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζηνραζηψλ κέρξη ζήκεξα αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη, εμεγψληαο 

νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο πνιηηηθήο 

ζεσξίαο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηήηξηεο/εηέο λα απνθηήζνπλ ηα αλαγθαία γλσζηηθά 

εθφδηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιεξέζηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Θεσξία 

Γηεζλψλ ρέζεσλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πνιηηηθή ζθέςε ησλ Carl Schmitt 

(θίινο/ερζξφο), Antonio Gramsci (εγεκνλία), Emmanuel Levinas (ν Άιινο), Hannah Arendt 

(πνιιαπιφηεηα, δξάζε, νινθιεξσηηζκφο), Paul Ricoeur (θξηηηθή ζηελ αλζξσπηζηηθή επέκβαζε), 

Michel Foucault (θηιειεχζεξε θπβεξλεηηθφηεηα), Jean Baudrillard (ςεθηαθνί πφιεκνη), Gilles 

Deleuze («πνιεκηθέο κεραλέο»), Jacques Derrida (ην ζεξίν θαη ν θπξίαξρνο), Jacques Rancière 

(αζθάιεηα θαη ηζφηεηα) θαη Giorgio Agamben (θαηάζηαζε εμαίξεζεο). 

(δελ πξνζθέξεηαη θαηά ην αθαδ. έηνο 2017–18) 

10. Protection of Refugees and Migrants (Erasmus+) [Πξνζηαζία Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ] 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, θαζεγεηήο 

The course aim is to investigate the content of refugee and migrant protection at the international 

and national levels. The course examines the sources of protection, that is, the customary and 

positive law, the relevant case law, the legal instruments set by international organizations and the 

theory, as well as the political components interwoven with the relevant institutional framework of 

protection. Through this course, students will comprehend the distinction between refugees and 
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migrants as well as the protection regime. The course analyzes the status quo in Greece and the EU 

and discusses implementation problems through landmark cases in the development of the law of 

refugee and migrant protection. To better approach the subject matter, the course studies specific 

case studies relevant to European and Balkan states. 

[ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ κεηαλαζηψλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Δμεηάδνληαη νη πεγέο ηεο πξνζηαζίαο, δειαδή ην 

εζηκηθφ θαη ζπκβαηηθφ δίθαην, ε ζρεηηθή λνκνινγία, νη πξάμεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ε ζεσξία, 

αιιά θαη νη πνιηηηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην εθάζηνηε ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο. Μέζα απφ ην κάζεκα ζα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Σν κάζεκα εμεηάδεη αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ θαη ζπδεηά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο κέζα απφ πεξηπηψζεηο 

πνπ απνηεινχλ ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κειεηψληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο (case 

studies) πνπ αθνξνχλ επξσπατθά θαη βαιθαληθά θξάηε.] 

11. Αιβαληθή Γιψζζα ΗΗI 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο σο μέλεο γιψζζαο νη 

δηδαζθφκελεο/νη πξνρσξνχλ ζηαδηαθά ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλσλ κε απμεκέλν 

βαζκφ δπζθνιίαο. Οη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ (ελδεηθηηθά) ηα αθφινπζα: αθαηξεηηθή θαη δνηηθή ησλ 

νπζηαζηηθψλ, πηψζεηο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ 

θηι. Δπίζεο, ζπλερίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο κε πινπζηφηεξν ιεμηιφγην. 

12. Αξαβηθή Γιψζζα III  

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Κνπξγηψηεο, δηδάζθσλ ΠΓ 408/80 

Αλψκαια ξήκαηα, βειηίσζε ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο, εηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, 

λνκηθή θαη νηθνλνκηθή νξνινγία κέζσ ηεο κειέηεο αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ. 

 

 

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο 

1. Γηνίθεζε Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Γηδάζθνπζα: Ξαλζίππε Αδάκνγινπ, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Πξνζδηνξηζκφο θαη βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάγνληεο 

δηεζλνπνίεζεο αγνξψλ θαη Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο. Γηεζλείο ζπλαιιαγέο θαη δηεζλέο 

λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. ηξαηεγηθέο άζθεζεο δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έκθαζε 

ζηηο εμαγσγέο, δηεζλή παξαγσγή. Θεσξίεο δηεζλνχο εκπνξίνπ. Θεσξίεο Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ. 

2. Οηθνλνκηθφ Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Σδηψλαο, θαζεγεηήο 
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Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

νπνία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο θνηλνηηθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, αλαιχεη ηελ επξσπατθή 

νηθνλνκηθή ελνπνίεζε θαηά ην ηδξπηηθφ ηεο ζηάδην, κε ηε κνξθή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθψλ δαζκψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηεο 

εμέιημήο ηεο ζε θνηλή ή εζσηεξηθή αγνξά θαη αθνινχζσο ζε νηθνλνκηθή έλσζε. Ο θνξκφο ηνπ 

καζήκαηνο απνηειείηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ, ησλ πξνζψπσλ, 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ (ησλ ιεγνκέλσλ «ηεζζάξσλ βαζηθψλ ειεπζεξηψλ»), κε ηηο 

εμαηξέζεηο ηνπο. ην πιαίζην απηφ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηξφπν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 

1. Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα κειεηά θξηηηθά ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα 

εμεηάδνληαη νη ζρνιέο ζθέςεο θαη ζεσξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ξεαιηζκνχ, ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ 

λενξεαιηζκνχ, ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ησλ καξμηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο, 

ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ηνπ κεηαζηξνπθηνπξαιηζκνχ, ηνπ κεηα-απνηθηνθξαηηζκνχ, ηεο 

θαλνληζηηθήο ζεσξίαο θαη κηαο κεηα-θξηηηθήο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Οη 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο δελ εμεηάδνληαη απιά σο αθεξεκέλεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο, αιιά σο 

ηξφπνη θαηαλφεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο δελ είλαη 

απιά λα βνεζήζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο ζεσξίεο 

ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο σο εξγαιεηνζήθεο ρξήζηκεο ζηελ επεμήγεζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο ή ν εληνπηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζεγγίζεσλ εληφο νξηζκέλσλ ζρνιψλ ζθέςεο είλαη βέβαηα ζεκαληηθφο. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη ε ζεσξεηηθή κεηαηφπηζε θαη κεηαβνιή ζην έξγν ησλ ζεσξεηηθψλ. Κάζε 

νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή πξφηαζε είλαη πάληνηε ήδε κηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλε 

απφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, δεηήκαηα, γεγνλφηα ή ζπδεηήζεηο. Κάζε ζεσξία απαληά 

ζην πιαίζην ηεο παξαγσγήο ηεο, παξακέλεη εκπεδσκέλε ζε απηφ ην πιαίζην, «ζπλαληά» άιιεο 

ζεσξίεο εληφο απηνχ, αιιά θαη ζπρλά αγσλίδεηαη λα «μεπεξάζεη» απηφ ην πιαίζην. Ζ θαηαλφεζε 

ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ αληηκεησπίδεηαη ινηπφλ εδψ σο κηα δηαδηθαζία εξκελείαο. Αληί 

λα αλαδεηά θαλείο ηε ζπλέρεηα ή ηελ νκνηνγέλεηα ζηε ζεσξεηηθή εμέιημε, νθείιεη λα αλαγλσξίδεη 

ηηο ζεσξεηηθέο αζπλέρεηεο θαη λα πξνζπαζεί λα ηηο ζπλδέζεη κε ζχγρξνλεο αζπλέρεηεο ζην πεδίν ηεο 

πνιηηηθήο πξάμεο. Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ινηπφλ δηηηφο: λα βνεζήζεη ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη α) ε Θεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ δελ είλαη κηα νπδέηεξε θαη 

αληηθεηκεληθή απεηθφληζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη β) φηη θακία ζπλεηδεηή πνιηηηθή πξάμε δελ 

είλαη πνηέ αλεμάξηεηε απφ ή άζρεηε πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, κηα θνζκνζεσξία ζρεηηθά κε 

ην ηη είλαη ή ζα έπξεπε λα είλαη ε δηεζλήο πνιηηηθή, πνπ βξίζθεηαη ή ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ε 

δηεζλήο πνιηηηθή, πψο θαη απφ πνηνλ παξάγεηαη ή ζα έπξεπε λα παξάγεηαη θηι. Με απηή ηελ έλλνηα, 

ε πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο αληί άιισλ δελ είλαη κηα ηπραία ή βνιηθή επηινγή. Δίλαη 

έλα ζνβαξφ θαζήθνλ, θπξηνιεθηηθά κηα πνιηηηθή επηινγή. 

2. Γεληθέο Αξρέο Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο 

Γηδάζθσλ: Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε 

Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζηηο κέξεο καο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη 

επηθνηλσλνχλ νη πνιίηεο κε ηηο κνξθέο εμνπζίαο. Οξίδεη ηε ζέζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζε ζρέζε 
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κε ηελ πνιηηηθή, ηηο/ηνπο πνιηηηθνχο θαη ην επξχ θνηλφ. Πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηε ζεκαζία ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία πνιηηηθψλ-ςεθνθφξσλ, ηφζν ζε ζέκαηα πςειήο 

πνιηηηθήο φζν θαη ζηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο/ηνπ πνιίηε. Δπίζεο πξνζπαζεί λα νξίζεη 

ηε ζεκαζία ηνπ Ηληεξλέη θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο θαζηεξσκέλεο ζπκπεξηθνξέο. 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. 

Πξνβιέπεηαη κεγάινο αξηζκφο απφ ζρεηηθά θείκελα γηα αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία θαη αζθήζεηο 

γηα αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Θεκαηηθέο ελφηεηεο: α) θνηλσλία/θνηλσληθά 

δεηήκαηα/δεκφζηνο βίνο, β) πνιηηηθφο βίνο θαη ΜΜΔ, γ) δηεζλήο θνηλφηεηα, δ) ηέρλεο/θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ρνπκαληθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο 

Πξνζεγγίδνληαη θείκελα εηδηθήο νξνινγίαο πνπ εμππεξεηνχλ εηδηθνχο ζθνπνχο επηθνηλσλίαο. 

Δμεηάδνληαη νη δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ηεο θσλεηηθήο, ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο ηεο 

ξνπκαληθήο γιψζζαο. Αλαιχεηαη ε δνκή ηεο πξφηαζεο θαη ηεο θξάζεο θαη παξνπζηάδεηαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ζπληαθηηθήο δνκήο ζην πιαίζην ελφο γισζζηθνχ θαη ζεκεηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηε ζπληαθηηθή 

αλάιπζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξαγσγή θαη κεηάθξαζε δηάθνξσλ κνξθψλ 

γξαπηνχ ιφγνπ: ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, θεηκέλνπ εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο, 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο, αιιά θαη 

ηζηνξίαο, βαιθαληθψλ ππνζέζεσλ, ηέρλεο θηι. 

Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ 

Γξακκαηηθή: επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή, ζχληαμε ηεο απιήο θαη ζχλζεηεο πξφηαζεο (είδε απιήο 

πξφηαζεο, ζχλζεηε παξαηαθηηθή πξφηαζε, ζχλζεηε ππνηαθηηθή πξφηαζε, ζχλζεηε αζχλδεηε 

πξφηαζε). Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο: ε γιψζζα ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ. Μεηάθξαζε: κεηάθξαζε απφ ηε ξσζηθή ζηελ ειιεληθή θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Οηθνλνκηθή νξνινγία: 

βαζηθά ζέκαηα πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οξνινγία θνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ: πνιηηηθή ζεσξία θαη ζηνηρεία ηζηνξίαο 

ηεο Ρσζίαο, δεηήκαηα αλάπηπμεο θαη κεηάβαζεο ζηε Ρσζία, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζέκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο Ρσζίαο. 

εξβηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ 

Καηά ην εμάκελν απηφ ζπλερίδεηαη ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη γισζζηθψλ 
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δπλαηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ. ην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πνηθίια θείκελα πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, απνζπάζκαηα απφ βηβιία θαη άξζξα απφ πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 

πνπ πξαγκαηεχνληαη ζρεηηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ήζε θαη ηα έζηκα, θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ρσξψλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηάιπζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ ην 

πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ. 

Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πνηθίια θείκελα πνιηηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, απνζπάζκαηα απφ βηβιία θαη άξζξα απφ 

πεξηνδηθά θη εθεκεξίδεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ζρεηηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο Σνπξθίαο, 

θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ. 

Μαζήκαηα επηινγήο 

1. Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε: Ζ Πξφθιεζε ηνπ Δμεπξσπατζκνχ 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε ζεζκηθή εμέιημε, ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο) θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πξνο ηελ Κεληξηθή, 

Αλαηνιηθή θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Δπηθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνο ην 

πνιπ-επίπεδν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ ζε θξίζηκνπο ηνκείο ξπζκηζηηθήο ή/θαη 

αλαδηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο, φπσο π.ρ. ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ 

(Δληαία Αγνξά), ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), ηεο πνιηηηθήο πλνρήο θ.ν.θ., ζην 

πιαίζην ηεο απμαλφκελεο ηάζεο γηα εμεπξσπατζκφ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γεληθά. 

2. Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε  

Γηδάζθνπζα: ηαπξνχια Μαπξνγέλε, επίθ. θαζεγήηξηα 

ην κάζεκα εμεηάδνπκε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο ινβελίαο, 

ηεο Κξναηίαο, ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο ΠΓΓΜ, ηεο Βνπιγαξίαο θαη Αιβαλίαο κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. Μεηά ηηο αλαθνξέο ζηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ηνλ 

Μεζνπφιεκν, εμεηάδνληαη νη απαξρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ρψξν ησλ 

λνηηνζιαβηθψλ ιαψλ, θαζψο θαη ζηελ Αιβαλία. 

3. Θέκαηα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

To κάζεκα πξνζθέξεη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη εθαξκνγέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ηo κάζεκα θαιχπηεη ηελ 

αλάιπζε απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κηαο κηθξήο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ηε ζρεδίαζε 

ηνπ δηαγξάκκαηνο Οληνηήησλ θαη πζρεηίζεσλ, ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε ζρεζηαθνχο πίλαθεο θαη 

ηέινο ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πηλάθσλ, εξσηεκάησλ, θνξκψλ θαη εθζέζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ MS-Access. Δπίζεο, ην κάζεκα θαιχπηεη βαζηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη εθαξκνγέο 
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εμφξπμεο γλψζεο απφ κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. 

4. Ζ Γπλακηθή ησλ Παγθφζκησλ Οηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ: Οηθνλνκηθέο θαη Ηζηνξηθέο 

Πξνζεγγίζεηο 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μαξαγθφο, θαζεγεηήο 

ην κάζεκα αλαπηχζζνπκε έλα αλαιπηηθφ πιαίζην ην νπνίν απαηηεί φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε, ηελ πνιηηηθή δνκή, ηελ ηδενινγία, ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ) λα αιιεινζπλδένληαη θαη λα 

αμηνινγνχληαη κε βάζε ηελ επίηεπμε ηεο «ζπλέπεηαο». Παξαηεξψληαο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζην 

ζχλνιφ ηνπ, νη φξνη ηεο αλάιπζεο δελ είλαη πεξηνξηζκέλνη ζε νηθνλνκηθά «αλεμάξηεηεο» 

κεηαβιεηέο, αιιά ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη φιν ην νηθνλνκηθφ-πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ πιαίζην. Γηαηί 

ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα αιιάδνπλ; Δπεηδή νη αιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, έλα ζπλεπέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη επέιηθην θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, λα αιιάδεη θάησ 

απφ κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηελ επηβίσζή ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Με άιια ιφγηα, ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε επηηπγράλεη ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ. Έηζη, ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ζην επξχ θνηλσληθφ πιαίζηφ κειέηεο κε βάζε ηε 

ζεζκηθή θαη εμειηθηηθή πξνζέγγηζε, πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο θαη βηψζηκν. Σα νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα πνπ εμεηάδνπκε είλαη ε κεηαπνιεκηθή Μεγάιε Βξεηαλία, ε κεηαπνιεκηθή Ηαπσλία, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε νπεδία. 

5. Γίθαην Σξαπεδηθψλ πκβάζεσλ 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ, ιέθηνξαο 

Γεληθέο έλλνηεο Σξαπεδηθνχ Γηθαίνπ, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, βαζηθνί επξσπατθνί ηξαπεδηθνί 

ζεζκνί, εληαία επξσπατθή ηξαπεδηθή αγνξά, δνκή ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θνξείο, 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, επνπηεία ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηξαπεδηθέο 

ζπκβάζεηο, είδε, παξνπζίαζε, είδε θαηαζέζεσλ, ρνξήγεζε πηζηψζεσλ, πξαθηνξεία 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring-forfaiting), ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), ππεξεζίεο 

θαη κέζα πιεξσκψλ, εγγπήζεηο, ινηπέο ηξαπεδηθέο ζπκβάζεηο. 

6. Πνιηηηθέο ηνπ Φχιινπ θαη Δμνπζία: Γχζε, Μνπζνπικαληθφο Κφζκνο θαη Παγθφζκηνο Νφηνο 

Γηδάζθνπζα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, θαζεγήηξηα 

Σν κάζεκα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο Αλζξσπνινγίαο ηνπ θχινπ, 

ε νπνία βξίζθεηαη ζε δηάινγν κε ηελ πνξεία ησλ θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ, ησλ γπλαηθείσλ 

ζπνπδψλ, ησλ ζπνπδψλ ηνπ θχινπ θαη ηε κεηααπνηθηαθή θξηηηθή. Δμεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά νη 

πνιηηηθέο ηνπ θχινπ αθελφο ζε δψλεο παηξηαξρίαο (Μεζφγεηνο, Βαιθάληα, Μέζε Αλαηνιή, 

Κεληξηθή θαη ΝΑ Αζία) αθεηέξνπ ζε πεξηνρέο επηζεηηθνχ ή ήπηνπ αλδξηζκνχ (Λαηηληθή Ακεξηθή, 

Αθξηθή, Μεζφγεηνο θ.ά.), ηφζν ζηε καθξά δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ φζν θαη 

ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο επαθήο ηνπο κε ηε δπηηθή απνηθηνθξαηία θαη ηελ επξσπατθή 

λεσηεξηθφηεηα. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ «αλδξηζκνχ» θαη ηεο «ζειπθφηεηαο» ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίδεηαη ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζηελ πνιηηηθή ρξήζε ηεο 

ζξεζθείαο θαη ησλ ηειεηνπξγηψλ. Σν παξάδεηγκα ησλ κνπζνπικάλσλ γπλαηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

εξγαιεηαθά καδί κε άιιεο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ παγθφζκην Νφην, επεηδή αλαδεηθλχεη δηαθνξέο θαη 

αληηθάζεηο κε/ζε νηθεηφηεηεο, παξαγσγηθέο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο 

έκθπιεο εκπεηξίαο. Ζ ηειεπηαία, σο ελζψκαηε επηηειεζηηθή εκπεηξία γίλεηαη νξαηή κέζα απφ 

εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα θαη νπηηθφ πιηθφ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιφγσλ, ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εμνπζίαο ζηε δηαηνκή νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, πνιιαπιψλ 
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δηαθξίζεσλ, παιαηψλ θαη λέσλ εγεκνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ γηα ηηο ζεκαζίεο ηεο έκθπιεο δηαθνξάο ζηνπο Άιινπο, αιιά 

θαη ζηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. 

7. Έληππα θαη Ζιεθηξνληθά ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα 

Γηδάζθσλ: Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θέξεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζε επαθή κε ηα κέζα ελεκέξσζεο 

ηεο Διιάδαο θαη ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη ηελ πνξεία ησλ 

εθεκεξίδσλ, ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξηνρή 

ησλ Βαιθαλίσλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηα εζληθά δεηήκαηα θαη θηλήκαηα θαη ηελ πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Δπίζεο παξαθνινπζνχλ 

ηελ πνξεία δεκηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, πξψηα ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο ηειεφξαζεο απφ ηνλ Μεζνπφιεκν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αη. Παξάιιεια νη 

θνηηήηξηεο/εηέο κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε απεπζείαο επαθή κε ηα κέζα ελεκέξσζεο, θαζψο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθπνλήζνπλ εξγαζία γηα κέζα ελεκέξσζεο ζπγθεθξηκέλεο βαιθαληθήο ρψξαο, λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο παιαηψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ηεο Μαθεδνλίαο 

θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο-δεκνζθφπεζεο γηα ηε ζρέζε ηνπ θνηλνχ κε ηα κέζα 

ελεκέξσζεο (έληππα θαη ειεθηξνληθά) ζηε Θεζζαινλίθε. 

8. Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία 

Γηδάζθσλ: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Ζ εθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. Απηά 

είλαη ε απηνζπζρέηηζε, ε πνιπζπγγξακκηθφηεηα, ε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα θαη ην ζθάικα 

εμεηδίθεπζεο. Οη θνηηήηξηεο/εηέο καζαίλνπλ λα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα επηιχνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Eviews. Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ αληιεζεί απν ηε Datastream θαη ζηελ νπζία είλαη 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο απνδφζεσλ κεηνρψλ γηα κηα ζεηξά εηψλ ζε εκεξήζηα βάζε. Σν κάζεκα 

πξνζθέξεηαη κε δχν απαιιαθηηθέο πξνφδνπο, ε κία ζηε κέζε ησλ καζεκάησλ θαη ε δεχηεξε ζην 

ηέινο ησλ καζεκάησλ. Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην εξγαζηήξην θαζψο απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Eviews απν ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο. Σν κάζεκα απαηηεί ηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ ζε πεξηβάιινλ Windows. 

9. Ρσζία θαη Βαιθαληθνί Λανί  

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε ηζηνξία ηεο Ρσζίαο θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηα Βαιθάληα. Παξνπζηάδεηαη ε 

πεξίνδνο πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ηεο Κξηκαίαο, φπνπ ε Οξζνδνμία ήηαλ ν θνηλφο θξίθνο αλάκεζα ζηε 

Ρσζία θαη ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο. Γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Μάμηκνπ Γξαηθνχ, ζηελ 

Αζθεηηθν-Φηινινγηθή ρνιή ηνπ Πατζίνπ Βειηηζθφθζθη, ζηε ζχληαμε ηεο ζιαβηθήο Φηινθαιίαο, 

ζηηο ζιαβηθέο ζπνπδέο ζηε Υάιθε, ζηα λενκαξηπξνινγηθά θαη ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Κξηκατθφ 

Πφιεκν (1854–1856), φπνπ βαζκεδφλ πξπηαλεχεη ε αληίιεςε γηα ηελ εγγελή επεθηαηηθφηεηα ηνπ 

ξσζηθνχ θξάηνπο. Ξεηπιίγεηαη ε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία εθιακβάλεηαη σο 

«παλζιαβηθή» ζηε Γχζε θαη σο ζιαβηθφ δήηεκα ζηε Ρσζία. Σέινο, ζα δηδαρζεί ε δξάζε «ηνπ 

ζιαβηζκνχ» θαη ελδεηθηηθά αθεγήκαηα πεξί ξσζηθήο ηαπηφηεηαο. 
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10. Θέκαηα Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο 

Γηδάζθσλ: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σα ρξνληθά φξηα ηνπ καζήκαηνο θαιχπηνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πεξίνδν απφ ηνπο 

πξνεπαλαζηαηηθνχο ρξφλνπο έσο θαη ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ πξνεπαλαζηαηηθή 

θνηλσλία, ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη ην αλαθαηληζκέλν θξάηνο ησλ Διιήλσλ απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα ζα δηεξεπλεζνχλ νη πξνεπαλαζηαηηθέο ζπλζήθεο, ε 

θιεξνλνκηά ηνπ παξειζφληνο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παιηγγελεζία θαη ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη ζρέζεηο κε ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο, νη δηαδηθαζίεο 

δηακφξθσζεο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη γεληθφηεξα ε ζέζε ηεο Διιάδαο 

ζηνλ βαιθαληθφ θαη επξχηεξα επξσπατθφ ρψξν εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Εεηήκαηνο. ε έλα παξάιιειν επίπεδν ζα παξνπζηαζηνχλ νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ δηακφξθσζαλ ηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε ειιεληθή θπζηνγλσκία θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ηνλ 19
ν
 ζηνλ 20

ν
 αηψλα. 

11. Έζλε, Δζληθηζκνί θαη Ηζηνξία ησλ Παγθνζκηνπνηήζεσλ [=Βαιθαληθέο Δζληθέο Ηζηνξηνγξαθίεο] 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα κειεηά ηα ηζηνξηνγξαθηθά έξγα πνπ παξάρζεθαλ κεηά ηελ ίδξπζε ησλ εζληθψλ 

βαιθαληθψλ θξαηψλ θαη είραλ σο βαζηθφ ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε θαη παγίσζε εζληθψλ ηαπηνηήησλ. 

Σν δήηεκα ηεο νξγάλσζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ε ζρέζε ηνπ κε ηελ επέθηαζε ησλ θξαηψλ απηψλ 

ζε βάξνο πξψελ απηνθξαηνξηψλ, φπσο ε Οζσκαληθή θαη ε Απζηξηαθή, θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ ζε εζληθφ ρψξν, νη ηζηνξηνγξαθηθέο ζρνιέο πνπ επηθξάηεζαλ ζηηο βαιθαληθέο 

αθαδεκίεο θαη παλεπηζηήκηα, ηα δίθηπα ησλ βαιθάλησλ ηζηνξηνγξάθσλ κε ηα κεγάια επξσπατθά 

θέληξα παξαγσγήο ηζηνξηνγξαθηθνχ ιφγνπ, είλαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαηηθέο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. 

(δελ πξνζθέξεηαη θαηά ην αθαδ. έηνο 2017–18) 

12. Παγθφζκηνη Πφιεκνη θαη Δκθχιηεο πγθξνχζεηο ζηα Βαιθάληα: Έξεπλα θαη Καιέο Πξαθηηθέο 

πκθηιίσζεο 

Γηδάζθνληεο: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο & Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα έρεη σο ζηφρν λα παξάζρεη αθελφο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηνπο 

Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο θαη ηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο κε έκθαζε ζηα Βαιθάληα, αθεηέξνπ λα 

εμνηθεηψζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο κε ηελ έξεπλα πεδίνπ κέζα ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη 

νκαδηθήο εξγαζίαο. Παξάιιεια, λα ηνπο εηζάγεη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαδήηεζεο, ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ πεγψλ. 

13. Πξφζθπγεο, Μεηαλάζηεο, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Αλζξσπηζηηθή Κξίζε: Παγθφζκηεο θαη 

Σνπηθέο Πξαθηηθέο 

Γηδάζθνπζα: ηπιηαλή Λέηζηνπ, δηδάζθνπζα ΔΠΑ 

Σν κάζεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηε ζεσξία, αιιά θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ηφζν κεηαλαζηψλ φζν 

θαη πξνζθχγσλ. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/εηέο ζα έρνπλ 

αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή εκπινθή κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ησλ 

βαζηθφηεξσλ δηεζλψλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη ην πξνζθπγηθφ θαη κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, ε 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε αλζξσπηζηηθή παξέκβαζε, ε αζθάιεηα, ε δηπισκαηία 
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ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ ζηηο αηηήζεηο γηα άζπιν, ν ξφινο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαη δηαθξαηηθψλ θνξέσλ, αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνχλ ηα βαζχηεξα 

αίηηα θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ησλ εθνχζησλ ή/θαη αθνχζησλ κεηαηνπίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

19
νπ

, 20
νπ

 θαη 21
νπ

 αηψλα, ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, 

ζεζκηθνχ, λνκηθνχ, θαλνληζηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο αιιαγέο ζην δηεζλέο θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα απφ ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο ελφο πξνβιήκαηνο δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο, ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κέρξη θαη ηηο ζεκεξηλέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ 

δεηήκαηνο. 

14. Ethnography, Material Culture and Oral Testimonies: Research, Training and New 

Technologies (Erasmus+) [Δζλνγξαθία, Τιηθφο Πνιηηηζκφο θαη Πξνθνξηθέο Μαξηπξίεο: Έξεπλα, 

Πξνεηνηκαζία θαη Νέεο Σερλνινγίεο] 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μάλνο, επίθ. θαζεγεηήο 

The aim of this course is to provide basic outlines on epistemological, methodological and practical 

matters to those engaged in ethnographic research. More concretely, it intends to develop an 

understanding of the relationship between fieldwork practice, data gathering techniques and the 

writing of ethnography. In this view, participants will be able to reflect on and discuss their ideas 

and research strategies about the projects they are expected to conduct.  

[Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξάζρεη ηηο ζεκειηψδεηο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

επηζηεκνινγηθέο, κεζνδνινγηθέο θαη πξαθηηθέο πηπρέο ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ εζλνγξαθηθή 

έξεπλα. Δηδηθφηεξα, ην κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηελ εξεπλεηηθή πξαθηηθή, ηηο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηελ απνηίκεζε θαη εξκελεία ηνπο, 

θαζψο θαη ηε ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνπζεο/νληεο ζα κπνξνχλ λα 

ζπδεηήζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα έξεπλα, 

θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ νπνίν ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο.] 

15. Politics of the Modern Middle East (Erasmus+) [Πνιηηηθή ηεο χγρξνλεο Μέζεο Αλαηνιήο] 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

The aim of this course is to provide an introduction to Middle Eastern Politics by examining an 

array of issues concerning the people and states of the region: political participation and the 

'democracy deficit' in the Middle East; the Arab Spring; the question of modernization; the Arab-

Israeli conflict; the question of political Islam; efforts of regional co-operation and cases of regional 

competition; the question of water; European and US policies in the region. 

[Σν κάζεκα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηε γεληθφηεξε ζεκαηηθή ηεο πνιηηηθήο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, εμεηάδνληαο κηα ζεηξά απφ θεληξηθά ζέκαηα ζηελ πξφζθαηε πνιηηηθή ηεο ηζηνξία, φπσο 

ην δήηεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ην έιιεηκκα ηεο δεκνθξαηίαο, ε 

«Αξαβηθή Άλνημε», ην πνιηηηθφ Ηζιάκ, ε αξαβν-ηζξαειηλή δηέλεμε, δηελέμεηο θαη αληηπαξαζέζεηο 

γχξσ απφ ην λεξφ, ε επξσπατθή θαη ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή ζηελ πεξηνρή.] 

16. Forced Migration in Eastern and SE Europe (Erasmus+) [Τπνρξεσηηθή Μεηαλάζηεπζε ζηελ 

Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε] 

Γηδάζθνπζα: Δπηπρία Βνπηπξά, θαζεγήηξηα 

The course introduces students to the causes and consequences of voluntary and forced migration 

both from the standpoint of the host states and the forced migrants' experiences of displacement and 
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search for protection. It examines: a) the historical experiences of major refugee movements and the 

evolution of the various 'solutions' to the problem of refugees on the institutional level (i.e. 

integration to first asylum country, third-country resettlement and repatriation) from the beginning 

of the 20
th

 century till today, b) the development of Western, East European asylum and 

immigration policies and social exclusion practices, c) the role of the international organizations in 

defining a common immigration and asylum policy (for host states), d) regional variations (Eastern 

Europe, Balkans, Middle East) in policies towards asylum and immigration and forced migrant 

integration strategies. It uses the case study method of presentation as well as institutional and 

situational analyses. 

[Σν κάζεκα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο απφ ηε ζθνπηά ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη απφ ηε ζθνπηά ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ 

ηεο βίαηεο κεηαθίλεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δεηνχλ πξνζηαζία. Δμεηάδνληαη: α) ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνζθπγηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

«ιχζεσλ» ζην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα ζε ζεζκηθφ επίπεδν (π.ρ. έληαμε ζηελ πξψηε ρψξα αζχινπ, 

κεηεγθαηάζηαζε ζε ηξίηε ρψξα θαη επαλαπαηξηζκφο) απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέρξη ζήκεξα, 

β) ε εμέιημε ησλ δπηηθψλ θαη αλαηνιηθνεπξσπατθψλ πνιηηηθψλ αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο, θαζψο 

θαη νη πξαθηηθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, γ) ν ξφινο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

κίαο εληαίαο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζχινπ (γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο), δ) 

πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο (Αλαηνιηθή Δπξψπε, Βαιθάληα, Μέζε Αλαηνιή) ζε πνιηηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ην άζπιν, ηε κεηαλάζηεπζε, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ησλ πξνζθχγσλ. ην 

κάζεκα ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο, θαζψο θαη επηπξφζζεηεο ζεζκηθέο 

αλαιχζεηο.] 

17. Αιβαληθή Γιψζζα IV 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην ηέινο ηνπ Γ΄ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο γλψζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ κειέηεο ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζε έλα επίπεδν φζν γίλεηαη πην θνληά ζε εθείλν ηεο/ηνπ νκηιήηξηαο/εηή 

επηπέδνπ Α2-Β1. 

18. Αξαβηθή Γιψζζα IV 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Κνπξγηψηεο, δηδάζθσλ ΠΓ 408/80 

Πξψηε επαθή κε ηελ αξαβηθή ινγνηερλία θαη γξακκαηεία θαη εμνηθείσζε κε ηα ζχγρξνλα αξαβηθά 

media. 

  



Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ΠΑΜΑΚ 

Οδεγόο πνπδώλ 2017–18 

 

 

 

[69] 
 

Α Κ Α Γ Ζ Μ Α Ϊ Κ Ο   &   Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Η Κ Ο   Π Ρ Ο  Ω Π Η Κ Ο 

 

ΜΔΛΖ ΓΔΠ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υάξξπ Παπαπαλάγνο, θαζεγεηήο 
 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ ΒΑΘΜΗΓΑ ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 
Βνπηπξά 

Δπηπρία 
θαζεγήηξηα 

Αλζξσπνινγία ησλ Μεηνλνηήησλ θαη ησλ 

Μεηαλαζηεύζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε 
----- 

2 
Γειεπάιια 

νθία 
θαζεγήηξηα Μηθξννηθνλνκία – Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή ----- 

3 
Κεληξσηήο  

Κπξηάθνο 
θαζεγεηήο  Δμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ----- 

4 
Κπξθηιήο 

Γεκήηξηνο 
θαζεγεηήο  

Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Δπελδύζεηο ζηελ Αλ. 

Δπξώπε θαη ηα Βαιθάληα 
----- 

5 
Μαθξήο 

Γεώξγηνο 
θαζεγεηήο  Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή ----- 

6 
Μαξαγθόο 

Ησάλλεο 
θαζεγεηήο  

πγθξηηηθά Οηθνλνκηθά πζηήκαηα ζηελ Αλ. θαη 

ΝΑ Δπξώπε 
----- 

7 
Μαξαληδίδεο 

Νηθόιανο 
θαζεγεηήο  Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθέο Σαπηόηεηεο ----- 

8 
Νηρσξίηεο 

Κσλζηαληίλνο 
θαζεγεηήο  

ιαβνινγία: Πλεπκαηηθόο Βίνο θαη Πνιηηηζκόο ησλ 

ιάβσλ 
----- 

9 
O'Donnell 

Owen-Andrew 
θαζεγεηήο  Δθαξκνζκέλα Οηθνλνκηθά 

Άδεηα Α.Α.  

1-9-2017 έσο  

31-8-2018 

10 
Παπαπαλάγνο 

Υάξξπ 
θαζεγεηήο 

Αγνξέο Δξγαζίαο θαη Μεηαλάζηεπζε ζε 

Οηθνλνκίεο Μεηάβαζεο 
----- 

11 
Παξαζθεπόπνπινο 

Υξήζηνο 
θαζεγεηήο Δπξσπατθή Γεκόζηα Πνιηηηθή ----- 

12 
αξξή 

Αηθαηεξίλε 
θαζεγήηξηα Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ----- 

13 
ηώθεο 

Φώηηνο 
θαζεγεηήο  

Μαθξννηθνλνκηθή Πνιηηηθή κε Έκθαζε 

ζηα Βαιθάληα θαη ζηε ΝΑ Δπξώπε 
----- 

14 
ηακαηόπνπινο 

Γεκήηξηνο 
θαζεγεηήο  

Βαιθαληθή Ηζηνξία: Πνιηηηθόο Δθζπγρξνληζκόο 

ζηελ Ύζηεξε Οζσκαληθή Πεξίνδν (19
νο

-20
νο

 

Αηώλαο) 

Δθπ. Άδεηα  

1-10-2017 έσο  

30-6-2018 

15 
Σδηώλαο 

Ησάλλεο 
θαζεγεηήο Δπξσπατθό θαη Γηεζλέο Οηθνλνκηθό Γίθαην ----- 

16 
Σζηκπηξίδνπ 

Φσηεηλή 
θαζεγήηξηα 

Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία ηεο ΝΑ 

Δπξώπεο 
----- 

17 
Σζηηζειίθεο 

Κσλζηαληίλνο 
θαζεγεηήο  

Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Θεζκηθή Πξνζηαζία 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 
----- 

18 
Γαβξά  

Διέλε 

αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα  

Οηθηζηηθή θαη Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ζηα 

Βαιθάληα θαη Παξεπμείλην Υώξν 
----- 

19 
Εάηθνο 

Νηθόιανο 

αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο 
Γηεζλέο Γίθαην ----- 
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20 
Καξαγηάλλεο 

Δκκαλνπήι 

αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο 

Πνιηηηθή θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζηε Ρσζία θαη ηνλ 

Μεηαζνβηεηηθό Κόζκν 

Άδεηα Α.Α. 

1-10-2017 έσο  

30-9-2018 

21 
Καξπέηεο 

Υξήζηνο 

αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο 
Μαθξννηθνλνκηθή Πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε ----- 

22 
Κνπιαθηώηεο  

Αζαλάζηνο 

αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο 
Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο ----- 

23 
Υξεζηίδεο  

Γεώξγηνο 

αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο 
πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα ----- 

24 
Αθξηβνύιεο 

Γεκήηξηνο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

Γηεζλείο Πνιηηηθέο ρέζεηο ζηα Βαιθάληα ----- 

25 
Αξκαθόιαο 

Ησάλλεο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε ----- 

26 
Βιαζίδεο  

Βιάζηνο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

ύγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία, Δπηθνηλσλία θαη 

Μέζα Δλεκέξσζεο 
----- 

27 
Γνξδαλάο  

Δπζηξάηηνο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Δπξσπατθή θαη Βαιθαληθή 

Ηζηνξία 
----- 

28 
Μάλνο  

Ησάλλεο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηνπ Βαιθαληθνύ Υώξνπ ----- 

29 
Μαπξνγέλε  

ηαπξνύια 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

εξβηθή Γιώζζα θαη Φηινινγία κε Έκθαζε ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκό 
----- 

30 
Μηραειίδεο  

Παλαγηώηεο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη ζε πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο 
----- 

31 
Παλόπνπινο 

Αλαζηάζηνο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

Πνιηηηθή Καηάθηεζε ηεο Αγνξάο ----- 

32 

νύηζηνπ  

Σζηπξηάλ -

Λνπθξέηζηνπο 

κόληκνο 

επίθνπξνο 

θαζεγεηήο 

Ρνπκαληθή Γιώζζα θαη Φηινινγία κε Έκθαζε 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκό 
----- 

33 
Καιιηαξέθνπ 

Αηθαηεξίλε 
ιέθηνξαο Οηθνλνκηθό θαη Δκπνξηθό Γίθαην ----- 
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ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΑΛΛΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ 
 

Δπηζθέπηεο θαζεγεηέο (από ην 
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο) 

Θενθάλεο Καξαγηώξγνο θαζεγεηήο (Σκήκα ΟΓΔ) 

Δπηζθέπηεο θαζεγεηέο (από άιια 
παλεπηζηήκηα) 

Σάληα ηνγηάλνβα 

Δηδηθό Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό 
(ΔΔΠ) 

Ναηξίζα Γαληειίδνπ Ρσζηθή γιώζζα  

Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ  Διιεληθή γιώζζα θαη ππνζηεξηθηηθά  καζήκαηα 
 θνηλσληνγισζζνινγίαο 

Γηάαλα Λάηλε Ρσζηθή γιώζζα  

βεηιάλα Μακαινύη Ρσζηθή γιώζζα  

Γεώξγηνο Μπνξόβαο εξβηθή γιώζζα 

Αληώλεο Σξαθάδαο Ρσζηθή γιώζζα  

ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε Βνπιγαξηθή γιώζζα  

Δηδηθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό (ΔΓΗΠ) Δπάγγεινο Γάλεο  εξγαζηεξηαθέο αλάγθεο θαη ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 
 ινγηζκηθνύ Ζ/Τ, ζηαηηζηηθώλ παθέησλ 

Νηθόιανο Ληάδνο  Σνπξθηθή γιώζζα 

Δηδηθό Σερληθό Δξγαζηεξηαθό 
Πξνζσπηθό (ΔΣΔΠ) 

Άλλα Μνπκηδόγινπ  

Γηδάζθνληεο ΠΓ 407/80 Ξαλζίππε Αδάκνγινπ Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

Μάξηηζα Γηέιηηο εξβηθή γιώζζα 

Παλαγηώηεο Κνπξγηώηεο Αξαβηθή γιώζζα 

Γήκεηξα Μαξθάηε Σνπξθηθή γιώζζα 

Μηραήι Νεξαληδίδεο Υξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε 

Μηξάληα Νηνξάηζη Ρνπκαληθή γιώζζα, Αιβαληθή γιώζζα 

Κιενπάηξα Παπνπηζή Σνπξθηθή γιώζζα 

Γηδάζθνληεο πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ Αδάκνγινπ Ξαλζίππε 

Βαζίιεηνο Βιάρνο 

ηπιηαλή Λέηζηνπ 

ηπιηαλόο σηεξίνπ 

Γεκήηξηνο Υξεζηνθήο 

Δπηθνπξηθά δηδάζθνληεο σο 
κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο 

Παύινο εξαθείκ 

Διέλε ηδέξε 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

Υξπζάλζε Οηθνλόκνπ Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο 

Βάγηα Οηθνλόκνπ Γηνηθ. ππάιιεινο Γξακκαηείαο 

ηκόλε Μειεηίδνπ Γηνηθ. ππάιιεινο Γξακκαηείαο 

Φώηεο αξεγηάλλεο Γηνηθ. ππάιιεινο Γξακκαηείαο 
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ 
 

Μέιε ΓΔΠ 

Γεκήηξηνο Αθξηβνύιεο (PhD in International Relations, University of Kent, 2002) Πηπρίν 

Ννκηθήο θαη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Γηεζλψλ πνπδψλ, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ. Γίδαμε κε 

δηδαθηηθή ππνηξνθία θαη αξγφηεξα κε ζχκβαζε ζην Dept of Politics and IR ηνπ University of Kent, 

σο βνεζφο δηδαζθαιίαο ζην Σκήκα Ννκηθήο ηνπ ΑΠΘ, σο ιέθηνξαο θαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην 

Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ ΑΠΘ-ΠΓΜ, σο επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Dept of International 

Relations ηνπ Bilkent University, Ankara, ζηα MA in Political Science θαη MBA ηνπ University 

American College Skopje θαη ζην European MA in Human Rights and Democratization ηεο Έδξαο 

UNESCO ηνπ ΑΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην Inter-University Centre for Human Rights and 

Democratization, Venice. Πιένλ δηδάζθεη σο κφληκνο επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σκήκα ΒΑ ηνπ 

ΠΑΜΑΚ, θαη σο επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ θαη ζην 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΠΑΜΑΚ. Γηεηέιεζε κεηαμχ άιισλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ ΠΓΜ, θαζψο θαη λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ ΠΓΜ θαη ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ 

ηδξχκαηνο. Δίλαη ζπληνληζηήο ησλ Hermeneutics and Politics panels ζηελ Political Studies 

Association, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ζπληνληζηήο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κ. Κεληξσηή) ηεο ζεηξάο αλνηρηψλ 

δηαιέμεσλ δηεζλνχο πνιηηηθήο ζεσξίαο Politics First ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ 

ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζεσξία θαη ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηεο 

επεηξσηηθήο Δπξψπεο, κε έκθαζε ζηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία ηνπ Paul Ricoeur, θαη πεδίν 

εθαξκνγήο ηδίσο ηελ αλζξσπηζηηθή επέκβαζε, ηε ζπιινγηθή κλήκε, ην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ θαη 

ηε ρξήζε κεηαθνξψλ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθέςε. Μνλνγξαθία ηνπ έρεη 

βξαβεπζεί απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) "Beyond the hermeneutics of suspicion in the critique of 

humanitarian intervention", Review of International Studies 43(2): 240–259. 

[2] Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) "Memory, forgiveness and unfinished justice in the former 

Yugoslavia", Journal of Balkan and Near Eastern Studies 19(4): 366–387. 

[3] Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) "Metaphors matter: The ideological functions of the Kosovo-

Holocaust analogy", Journal of Balkan and Near Eastern Studies 17(2): 222–242. 

[4] Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "The ways of stargazing: Methodological reflections on 

American Newtonian metaphoricity", in Terrell Carver and Jernej Pikalo (eds.) Political Language 

and Metaphor: Interpreting and Changing the World, 15–27, London: Routledge. 

[5] Akrivoulis, Dimitrios E. (2005) "Paul Ricoeur", in Terrell Carver and James Martin (eds.) 

Palgrave Advances in Continental Political Thought, 229–243, New York: Palgrave Macmillan. 

Ησάλλεο Αξκαθόιαο (Γηδάθηνξαο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνχξγνπ, 

1999) Δπηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζην Διιεληθφ Ίδξπκα 

Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) θαη Αξρηζπληάθηεο ηεο επηζηεκνληθήο 

επηζεψξεζεο Southeast European and Black Sea Studies πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νίθν Taylor & 

Francis (Routledge). Έρεη κεηαμχ άιισλ δηαηειέζεη ESRC Fellow ζην Σκήκα Πνιηηηθήο θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, Research Fellow ζην Κνιιέγην Nuffield 

College ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, Γηεπζπληήο πνπδψλ ζην 'US-Greece Task Force: 

Transforming the Balkans' (θνηλφ πξφγξακκα ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Δπξσπατθψλ Μειεηψλ θαη 

ηνπ Center for Strategic and International Studies ηεο Washington), Region Head for South East 

Europe ζηελ εηαηξία Oxford Analytica, Tip OʼNeill Fellow in Peace and Conflict Studies ζην 
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εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην INCORE (Ulster University θαη United Nations University) ζηε Βφξεηα 

Ηξιαλδία. Έρεη ζπκκεηάζρεη επί καθξφλ σο ζχκβνπινο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Τπεξεζίαο Γηεζλνχο 

Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (USAID) θαη ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο 

Αλάπηπμεο (DFID) ζηα Γπηηθά Βαιθάληα. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: πνιηηηθή ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, εκθχιηνη πφιεκνη θαη εζλνηηθέο ζπγθξνχζεηο, εζληθηζκφο θαη εζλνηηθέο 

ζρέζεηο, νηθνδφκεζε θξάηνπο, κεηαβαηηθή δηθαηνζχλε, δηαρείξηζε κλήκεο ηνπ πνιέκνπ θαη 

ζπκθηιίσζε, ηαπηφηεηεο θαη πφιεκνο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Armakolas, Ioannis (2015) "Imagining community in Bosnia: Constructing and reconstructing 

the Slana Banja memorial complex in Tuzla", in Marie Louise Stig Sørensen and Dacia Viejo Rose 

(eds.) War and Cultural Heritage: Biographies of Place, Cambridge: Cambridge University Press. 

[2] Armakolas, Ioannis, and Apostolis Karabairis (2014) "A changing party landscape? An analysis 

of the October 2010 elections in BiH", Southeastern Europe 38: 171–212. 

[3] Armakolas, Ioannis, and Maja Maksimovic (2014) "Memory and the uses of the wartime past in 

contemporary Bosnia and Herzegovina: The case of the Bosniak campaign for the October 2013 

population census", Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία 32: 59–93. 

[4] Konstantinidis, Iannis, Ioannis Armakolas, Shkelzen Maliqi, and Agon Maliqi (2014) "Being 

Greek, being Kosovar... A report on mutual perceptions", Pristina, Kosovo Foundation for Open 

Society. 

[5] Armakolas, Ioannis (2013) "The Greek public opinion towards Albania and the Albanians: 

Social attitudes and perceptions", Research Report, Athens: Hellenic Foundation for European and 

Foreign Policy. 

Βιάζηνο Βιαζίδεο (Γηδάθηνξαο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξραηνινγηθνχ 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 1996) Έρεη ππεξεηήζεη σο ιέθηνξαο (2003–

2009) θαη επίθνπξνο θαζεγεηήο (2009–2012) ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Γηεηέιεζε επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Σεθκεξίσζεο ηνπ Μαθεδνληθνχ 

Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (1995–2004) πνπ πιένλ έρεη ζπγρσλεπζεί κε ην Αζελατθφ Πξαθηνξείν 

Δηδήζεσλ (ΑΠΔ-ΜΠΔ), θαη δηεπζπληήο Σεθκεξίσζεο ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Μαθεδνληθήο 

Ηζηνξίαο θαη Σεθκεξίσζεο (ΚΔΜΗΣ) ηνπ Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα (ΜΜΑ) ηεο 

Θεζζαινλίθεο (2001–2004). Δίλαη κέινο ηεο εθδνηηθήο επηηξνπήο ηεο επηζηεκνληθήο επεηεξίδαο 

Θεζζαινλίθε πνπ εθδίδεη ην Κέληξν Ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πεξηνδηθνχ The European Review of the International History ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ioan Cuza, 

Ηαζίνπ ηεο Ρνπκαλίαο. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο ηνπ Μνπζείνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα (2001 θ.ε.), ηνπ Ηδξχκαηνο Πξνζθπγηθνχ Διιεληζκνχ (ΗΑΠΔ) ηνπ Γήκνπ 

Καιακαξηάο θαη άιισλ νξγαληζκψλ. Με ηνπο θνηηεηέο ηνπ έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ςεθηνπνίεζε θαη δηάζσζε ησλ παιαηψλ εθεκεξίδσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, Φιψξηλαο, Δδέζζεο, 

Γηαλληηζψλ, Κνδάλεο, Καζηνξηάο θαη Γξεβελψλ. Γηα ην 2018 έρεη αλαιάβεη λα ςεθηνπνηήζεη ην 

ζχλνιν ησλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηε Θεζζαινλίθε κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδξχκαηνο 

ηαχξνο Νηάξρνο. Έρεη δεκνζηεχζεη άξζξα ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

κνλνγξαθίεο γηα ην Μαθεδνληθφ Εήηεκα, γηα ηα δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο θαη 

ηελ ηζηνξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 
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Μαθεδνληθνύ Μεηώπνπ (1915–1918), Θεζζαινλίθε: Ίδξπκα Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα. 

[2] Vlasidis, Vlasios (2015) "Great War and the Balkans: The use of memory in Bulgaria and in 

Greece", Etudes Balkaniques LI(1): 242–255. 
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[3] Vlasidis, Vlasis (2013) "Propaganda and music: Greek and Yugoslav public radio in the 1940s 

and 1950s", in M.G. Grant and F.J. Stone-Davis (eds.) The Soundtrack of Conflict: The Role of 

Music in Radio Broadcasting in Wartime and in Conflict Situations, 85–100, Hildesheim: Georg 

Olms Verlag. 

[4] Vlasidis, Vlasis (2013) "Greek and Yugoslav public radio in the decades of 40s and 50s", in 

Judith Devlin and Christoph H. Müller (eds.) War of Words: Culture and the Mass Media in the 

Making of the Cold War in Europe, 107–119, Dublin: University College Dublin Press. 

[5] Vlasidis, Vlasis (2010) "History in mission command: The Macedonian Question and the 

internet (1990–2007)", in Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, and Evangelos Kofos (eds.) 

Macedonian Identities Through Time: Interdisciplinary Approaches, 295–320, Thessaloniki: 

Epikentro. 

Δπηπρία Βνπηπξά (PhD ζηε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Harvard University, 1982 θαη PhD ζηελ 

Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, University of Cambridge, 2006) πνχδαζε Φηινζνθία θαη Φηινζνθία 

ηεο Παηδείαο κε έκθαζε ζηελ Δπηζηεκνινγία θαη Ζζηθή (BA, Honours, University of Chicago; 

EdM, PhD Harvard University). Έθαλε κεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία 

(MPhil, University of Cambridge, 1990). Απφ ην 1993 είλαη επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ 

Πξνζθπγηθψλ Μειεηψλ θαη ηεο ρνιήο Αλζξσπνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ομθφξδεο, φπνπ δίδαζθε κέρξη ην 1998 φηαλ εθιέρζεθε ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

πλεξγάζηεθε κε ην Centre for the Study of Human Potential (Harvard University), Refugee 

Studies Centre, South East European Studies at Oxford (University of Oxford) θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο (UNHCR θαη World Food Program). Σν 2006 εθιέρζεθε Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο 

ηνπ Κέληξνπ Πξνζθπγηθψλ Μειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αλαηνιηθνχ Λνλδίλνπ (UEL). Έρεη 

θάλεη εθηεηακέλε επηηφπηα έξεπλα ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε (Κεληξηθή Αζία, Καχθαζνο, 

Ρσζία) ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη ζε 

ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ ζηελ Αθξηθή, Βαιθάληα θαη Μέζε Αλαηνιή κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Voutira, Eftihia, and Giorgia Doná (2007) (guest editor) Methodologies of Forced Migration 

Research, "Refugee research methodologies: Consolidation and transformation of a field", Journal 

of Refugee Studies, Special Anniversary Issue 20(2): 163–171; and Harrell-Bond, Barbara, and 

Eftihia Voutira, "In search of invisible actors: Barriers to access in refugee research", ibid: 281–

298. 

[2] Βνπηπξά, Δπηπρία (2007) «Πξφζθπγεο, παιηλλνζηνχληεο θαη κεηαλάζηεο: Ζ έλλνηα ηεο 'εζηίαο' 

ζηε κεηαζνβηεηηθή Ρσζία», ζην Δ. Βνπηπξά θαη Ρ. Βαλ Μπνπζρφηελ (επηκ.) Αλάκεζα ζε Παξειζόλ 

θαη Παξόλ: Δζλνγξαθίεο ηνπ Μεηαζνζηαιηζηηθνύ Κόζκνπ, 323–343, Αζήλα: Κξηηηθή. 

[3] Voutira, Eftihia A. (2006) "Post-Soviet diaspora politics: The case of the Soviet Greeks", 

Journal of Modern Greek Studies 24(2): 379–414. 

[4] Voutira, Eftihia (2004) "Ethnic Greeks from the former Soviet Union as 'privileged return 

migrants'", Espace populations sociétés 3: 533–544. 

[5] Tsovili, Theodora D., and Eftihia Voutira (2004) "Asylum seeking single women, women head 

of familiea and separated children: Reception practices in Greece", UNHCR Representation in 

Greece, New Issues in Refugee Research. 

Διέλε Γ. Γαβξά (Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 1997) Τπεξέηεζε θαηά ην παξειζφλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (1992–2006), ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ ΑΠΘ (κε απφζπαζε 

απφ ηελ ΠΚΜ, 1999–2005) θαη ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 
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Μαθεδνλίαο (2006–2013). Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληά ηεο εζηηάδνληαη ζηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη 

ηελ αξρηηεθηνληθή ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ηηο αζηηθέο πνιηηηθέο ζηα Βαιθάληα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο, ην πιαίζην θαη ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πνιηηηζκηθνχ 

απνζέκαηνο. πγγξαθέαο πνιπάξηζκσλ επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ, έρεη ζπληνλίζεη ή 

ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ ζηελ Διιάδα θαη επξχηεξα. Έρεη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο κε αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ 

ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο νηθηζηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δίλαη κέινο 

ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 
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81–108. 

[3] Gavra, Eleni (2009) "The Greek presence in the Black Sea: 'Traces' of architectural identity in 

'related locales'", Crkvene Studije 6: 421–444. 

[4] Gavra, Eleni (2009) «Chans et caravansérails dans le nord de la Grèce: de Thessalonique jusqu' 

à la ville de Sérres et autour d'elle de 1774 à 1913», dans Jean-Arnaud Derens, Laurent Geslin, et 

Marylise Ortiz (coord.) Bazars ottomans des Balkans, 135–141, Paris: Non-lieu – AAPM. 

[5] Gavra, Eleni (2007) "The Zincirli Mosque in Serres", in Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, 

Sophia Laiou, and Marinos Sariyannis (eds.) The Ottoman Empire, The Balkans, the Greek Lands: 

Toward a Social and Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander, 135–155, Istanbul: 

The Isis Press. 

νθία Γειεπάιια (PhD ζηα Οηθνλνκηθά, University of Essex, 1995) Οηθνλνκνιφγνο κε 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ζηελ Δθαξκνζκέλε Μηθξννηθνλνκηθή, θαη ηδηαίηεξα ζηε Γεκφζηα θαη 

Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή. Ζ έξεπλά ηεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζε 

νιηγνπσιηαθέο αγνξέο έηπρε δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη νδήγεζε ζηελ απαζρφιεζή ηεο σο εηδηθήο 

νηθνλνκνιφγνπ ζηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO), ζην ηκήκα κειέηεο ησλ θαπληθψλ 

πξντφλησλ θαη ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο. ήκεξα ζπλερίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ WHO σο πξνζσξηλή ζχκβνπινο θαη ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά 

κε ηε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ θαπληθψλ πξντφλησλ θαη ηε δεκφζηα πνιηηηθή ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη αιινχ. Πξηλ έξζεη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, δίδαμε 

Οηθνλνκηθά ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ηνπ University of Kent at Canterbury, ηνπ University of 

Wales Swansea, θαζψο επίζεο θαη ηνπ University of Essex. 
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"Economics of tobacco control and health", in Richard M. Scheffler (ed.) World Scientific 
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Imperial College Press. 
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Research 61(4): 283–294.  
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[4] Delipalla, Sophia, and Owen O'Donnell (2001) "Estimating tax incidence, market power and 

market conduct: The European cigarette industry", International Journal of Industrial Organization 

19(6): 885–908. 

[5] Delipalla, Sofia, and Michael Keen (1992) "The comparison between ad valorem and specific 
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ηξάηνο Γνξδαλάο (Γηδάθηνξαο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ΑΠΘ, 2002) 

Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΑΠΘ, κε εηδίθεπζε 

ζηελ Ηζηνξία, 1991. Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Ηζηνξία, Σνκέαο Νεφηεξεο θαη 

χγρξνλεο Ηζηνξίαο, Λανγξαθίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ΑΠΘ, 1996. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

ηεο Γεξκαλίαο κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο ηνλ 19
ν
-20

ν
 αηψλα, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ καθεδνληθνχ ρψξνπ. Δηδηθεχεηαη ζηελ πνιηηηθή-δηπισκαηηθή θαη θνηλσληθή 

ηζηνξία, ζηε κειέηε ησλ πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ θαη ησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ, κε ζεκεία 

αλαθνξάο ηνπο δχν Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο. 
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ζηε Μαθεδνλία, 1941-1944, Αζήλα: Δζηία. 
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Vergata ηεο Ρψκεο/Τπνηξνθία Αικπέξηνο Ναξ (Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Θεζζαινλίθεο). 

πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζε πνιπάξηζκα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε ζχζηεκα θξηηψλ ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. πγγξαθηθφ έξγν: Πέληε απηνηειείο κνλνγξαθίεο θαη πάλσ απφ 30 

εθηελείο κειέηεο ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο κε ζχζηεκα θξηηψλ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Εάηθνο, Νίθνο (2017) «Έδαθνο θαη θηήζε εδαθηθήο θπξηαξρίαο» θαη «Γηεζλήο δηαηηεζία», ζην 

Κ. Αλησλφπνπινο θαη Κ. Μαγθιηβέξαο (επηκ.) Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνύο Κνηλσλίαο, 3
ε
 έθδνζε, 225–

252 θαη 601–620, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 

[3] Εάηθνο, Νίθνο (επηκ.) (2017) Μεηαλάζηεπζε θαη Γίθαην: Δζληθέο θαη Γηεζλείο Γηαζηάζεηο, 

Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Αληθνχια/Ίδξπκα Κ. Κνχθα γηα ηελ Πξναγσγή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη 
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Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

[3] Zaikos, Nikos (2017) "Ruth Caro in Berlin, London, Buenos Aires: Rediscovering a 

multifaceted contribution to international sport", STADION. Internationale Zeitschrift für 

Geschichte des Sports 41: 97–131. 

[4] Zaikos, Nikos (2016) „Vorwort. Auf der Suche nach Gerechtigkeit und Erinnerung―, in R. 

Molho (Hg) Der Holocaust der griechischen Juden. Studien zur Geschichte und Erinnerung, 11–14, 

Bonn: Dietz. 

[5] Constantinides, Aristotle, and Nikos Zaikos (eds.) (2009) Σhe Diversity of International Law. 

Essays in Honour of Professor Kalliopi K. Koufa, Boston/Leiden: Martinus Nijhoff. 

Αηθαηεξίλε Καιιηαξέθνπ (Γηδάθηνξαο Δκπνξηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο 

ηνπ ΑΠΘ 2001) Πηπρηνχρνο θαη κεηαπηπρηαθή δηπισκαηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ. 

Γηδαζθαιία ζην Σκήκα Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ηνπ ΑΠΘ κε αληηθείκελν ην 

Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο, θαζψο θαη ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ 

ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ηνπ Σνκέα Δκπνξηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ 

ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ, θαζψο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ίδηνπ 

Σκήκαηνο κε θαηεχζπλζε ηνλ Δληαίν Δπξσπατθφ Ννκηθφ Υψξν. Δηζεγήηξηα ηνπ λνκηθνχ θχθινπ 

ζπνπδψλ ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. πκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε 

επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Δκπνξηθφ Γίθαην κε εμεηδίθεπζε ζην 

Δηαηξηθφ, θαζψο θαη Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο θαη Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Ννκηθή χκβνπινο - 

Γηθεγφξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Καιιηαξέθνπ, Αηθαηεξίλε (2007) «Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ππφ ην λέν ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο 

ηνπ λ. 3604/2007», Αξκελόπνπινο. 

[2] Καιιηαξέθνπ, Αηθαηεξίλε (2006) «Ν. 3426/2005. Ο λένο λφκνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», Δλέξγεηα θαη Γίθαην 5: 127–135. 

[3] Καιιηαξέθνπ, Αηθαηεξίλε (2005) Πξνλνκηνύρεο Μεηνρέο, Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο 

άθθνπια. 

Υξήζηνο Καξπέηεο (Γηδάθηνξαο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο, 2005) Πξαγκαηνπνίεζε πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Γίδαμε Μαθξννηθνλνκία θαη 

Γηεζλείο Ννκηζκαηηθέο ρέζεηο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

θαη ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηε 

ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε Μαθξννηθνλνκία, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, ηε Ννκηζκαηηθή 

Θεσξία θαη Πνιηηηθή θαη ηηο Γηεζλείο Ννκηζκαηηθέο ρέζεηο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Karpetis, Christos, Stefanos Papadamou, and Erotokritos Varelas (2017) "The role of the 

number of banks on debt dynamics: Evidence from Eurozone countries", Review of Economics 

68(1): 41–62. 

[2] Dadakas, Dimitrios, Christos Karpetis, Athanasios Fassas, and Erotokritos Varelas (2016) 

"Sectoral differences in the choice of the time horizon during estimation of the unconditional stock 

beta", International Journal of Financial Studies 4(4): 1–13. 

[3] Dalla, Eleni, Christos Karpetis, and Erotokritos Varelas (2014) "Monetary policy implications 

on banking conduct and bank client's behavior", Atlantic Economic Journal 42(4): 427–440. 

[4] Karpetis, Christos, and Erotokritos Varelas (2012) "Fiscal and monetary policy interaction in a 
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simple accelerator model", International Advances in Economic Research 18(2): 199–214. 

[5] Karpetis, Christos (2006) "Money, income, expectations and the multiplier – Accelerator 

interaction", International Journal of Economic Research 3(1): 83–101. 

Κπξηάθνο Κεληξσηήο (Γηδάθηνξαο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Kaiserslautern, 1990) 

Έρεη ζπνπδάζεη Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, Δπξσπατθέο πνπδέο θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζηα Παλεπηζηήκηα 

Αζελψλ, Kaiserslautern θαη Saarland (Γεξκαλία). Δξγάζηεθε σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ 

ΗΜΥΑ ζηε Θεζζαινλίθε. Έρεη δηδάμεη ζην Ηφλην Παλεπηζηήκην (Κέξθπξα), ζην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα) θαη ζην ΑΠΘ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Kentrotis, Kyriakos (2017) "60 years after Messina: The 'double life' of European integration", 

in Jean-Paul Jacqué, Florence Benoît-Rohmer, Panagiotis Grigoriou, and Maria Daniella Marouda 

(eds.) Liber Amicorum Stelios Perakis, 241–250, Athens: I. Sideris. 

[2] Κεληξσηήο, Κπξηάθνο (2016) Σν Πνδόζθαηξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Πεξηζζόηεξν από Έλα 

Παηρλίδη θαη Μία Έλσζε, Αζήλα: Gutenberg. 

[3] Κεληξσηήο, Κπξηάθνο (2011) «Πεξηηεηρηζκέλεο Πνιηηείεο»: Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γπηηθά 

Βαιθάληα, Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

[4] Kentrotis, Kyriakos (2011) „Die Balkanpolitik der Europäischen Union―, Zeitschrift für Außen- 

und Sicherheitspolitik 4(1): 43–52. 

[5] Κεληξσηήο, Κπξηάθνο (2010) Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. θαη Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε: Έλαο 

Νένο «Πξνκεζέαο Γεζκώηεο»; Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

Αζαλάζηνο Κνπιαθηώηεο (Γηδάθηνξαο Οηθνλνκηθψλ, Παλεπηζηήκην Οπαιίαο ηνπ Μπάλγθνξ, 

2003) Καηέρεη Πηπρίν Οηθνλνκηθνχ απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη Μεηαπηπρηαθφ ζηα 

Σξαπεδηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Οπαιίαο ηνπ Μπάλγθνξ. Σν δηδαθηνξηθφ 

ηνπ είλαη πάλσ ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά κε νηθνλνκεηξηθέο εθαξκνγέο κειεηψληαο ηελ 

νινθιήξσζε αγνξψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Έρεη πάλσ απφ 20 δεκνζηεχζεηο ζην Scopus κε 

κεγάιν αξηζκφ εηεξναλαθνξψλ. Έρεη δηδάμεη ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ κε έκθαζε ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ηελ Οηθνλνκεηξία. Σν επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν 

εηδηθεχεηαη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Οηθνλνκεηξία θαη ζηε κνληεινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Kiohos, Apostolos, Vassilios Babalos, Athanasios Koulakiotis, and M. Kyriakou (under review) 

"Feedback trading strategies and long-term volatility", Review of Accounting and Finance. 

[2] Kyrkilis, Dimitrios, Athanasios Koulakiotis, and M. Kyriakou (forthcoming, 2018) "Feedback 

trading and short-term return dynamics in Athens Stock Exchange. Novel evidence and the role of 

size", International Journal of Managerial Finance. 

[3] Kiohos, Apostolos, Vassilios Babalos, and Athanasios Koulakiotis (2017) "Wealth effect 

revisited: Novel evidence on long term co-memories between real estate and stock markets", 

Finance Research Letters 20: 217–222. 

[4] Koulakiotis, Athanasios, Vassilios Babalos, and Nicholas Papasyriopoulos (2016) "Financial 

crisis, liquidity and dynamic linkages between large and small stocks: Evidence from the Athens 

Stock Exchange", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 40: 46–62. 

[5] Koulakiotis, Athanasios, Vassilios Babalos, and Nicholas Papasyriopoulos (2015) "Liquidity 

matters after all: Asymmetric news and stock market volatility before and after the global financial 

https://www.academia.edu/33746330/Kyriakos_Kentrotis_2017_60_years_after_Messina_the_double_life_of_European_Integration_in_Liber_Amicorum_Stelios_Perakis_edited_by_Jean-Paul_Jacqu%C3%A9_Florence_Beno%C3%AEt-Rohmer_Panagiotis_Grigoriou_and_Maria_Daniella_Marouda_Athens_I._Sideris_pp.241-250
https://www.academia.edu/33746330/Kyriakos_Kentrotis_2017_60_years_after_Messina_the_double_life_of_European_Integration_in_Liber_Amicorum_Stelios_Perakis_edited_by_Jean-Paul_Jacqu%C3%A9_Florence_Beno%C3%AEt-Rohmer_Panagiotis_Grigoriou_and_Maria_Daniella_Marouda_Athens_I._Sideris_pp.241-250
https://www.academia.edu/33746330/Kyriakos_Kentrotis_2017_60_years_after_Messina_the_double_life_of_European_Integration_in_Liber_Amicorum_Stelios_Perakis_edited_by_Jean-Paul_Jacqu%C3%A9_Florence_Beno%C3%AEt-Rohmer_Panagiotis_Grigoriou_and_Maria_Daniella_Marouda_Athens_I._Sideris_pp.241-250
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crisis" Economics Letters 127: 58–60. 

Γεκήηξεο Κπξθηιήο (PhD Οηθνλνκηθψλ ηνπ Victoria University of Manchester, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, 1987 κε εηδίθεπζε ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο) Πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ απφ ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1981. Έρεη δηδάμεη σο 

ιέθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ζην Σκήκα Γηεζλψλ 

Δπξσπατθψλ, Πνιηηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, θαη απφ ην 2001 

ζην Σκήκα ΒΑ. Γηδάζθεη αληηθείκελα Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, θαη 

Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Έρεη δηαηειέζεη 

senior economist ζηελ Black Sea Trade and Development Bank. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα 

βξίζθνληαη ζην πεδίν ησλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ, ηηο νηθνλνκίεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ. Έρεη δεκνζηεχζεη εθηεηακέλα ζην πεδίν 

ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκίεο ζε κεηάβαζε, ην Γηεζλέο 

Δκπφξην, ηελ επξσπατθή θαη γεληθά ηελ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε, ηελ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θ.ά. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Delis, Taxiarchis, and Dimitrios Kyrkilis (2017) "Location concentration of Foreign Direct 

Investment in China: A cluster factor-based analysis", Journal of the Knowledge Economy 8(4): 

1115–1132. 

[2] Adamoglou, Xanthippe, and Dimitrios Kyrkilis (2016) "FDI entry strategies as a function of 

distance—The case of an emerging market: Turkey", Journal of the Knowledge Economy. 

https://doi.org/10.1007/s13132-016-0425-1 

[3] Kyrkilis, Dimitrios, and Sofia Koboti (2015) "Intellectual property rights as determinant of 

Foreign Direct Investment entry mode: The case of Greece", Procedia Economics and Finance 19: 

3–16. 

[4] Kyrkilis, Dimitrios, Evangelos Nikolaidis, and Charalambos Economidis (2013) "Structural 

transformation, the agro-food sector and economic growth in Central and Eastern Europe: An input-

output analysis", Bulletin of Political Economy 7(1): 17–37. 

[5] Moudatsou, Argiro, and Dimitrios Kyrkilis (2011) "FDI and economic growth: Causality for the 

EU and ASEAN", Journal of Economic Integration 11(3): 554–577. 

Ησάλλεο Μάλνο (Γηδάθηνξαο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ακβνχξγνπ, 2002) 

Κάηνρνο πηπρίνπ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (εηδίθεπζε Ηζηνξία) απφ ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

ΑΠΘ. Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία 

ζηα Παλεπηζηήκηα Ακβνχξγνπ ηεο Γεξκαλίαο θαη Sussex ζηε Μεγ. Βξεηαλία. Δίλαη θάηνρνο 

δηπιψκαηνο ζηε Μεζνδνινγία ηεο Κνηλσληθήο Έξεπλαο απφ ην Graduate School in Social Sciences 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Sussex. Δξγάζηεθε σο Full Time Visiting Research Fellow ζην Sussex 

European Institute ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Sussex κε ππνηξνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο Marie Curie ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ αθαδεκατθνχ δηθηχνπ "Border Crossings" (2003) 

γηα ηελ Αλζξσπνινγία θαη ηα Βαιθάληα, κέινο ηνπ Advisory Board θαη ζπλ-επηκειεηήο ησλ 

εθδνηηθψλ ηνπ ζεηξψλ. Απφ ην 2016 είλαη κέινο ηεο εθδνηηθήο νκάδαο (Europe Regional Editor) 

ηνπ πεξηνδηθνχ Teaching Anthropology - A Journal of the Royal Anthropological Institute θαη 

πληνληζηήο ηνπ Γηθηχνπ γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Αλζξσπνινγίαο (Teaching Anthropology 

Network) ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ ζηελ Δπξψπε (EASA). Έρεη 

επίζεο δηαηειέζεη πξφεδξνο ηεο InASEA (International Association for Southeast European 

Anthropology) θαη κέινο ηνπ Advisory Board. Τπήξμε ππφηξνθνο ηνπ DAAD (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ακβνχξγνπ θαη ηνπ Max-Planck Institute for 

Social Anthropology. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πνιηηηθή αλζξσπνινγία, ηνλ εζληθηζκφ θαη ηνλ εζλνηηζκφ, ηα ζχλνξα θαη 
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ηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ αλζξσπνινγία ηνπ ρνξνχ, ηελ πνιηηηθή ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηα πνιηηηθά θηλήκαηα, ηα αλζξψπηλα θαη ηα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, ηελ επηζηεκνινγία 

θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηε δηδαθηηθή ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ηελ εθαξκνζκέλε 

αλζξσπνινγία. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Νηηζηάθνο, Βαζίιεο, Ησάλλεο Μάλνο, Βαζίιεο Γαιθαβνχθεο, Αιίθε Αγγειίδνπ, Γηψξγνο 

Αγγειφπνπινο (επηκ.) (2018) Σα Πνιιαπιά ύλνξα ελόο Μεηαβαιιόκελνπ Κόζκνπ: Θεσξεηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο θαη Δζλνγξαθηθέο Γνθηκέο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, Αζήλα: Κξηηηθή. 

[2] Μάλνο, Ησάλλεο (2018) «Όςεηο ηεο εζληθήο ζπγθξφηεζεο ζηελ Διιάδα ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα κέζα απφ ην πεξηνδηθφ Λανγξαθία», ζην Βαζίιεο Νηηζηάθνο θαη Παξαζθεπάο Πνηεξφπνπινο 

(επηκ.) Λανγξαθία θαη Αλζξσπνινγία: Μία πκβνιή ζην Γηάινγν, 127–166, Αζήλα: Δθδφζεηο 

ηδέξε. 

[3] Μάλνο, Ησάλλεο, Γψξα Παπαδνπνχινπ, Βαζηιηθή Μαθξπγηάλλε (2017) Κνηλόηεηεο ζηελ 

Διιάδα, Communities in Greece: Μειεηώληαο Πηπρέο ηεο Αιβαληθήο Μεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα. 

Center for Democracy and Reconciliation in SE Europe (CDRSEE), Θεζζαινλίθε. 

[4] Μάλνο, Ησάλλεο (2017) «Πεξί νλνκάησλ, γιψζζαο θαη εμνπζίαο: χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

ηαπηφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα κε αθνξκή ηελ νλνκαηνζεζία ησλ ειιεληθψλ ρνξψλ», ζην Εσή 

Γαβξηειίδνπ Εσή θ.ά. (επηκ.) Σαπηόηεηεο: Γιώζζα θαη Λνγνηερλία, Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο 

πλεδξίνπ γηα ηα 20 Υξφληα Λεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ ΓΠΘ, 184–196, 

Κνκνηελή, Καβάια: Δθδφζεηο αΐηα. 

[5] Manos, Ioannis (2016) "Understanding borders and bordering processes: The ethnographic 

study of international frontiers in Southeast Europe", in Vassilis Nitsiakos, Ioannis Manos, 

Georgios Agelopoulos, Aliki Angelidou, Vassilis Dalkavoukis, and Vasiliki Kravva (eds.) 

Ethnographic Research in Border Areas: Contributions to the Study of International Frontiers in 

Southeast Europe, 4–13, The Border Crossings Network. 

Γηάλλεο Μαξαγθόο (PhD in Economics, LaTrobe University, Μειβνχξλε Απζηξαιίαο, 2002) 

Απνθνίηεζε απφ ηελ ΑΟΔΔ κε πηπρίν Οηθνλνκηθψλ κε εηδίθεπζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, ην 

Monash University (Μειβνχξλε Απζηξαιίαο) κε Master's in Economics. Σα ζεκεία εζηίαζεο ηεο 

έξεπλάο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ηεο κεηάβαζεο ζηα Βαιθάληα, ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Αζία, ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε θαη θαηλνηφκεο κεζνδνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. Οη 

δεκνζηεχζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 11 βηβιία, 64 άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 16 θεθάιαηα 

βηβιίσλ, 9 άξζξα ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 14 θαηαρσξήζεηο ζηηο εγθπθινπαίδεηεο, θαη 9 

εξεπλεηηθέο επηρνξεγήζεηο. Πεξαηηέξσ, είλαη αλαπιεξσηήο επηζηεκνληθφο ζπληάθηεο ηνπ 

International Journal of Social Economics, ήηαλ ν επηζηεκνληθφο ζπληάθηεο ηνπ Forum for Social 

Economics (2006–11), πξψελ επηζηεκνληθφο ζπληάθηεο ησλ δηεζλψλ κειεηψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην Global Business and Economic Review (2007–10), πξψελ κέινο ηεο ζπληαθηηθήο 

επηηξνπήο Journal of Economic Issues (2004–7), Global Business & Economics Review (2004–6), 

Studies in Economics and Finance, θαη Panoeconomics. Αλήθεη ζην πςειφηεξν 5% ζπγγξαθέσλ 

ζηνλ θφζκν κε βάζε ηα θξηηήξηα: Αξηζκφ ειίδσλ ζε Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη Αξηζκφ ειίδσλ 

ζε Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζε αλαιφγηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγγξαθέσλ 

(http://ideas.repec.org/f/pma340.html). 

Δλδεηθηηθέο Γεκνζηεύζεηο: 

[1] Marangos, John (ed.) (2017) The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial 

Crisis, New York: Palgrave Macmillan. 

[2] Siskos, Dimitrios, and John Marangos (2017) "Restructuring accounting education: The key to 

http://ideas.repec.org/f/pma340.html
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avoiding another financial crisis in Greece", in John Marangos (ed.) The Internal Impact and 

External Influence of the Greek Financial Crisis, 207–234, New York: Palgrave Macmillan. 

[3] Marangos, John (2017) "Theories of International Development: The post Keynesian and 

Marxian alternatives", in Tae-Hee Jo, Lynne Chester, and Carlo D'Ippoliti (eds.) Routledge 

Handbook of Heterodox Economics, 402–413, London: Routledge. 

[4] Marangos, John, Vasiliki Fourmouzi, and Minoas Koukouritakis (2013) "Factors that determine 

the decline in University student enrolments in Economics in Australia: An empirical 

investigation", Economic Record 89(285): 255–270. 

[5] Marangos, John (2012) "The Post Keynesian retort to the 'After Washington Consensus'", 

Journal of Post Keynesian Economics 34(4): 583–609. 

Γεώξγηνο Μαθξήο (δηδάθηνξαο νηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aix-Marseille III) Πηπρηνχρνο 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο ΝΟΔ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Μεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηε ρνιή Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Aix-Marseille III (DEA ζηελ Δθαξκνζκέλε Μαθξννηθνλνκία θαη Doctorat de 

3ème cycle ζηελ Πξνρσξεκέλε Αλάιπζε Μαθξννηθνλνκηθήο Θεσξίαο). πκκεηείρε κε εηζεγήζεηο 

ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε Θεσξία 

ηεο Γηαλνκήο ηνπ Δηζνδήκαηνο, ηα Οηθνλνκηθά ηεο Μεηάβαζεο θαη ηε Θεσξία ηεο 

Παγθνζκηνπνίεζεο. Έρεη δεκνζηεχζεη άξζξα ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο:  

[1] Kyrkilis, Dimitrios, Georgios Makris, and Konstantinos Hazakis (2016) "Economic crisis and 

national economic competitiveness: Does labor cost link the two? The case of the South Eurozone 

states", ζην Anastasios Karasavvoglou, Dimitrios Kyrkilis, Georgios Makris, and Persefoni 

Polychronidou (eds.) Economic Crisis, Development and Competitiveness in Southeastern Europe, 

23–39, Switzerland: Springer. 

[2] Makris, Georgios (2015) "Optimum currency area theory, nominal and real convergence 

controversies and the European experience after the recent global economic crisis", in Anastasios 

Karasavvoglou, Serdar Ongan, and Persefoni Polychronidou (eds.) EU Crisis and the Role of the 

Periphery, 57–73, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. 

[3] Μαθξήο, Γεψξγηνο (2014) «Ζ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε: Ζ 

απνηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο κεηάβαζεο θαη κεξηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ην κέιινλ», ζην 

Μηιηηάδεο Ησ. Κήπαο (επηκ.) Γνκέο, Μεηαζρεκαηηζκόο θαη Αλάπηπμε ζηελ Κεληξηθή θαη ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξώπε, 659–697, Αζήλα: Ζξφδνηνο. 

[4] Makris, Georgios, and Thomas Siskou (2014) "Global imbalances, financial sphere and the 

world economic crisis", in Anastasios Karasavvoglou and Persefoni Polychronidou (eds.) Economic 

Crisis in Europe and the Balkans, 65–77, Heidelberg: Springer. 

[5] Makris, Georgios, and Thomas Siskou (2012) "The choice of the appropriate exchange rate 

policy for the post-socialist European countries: A theoretical approach", Journal of European 

Economy 11: 232–250. 

Νίθνο Μαξαληδίδεο (Doctorat [Nouveau Régime] ζηελ Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία, Université Paris 

X-Nanterre, 1994) Γηδάζθεη Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία. Βαζηθά ηνπ 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληαη απνηεινχλ ν θνκκνπληζκφο (πνιηηηθή ηδενινγία, θφκκαηα θαη 

θαζεζηψηα) θαη νη εκθχιηνη πφιεκνη, ηδηαίηεξα ν ειιεληθφο εκθχιηνο πφιεκνο (1943–1949). 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο:  

[1] Aslanidis, Paris, and Nikos Marantzidis (2016) "The impact of the Greek indignados on Greek 
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politics", Southeastern Europe 40(2): 125–157. 

[2] Καιχβαο, ηάζεο Ν., θαη Νίθνο Μαξαληδίδεο (2015) Δκθύιηα Πάζε: 23 Δξσηήζεηο θαη 

Απαληήζεηο γηα ηνλ Δκθύιην Πόιεκν, Αζήλα: Μεηαίρκην. 

[3] Marantzidis, Nikos (2013) "The Greek Civil War (1944–1946) and the international communist 

system", Journal of Cold War Studies 15(4): 25–54. 

[4] Marantzidis, Nikos, and Lamprini Rori (2012) "Sinistra e destra in Grecia dal XX al XXI 

secolo", Memoria e Ricerca 41: 69–83. 

[5] Μαξαληδίδεο, Νίθνο, θαη Κψζηαο Σζίβνο (2012) Ο Διιεληθόο Δκθύιηνο θαη ην Γηεζλέο 

Κνκκνπληζηηθό ύζηεκα: Σν ΚΚΔ Μέζα από ηα Σζερηθά Αξρεία 1946–1968, Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. 

ηαπξνύια Μαπξνγέλε (Γηδάθηνξαο Βαιθαληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2006) 

Σν εξεπλεηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηέρλεο θαη ηεο ινγνηερλίαο γηα ηελ 

πξνβνιή, αλάδεημε θαη απνδφκεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ 

ζεζκηθνχο θνξείο, φπσο ην ζρνιείν θαη νη ρψξνη κλήκεο (κνπζεία, κλεκεία). Δηδηθφηεξα, 

δηεξεπλάηαη ε ινγνηερληθή θαη εηθαζηηθή παξαγσγή θαη ηα αληίζηνηρα ξεχκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ζηνπο λνηηνζιαβηθνχο ιανχο θαηά ηε δηάξθεηα πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη εζληθψλ θξίζεσλ. Ζ παξαγσγή απηή κειεηάηαη ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζπάζεηαο 

ηεο απηνζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο εζλψλ πνπ δηαβηνχζαλ ζην 

πιαίζην ησλ πνιπεζληθψλ απηνθξαηνξηψλ ηνπ 19
νπ

 αη. κέζα απφ ηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή θαη ηελ 

επηθνιπξηθή ινγνηερλία, απφηνθα ηεο επξσπατθήο παξαγσγήο θαη ηδενινγίαο. Δμεηάδεηαη ν ξφινο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ππεξεζληθήο ή εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αη.. Δπίζεο δηεξεπλψληαη νη λέεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηα δηάδνρα εζληθά θξάηε ζην πιαίζην δηεπξπκέλσλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ζπζζσκαηψζεσλ (φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε), φπνπ γηα κία αθφκε θνξά νη ιανί 

θαινχληαη λα ππεξθεξάζνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νδεγεί ζηελ πξνβνιή ελφο 

έληνλα εζληθηζηηθνχ πξνθίι, θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, επηρεηξψληαο κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηελ εθπαίδεπζε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εζληθή ηνπο 

απηνζπλεηδεζία κε φξνπο πνιππνιηηηζκηθήο ζπλχπαξμεο θαη ζεβαζκνχ ηνπ Άιινπ. Γηεπζχληξηα 

ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Μαθεδνληθήο Ηζηνξίαο θαη Σεθκεξίσζεο (ΚΔΜΗΣ) ηνπ Ηδξχκαηνο Μνπζείνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο:  

[1] Mavrogeni, Stavroula (2015) "Public art in FYROM: From Tito to Alexander the Great", 

Macedonian Studies Journal 2(1): 63–73. 

[2] Μαπξνγέλε, ηαπξνχια (2014) «Ο ζεξβηθφο 'Αιβαληθφο Γνιγνζάο' κέζα απφ ην έξγν ελφο 

ζέξβνπ πξφζθπγα ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ», ζην Αλαλίαο Σζηξακπίδεο, 

Μαξία Καδαληδίδνπ θαη Δηξήλε Σειιίδνπ (επηκ.) Θεζζαινλίθε, Πξσηεύνπζα ησλ Πξνζθύγσλ: Οη 

Πξόζθπγεο ζηελ Πόιε από ην 1912 Μέρξη ήκεξα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ 23–25 Ννεκβξίνπ 2012, 

67–76, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Αθνί Κπξηαθίδε. 

[3] Μαπξνγέλε, ηαπξνχια (2013) Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε θαη Δζληθηζκόο: Η Πεξίπησζε ησλ 

Χσξώλ ηεο Πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο, Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

[4] Mavrogeni, Stavroula (2013) "Textbooks of Serbia", in Dimitrios B. Goudiras and Maria 

Rantzou (eds.) The Image of the 'Other'/the Neighbour in the Educational Systems of Balkan 

Countries (1998-2013), 297–305, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

[5] Μαπξνγέλε, ηαπξνχια (2007) «Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο FYROM γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (έθδνζεο 2005)», ζην Ηάθσβνο Μηραειίδεο (επηκ.) Μαθεδνληζκόο. 

Ικπεξηαιηζκόο ησλ θνπίσλ 1944–2006, 57–76, Αζήλα: Έθεζνο. Αγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ ίδηνπ 

θεθαιαίνπ κε ηίηιν "FYROM primary school History textbooks", ζην Iakovos Michailidis (ed.) 
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Macedonianism. FYROM’s Expansionist Designs Against Greece, 1944–2006, trans. Richard Witt, 

57–76, Athens: Efesos. 

Παλαγηώηεο Μηραειίδεο (Γηδάθηνξαο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, 2004) Έιαβε ην πηπρίν ζηελ Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή απφ ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο ην 1998. Έρεη δηδάμεη σο ιέθηνξαο ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ 

ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη εθαξκνγέο, παξάιιειε θαη θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία, πεηξακαηηθή 

αιγνξηζκηθή θαη πεξηβάιινληα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Έρεη δεκνζηεχζεη πεξηζζφηεξα απφ 50 

άξζξα ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ζηνπο ηνκείο απηνχο. Οη εξγαζίεο ηνπ 

έρνπλ πξνζειθχζεη πάλσ απφ 300 εηεξναλαθνξέο θαη ν h-index ηνπ είλαη 10. Δίλαη θξηηήο ζε 

δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα θαη κέινο επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ πξνγξάκκαηνο 

δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Michailidis, Panagiotis D. (2018, forthcoming) "An efficient multi-core implementation of the 

jaya optimisation algorithm", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. 

[2] Kouzinopoulos, Charalambos S., Panagiotis Michailidis, and Konstantinos G. Margaritis (2017) 

"Parallel two-dimensional pattern matching algorithms based on GPU", Neural, Parallel and 

Scientific Computations 25: 165–180. 

[3] Michailidis, Panagiotis D., and Konstantinos G. Margaritis (2016) "Scientific computations on 

multi-core systems using different programming frameworks", Applied Numerical Mathematics 

104: 62–80. 

[4] Michailidis, Panagiotis D., and Konstantinos G. Margaritis (2011) "Parallel direct methods for 

solving system of linear equations with pipelining on a multiCore using OpenMP", Journal of 

Computational and Applied Mathematics 236(3): 326–341. 

[5] Michailidis, Panagiotis D., and Konstantinos G. Margaritis (2005) "A programmable array 

processor architecture for flexible approximate string matching algorithms", Journal of Parallel and 

Distributed Computing 67(2): 201–209. 

Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο (Γηδάθηνξαο ιαβηθήο Φηινινγίαο θαη Λνγνηερλίαο, Παλεπηζηήκην 

φθηαο, 1987) Δίλαη απφθνηηνο Θενινγηθήο ρνιήο φθηαο θαη Γηδάθηνξαο ιαβηθήο Φηινινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο φθηαο. πλέρηζε κεηαδηδαθηνξηθέο 

ζπνπδέο, Dr Habil, ζηε Βαιθαληνινγία κε αληηθείκελν ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Βειίθν Σίξλνβν ηεο Βνπιγαξίαο. Έρεη δηδάμεη ζηα Παλεπηζηήκηα ΑΠΘ, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, εξγάζηεθε ζηελ Αθαδεκία Δπηζηεκψλ φθηαο θαη ζην Παλεπηζηήκην Neofyt 

Rilsky-Blagoevgrad. Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ 

ησλ Υσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο (2009–2014). πκκεηείρε ζε δηεζλή ζπλέδξηα ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Δίλαη κέινο 

ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ησλ πεξηνδηθψλ Konstantine’s Letters ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νίηξαο, ινβαθία, θαη ηνπ πεξηνδηθνχ Proglas ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βειίθν Σίξλνβν ηεο Βνπιγαξίαο. Σέινο, είλαη κέινο ηνπ Γ ηεο Έλσζεο 

Διιήλσλ ιαβνιφγσλ. Έρεη εθηελείο δεκνζηεχζεηο ζε ζέκαηα Ηζηνξίαο, Φηινινγίαο, Θενινγίαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ησλ ιάβσλ ηεο βαιθαληθήο θαη ησλ Ρψζσλ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Νηρσξίηεο, Κσλζηαληίλνο Γ. (2015) Θέκαηα Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ ησλ ιαβηθώλ Λαώλ, 

Θεζζαινλίθε: Ostracon. 

[2] Νηρσξίηεο, Κσλζηαληίλνο Γ. (2013) Οη Άγηνη Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο: Ο Πλεπκαηηθόο Βίνο θαη ν 
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Πνιηηηζκόο ησλ ιάβσλ, Θεζζαινλίθε: Υ. Μπαξκπνπλάθεο. 

[3] Νηρσξίηεο, Κσλζηαληίλνο Γ. (2013) Οη Δπηδξάζεηο ηεο Πλεπκαηηθέο Παξάδνζεο ηνπ Αγίνπ 

Όξνπο ζην Βίν θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ ιάβσλ, Θεζζαινλίθε: Υ. Μπαξκπνπλάθεο. 

[4] Νηρσξίηεο, Κσλζηαληίλνο Γ. (2013) Παγαληζηηθέο Λαηξείεο ηνπ ιαβηθνύ Κόζκνπ, 

Θεζζαινλίθε: Υ. Μπαξκπνπλάθεο. 

[5] Νηρσξίηεο, Κσλζηαληίλνο Γ. (2004) Παιαηνζιαβηθή θαη Δθθιεζηαζηηθή ιαβνληθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηηθή, Θεζζαινλίθε: Αλη. ηακνχιεο. 

Owen O'Donnell (PhD ζηα Οηθνλνκηθά, University of York, 1994) Οηθνλνκνιφγνο κε θχξηα 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο. Ζ έξεπλά ηνπ αθνξά ηελ αληζφηεηα ηεο 

πγείαο, ηε δηθαηνζχλε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο πγείαο, ηελ αζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αλαπεξίαο, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν ηαηξηθψλ δαπαλψλ. Δίλαη επίζεο θαζεγεηήο ζην Erasmus 

University Rotterdam θαη εξεπλεηηθφο εηαίξνο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Λσδάλλεο, ζην Tinbergen 

Institute, ζην Netspar (Tilburg), ζην HEDG (York) θαη ην CESR/Schaefer Center for the Study of 

Health Inequality (University of Southern California). Δίλαη ζπληάθηεο ηνπ Journal of Health 

Economics, αλαπιεξσηήο ζπληάθηεο ηνπ Health Economics θαη ζπλ-δηνξγαλσηήο ησλ European 

Workshops on Econometrics and Health Economics. Δίλαη ζχκβνπινο γηα ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, 

ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, ηε UNICEF θαη ην Gates Foundation. Έρεη δηδάμεη ζην 

University of Wisconsin, University of Kent θαη University of Lausanne. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Murphy, A., B. Palafox, O. O'Donnell, D. Stuckler, P. Perel, K.F. AlHabib, A. Avezum, X. Bai, 

J. Chifamba, C.K. Chow, D.J. Corsi, G.R. Dagenais, A.L. Dans, R. Diaz, A.N. Erbakan, N. Ismail, 

R. Iqbal, R. Kelishadi, R. Khatib, F. Lanas, S.A. Lear, W. Li, J. Liu, P. Lopez-Jaramillo, V. Mohan, 

N. Monsef, P.K. Mony, T. Puoane, S. Rangarajan, A. Rosengren, A.E. Schutte, M. Sintaha, K.K. 

Teo, A. Wielgosz, K. Yeates, L. Yin, K. Yusoff, K. Zatońska, S. Yusuf, and M. McKee (2018) 

"Inequalities in use of secondary prevention of cardiovascular disease by socioeconomic status: 

Evidence from the PURE study, an observational study", The Lancet Global Health 6(3): e292–

e301. 

[2] Neelsen, Sven, and Owen O'Donnell (2017) "Progressive universalism? The impact of targeted 

coverage on healthcare access and expenditures in Peru", Health Economics 26(12): e178–e203. 

[3] Flores, Gabriela, and Owen O'Donnell (2016) "Catastrophic medical expenditure risk", Journal 

of Health Economics 46: 1–15. 

[4] Limwattananon, Supon, Sven Neelsen, Owen O'Donnell, Phusit Prakongsai, Viroj 

Tangcharoensathien, Eddy van Doorslaer, and Vuthiphan Vongmongkol (2015) "Universal 

coverage with supply-side reform: The impact on medical expenditure risk and utilization in 

Thailand", Journal of Public Economics 121: 79–94. 

[5] García-Gómez, Pilar, Hans van Kippersluis, and Owen O'Donnell (2013) "Long term and 

spillover effects of health on employment and income", Journal of Human Resources 48(4): 873–

909. 

Αλαζηάζηνο Παλόπνπινο (Γηδάθηνξαο ζηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο ρέζεηο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2000) Έρεη πηπρίν ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηηο Σειεπηθνηλσλίεο απφ ην 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κεηαπηπρηαθφ ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ (MBA) απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Έρεη δηδάμεη ζε 

κεηαπηπρηαθφ θαη πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζην ESC Rennes Business School, ζην Villanova 

University, ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ζην 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θ.ά. 

http://www.biblionet.gr/book/101443/%CE%9D%CE%B9%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82,_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93./%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.biblionet.gr/book/101443/%CE%9D%CE%B9%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82,_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93./%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.tinbergen.nl/
http://www.tinbergen.nl/
http://www.netspar.nl/
https://cesr.usc.edu/CSHI/mission
https://cesr.usc.edu/CSHI/mission
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Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο:  

[1] Papasolomou, Ioanna, Philip J. Kitchen, and Anastasios Panopoulos (2013) "The accelerative 

and integrative use of marketing public relations in Cyprus", Public Relations Review 39(5): 578–

580. 

[2] Panopoulos, Anastasios P., and Katerina Sarri (2013) "E-mentoring: The adoption process and 

innovation challenge", International Journal of Information Management 33(1): 217–226. 

[3] Poulis, Athanasios, George Panigyrakis, and Anastasios Panos Panopoulos (2013) "Antecedents 

and consequents of brand manager's role", Marketing Intelligence and Planning 31(6): 654–673. 

[4] Philip J. Kitchen, and Anastasios Panopoulos (2010) "Online public relations: The adoption 

process and innovation challenge, a Greek example", Public Relations Review 36(3): 222–229. 

[5] Kapareliotis, Ilias, and Anastasios Panopoulos (2010) "The determinants of brand equity: The 

case of Greek quoted firms", Managerial Finance 36(3): 225–233. 

Υάξξπ Παπαπαλάγνο (PhD ζηα Οηθνλνκηθά, University of Essex, 1993) Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ απφ 

ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Μεηαπηπρηαθφ ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Essex ηεο 

Αγγιίαο. Σα θχξηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα είλαη εθαξκνζκέλε κηθξννηθνλνκία, δεκφζηα 

νηθνλνκηθή, θνξνινγία, κηθξνπξνζνκνησηηθή κνληεινπνίεζε, εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, δηεζλή 

νηθνλνκηθά, δηεζλήο επηρεηξεκαηηθφηεηα, νηθνλνκηθά ηεο κεηάβαζεο, νηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο θαη 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γίδαμε νηθνλνκηθά ζηα Παλεπηζηήκηα Δssex (Αγγιία), Queens' (Β. Ηξιαλδία), 

Kent (Αγγιία), Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Γηεζλέο Διιεληθφ 

Παλεπηζηήκην, Αλψηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ. Έρεη δεκνζηεχζεη ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, φπσο Economic Journal, Journal of Comparative Economics, Journal of Population 

Economics, Review of International Economics, Review of Development Economics, The 

Economics of Transition, Investment Management and Financial Innovations, θαη έρεη εθδψζεη 

εγρεηξίδηα ζηα καζεκαηηθά, ηε κηθξννηθνλνκία θαζψο θαη γηα νηθνλνκίεο κεηάβαζεο. Γηεηέιεζε 

ζχκβνπινο ηνπ ΟΟΑ ζε ζέκαηα κηθξνπξνζνκνησηηθήο κνληεινπνίεζεο θνξνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζχκβνπινο ηεο Βνπιήο ησλ Λφξδσλ ζηελ Αγγιία ζε ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Ηδξπηηθφ κέινο θαη κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ European Economics and 

Finance Society. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο:  

[1] Tsitouras, Antonis, Athanasios Koulakiotis, Georgios Makris, and Harry Papapanagos (2017) 

"International trade and foreign direct investment as growth stimulators in transition economies: 

Does the impact of institutional factors matter?" Investment Management and Financial Innovations 

14(4): 148–170. 

[2] Koulakiotis, Athanasios, Harry Papapanagos, and Nicholas Papasyriopoulos (2016) "Political 

elections, abnormal returns and stock price volatility: The case of Greece", Investment Management 

and Financial Innovations 13(1–1): 161–169. 

[3] Fotopoulos, Stefanos, Fotios Siokis, and Harry Papapanagos (2016) "The determinants of the 

foreign banks' expansion in South Eastern Europe; Do Greek banks still follow their customers 

abroad or not?" Advances in Economics and Business 4(11): 591–598. 

[4] Fotopoulos, Stefanos V., Harry V. Papapanagos, and Fotios M. Siokis (2011) "Into the bank 

lending channel of SEE: Greek banks' buffering effects", International Journal of Social 

Behavioural, Educational, Business and Industrial Engineering 5(11): 1755–1762. 

[5] Keen, Michael, Harry Papapanagos, and Anthony Shorrocks (2000) "Tax reform and 

progressivity", The Economic Journal 110(460): 50–68. 
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Υξήζηνο Παξαζθεπόπνπινο (PhD ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε, London School of Economics and 

Political Sciences, 1999) Οη δεκνζηεχζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ηνπ ΖΒ, ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Διιάδαο, φπσο επίζεο θαη ηα βηβιία/κνλνγξαθίεο: Varieties of 

Capitalism, Quality of Government and MoU Policy Conditionality in Southern Europe: Greece 

and Portugal in Comparative Perspective (LSE/HO GreeSE Paper No. 117, 2017), Adapting to EU 

Multi-Level Governance: Regional and Environmental Policies in Cohesion and CEE Countries, 

Routledge, 2016 (co-edited); Learning from Abroad: Regionalization and Local Institutional 

Infrastructure in Cohesion and Accession Countries, Special Issue of Regional and Federal Studies 

(co-edited, 2004), θαη Interpreting Convergence in the European Union: Patterns of Collective 

Action, Social Learning and Europeanization (Palgrave, 2001). ηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα 

πεξηιακβάλνληαη ε επξσπατθή δεκφζηα πνιηηηθή, νη ζεζκνί θαη ζεζκηθή αιιαγή θαη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην. Πην πξφζθαηα, ην εξεπλεηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ ηχπσλ θαπηηαιηζκνχ, θπξίσο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο επίζεο ηεο πνηφηεηαο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο πνιηηηθήο αηξεζηκφηεηαο (policy conditionality) θαη ησλ 

πηέζεσλ πξνο θηιειεπζεξνπνίεζε ζηελ Διιάδα θαη ηε Νφηηα Δπξψπε. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Paraskevopoulos, Christos J. (2017) Varieties of Capitalism, Quality of Government and MoU 

Policy Conditionality in Southern Europe: Greece and Portugal in Comparative Perspective, 

LSE/Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, GreeSE Paper No. 117. 

[2] Paraskevopoulos, Christos J., Panagiotis Getimis, and Nicholas Rees (eds.) (2016) Adapting to 

EU Multi-level Governance: Regional and Environmental policies in Cohesion and CEE Countries, 

London: Routledge. 

[3] Paraskevopoulos, Christos J. (2010) "Social capital: summing up the debate on a conceptual tool 

of comparative politics and public policy", Comparative Politics 42(4): 475–494. 

[4] Paraskevopoulos, Christos J. (2007) "Developing infrastructure as a learning process in Greece", 

in Kevin Featherstone (ed.) The Challenge of Modernization: Politics and Policy in Greece, West 

European Politics, Special Issue 28(2): 445–470. 

[5] Paraskevopoulos, Christos J., and Robert Leonardi (eds.) (2007) Learning from abroad: 

Regionalization and local institutional infrastructure in Cohesion and CEE countries, Regional and 

Federal Studies, Special Issue 14(3). 

Φώηεο ηώθεο (PhD ζηα Οηθνλνκηθά, Graduate Center, City University of New York, 1995) Έρεη 

δηδάμεη ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ, ελψ ζηελ Διιάδα δίδαμε ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Δπί ζεηξά 

εηψλ εξγάζηεθε ζηελ AT&T, ΖΠΑ, θαη δηεηέιεζε Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλάιπζεο Αγνξψλ 

θαη Πξνβιέςεσλ, ελψ ζηελ Διιάδα εξγάζηεθε ζηε Γηνίθεζε ηεο ALPHA BANK, ζηε Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ. Σα ηξέρνληα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη, ζηε βηνκεραληθή 

νξγάλσζε ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ αιιεινεπίδξαζε πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ζηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ζηε βαιθαληθή ελδνρψξα. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Siokis, Fotios, and Panayiotis Kapopoulos (2007) "Parties, elections and stock market volatility: 

Evidence from a small open economy", Economics & Politics 19(1): 123–134. 

[2] Christodoulou, Christos, and Fotios M. Siokis (2006) "Long range dependence in stock market 

returns", Applied Financial Economics 16(8): 1331–1338. 

[3] Kapopoulos, Panayotis, and Fotios Siokis (2005) "Market structure, efficiency and rising 

consolidation of the banking industry in the Euro area", Bulletin of Economic Research 57(1): 67–
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[4] Kapopoulos, Panayotis, and Fotios Siokis (2005) "Stock market crashes and dynamics of 

aftershocks", Economics Letters 89(1): 48–54. 

[5] Siokis, Fotios, and Chris Christodoulou (2004) "Long memory and persistence in dollar-based 

real exchange rates", International Journal of Theoretical and Applied Finance 7(1): 31–45. 

Καηεξίλα αξξή (Γηδάθηνξαο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο) 

Πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

ΑΠΘ. Έρεη απνθηήζεη Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham, UK. Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα δηδάζθεη καζήκαηα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο, Γηεζλνχο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ, Μέληνξηλγθ επηρεηξεκαηηψλ θαη δπλεηηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ζε ειιεληθνχο θαη μέλνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ηνκέα. Έρεη εξγαζηεί σο χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ, Αμηνινγήηξηα θαη πληνλίζηξηα πξνγξακκάησλ 

ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο κε έκθαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Έρεη ζπκκεηάζρεη θαη δηαηειέζεη 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ζε εζληθά θαη επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη κέινο 

ζπληαθηηθήο επηηξνπήο θαη θξηηήο δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. Δξγαζίεο ηεο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζε έγθξηηα μέλα θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη παγθφζκηα ζπλέδξηα. Δίλαη 

ζπγγξαθέαο θεθαιαίσλ ζε ειιεληθά θαη μέλα βηβιία κε ζέκα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

Καηάξηηζε Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ. Έρεη ζπγγξάςεη 5 βηβιία, εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 κε αληηθείκελν ηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ, ηε Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ θαη ην Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη 2 ζε ζπλεξγαζία γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ 

νπηηθή ηνπ θχινπ. Δπί ζεηξά εηψλ δηεηέιεζε χκβνπινο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη κέινο ηνπ Γ 

ηνπ Κέληξνπ Δξγάλε. Δίλαη Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε θαη ζπληνλίδεη γηα ηε ρψξα καο ην πξφγξακκα 

Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey (GUESSS) γηα ηε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. πληνλίδεη ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θεσξία Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & 

Καηλνηνκίαο» γηα ην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Δίλαη κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Πξνο φθεινο ησλ 

Γπλαηθψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο». Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

UNESCO γηα ηηο Γπλαίθεο, ηελ Δηξήλε θαη ηα Βαιθάληα. Γεκηνχξγεζε ην Δξγαζηήξην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ην νπνίν θαη δηεπζχλεη, ελψ έρεη πεξηζζφηεξα 

απφ 9.000 views ζην YouTube ζε νκηιίεο ηεο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Σα εξεπλεηηθά ηεο 

ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα κε έκθαζε ζηηο 

λενθπείο επηρεηξήζεηο (start-ups), Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή, Δθπαίδεπζε ζηελ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Μέληνξηλγθ, Γηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Zikou, Eva, Nikos Varsakelis, and Aikaterini K. Sarri (2017) "Does public sector crowd out 

entrepreneurship? Evidence from the EU regions", International Journal of Entrepreneurial 

Behavior & Research. https://doi.org/10.1108/IJEBR-03-2017-0100 

[2] Kossyva, Dorothea I., Konstantinos Galanis, Katerina K. Sarri, and Nikolaos B. Georgopoulos 

(2014) "Adopting an information security management system in a co-opetetion strategy context", 

International Journal of Applied Systemic Studies 5(3): 215–228. 

[3] Kadoglou, Triantafyllia, and Katerina Sarri (2014) "Women, motherhood and work in the focus 

of humanities, economic and political studies", Simon de Beauvoir Studies 29: 33–45. 

[4] Panopoulos, Anastasios P., and Katerina Sarri (2013) "E-mentoring: The adoption process and 
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innovation challenge", International Journal of Information Management 33(1): 217–226. 

[5] Zikou, Evangelia, Paraskevi Gatzioufa, and Aikaterini Sarri (2012) "Social entrepreneurship in 

times of economic austerity: a sparkle of light for the economies in crisis?‖ Scientific Bulletin of 

Economic Sciences 11(1): 53–65. 

Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νύηζηνπ (Γηδάθηνξαο ζηε Ρνπκαληθή Φηινινγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξατφβα, Ρνπκαλία, 2003) Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Οξάληεα, 

Ρνπκαλία (1996). Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη δηδάμεη Ρνπκαληθή Γιψζζα θαη Φηινινγία ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] νχηζηνπ, Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο (2017) ηα Βήκαηα ησλ Ρνπκάλσλ πγγξαθέσλ ζηελ 

Διιάδα: Παξαδνζηαθόο θαη ύγρξνλνο Ρνπκαληθόο Πνιηηηζκόο, Θεζζαινλίθε: Αλη. ηακνχιεο. 

[2] Cobzaru, Petroniu (Ieromonah), Florin Marinescu, and Ciprian-Lucretius Suciu (2016) 

Tipărituri Românești în Biblioteca Chiliei „Sfântul Gheorghe” Livadogheni, Capsala, Sfântul 

Munte Athos [Ρνπκαληθά Έληππα ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ι.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ Λεηβαδνγέλε, Καςάια, 

Άγηνλ Όξνο), Sfântul Munte Athos. 

[3] Νηίλαο, Κψζηαο Γ., Σζηπξηάλ Ν. νχηζηνπ, Άλλα Π. Υαηδεπαλαγησηίδε, θαη Γεψξγηνο 

Υξεζηίδεο (2011) Η Διιελόγισζζε Δθπαίδεπζε ζηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία, Ρέζπκλν, 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ΔΓΗΑΜΜΔ. 

[4] νχηζηνπ, Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο (2007) «Ζ Διιεληθή Κνκπαλία ηεο πφιεο ηκπίνπ», ζην 

Διέλε Γαβξά (επηκ.) Δκπνξηθνί ηαζκνί ησλ Διιήλσλ ζηε Ρνπκαλία: Αλάδεημε θαη Πξνβνιή ηνπ 

Πνιηηηζκηθνύ Μλεκεηαθνύ Απνζέκαηνο ηνπ Μείδνλνο Διιεληζκνύ, Θεζζαινλίθε: University Studio 

Press. 

[5] νχηζηνπ, Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο (2005) Γξακκαηηθή ηεο Ρνπκάληθεο Γιώζζαο, Θεζζαινλίθε: 

Αλη. ηακνχιεο. 

Γεκήηξηνο ηακαηόπνπινο (Γηδάθηνξαο Ηζηνξίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

1998) Δίλαη απφθνηηνο (1991) ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Τπφηξνθνο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Έιαβε κεηαδηδαθηνξηθέο εξεπλεηηθέο ππνηξνθίεο απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Princeton (2001) θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνπ Βνπιγαξηθνχ θξάηνπο 

(2004/5). Έρεη δηδάμεη ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Σν βηβιίν ηνπ Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε: Πξνο 

κηα Αλαζύλζεζε ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ηνλ 19
ν
 αηώλα (εθδ. Αιεμάλδξεηα, 

Αζήλα 2003) αζρνιείηαη κε ηελ επηξξνή ησλ νζσκαληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Tanzimat ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νξζφδνμνπ κηιιέη. Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ βνπιγαξηθφ θαη ηνπξθηθφ εζληθηζκφ, ηηο ζρέζεηο ζξεζθείαο θαη πνιηηηθήο 

ζηνλ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο δηαδηθαζίεο εθθνζκίθεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάδπζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηε ζπγθξφηεζε δηθηχσλ εμνπζίαο (power networks) ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηα βαιθαληθά θξάηε πνπ ηε δηαδέρζεθαλ θαη, ηέινο, ζηα δεηήκαηα 

εζλνγέλεζεο/θαηαγσγήο/ζπλέρεηαο ζηηο βαιθαληθέο ηζηνξηνγξαθίεο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Stamatopoulos, Dimitrios (ed.) (2018, forthcoming) Balkan Empires: Imagined Communities in 

Southeastern Europe (18
th

–20
th

 c.), Budapest: Central European University Press. 

[2] Stamatopoulos, Dimitrios (2016) "The poor men of Christ and their leaders: Wealth and poverty 



Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ΠΑΜΑΚ 

Οδεγόο πνπδώλ 2017–18 

 

 

 

[89] 
 

within the Christian orthodox clergy of the Ottoman Empire (18
th

-19
th

 c.)", in Evguenia Davidova 

(ed.) Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History, 85–101, 

London: I.B. Tauris. 

[3] Stamatopoulos, Dimitrios (ed.) (2015) Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire, Vol. 1, 

National Movements and Representations, Vol. 2, Political Violence and the Balkan Wars, Vol. 3, 

The Young Turk Revolution and Ethnic Groups, Istanbul: The Isis Press. 

[4] ηακαηφπνπινο, Γεκήηξηνο (2009) Σν Βπδάληην Μεηά ην Έζλνο: Σν Πξόβιεκα ηεο πλέρεηαο 

ζηηο Βαιθαληθέο Ιζηνξηνγξαθίεο, Αζήλα: Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα. 

[5] ηακαηφπνπινο, Γεκήηξηνο (2003) Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε: Πξνο κηα Αλαζύλζεζε ηεο 

Ιζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ηνλ 19
ν
 αηώλα, Αζήλα: Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα. 

Ησάλλεο Σδηώλαο (PhD ζην Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλνηηθφ Γίθαην, Institute of Advanced 

Legal Studies, University of London, 1993) Πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε «άξηζηα» (9). LLM (merit) απφ ην London School of Economics and 

Political Science, University of London. Ζ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή έρεη ζέκα The European 

Community as an Idiosyncratic Αctor in International Trade: The Evidence and Lessons of GATT 

Litigation. Δηδηθεχεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Γηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην 

Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Σδηψλαο, Ησάλλεο (2006) Η Αζθαιηζηηθή Γηακεζνιάβεζε θαηά ηελ Οδεγία 2002/92/ΔΚ, Αζήλα: 

Ius. 

[2] Σδηψλαο, Ησάλλεο (2003) «Μεξηθέο πξψηεο ζθέςεηο επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πληάγκαηνο», Δπξσπατθή Πξννπηηθή 4: 20–27. 

[3] Σδηψλαο, Ησάλλεο (1998) «Ζ θνξνινγία ησλ εηζαγνκέλσλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ ζηελ 

Διιάδα θαη ην άξζξν 95 πλζΔΚ», Γίθαην Δηαηξεηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 2: 136–146. 

[4] Σδηψλαο, Ησάλλεο (2003) «Γπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο θνηλνπξαμίαο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λ. 2601/1998 – Δμέηαζε θαηά ην εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ δίθαην», Δπηζεώξεζε Σξαπεδηθνύ, Αμηνγξαθηθνύ θαη Χξεκαηηζηεξηαθνύ Γηθαίνπ 2: 520–

564. 

[5] Tzionas, Ioannis (1992) "Structure and operation of the GATT", in Ζazel Fox (ed.) 

International Economic Law and Developing States: An Introduction, London: The British Institute 

of International and Comparative Law. 

Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ (Γηδάθηνξαο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Ecole des Hautes Etudes de 

Sciences Sociales, 1990) Πξαγκαηνπνίεζε εζλνγξαθηθέο επηηφπηεο έξεπλεο θαη εζλνγξαθηθά 

ληνθηκαληέξ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Θξάθε, Μαθεδνλία, Πεινπφλλεζν) πάλσ ζε δεηήκαηα 

νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, δηαδηθαζηψλ κεηάβαζεο παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ πξνο 

ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη πνιηηηθψλ ηεο ηαπηφηεηαο θαηά ηελ επνρή ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Βαζηθή 

παξάκεηξνο ηεο εξεπλεηηθήο ηεο νπηηθήο απνηειεί ε κειέηε ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο ζε 

κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Οκάλ, Αλαηνιηθή 

Μεζφγεηνο). Σειεπηαία αζρνιείηαη κε δεηήκαηα θνπιηνχξαο ηνπ θξάηνπο, εκπεηξίαο ηνπ πνιίηε, 

έκθπισλ θαηαζθεπψλ θαη δηαθξίζεσλ ζηελ Σνπξθία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Tsibiridou, Fotini (2018) "An ethnography of space, creative dissent and reflective nostalgia in 

the city centre of global Istanbul", in Italo Pardo and Giuliana Prato (eds.) The Palgrave Handbook 

of Urban Ethnography, 405–426, New York: Palgrave-Macmillan. 



Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ΠΑΜΑΚ 

Οδεγόο πνπδώλ 2017–18 

 

 

 

[90] 
 

[2] Tsibiridou, Fotini (2017) "Creativity, counterpublics and çapulcu [looters] cosmopolitics in 

Beyoǧlu (Istanbul)", in Eleftheria Deltsou and Fotini Tsibiridou (eds.) Urban Lives and Protests in 

Neoliberal Times: Art, Aesthetics and Solidarity as Possibilities. The Greek Review of Social 

Research, Special Issue 149(149). 

[3] Tsibiridou, Fotini, and Michalis Bartsidis (2016) "'Dignity' as glocal civic virtue: Redefining 

democracy in the era of neoliberal governmentality", in Sabah Alnasseri (ed.) Arab Revolutions and 

Beyond, 31–54, New York: Palgrave-Macmillan. 

[4] Tsibiridou, Fotini (2015) "Lifestyle and consumerism: Neoliberal biopolitics and Islamist 

experiences in the Muslim world", in Lia Yoka and Gregory Paschalidis (eds.) Semiotics and 

Hermeneutics of the Everyday, 60–81, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 

[5] Tsibiridou, Fotini (2015) "Beyond the politics of religion: Rationalizing popular Islam among 

the Slavonic-speaking Muslims in Greece", in Maria Couroucli and Tchavdar Marinov (eds.) 

Balkan Heritages: Negotiating History and Culture, 209–228, Surrey: Ashgate. 

Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο (ΓΝ ζην Γηεζλέο Γίθαην, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην, 1995). Έρεη 

ζπνπδάζεη λνκηθά, Γηεζλέο Γίθαην θαη Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ζηηο λνκηθέο ζρνιέο Θξάθεο, 

Θεζζαινλίθεο θαη ηξαζβνχξγνπ. Ζ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή αθνξά ηα γισζζηθά δηθαηψκαηα 

ησλ κεηνλνηήησλ. Δξγάζηεθε ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ηα Ζλσκέλα Έζλε, ηνλ ΟΑΔ θ.ά. ζε απνζηνιέο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη εθδεκνθξαηηζκνχ (ζε Βαιθάληα, ΝΑ Αζία, Καχθαζν θ.α.). Έρεη δηδάμεη ζηα 

Παλεπηζηήκηα Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Bilgi ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Μέινο 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη εκπεηξνγλψκνλαο ζε ζέκαηα κεηνλνηήησλ, δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη εθδεκνθξαηηζκνχ. πλ-ππεχζπλνο ηεο εηξάο Μειεηώλ ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ 

Οκάδσλ (εθδ. Βηβιηφξακα). Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

(2011–2017). 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Tsitselikis, Konstantinos (2017) "The Lausanne minorities of Greece and Turkey after 1999: 

Signs of change and fields of resistance ", in Gökçe Bayindir Goularas and Hakan Sezgin Erkan 

(eds.) Rethinking Greek-Turkish Relations Since 1999, 13–24, New York and London: Lexington 

Books. 

[2] Tsitselikis, Konstantinos (2012) Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant 

Newcomers, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff. 

[3] Tsitselikis, Konstantinos (2006) "Citizenship in Greece: Present challenges for future changes", 

in Devorah Kalekin-Fishman and Pirkko Pitkänen (eds.) Multiple Citizenship as a Challenge to 

European Nation-States, 145–170, Rotterdam: Sense Publishers. 

[4] Σζηηζειίθεο, Κσλζηαληίλνο (2001) Δπηβάιινληαο ηελ Δηξήλε: Σα Όξηα ηνπ Αλζξσπηζκνύ, 

Αζήλα θαη Κνκνηελή: Δθδφζεηο Α.Ν. άθθνπια. 

[5] Σζηηζειίθεο, Κσλζηαληίλνο (1996) Σν Γηεζλέο θαη Δπξσπατθό Καζεζηώο Πξνζηαζίαο ησλ 

Γισζζηθώλ Γηθαησκάησλ ησλ Μεηνλνηήησλ, Αζήλα θαη Κνκνηελή: Δθδφζεηο Α.Ν. άθθνπια. 

Γηώξγνο Υξεζηίδεο (PhD in Politics, University of Exeter, 1998) Έρεη ζπνπδάζεη Πνιηηηθή 

Δπηζηήκε θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην (1991) θαη έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηελ Πνιηηηθή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο [Middle Eastern Politics] (University of Exeter, 

1993). Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχγρξνλε πνιηηηθή ηζηνξία ησλ 

Βαιθαλίσλ, πνιηηηθά θφκκαηα, κεηνλνηηθά ζέκαηα θαη δηεζλείο ζρέζεηο ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 
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[1] Υξεζηίδεο, Γηψξγνο (2017) Η εξβηθή Πνιηηηθή ζην Κόζνβν (Ινύληνο 1999–2016), 

Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

[2] Christidis, Yorgos, and Panagiotis Paschalidis (2017) "Greece and the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia: The experience of cooperation in the fields of EU-funded cross-border 

projects and higher education and what does it mean for the future", Research Report, ELIAMEP, 

December. 

[3] Christidis, Yorgos, Ioannis Armakolas, and Panagiotis Paschalidis (2017) "Greek-Βulgarian 

relations: Current state, problems and prospects", Research Report, ELIAMEP, March. 

[4] Υξεζηίδεο, Γηψξγνο (2016) «Σα κεηαθνκκνπληζηηθά Βαιθάληα σο ηκήκα ηεο Γχζεο», ζην Σα 

Βαιθάληα Μεηαμύ Γύζεο θαη Ρσζίαο, 29–46, Διιεληθφ Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Ηλθνγλψκσλ. 

[5] Christidis, Yorgos (2012) "The Party of Democratic Action in the Sandzak (Serbia): 

Establishment, evolution and political aims, 1991–2010", Etudes Balkaniques 1: 3–25. 
 

Μέιε ΔΔΠ 

Ναηξίζα Γαληειίδνπ (ΔΔΠ) Απφθνηηε ηεο ρνιήο Ρσζηθήο Φηινινγίαο θαη Λνγνηερλίαο ηνπ 

Κξαηηθνχ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Μηλζθ ζηε Λεπθνξσζία θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Γεκνζηνγξαθίαο ηεο ρνιήο Κνηλσληνινγηθψλ Δπαγγεικάησλ ηνπ ηδίνπ Ηλζηηηνχηνπ. Κάηνρνο 

Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Παηδαγσγηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ην Κξαηηθφ Ηλζηηηνχην Ρσζηθήο 

Γιψζζαο Α.. Πνχζθηλ ηεο Μφζραο. Σελ πεξίνδν 2002–2013 δίδαζθε ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ηεο Φιψξηλαο θαη παξάιιεια ηελ πεξίνδν 2006–2008 ζην ΗΜΥΑ. πγγξαθέαο ηεο 

ζεηξάο εγρεηξηδίσλ Ρσζηθή Γιώζζα γηα Έιιελεο. Απφ ην 2013 δηδάζθεη καζήκαηα ξσζηθήο 

γιψζζαο ζην Σκήκα ΒΑ. 

Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ 

Σκεκάησλ Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ηηαιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο θαη Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ζηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, ζηνλ Σνκέα «Κνηλσληνγισζζνινγία», ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (2001). Πηπρίν Σκήκαηνο Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο, 

κε Δηδίθεπζε «Αξραηνινγία», ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ (1995). Πηπρίν Σκήκαηνο 

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ (1989). Γηδάζθεη ηα καζήκαηα ειιεληθήο ζε δχν 

νκάδεο θνηηεηξηψλ/ψλ: ζε κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο ηεο ειιεληθήο (επίπεδα πξνρσξεκέλσλ Η 

θαη ΗΗ) θαη ζε εξαζκηαθέο/νχο θνηηήηξηεο/εηέο (επίπεδν αξραξίσλ, κέζν, πξνρσξεκέλσλ) ζην 

Σκήκα ΒΑ. 

Γηάαλα Λάηλε (ΔΔΠ) Κάηνρνο πηπρίνπ Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο απφ ηε ρνιή 

Φηινινγίαο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Λνκνλφζνθ ηεο Μφζραο θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΑΠΘ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Γιψζζαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζην Νέν Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ, κε εηδίθεπζε ζηε Γισζζνδηδαθηηθή. 

Γηδάζθεη ηα καζήκαηα ξσζηθήο γιψζζαο. πγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Привет! Γεηα ζνπ! Η Ρσζηθή 

Γιώζζα γηα Αξράξηνπο πνπ θπθινθφξεζε ην 2015 απφ ηηο εθδφζεηο University Studio Press. 

βεηιάλα Μακαινύη (ΔΔΠ) πνχδαζε ζην Δζληθφ Παλεπηζηήκην Β.Ν. Καξάδηλ ηνπ Υαξθφβνπ 

Ρσζηθή Φηινινγία, Γηδαζθαιία Ρσζηθήο Γιψζζαο σο Ξέλεο θαη Οηθνλνκηθά (κε εηδίθεπζε ζηελ 

Πνιηηηθή Οηθνλνκία). Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Ρσζηθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία θαη ζηα 

Οηθνλνκηθά ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Έρεη δηδάμεη ξσζηθή γιψζζα, ξσζηθή ινγνηερλία, κεηάθξαζε 

θαη ηε ξσζηθή γηα εηδηθνχο ζθνπνχο ζην ΗΜΥΑ, Κξαηηθή ρνιή Ξελαγψλ, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο (Πξφγξακκα ηειεθπαίδεπζεο «Σειέκαζνο»), ΓΠΜ Γηεξκελείαο θαη Μεηάθξαζεο 

ηνπ ΑΠΘ, ΠΜ «Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή 
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Δπξψπε» ηνπ ΒΑ θαη ζην Σκήκα ιαβηθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Γηδάζθεη ζην ΒΑ απφ ην 1999. Γηδάζθεη καζήκαηα 

ξσζηθήο νξνινγίαο. 

Γεώξγηνο Μπνξόβαο (ΔΔΠ) Πηπρηνχρνο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο "Ivo Andrić" ηεο εξβίαο 

(1988) θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (2005). 

Καηά ην δηάζηεκα 2006–2008 έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή 

Γηαθπβέξλεζε ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο (ππφηξνθνο ηνπ Ηδξχκαηνο Πξφδξνκνο Δκθηεηδφγινπ). Δξγάζηεθε σο επίζεκνο 

δηεξκελέαο κεηαθξαζηήο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ην δηάζηεκα 1996–2009. Απφ ην 2009 

κέρξη ην 2013 δίδαζθε ζεξβηθή γιψζζα ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Απφ ην 2013 δηδάζθεη καζήκαηα ζεξβηθήο (θξναηηθή-βνζληαθή) γιψζζαο 

ζην Σκήκα ΒΑ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Borovas, George (2014) The Dream States and the Nightmare to Follow: The Case of Bosnia 

and Herzegovina and FYR Macedonia, LAP Lambert Academic Publishing. 

[2] Voutsa, Maria-Eleni, George Borovas, and Nikos Fotopoulos (2014) "The Role of the Bretton 

Woods institutions in forming and spreading education policies", Procedia Economics and Finance 

9: 83–97. 

[3] Borovas, George, and Maria-Eleni Voutsa (2013) "The European debt crisis: Unification or the 

balkanization of the EU", Proceedings of the 5
th

 International Conference "The Economies of 

Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World", 233–242, Istanbul, Turkey, May 9–

12. 

[4] Borovas, George D. (2012) "The economic relations of Bosnia-Herzegovina and FYROM with 

the other states that emerged from the breakup of Yugoslavia considering the Ohrid and Dayton 

agreements: The phenomenon of Yugonostalgia in trade and economic relations of those countries", 

in Anastasios Karasavoglou and Persefoni Plychronidou (eds.) Balkan and Eastern European 

Countries in the Midst of the Global Economic Crisis, 35–48, Berlin and Heidelberg: Springer-

Verlag. 

[5] Konstantinidis, Anastasios, Androniki Katarachia, George Borovas, and Maria Eleni Voutsa 

(2012) "From efficient market hypothesis to behavioural finance: Can behavioural finance be the 

new dominant model for investing?" Scientific Bulletin - Economic Sciences 11(2): 16–26. 

ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε (ΔΔΠ) πνχδαζε ζηε ρνιή Βνπιγαξηθήο Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βειίθν Σίξλνβν θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ ίδηα ζρνιή κε 

εηδίθεπζε ζηελ παιαηά ζιαβηθή εθθιεζηαζηηθή γιψζζα. Έρεη δηδάμεη βνπιγαξηθή γιψζζα ζην 

ΗΜΥΑ (1998–2007) θαη βνπιγαξηθή ινγνηερλία ζην ΠΜ Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο 

ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ηνπ ΒΑ. Δίλαη αμηνινγήηξηα ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ηεο βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Απφ ην 2000 δηδάζθεη καζήκαηα βνπιγαξηθήο γιψζζαο 

θαη νξνινγίαο ζην Σκήκα ΒΑ. 

Αληώλεο Σξαθάδαο (ΔΔΠ) πνχδαζε ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μφζραο Λνκνλφζνθ ζηo 

Σκήκα Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ηεο Φηινινγηθήο ρνιήο. Γηδάζθεη καζήκαηα ξσζηθήο 

γιψζζαο ζην Σκήκα ΒΑ. 
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Press. 



Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ΠΑΜΑΚ 

Οδεγόο πνπδώλ 2017–18 

 

 

 

[93] 
 

[2] Μακαινχη, βεηιάλα, θαη Αληψλεο Μ. Σξαθάδαο (2003) Γξακκαηηθή ηεο Ρσζηθήο Γιώζζαο 

(Μνξθνινγία), Θεζζαινλίθε: Studio University Press. 

Μέιε ΔΓΗΠ 

Δπάγγεινο Γάλεο (ΔΓΗΠ) Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (2000) θαη ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο ζηα 

Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα (MIS), Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (2003). Μέινο Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνχ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ. Γηδαζθαιία Δξγαζηεξηαθψλ Αζθήζεσλ γηα ηα καζήκαηα: α) 

ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ (Β' εμάκελν), (β) Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία (Γ' εμάκελν) θαη γ) 

Θέκαηα Δπηζηήκεο Ζ/Τ (Ζ' εμάκελν). Γηδαζθαιία Φξνληηζηεξηαθψλ Αζθήζεσλ γηα ηα καζήκαηα: 

α) Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά (Γ' Δμάκελν) θαη (β) Μηθξννηθνλνκηθή (Γ' Δμάκελν). 

Νηθόιανο Ληάδνο (ΔΓΗΠ) Γηδάθηνξαο ηνπ ΑΠΘ θαη θάηνρνο ηίηινπ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Παηδαγσγηθήο ηνπ ΑΠΘ. Δίλαη απφθνηηνο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο, ηνπ 

Παηδαγσγηθoχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΠΘ θαη ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ΑΠΘ. 

Μεηεθπαηδεχηεθε ζην Γηδαζθαιείν «Γεκήηξηνο Γιελφο» ηνπ ΑΠΘ. Γηδάζθεη ζην Σκήκα ΒΑ 

καζήκαηα ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη νξνινγίαο ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο θαη 

ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ην κάζεκα Σνπξθηθή Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκηθή Κξηηηθή. Σα 

εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία, ηε κεηάθξαζε θαη ηε 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ηεο Γπη. Θξάθεο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Ληάδνο, Νηθφιανο, θαη Αλδξέαο Κνηζάθεο (2017) «Εεηήκαηα βαιθαληθήο ηζηνξηνγξαθίαο κέζα 

απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο», 

Δηζήγεζε ζην 24
ν
 Γηεζλέο πλέδξην «Κνηλσληθή παηδαγσγηθή, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ζπκβνπιεπηηθή 

θαη εηδηθή αγσγή, Πάηξα, 8–10 Γεθεκβξίνπ. 

[2] Ληάδνο, Νηθφιανο (2017) «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο ζηελ Διιάδα», Δηζήγεζε ζην 23
ν
 

Γηεζλέο πλέδξην «Δθπαίδεπζε, εηεξφηεηα, πξνζθπγηθέο δνκέο θαη ηα ειιεληθά σο δεχηεξε ή μέλε 

γιψζζα», Πάηξα, 30 Ηνπλίνπ–2 Ηνπιίνπ. 

[3] Ληάδνο, Νηθφιανο, θαη ηαχξνο Κακαξνχδεο (2017) «Λνγνηερληθέο καηηέο ζηνλ πξνζθπγηθφ 

πφλν: Ο Γηαζάξ Κεκάι γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ 1922», Δηζήγεζε ζην 2
ν
 Παλειιήλην πλέδξην 

Δθπαηδεπηηθψλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο «ρνιείν γηα κηα ζχγρξνλε θνηλσλία αιιειεγγχεο», Φιψξηλα 

26–27 Μαΐνπ. 

[4] Liazos, Nikolaos (2012) "Azınlık eğitimindeki aday öğretmenlerin Türk dili hakimiyeti" [Ζ 

γλψζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο], Paper 

presented at the 7
th

 International Conference on Turkish Language, organized by the Bilkent 

University, Ankara, and the University of Macedonia, Thessaloniki, September 25–28. 

[5] Ληάδνο, Νηθφιανο (2009) «Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπξθηθήο γιψζζαο ηεο Μεηνλνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηε Γπηηθή Θξάθε», Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα ηνπ ΗΜΥΑ «Αλαθαιχπηνληαο ηελ 

Σνπξθία», Θεζζαινλίθε, 10 Απξηιίνπ. 

Μέιε ΔΣΔΠ 

Άλλα Μνπκηδόγινπ (ΔΣΔΠ) Πηπρηνχρνο Bachelor of Science in Computer Science, North 

College, Θεζζαινλίθε 1989–1992, εμεηδίθεπζε Information System Analysis and Design. ΟΔΔΚ - 

Δμεηάζηξηα ζην πξαθηηθφ κέξνο εμεηάζεσλ ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Μεραλνγξαθεκέλνπ 

Λνγηζηεξίνπ», Θεζζαινλίθε 1999. Χξνκίζζηα εθπαηδεπηηθφο ζηα ΗΔΚ Δπφζκνπ (1999–2000) 
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Γηδαζθφκελα καζήκαηα «Βάζε δεδνκέλσλ ζε windows» θαη «Πνιπκέζα θαη Windows». ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (02/1993–ζήκεξα) ππεξέηεζε ζηε Γξακκαηεία Σκήκαηνο ΟΔ 

(02/1993–09/2006), ζην Σκήκα Μηζζνδνζίαο (10/2006–03/2017) θαη σο Γηνηθεηηθά ππεχζπλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ ζην Σκήκα ΒΑ (04/2017–ζήκεξα). 

Άιιεο θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ 

Γηδάζθνληεο ΠΓ 407/80 

Ξαλζίππε Αδάκνγινπ Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο Γηεζλψλ 

Δπηρεηξήζεσλ κε εηδίθεπζε ζηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ζηηο Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο. Γηδάζθνπζα δχν καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Βαιθαληθψλ, Αλαηνιηθψλ θαη ιαβηθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο: «Γηεζλέο 

Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ», Ε’ εμακήλνπ ζπνπδψλ θαη «Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο», Ζ΄ εμακήλνπ ζπνπδψλ. Γεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά.  

Μάξηηζα Γηέιηηο Απφθνηηε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Βειηγξαδίνπ. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

(Master) ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ Γεληθή Γισζζνινγία ζηε ρνιή Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

ηνπ Βειηγξαδίνπ. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα «Πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη γισζζηθά κνληέια 

ηνπ ιφγνπ». Γηδάζθεη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο απφ ην 2000, ζην Σκήκα ΒΑ καζήκαηα 

ζεξβηθήο γιψζζαο. Πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθά καζήκαηα απφ ην 2002 έσο ην 2008 ζην ζεξβηθφ 

ζρνιείν Άγηνο άββαο κε ζθνπφ λα εξεπλήζεη πψο ηα παηδηά πνπ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ 

ειιεληθή αληηιακβάλνληαη ηε ζεξβηθή σο δεχηεξε κεηξηθή γιψζζα. 

Δλδεηθηηθέο Γεκνζηεύζεηο: 

[1] Γηέιηηο, Μαξίηζα (2011) «Γηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία ησλ δίγισζζσλ θαη κνλφγισζζσλ 

νκηιεηψλ», ζηα Πξαθηηθά ηνπ 5
νπ 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ζην Νηο, 15–16 

Απξηιίνπ 2011, 656–667. 

[2] Γηέιηηο, Μαξίηζα (2010) «Ζ ζεξβηθή γιψζζα ζηελ Διιάδα, ιφγνη επηινγήο ηεο θαη νη 

δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο», ζηα Πξαθηηθά 2
νπ

 πλεδξίνπ κε ζέκα Η εξβηθή Γιώζζα σο Ξέλε 

Γιώζζα ζηε Θεσξία θαη ζηελ Πξάμε, Φηινινγηθή ρνιή Βειηγξαδίνπ, 305–311. 

[3] Γηέιηηο, Μαξίηζα (2008) Διιελν-ζεξβηθό, εξβν-ειιεληθό Λεμηθό, Βειηγξάδη: Agencija Matić. 

[4] Γηέιηηο, Μαξίηζα (2007) «Πξνγξακκαηηζκέλε εθπαίδεπζε-επεμεξγαζία κεινπνηεκέλσλ 

πνηεκάησλ θαη ρξήζε ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ», ζηα Πξαθηηθά 1
νπ

 πλεδξίνπ κε ζέκα Η 

εξβηθή Γιώζζα σο Ξέλε Γιώζζα ζηε Θεσξία θαη ζηελ Πξάμε, Φηινινγηθή ρνιή Βειηγξαδίνπ, 

201–206. 

[5] Γηέιηηο, Μαξίηζα, θαη Predrag Starčević (2006) Bukvar, Βειηγξάδη. 

Παλαγηώηεο Κνπξγηώηεο Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, φπνπ ζπνχδαζε Γηεζλείο ρέζεηο θαη Αξαβηθή Γιψζζα. Δθπαηδεχηεθε πεξαηηέξσ ζηε 

γιψζζα ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ al-Manar ηεο Σχληδαο, θαζψο θαη ηεο Γακαζθνχ (2005–2007). 

Οινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο ην 2009 θη έιαβε ηνλ δηδαθηνξηθφ ηνπ ηίηιν ζπνπδψλ 

ην 2013 απφ ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εθηείλνληαη πέξαλ ηεο αξαβηθήο ζην πνιηηηθφ Ηζιάκ θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θηλεκάησλ ηνπ αξαβντζιακηθνχ θφζκνπ θαη ηεο 

δπηηθήο απνηθηνθξαηίαο. Σν 2012 θπθινθφξεζε ην εγρεηξίδηφ ηνπ Η Αξαβηθή Γξακκαηηθή γηα ηνπο 

Έιιελεο σο κία πξψηε πξνζπάζεηα θσδηθνπνίεζεο ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο 

αξαβηθήο ζηελ ειιεληθή γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. Σν 2017 νινθιήξσζε ηε 

κεηαδηδαθηνξηθή ηνπ έξεπλα κε ηίηιν al-Islah: Η Ακθηζεκία ηεο Μεηαξξύζκηζεο ζην νπληηηθό 
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Αξαβηθό Ιζιάκ ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, φπνπ δηδάζθεη ηελ 

αξαβηθή γιψζζα θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπλδηδαζθαιία καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε Μέζε Αλαηνιή 

απφ ην 2015. 

Γήκεηξα Μαξθάηε πνχδαζε Σνπξθηθή Γιψζζα θαη Φηινινγία ζην Σκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο 

θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΓΠΘ. Δίλαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ 

ζηε δηδαθηηθή ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Χο Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο 

ηνπ ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Βνζπφξνπ, εξεπλά ηε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο 

ζηελ εθκάζεζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο απφ ειιελφθσλνπο θνηηεηέο. Αλάκεζα ζηα εξεπλεηηθά ηεο 

ελδηαθέξνληα είλαη ε δηδαθηηθή ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο, ν γισζζηθφο 

γξακκαηηζκφο θαη ε έξεπλα ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο ηνπξθηθήο σο μέλεο γιψζζαο. ήκεξα 

εξγάδεηαη σο δηδάζθνπζα ησλ καζεκάησλ Σνπξθηθή Γιψζζα ΗΗI θαη ΗV ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Μηραήι Νεξαληδίδεο Πηπρηνχρνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

(2007) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηήκηνπ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (2014) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή (2009) ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – MBA (2013) ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. Γηδαθηνξηθφ ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (2013) απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην 

θαη Μεηαδηδαθηνξηθφ (2016) ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε απφ ην ίδην παλεπηζηήκην. 

Δπίζεο, απφ ην 2017 είλαη επηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο κε 

αληηθείκελν έξεπλαο Impression Management in Corporate Reporting. Σα εξεπλεηηθά ηνπ 

ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή. Δπηπιένλ, έρεη δηδάμεη ζε 

δηάθνξα παλεπηζηήκηα αλά ηελ Διιάδα, ελψ ην παξφλ ρξνληθφ δηάζηεκα εξγάδεηαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Nerantzidis, Michail (in print) "The role of weighting incorporate governance ratings", Journal 

of Management and Governance. 

[2] Nerantzidis, Michail, and Anastasios Tsamis (2017) "Going back to go forward: On studying the 

determinants of corporate governance disclosure", Corporate Governance: The International 

Journal of Business in Society 17(3): 365–402. 

[3] Nerantzidis, Michail (2016) "A multi-methodology on building a corporate governance index 

from the perspectives of academics and practitioners for firms in Greece", Corporate Governance: 

The International Journal of Business in Society 16(2): 295–329. 

[4] Nerantzidis, Michail (2015) "Measuring the quality of 'comply or explain' approach: Evidence 

from the implementation of the Greek corporate governance code", Managerial Auditing Journal 

30(4-5): 373–412. 

Μηξάληα Νηνξάηζη Πηπρηνχρνο Αιβαληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ, Αιβαλία. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην πιαίζην 

ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο ηεο Νέαο Διιεληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο ζηε 

Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη δηδαθηνξηθφ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξατφβα, Ρνπκαλία. 

Κιενπάηξα Παπνπηζή Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ην 1992. 

Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (2011). Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην ΠΜ πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ 

Υσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο (2013). πκκεηνρή ζην πξφγξακκα «Θξαθηθφο Ζιεθηξνληθφο Θεζαπξφο» 
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ηνπ ΚΝΔ ηνπ ΔΗΔ (1996–1998) θαη ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

«Πξφγξακκα Μνπζνπικαλνπαίδσλ» (2002–2004). Γηδαθηηθή εκπεηξία: δηδαζθαιία ηνπξθηθήο 

γιψζζαο ζην Σκήκα ΒΑ (1999–2018), Σκήκα Ηζηνξίαο-Δζλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο (2002–2005), Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ (2010–2011), 

Κέληξν Δπηκφξθσζεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (2012). 

Γηδάζθνληεο κε ην πξόγξακκα ΔΠΑ 

Ξαλζίππε Αδάκνγινπ 

Βι. παξαπάλσ 

Βαζίιεηνο Βιάρνο Απφθνηηνο ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (MA, MSc) ζην Μεηξνπνιηηηθφ Παλεπηζηήκην 

ηνπ Ληληο (ΖΒ) ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Οινθιήξσζε ηε 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο ηεο Ιδησηηθήο Δπέλδπζεο ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία ηελ Δπνρή ηνπ Δπξώ ην 2016 ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Παξάιιεια κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ σο δηνηθεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

ζηειέρνπο επηρεηξήζεσλ δηδάζθεη ηα καζήκαηα Θεσξία Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο, Οηθνλνκηθά ησλ 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο 

ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ. Έρεη δηαηειέζεη επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ έξγνπ ηεο 

πξάμεο ΘΑΛΖ «Ζ ζθηψδεο νηθνλνκία (παξανηθνλνκία) ζηελ Διιάδα: Μέγεζνο, αίηηα θαη 

επηπηψζεηο» θαη ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κνινχκπηα ηεο Νέαο Τφξθεο γηα ην πξνθίι ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, έρεη νινθιεξψζεη κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα είλαη νη 

άκεζεο επελδχζεηο, ε απαζρφιεζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε ζθηψδεο νηθνλνκία.  

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο: 

[1] Bitzenis, Aristidis P., Vasileios A. Vlachos, Friedrich Schneider (2016) "An exploration of the 

Greek shadow economy: Can its transfer to the official economy provide economic relief amid the 

crisis?" Journal of Economic Issues 50(1): 165–196. 

[2] Vlachos, Vasileios A. (2016) "The determinants of self-employment in Greece: Exploring 

business start-ups", International Journal of Employment Studies 24(2): 91–108. 

[3] Vlachos, Vasileios A. (2013) Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis, Newcastle upon 

Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

[4] Vlachos, Vasileios A. (2013) "Outward FDI from Greece and its policy context", in K.P. 

Sauvant, P. Mallampally, and G. McAllister (eds.) Inward and Outward FDI Country Profiles, 2
nd

 

edition, New York: Vale Columbia Center on Sustainable International Investment. 

[5] Vlachos, Vasileios A. (2012) Mergers and Acquisitions as the Pillar of FDI, New York: 

Palgrave Macmillan. 

ηπιηαλή Λέηζηνπ Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα) θαη θάηνρνο δχν κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, αθελφο ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 

απφ ην Institut d'Études Politiques de Strasbourg (Université Robert Schuman), αθεηέξνπ ζηελ 

Ηζηνξία θαη Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Μπηηιήλε). Δίλαη δηδάθηνξαο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ ζηε 

ζχγρξνλε Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ. Μηιά άπηαηζηα ελλέα 

μέλεο γιψζζεο (αγγιηθή, γαιιηθή, ηηαιηθή, ξσζηθή, ξνπκαληθή, βνπιγαξηθή, γεξκαληθή, ηζπαληθή 

θαη γεσξγηαλή). 
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ηπιηαλόο σηεξίνπ Γηδάθηνξαο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ κε εηδίθεπζε ζε 

ζέκαηα ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δπξαζίαο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο). 

Απνθνίηεζε απφ ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κεηαβαίλνληαο ελ 

ζπλερεία ζηελ Οιιαλδία, φπνπ έγηλε θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ (ΜSc) ζηελ 

Πνιηηηθή Δπηζηήκε απφ ην Vrije Universiteit of Amsterdam. Έρεη δηαηειέζεη επηζθέπηεο θαζεγεηήο 

ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο θαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, θαη επηζθέπηεο ιέθηνξαο 

ζην Δξγαζηήξην Σνπξθηθψλ θαη Δπξαζηαηηθψλ Μειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

πγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Russian Energy Strategy in the European Union, the Former Soviet Union 

Region, and China (Lexington Books, 2015). 

Νηθόιανο Υξεζηνθήο Γηδαθηνξηθφ απφ ην Institute for Area Studies (LIAS) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Λέπληελ ηεο Οιιαλδίαο. Σν ζέκα ηεο δηαηξηβήο ηνπ έρεη ηνλ ηίηιν From Socialism via Anti-

Imperialism to Nationalism. EDA-TIP: Socialist Contest over Cyprus. Ζ δηαηξηβή ηνπ ζε 

επεμεξγαζκέλε κνξθή ζα δεκνζηεπηεί ζχληνκα απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν I.B. Tauris. 

Μεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο ζην Κέληξν γηα ηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο (ΚΔΑΔ) ηελ πεξίνδν 

2017–2018. Έρεη δεκνζηεχζεη ζε αθαδεκατθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνχο ηφκνπο ζε ειιεληθά, 

αγγιηθά, ηνπξθηθά θαη ηζπαληθά. Έρεη δηδάμεη ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο 

Κχπξνπ. Αξρηζπληάθηεο ηνπ αθαδεκατθνχ ηζηνηφπνπ Ottoman and Turkish Studies in Dissertation 

Reviews, θξηηήο ζε αθαδεκατθά πεξηνδηθά θαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ Athens Journal 

of History θαη ηνπ New Middle Eastern Studies. 

Δπηζθέπηεο θαζεγεηέο 

Σάληα ηνγηάλνβα. Απφθνηηε Βνπιγαξηθήο Φηινινγίαο ηεο Φηινινγηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο φθηαο (1986) θαη Γηδάθηνξαο Βνπιγαξηθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ννηηνδπηηθήο Βνπιγαξίαο (2007). Απφ ην 2012 ππεξεηεί σο αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ζην 

Παλεπηζηήκην Ννηηνδπηηθήο Βνπιγαξίαο ηνπ Μπιαγθφεβγθξαλη. Δίλαη επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα 

ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ απφ ην 2017 ζην πιαίζην ηεο 

δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κνξθσηηθψλ αληαιιαγψλ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο. Γηδάζθεη ηα καζήκαηα 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗΗΗ θαη Βνπιγαξηθή Γιψζζα IV. 
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Γ Ρ Α  Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Δ    Σ Μ Ζ Μ Α Σ Ο  

Αληαιιαγέο θαη δηεζλήο ζπλεξγαζία 

 Σν Σκήκα είλαη εληαγκέλν ζην πξφγξακκα αληαιιαγψλ δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ 

ERASMUS+ (βι. Δηζαγσγή). Καηά ηα ηειεπηαία 3 αθαδεκατθά έηε, έρνπλ κεηαθηλεζεί 

ζπλνιηθά 2 δηδάζθνληεο θαη 73 θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα εμσηεξηθνχ 

κε ηα νπνίεο έρνπκε ππνγξάςεη ζπκθσλία, ελψ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ην Σκήκα ππνδέρζεθε 

ζπλνιηθά 34 εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ ηα Παλεπηζηήκηα απηά. 

 Σν Σκήκα έρεη ππνγξάςεη Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Helwan ηνπ Καΐξνπ ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Graz ηεο Απζηξίαο (Karl-Franzens-Universität Graz). 

 To Σκήκα έρεη ππνγξάςεη πκθσλία πλεξγαζίαο κε ηε Φηινινγηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο Λνκνλφζνθ (Lomonosov Moscow State University) θαη ην Ρσζηθφ 

Πνιηηηζηηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ Διιάδα 

(απφ ην 2014) κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηδαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο ηεο 

ξσζηθήο, ζηελ πηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο θαη άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίεο, φπσο ζεκηλάξηα, 

ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα, ζπκβνπιεπηηθέο εκεξίδεο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζηελ Διιάδα. 

 To Σκήκα ππέγξαςε ην 2013 Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Γηπισκαηηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ καο. 

 To Σκήκα έρεη ζπλεξγαζία αληαιιαγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ην Παλεπηζηήκην Bamberg 

ηεο Γεξκαλίαο (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). 

 Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή. Έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο ζε Βνπιγαξία, Σνπξθία, Πνισλία, Σνπξθία, Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Αιβαλία, Αίγππην θ.α. 

 Σέινο, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε AIESC, δηεζλή νξγάλσζε 

λεφηεηαο, ε νπνία εδξεχεη ζε ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη απφθηεζεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζην εμσηεξηθφ. 

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, ηα νπνία είηε έρνπλ νινθιεξσζεί πξφζθαηα 

είηε βξίζθνληαη ζε εμέιημε: 

 2018–2019: «Φεθηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο ζπιινγήο εθεκεξίδσλ ηεο θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

Δθεκεξίδσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο». Υξεκαηνδφηεζε Stavros Niarchos Foundation 

(επηθεθαιήο-ζπληνληζηήο Β. Βιαζίδεο). 

 2017–ζε εμέιημε: «Πνιηηηζκηθφ θαη Οηθηζηηθφ Απφζεκα ησλ Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Μηθξάο 

Αζίαο (Β' θάζε)». Υξεκαηνδφηεζε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο-Θξάθεο) θαη ηδηψηεο 

ρνξεγνί (επηζη. ππεχζπλε Διέλε Γ. Γαβξά). 

 2014–2017: "Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of 

Temporary Mobility of People (EURA-NET)". Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα FP7 κε αληηθείκελν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηάβαζεο ζηε κεηαλάζηεπζε (επηζη. ππεχζπλνο Κ. Σζηηζειίθεο). 

 2002–2017: «Σν Κφκκα Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚΡ) θαη ην Κππξηαθφ» θαη MIS 

5006472 ζην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» 

(επηζη. ππεχζπλνο Γ. ηακαηφπνπινο). 
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 2014–2015: «Φεθηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ εθδνζέλησλ επί Καηνρήο 

1941-1944», Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. Υξεκαηνδφηεζε Rothschild Foundation 

(επηθεθαιήο-ζπληνληζηήο Β. Βιαζίδεο). 

 Μάξηηνο 2016–Γεθέκβξηνο 2016: "Albanian migrant communities in Greece". Center for 

Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (επηζη. ππεχζπλνο Η. Μάλνο). 

 2014–2016: "Nationless, a comparative European project, engaging Art, Social Theory and 

Activism (Skopje, Belgrade and Thessaloniki)" (επηζη. ππεχζπλε Φ. Σζηκπηξίδνπ). 

 2012–2015: «Ζ Διιάδα απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν: Γηεζλείο θαη 

Δζσηεξηθέο εμειίμεηο». πιινγή αξρεηαθνχ πιηθνχ, θαηαγξαθή βηβιηνγξαθίαο, νξγάλσζε 

ζπλεδξίνπ θαη έθδνζε ζπιινγηθψλ ηφκσλ. Υξεκαηνδφηεζε Πξφγξακκα ΘΑΛΖ/ΔΠΑ (επηζη. 

ππεχζπλνο Ν. Μαξαληδίδεο). 

 2012-2015: «Ζξάθιεηηνο», πξφγξακκα ππνζηήξημεο ππνς. δηδαθηφξσλ, Υ. Γηαλλνπνχινπ, 

ζεκαηηθή: πξνζηαζία πξνζθχγσλ (επηβιέπσλ θαζεγεηήο. Κ. Σζηηζειίθεο) 

 2012–2015: «Ζ ζπιινγηθή δξάζε ησλ 'αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ' ζηελ Διιάδα: αηηία, 

πεξηερφκελν, ελέξγεηεο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο». 

Υξεκαηνδφηεζε: Αξηζηεία ΗΗ (επηζη. ππεχζπλνο Ν. Μαξαληδίδεο). 

 2011–2015: «Πνιηηηθφο θαη θνηλσληθφο ξηδνζπαζηηζκφο ζηελ Διιάδα». πζηεκαηηθή κειέηε θαη 

θαηαζθεπή δεηθηψλ κέηξεζεο ηνπ ξηδνζπαζηηζκνχ. Υξεκαηνδφηεζε: Πξφγξακκα 

ΘΑΛΖ/ΔΠΑ (κέινο ηεο Κεληξηθήο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Ν. Μαξαληδίδεο). 

 2007-1013: "Culture in the Mediterranean and Europe – Weaving on Common Threads (CulMe-

WeOnCT)" ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ζπκκεηέρσλ Γ. ηακαηφπνπινο). 

Δπηζηεκνληθέο εθδειψζεηο 

Οη επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο (ζπλέδξηα, ζπκπφζηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, δεκφζηεο ζπδεηήζεηο 

θηι.) πνπ νξγαλψζεθαλ ή ζπλδηνξγαλψζεθαλ απφ ην Σκήκα ΒΑ (ελδεηθηηθά): 

 Γηεζλέο πλέδξην «Πφιεηο-ιηκάληα θαη ζαιάζζηνη δξφκνη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε 

Μαχξε Θάιαζζα (18
νο

-21
νο

 αηψλαο)». πλδηνξγάλσζε Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην θαη 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Σκήκα ΒΑ). Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα, 22–24 

Ννεκβξίνπ 2018. (Δ. Γαβξά κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο) 

 Γηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Eduardo Javier Ruiz Vieytez (Faculty of Social and Human Sciences, 

University of Deusto, Bilbao) κε ζέκα ηελ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ ζηελ Ηζπαλία, κε έκθαζε ζηε 

ρψξα ησλ Βάζθσλ. Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 

Southeastern Europe, 3 Μαΐνπ 2018. (Ν. Εάηθνο ππεχζπλνο θαζεγεηήο) 

 International Conference "Press and Media Freedom in the Balkans and Turkey 2018: Rights and 

responsibilities for the protection of modern democracy". Co-organized by the Greek Liberties 

Monitor, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, and University of Macedonia (Dept of 

Balkan, Slavic and Oriental Studies). Thessaloniki, Greece, 20–22 September 2018. 

 The 17
th

 Annual Conference of the International Association for the Study of Forced Migration 

"IASFM 17: Whither Refugees? Restrictionism, Crises and Precarity Writ Large". Hosted by the 

Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies and the Laboratory for the Study of Culture, 

Gender and Borders. Thessaloniki, Greece, 24–27 July 2018. 

 International Conference "Teaching and Learning Anthropology and Ethnography in Eastern and 

Southeastern Europe: Making sense of cultural difference in familiar and unfamiliar contexts". 

Co-organized by the Culture, Borders, Gender LAB, and the ΜΑ Program in History, 

http://www.enpicbcmed.eu/
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Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe, in collaboration with the 

Teaching Anthropology (TA) - A Journal of the Royal Anthropological Institute, the EASA 

Teaching Anthropology Network, and the Border Crossings Network. Thessaloniki, Greece, 12–

13 May 2018. 

 Γηάιεμε ηεο Dr Yaprak Gürsoy, Associate Professor of Politics (Istanbul Bilgi University) 

"Regime Consolidation in Greece, Turkey, and Beyond: Between military rule and democracy". 

πλδηνξγάλσζε Μνλάδα Δξεπλψλ Κνηλήο Γλψκεο θαη Αγνξάο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Δξγαζηήξην Μειέηεο ηνπ 

Πνιηηηζκνχ, ησλ πλφξσλ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Φχινπ, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, MA in 

Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 26 Μαξηίνπ 2018. 

 Ζκεξίδα «θελέο ηεο 'ζπκθηιίσζεο': χλνξα θαη ε γιψζζα ηνπ θχινπ». πλδηνξγάλσζε 

Δξγαζηήξην Αλζξσπνινγηθήο Έξεπλαο (Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην), Δξγαζηήξην πνπδψλ Φχινπ (Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην) θαη Δξγαζηήξην Μειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ησλ πλφξσλ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ 

Φχινπ (Σκήκα ΒΑ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο). Πάληεην Παλεπηζηήκην, 9 Μαξηίνπ 2018. 

(ππεχζπλε Φ. Σζηκπηξίδνπ) 

 Γεκφζηα ζπδήηεζε θαη πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ γηα ηε κεηά-Γθεδί επνρή "Turkey on the Edge 

(2017)". πδήηεζε κε ηνλ ζθελνζέηε İmre Azem θαη ηε Mücella Yapıcı. πλδηνξγάλσζε 

Δξγαζηήξην Μειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ησλ πλφξσλ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Φχινπ θαη ΠΜ 

Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, 27 Ηαλνπαξίνπ 2018. (ππεχζπλνη Γ. Σζηκπηξίδνπ, Δ. Βνπηπξά, Κ. Σζηηζειίθεο) 

 Δθδήισζε-ζπδήηεζε κε ζέκα «Αζηηθέο εκπεηξίεο: Γπλαηθεία εμαίξεζε θαη επηζπκία, 

ζξπκκαηηζκέλε κλήκε θαη θξπθφ ζψκα» κε αθνξκή ην αλέβαζκα ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Peace Talk. Ζ πξφβα γηα ηελ αιεζηλή ζπκθηιίσζε». Γηνξγάλσζε 

Δξγαζηήξην Μειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ησλ πλφξσλ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Φχινπ. Αίζνπζα 

πλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 9 Γεθεκβξίνπ 2017. (ππεχζπλε Φ. Σζηκπηξίδνπ) 

 Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Πξεζβεπηή ηνπ Αδεξκπατηδάλ ζηελ Διιάδα, Rahman Mustafayev, 

Σν Αδεξκπατηδάλ Αλάκεζα ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο 1918–1920. Γηνξγάλσζε Πξεζβεία ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη χλδεζκνο Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο Διιάδαο-

Αδεξκπατηδάλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 21 Ννεκβξίνπ 2017. (νκηιία Κ. 

Κπξθηιή, Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ΒΑ) 

 Γηάιεμε ηνπ Νηθφια Κνζκαηφπνπινπ, επίθ. θαζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Αλζξσπνινγίαο 

(American University of Beirut) «Ζ εζλνγξαθία σο 'απνθιηκάθσζε' δηεζλψλ δεηεκάησλ: 

Δηξήλε, θξίζε, αιιειεγγχε». Γηνξγάλσζε Μεηαπηπρηαθφ εκηλάξην Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, 

Ηζηνξίαο, Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη 

Δξγαζηήξην Μειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ησλ πλφξσλ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Φχινπ. Αίζνπζα 

πλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 2 Ννεκβξίνπ 2017. 

 Δθδήισζε «Αλαδεηψληαο Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο» κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ ακεξηθαλφ 

επηρεηξεκαηία θαη επελδπηή Mohamed Geraldez. Γηνξγάλσζε Δξγαζηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 12 Οθησβξίνπ 2017. 

 1
st 

International Conference on Hellenic Diaspora "Perspectives on the Hellenic Diaspora –

πγρξνληθέο θαη Γηαρξνληθέο Όςεηο ηεο Διιεληθήο Γηαζπνξάο". Co-organized by Charles 

Darwin University, University of the Aegean, and University of Macedonia (Dept of Balkan, 

Slavic and Oriental Studies). Charles Darwin University, Casuarina Campus, Australia, 3 June 
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2017; University of the Aegean, Rhodes, Greece, 28 June 2017; University of Macedonia, 

Thessaloniki, Greece, 14 July 2017. (επηζηεκνληθή επηηξνπή E. Βνπηπξά, Γ. Κπξθηιήο, Γ. 

ηακαηφπνπινο, Δ. Γαβξά) 

 XXVIIème Séminaire du Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie (CEDEP) «Refuge, asile 

et droit d'asile». Co-organisé par le département la des études balkaniques, slaves et orientales de 

l'Université de Macédoine et la Ligue Hellénique des Droits de l’Homme. Université de 

Macédoine, Thessaloniki, 25–27 mai 2017. (ππεχζπλνο Κ. Σζηηζειίθεο) 

 Γ΄ Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα «Διιάδα θαη Βαιθάληα ζηνλ 20
ν
 αηψλα ΗΗI» ζην πιαίζην ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο (ηξίηνπ εμακήλνπ) χγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία (δηδάζθνληεο Β. 

Βιαζίδεο, . Γνξδαλάο), σο εμσζηξεθήο ελέξγεηα ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ. Γηνξγάλσζε Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο γηα 

ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Σκεκάησλ Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο 

Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ. Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο Γξάκκνπ, 19–21 Μαΐνπ 2017. 

 Δθδήισζε απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ηνπ θνηηεηηθνχ δηαγσληζκνχ «Γηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

Διιάδνο-Βνπιγαξίαο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ θαη ην MA in Politics and Economics of Contemporary 

Eastern and Southeastern Europe, ζε ζπλεξγαζία κε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο), Διιεληθφ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην ζηε Βνπιγαξία, Γηπισκαηηθφ Ηλζηηηνχην, 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Βνπιγαξίαο θαη Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο 

ζηε Θεζζαινλίθε. Αίζνπζα πλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 7 Απξηιίνπ 2017. 

 ηξνγγπιή ηξάπεδα «Φχιν, Μλήκε θαη Πξνθνξηθή Ηζηνξία». πλδηνξγάλσζε ΠΜ Ηζηνξία, 

Αλζξσπνινγία Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε θαη Δξγαζηήξην Μειέηεο ηνπ 

Πνιηηηζκνχ, ησλ πλφξσλ θαη ηνπ Φχινπ. Αίζνπζα πλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 6 

Απξηιίνπ 2017. (ζπληνλίζηξηα Φ. Σζηκπηξίδνπ) 

 Workshop "Tech Entrepreneurship". πλδηνξγάλσζε Δξγαζηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

BEST (Board of European Students of Technology). Θεζζαινλίθε, 22 Μαξηίνπ 2017. 

(ππεχζπλε Κ. αξξή) 

 Πξνβνιή κε ζπδήηεζε ηνπ ληνθηκαληέξ "Holy Land: The Start Up Nations". Γηνξγάλσζε 

Δξγαζηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Θεζζαινλίθε, 17 Μαξηίνπ 2017. (ππεχζπλε Κ. αξξή) 

 Ζκεξίδα «Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Κνηλσληθή Οηθνλνκία Σάζεηο, Δπθαηξίεο, 

Πξννπηηθέο», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γ.Δ.Ν.Δ..Η: Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα-Νέεο 

Δπηρεηξήζεηο-ηφρνο: Ηζφηεηα» κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ. πλδηνξγάλσζε Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Πνιπηερλείν 

Κξήηεο θαη Κέληξν ηήξημεο ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Γπλαηθψλ 

«Δξγάλε». Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 10 Φεβξνπαξίνπ 2017. 

(ζπληνληζκφο Κ. αξξή, επηζη. ππεχζπλε ηνπ Έξγνπ γηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη Σ. 

Παλφπνπινο, κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ, Σκήκα ΒΑ) 

 ηξνγγπιή Σξάπεδα «Πξφζθπγαο Δπηρεηξεκαηίαο: Πέξα απφ παξάδνμα θαη ζηεξεφηππα». 

πλδηνξγάλσζε Ακεξηθαληθφ Γεληθφ Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο θαη Δξγαζηήξην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ακεξηθαληθφ Γεληθφ Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο, 19 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

(ππεχζπλε Κ. αξξή) 

 Ζκεξίδα «Ζ θνπιηνχξα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε» κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηνξγάλσζε 

Δξγαζηήξην επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 19 
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Ννεκβξίνπ 2016. (ζπληνλίζηξηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ Διιάδα Κ. αξξή) 

 The 3
rd

 Balkan Worlds International Conference "Balkan Worlds III: Power Networks in the 

Imperial and Post-Imperial Balkans, 18th-20th c." Organized by the Department of Balkan, 

Slavic and Oriental Studies. University of Macedonia, 6–9 October 2016. (ππεχζπλνο Γ. 

ηακαηφπνπινο) 

 Γεκνζηνπνίεζε θαη αλνηρηή ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο GUESSS (Global 

University Entrepreneurial Spirit Student's Survey). Πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 51 ρψξεο θαη 1.000 Παλεπηζηήκηα. Γηνξγάλσζε Δξγαζηήξην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οθηψβξηνο 2016. (ππεχζπλε Κ. αξξή) 

 Οκηιίεο ησλ Brian Mooney, Professor, Head of CAH, Faculty of LEBA, Charles Darwin 

University, θαη Γεκεηξίνπ ηακαηφπνπινπ, αλαπιεξσηή θαζεγεηή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 19 επηεκβξίνπ 2016. 

 Θεξηλφ ζεκηλάξην "Salonica Front: A forgotten front of the Great War (1915-1918)". 

Γηνξγάλσζε Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Σκήκα ΒΑ) ζε ζπλεξγαζία κε École française 

d'Athènes. Θεζζαινλίθε, 28 Απγνχζηνπ–3 επηεκβξίνπ 2016. 

 Δπηζηεκνληθή-Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα «Παηδί, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θξίζε». 

Γηνξγάλσζε Σκήκα ΒΑ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΔΚΠΑ θαη Θεζζαιίαο. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

25 Μαΐνπ 2016. (ππεχζπλνο Κ. Σζηηζειίθεο) 

 Β΄ Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα «Διιάδα θαη Βαιθάληα ζηνλ 20
ν
 αηψλα ΗΗ» ζην πιαίζην ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο (ηξίηνπ εμακήλνπ) χγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία (δηδάζθνληεο Β. 

Βιαζίδεο, . Γνξδαλάο), σο εμσζηξεθήο ελέξγεηα ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ. Γηνξγάλσζε Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο γηα 

ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία. Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο Γξάκκνπ, 20–22 

Μαΐνπ 2016. 

 Γηάιεμε «Όζηπ Μαληειζηάκ: Ζ δσή ηνπ πνηεηή» ηνπ Οιέγθ Λεθκάλνβ, θαζεγεηή ηεο 

Φηινινγηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ «Αλψηαηε Οηθνλνκηθή ρνιή», 

θαζεγεηή ηνπ Ρσζηθνχ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, ζην πιαίζην 

ενξηαζκνχ «2016 Έηνο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα». Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 14 Μαΐνπ 2016. 

 Γηάιεμε ηνπ Dr Eduardo Javier Ruiz Vieytez (University of Deusto, Bilbao). Γηνξγάλσζε MA in 

Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe. Αίζνπζα 

ηειεδηάζθεςεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 12 Μαΐνπ 2016. 

 Γηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Eduardo Javier Ruiz Vieytez (Faculty of Social and Human Sciences, 

University of Deusto, Bilbao) κε ζέκα ηελ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ 

Ηζπαλία. Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern 

Europe, 3 Μαΐνπ 2016. (Κ. Σζηηζειίθεο ππεχζπλνο θαζεγεηήο) 

  «Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην» κε ζέκα «Διιάδα θαη Βαιθάληα, Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο» ζην 

πιαίζην ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη Δηαηξείαο 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ. πλδηνξγάλσζε Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ θαη Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Κηήξην ΔΜ, 26 Ηαλνπαξίνπ–31 Μαΐνπ 

2016. 

 Γηάιεμε ηεο Γξ Διέλεο Παζραινχδε κε ζέκα «Ζ δεθαεηία ηνπ 1940 θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα». 

Γηνξγάλσζε ΠΜ Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε. 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 24 Μαξηίνπ 2016. 

 Γεχηεξν «Σαρχξξπζκν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (240 σξψλ) ζην επάγγεικα ηνπ μελαγνχ». 

Γηνξγάλσζε Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. Τινπνίεζε Γξαθείν Πξνγξακκάησλ Δμεηδίθεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο). έξξεο, 2016–2017. (επηζη. ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ. Γαβξά) 

 Δθδήισζε ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο "Double Masters award in Politics and Economics of 

Contemporary Eastern and Southeastern Europe (University of Macedonia) and 

Politikwissenschaft (University of Bamberg)" κε δηαιέμεηο ησλ Professor Thomas Gehring, 

Professor Thomas Saalfeld θαη Wolfgang Goldbach (University of Bamberg, Germany). 

Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe. 

Αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 30 Ννεκβξίνπ–1 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 Γηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Eduardo Javier Ruiz Vieytez (Faculty of Social and Human Sciences, 

University of Deusto, Bilbao) κε ζέκα ηελ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ ζηελ Ηζπαλία, ρψξα ησλ 

Βάζθσλ. Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern 

Europe, 14 Απξηιίνπ 2015. (Κ. Σζηηζειίθεο ππεχζπλνο θαζεγεηήο) 

 Γηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Yüksel Sezgin (Syracuse University) κε ζέκα "Religious law and human 

rights in comparative perspective". Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary 

Eastern and Southeastern Europe, 9 Μαξηίνπ 2015. (Κ. Σζηηζειίθεο ππεχζπλνο θαζεγεηήο) 

 Ζκεξίδα δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ «Ζ ζπιινγηθή δξάζε ησλ 'αγαλαθηηζκέλσλ 

πνιηηψλ' ζηελ Διιάδα: αίηηα, πεξηερφκελν, ελέξγεηεο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο» (ΔΠΑ 2007–2013). Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 30 Οθησβξίνπ 

2015. (επηζη. ππεχζπλνο ηνπ Έξγνπ Ν. Μαξαληδίδεο, Σκήκα ΒΑ) 

 Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πκπφζην «Σν ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην 

ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ». πλδηνξγάλσζε Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Σκήκα ΒΑ) θαη Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Γαιιίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Αίζνπζα ηειεηψλ, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 22 Οθησβξίνπ 2015, Κηήξην ΔΛΚΔ ΑΠΘ, 23–24 Οθησβξίνπ 2015. 

 A΄ Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα «Διιάδα θαη Βαιθάληα ζηνλ 20
ν
 αηψλα». Γηνξγάλσζε Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο γηα 

ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία. Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο Γξάκκνπ, 22–24 

Μαΐνπ 2015. 

 Δπεηεηαθή εθδήισζε κε αθνξκή ηα 70 ρξφληα απφ ηελ ηζηνξηθή λίθε θαηά ηνπ θαζηζκνχ κε 

θεληξηθφ νκηιεηήο ηνλ Γεληθφ Πξφμελν ηεο Ρσζίαο A. Popov. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ θαη Λέζρε ιαβηθψλ Γισζζψλ ηνπ Σκήκαηνο. Αίζνπζα 

ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 5 Μαΐνπ 2015. 

 Ζκεξίδα "Promoting Regional Growth in the Balkan Region: The Greece-Bulgaria European 

Territorial Cooperation Programme". Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ θαη MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 

Southeastern Europe. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 2 Απξηιίνπ 2015. 

 «Σαρχξξπζκν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (240 σξψλ) ζην επάγγεικα ηνπ μελαγνχ». Γηνξγάλσζε 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. Τινπνίεζε 

Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Λάξηζα, 2015. (επηζη. ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ. Γαβξά) 

 Ζκεξίδα «χξηνη Πξφζθπγεο ζηα Βαιθάληα» κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ κε ηελ 

επγεληθή ππνζηήξημε ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Βνπιγαξίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Αίζνπζα 
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ηειεδηάζθεςεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 10 Γεθεκβξίνπ 1014. 

 The 2
nd

 Balkan Worlds International Conference "Balkan Worlds II: Balkan Perceptions of War 

and Revolution during the Long Nineteenth Century (1789-1918)". Organized by the Department 

of Balkan, Slavic and Oriental Studies, in collaboration with the Association Internationale 

d'Études du Sud-est Européen. University of Macedonia, 27–29 November 2014. (ππεχζπλνο Γ. 

ηακαηφπνπινο) 

 Γηεζλέο πκπφζην «Πνιηηηζκφο θαη Υψξνο ζηα Βαιθάληα (17
νο

–20
νο

 αηψλαο)». Γηνξγάλσζε 

Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, 21–22 Ννεκβξίνπ 2014. (επηζηεκνληθά θαη νξγαλσηηθά ππεχζπλε Δ. Γαβξά) 

 Workshop "Cr-ISIS in the Middle East", Graduate Seminar in Political Science, History, Social 

Anthropology and Economics, Dept of Balkan, Slavic and Oriental Studies. Central hall, 

University of Macedonia, 20 November 2014. 

 Δθδήισζε «Τπνζηήξημε ησλ Πιεκκπξνπαζψλ ηεο εξβίαο θαη ηεο Βνζλίαο» κε νκηιεηή ηνλ 

Sinisa Pavic, Γεληθφ Πξφμελν ηεο εξβίαο. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 3 Ηνπλίνπ 2014. 

 Δθδήισζε «Σα γεγνλφηα ζηελ Οπθξαλία» κε ηειενπηηθή εθπνκπή κε νκηιεηή ηνλ ξψζν 

ζθελνζέηε θαη εζνπνηφ Νηθήηα Μηραιθφβ. Γηνξγάλσζε Λέζρε ιαβηθψλ Γισζζψλ (Σκήκα 

ΒΑ). Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 15 Μαΐνπ 2014. 

 Γηάιεμε ηνπ Zeljko Vujadinovic, θαζεγεηή Ηζηνξίαο (Παλεπηζηήκην ηεο Μπάληα Λνχθα) «Ζ 

Γνινθνλία ζην αξάγηεβν ην 1914». Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of 

Contemporary Eastern and Southeastern Europe, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο. Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Σκήκαηνο ΒΑ, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 9 Μαΐνπ 2014. 

 Δθδήισζε «Ο πφλνο θαη ε ππεξεθάλεηα - εξβηθή ινγνηερλία ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν». 

Γηνξγάλσζε MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηεο εξβίαο. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, 8 Μαΐνπ 2014. 

 Ζκεξίδα «Διιάδα-εξβία: Δθιεθη(ηθ)έο ρέζεηο» κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Sinisa Pavić, Γεληθφ 

Πξφμελν ηεο εξβίαο. Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 1 Απξηιίνπ 2014. 

 εκηλάξηα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο «Κχθινο Αλζξσπνινγηθψλ & Λανγξαθηθψλ Οκηιηψλ 

ΑΠΘ/ΠΑΜΑΚ». πλδηνξγάλσζε ΑΠΘ θαη ΠΑΜΑΚ (Σκήκα ΒΑ). πνπδαζηήξην ηεο 

Λανγξαθίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, 2014–2018. 

 Δθδήισζε «Διιελνξσζηθέο ρέζεηο: Παξειζφλ θαη Μέιινλ». πλδηνξγάλσζε Γεληθφ 

Πξνμελείν ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 3 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 εκηλάξην Γηπισκαηίαο «Δπξσπατθέο πξνθιήζεηο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ» κε νκηιεηέο ηνπο 

Dr. Wolfgang Gerhardt, Πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Φξίληξηρ Νάνπκαλ γηα ηελ Διεπζεξία (FNF), 

πξψελ Πξφεδξν ηνπ γεξκαληθνχ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ - FDP, H.E. Wolfgang H. Dold, 

Πξέζβε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα, θαη Παλαγηψηε 

Γελλεκαηά, Δπίηηκν Αληηπξφεδξν Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Γηνξγάλσζε Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, 21 Ννεκβξίνπ 2013. 

 Σειεηή Αλαγφξεπζεο ηεο Απηνχ Θεηνηάηεο Παλαγηφηεηνο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, Νέαο Ρψκεο θαη Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ θ.θ. Βαξζνινκαίνπ ζε 

http://www.cult-balk-space2014.uom.gr/index.php
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Δπίηηκν Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ακθηζέαηξν Σειεηψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 23 Οθησβξίνπ 

2013. 

 Workshop "Becoming a Minority in the Greek-Bulgarian Context: Historical Minorities and 

Contemporary Migrants". Organized by the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, 

with the support of the General Consulate of Bulgaria in Thessaloniki and participating NGO 

Minority Groups Research Center (KEMO). Conference room, University of Macedonia, 14 

December 2012. 

 The 1
st
 Balkan Worlds International Conference "Balkan Worlds I: Ottoman Past and Balkan 

Nationalism". Organized by the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies. University 

of Macedonia, 4–7 October 2012. (ππεχζπλνο Γ. ηακαηφπνπινο) 

 Guest speech and live discussion with Vassil Valchev, General Consul of the Republic of 

Bulgaria in Thessaloniki, "Contemporary dimensions of the economic development of Bulgaria. 

Bulgarian-Greek business relations and Greek investments in Bulgaria". Organized by the 

Graduate Seminar in Political Science, History, Social Anthropology and Economics. 

Conference room, University of Macedonia, 21 March 2012. 

 Γξάζε «Ξέλε γιψζζα γηα εηδηθνχο ζθνπνχο» γηα επηρεηξεκαηίεο, απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο νξνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ. Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

2012–2017. 

 Γηάιεμε ηνπ John J. Mearsheimer, θαζεγεηή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηεο Έδξαο Wendell Harrison 

θαη Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηθήο Γηεζλνχο Αζθαιείαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

ηθάγν. πλδηνξγάλσζε Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ θαη Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Ακθηζέαηξν 14, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 28 Ηνπλίνπ 

2011. 

 Γηεκεξίδα «Θεκαηηθή ςήθνο θαη θνκκαηηθή ηαχηηζε». Γηνξγάλσζε Διιεληθή Δηαηξεία 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 16–17 Ηνπλίνπ 2011. 

 Οκηιία ηεο Vida Ognjenovic, πξέζβεηξα ηεο εξβίαο ζηε Γαλία, "The Balkans - Cultural Unity 

of Diversity and Identity". Γηνξγάλσζε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο. 

Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 6 Μαΐνπ 2011. 

 Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Διιάδα θαη Αιβαλία ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν: 'Πξνζιήςεηο' ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο». Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. Αίζνπζα 

ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 10 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 Γηάιεμε ηνπ Professor Mark Beissinger (Department of Politics, Princeton University) "The 

Persistence of Empire in Eurasia". Γηνξγάλσζε Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Program in Hellenic Studies, Princeton University. Αίζνπζα 

ζπλεδξίσλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 12 Μαΐνπ 2010. 

 International Conference "Religions and Politics in Europe's Orients (1
4th

–2
0th

 c.)". Organized by 

the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, with the support of Centre national de la 

Recherche scientifique (CHDT-CNRS), Paris, Centre Jacques Berque, Rabat, Ecole des hautes 

Etudes en Sciences sociales (EHESS), Paris, Institut français de Thessalonique, Institut national 

des Langues et Civilisations orientales (INALCO), Paris, Institut universitaire de France (IUF), 

and Association internationale du Sud-est européen. University of Macedonia, 10–12 December 

2009. (ππεχζπλνο Γ. ηακαηφπνπινο) 
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 International Conference on the Centenary of the Young Turks' Revolution 1908–2008 "The 

Young Turks and Their Legacy". Organized by the Department of Balkan, Slavic and Oriental 

Studies, in collaboration with CIEPO. University of Macedonia, 10–11 October 2008. 

(ππεχζπλνο Γ. ηακαηφπνπινο) 

«Οη 'καθξηλνί' καο γείηνλεο: Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο» 

Απφ ην 1999 ην Σκήκα δηνξγαλψλεη δηαιέμεηο πξνζθεθιεκέλσλ αθαδεκατθψλ θαη πξνζσπηθνηήησλ 

γχξσ απφ ηε ζεκαηηθή «Οη καθξηλνί καο γείηνλεο: Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο». 

Border Crossings Network (Intl Student Conference and Konitsa Summer School) 

Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο (2014) ην Σκήκα ζπκκεηέρεη ζην αθαδεκατθφ δίθηπν Παλεπηζηεκίσλ 

απφ ηα Βαιθάληα "Border Crossings" θαη απνηειεί δηνξγαλσηή θνξέα ηνπ International Border 

Crossings Student Conference. Σν ζπλέδξην απνηειεί δξάζε ηνπ Γηθηχνπ "Border Crossings" θαη 

δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν ζε δηαθνξεηηθή ρψξα ηεο ΝΑ Δπξψπεο. ε απηφ παξνπζηάδνληαη θάζε 

ρξφλν πεξίπνπ 50 αλαθνηλψζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ παξαθνινπζψληαο ηηο εξγαζίεο ηνπ πεξίπνπ 150 

θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο απφ ρψξεο ηεο ΝΑ θαη ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο. Τπεχζπλνο γηα ην Σκήκα 

είλαη ν Ησάλλεο Μάλνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο. Σα ζπλέδξηα πνπ έρνπλ νξγαλσζεί απφ ην 2014 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 16
th

 International "Border Crossings" Student Conference "Balkan Cultural Heritage: Borders, 

boundaries, images, interpretations, protection practices and tourist perspectives". Skopje, 

FYROM, 26–29 April 2018. 

 15
th

 International "Border Crossings" Student Conference "Tangible and Intangible Borders". 

Veliko Tarnovo, Bulgaria, 6–9 April 2017. 

 14
th

 International "Border Crossings" Student Conference "Ethnographies of (Un)certainty, 

(In)equality and Hope(lessness): Challenges and possibilities for anthropology today". Zagreb, 

Croatia, 21–24 April 2016. 

 13
th

 International "Border Crossings" Student Conference "Balkan Worlds, Balkan Lives: 

Experiencing, sensing and imagining the 'realities'". Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 23–26 

April 2015. 

 12
th

 International "Border Crossings" Student Conference "A World in Flux: Globalising flows, 

local and regional responses and anthropological reflections". Belgrade, Serbia,1–4 May 2014. 

Σν Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Κφληηζαο ζπληζηά επίζεο δξάζε ηνπ Γηθηχνπ "Border Crossings" θαη 

δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν κε δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θαη έξεπλα πεδίνπ. Σα ζεξηλά ζρνιεία πνπ 

έρνπλ νξγαλσζεί απφ ην 2015 είλαη ηα εμήο: 

 13
rd

 International Konitsa Summer School "Anthropology, Ethnography and Comparative 

Folklore of the Balkans". Konitsa, 22 July–4 August 2018. 

 12
th

 International Konitsa Summer School "Anthropology, Ethnography and Comparative 

Folklore of the Balkans". Konitsa, 23 July–5 August 2017. 

 11
th

 International Konitsa Summer School "Anthropology, Ethnography and Comparative 

Folklore of the Balkans". Konitsa, 24 July–10 August 2016. 

 10
th

 International Konitsa Summer School "Anthropology, Ethnography and Comparative 

Folklore of the Balkans". Konitsa, 23 July–12 August 2015. 
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Politics First, An open lecture series on international political theory 

Οη δηαιέμεηο Politics First είλαη κηα ζεηξά αλνηρηψλ δηαιέμεσλ ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζεσξία. Οη 

δηαιέμεηο είλαη αλνηρηέο ζε φινπο θαη ε είζνδνο ειεχζεξε ζην θνηλφ, πξνζειθχνληαο αθξναηήξην 

αθφκε θαη εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε κε 

δηαιέμεηο ησλ ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ, θαιεζκέλσλ νκηιεηψλ ή/θαη ηε ζπλδξνκή βηληενπξνβνιψλ 

(ληνθηκαληέξ, βηληενζθνπεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ θηι.). Ο ηίηινο ηεο ζεηξάο 

(Πνιηηηθή Πξψηα) ππνδειψλεη έκθαζε ζηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο θαη άξλεζε αλάγλσζήο ηεο 

κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Οη δηαιέμεηο δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη πινπνηνχληαη 

ζε ψξεο πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο 

σζηφζν σθεινχληαη ηδηαίηεξα, θαζψο εμνηθεηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο πην ζχγρξνλεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο πνπ ζα δηδαρζνχλ ζην κάζεκα Θεσξία Γηεζλψλ 

ρέζεσλ. Ζ ζεηξά δηαιέμεσλ Politics First δηαηεξεί ζειίδα ζην facebook 

(http://www.facebook.com/Politics.First.UOM/), φπνπ αλαξηψληαη νη αθίζεο ησλ δηαιέμεσλ, 

ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο, πνιηηηθέο αλαιχζεηο, επηιεγκέλα άξζξα απφ ηε δηεζλή δεκνζηνγξαθία 

θ.ά. Τπεχζπλνη ηεο ζεηξάο Politics First είλαη νη Κ. Κεληξσηήο θαη Γ. Αθξηβνχιεο.  

Κάζε δηάιεμε είλαη κνλαδηθή θαη ε ζεκαηηθή ηεο δελ επαλαιακβάλεηαη. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2017–2018, ε ζεηξά Politics First επηθεληξψλεηαη ζην έξγν 24 ζεκαληηθψλ ζηνραζηψλ ηεο κεηα-

καξμηζηηθήο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζεσξία. Απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ζεηξάο κέρξη ηα ηέιε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017–2018 έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ή 

πξνγξακκαηηζηεί νη παξαθάησ δηαιέμεηο: 

 59
th

 Politics First open lecture "The Fanatic: Rereading Kant, Hegel, and Marcel". Amphitheatre 

5, University of Macedonia, 13 June 2018. 

 58
th

 Politics First open lecture "Judith Butler: The Face of Evil". Conference Room, University 

of Macedonia, 23 May 2018. 

 57
th

 Politics First open lecture "Wendy Brown: Undoing the Demos". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 16 May 2018. 

 56
th

 Politics First open lecture "William Connolly: Planetary Politics". Conference Room, 

University of Macedonia, 9 May 2018. 

 55
th

 Politics First open lecture "Ludwig Wittgenstein: The Illusion of Progress". Conference 

Room, University of Macedonia, 2 May 2018. 

 54
th

 Politics First open lecture "Giorgio Agamben: Bare Life". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 25 April 2018. 

 53
rd

 Politics First open lecture "Jean-Luc Nancy: Co-existence in the Retreat of the Political". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 18 April 2018. 

 52
nd

 Politics First open lecture "Jacques Rancière: Security and the Inhumane". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 21 March 2018. 

 51
st
 Politics First open lecture "Alain Badiou: Evil and Liberal Interventionism". Amphitheatre 

10, University of Macedonia, 14 March 2018. 

 50
th

 Politics First open lecture "Ernesto Laclau: Populism and Democracy". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 7 March 2018. 

 49
th

 Politics First open lecture "Antonio Negri: The Multitude, the Common and Empire". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 28 February 2018. 

 48
th

 Politics First open lecture "Jacques Derrida: The Beast and the Sovereign". Amphitheatre 
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10, University of Macedonia, 21 February 2018. 

 47
th

 Politics First open lecture "Gilles Deleuze: War Machines". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 14 February 2018. 

 46
th

 Politics First open lecture "Jean Baudrillard: Wars That Never Happen". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 19 December 2017. 

 45
th

 Politics First open lecture "Jacques Lacan: Welcome to the Desert of the Real". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 12 December 2017. 

 44
th

 Politics First open lecture "Pierre Bourdieu: The Cunning of Imperialist Reason". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 5 December 2017. 

 43
rd

 Politics First open lecture "Frantz Fanon: Black Skin, White Masks". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 28 November 2017. 

 42
nd

 Politics First open lecture "Cornelius Castoriadis: Agora and Agonistic Autonomy". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 21 November 2017. 

 41
st
 Politics First open lecture "Michel Foucault: Programming Liberal Governmentality". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 14 November 2017. 

 40
th

 Politics First open lecture "Paul Ricoeur: The Hermeneutics of Naïveté and Humanitarian 

Intervention". Amphitheatre 10, University of Macedonia, 7 November 2017. 

 39
th

 Politics First open lecture "Hannah Arendt: Plurality, Action, Totalitarianism". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 31 October 2017. 

 38
th

 Politics First open lecture "Emmanuel Levinas: The Face of the Other". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 25 October 2017. 

 37
th

 Politics First open lecture "Antonio Gramsci: Hegemony". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 18 October 2017. 

 36
th

 Politics First open lecture "Martin Heidegger: The Technological Man". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 11 October 2017. 

 35
th

 Politics First open lecture "Carl Schmitt: The Friend, the Enemy, the Partisan". 

Amphitheatre 10, University of Macedonia, 4 October 2017. 

 34
th

 Politics First open lecture "Human Dignity". Amphitheatre 10, University of Macedonia, 15 

June 2017. 

 33
rd

 Politics First open lecture "More Than a Club: Football Politics". Amphitheatre 10, 

University of Macedonia, 31 May 2017. 

 32
nd

 Politics First open lecture "The Authoritarian Other". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 24 May 2017. 

 31
st
 Politics First open lecture "Rogues: North Korea". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 17 May 2017. 

 30
th

 Politics First open lecture "What's Left?" Amphitheatre 10, University of Macedonia, 10 

May 2017. 

 29
th

 Politics First open lecture "Democracy (as a Method)". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 3 May 2017. 

 28
th

 Politics First open lecture "Alt-right". Amphitheatre 10, University of Macedonia, 26 April 

2017. 
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 27
th

 Politics First open lecture "ISIS Part II: Resurrection". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 5 April 2017. 

 26
th

 Politics First open lecture "ISIS". Amphitheatre 10, University of Macedonia, 29 March 

2017. 

 25
th

 Politics First open lecture "The Wall". Amphitheatre 10, University of Macedonia, 22 March 

2017. 

 24
th

 Politics First open lecture "Neocon/Neolib". Amphitheatre 10, University of Macedonia, 15 

March 2017. 

 23
rd

 Politics First open lecture "Trump". Amphitheatre 10, University of Macedonia, 8 March 

2017. 

 22
nd

 Politics First open lecture "The contemporary predicament". Amphitheatre 10, University of 

Macedonia, 1 March 2017. 

 21
st
 Politics First open lecture "Anti-Kant". Room 16, University of Macedonia, 20 December 

2016. 

 20
th

 Politics First open lecture "Anti-Hobbes". Room 16, University of Macedonia, 13 December 

2016. 

 19
th

 Politics First open lecture "Anti-Machiavelli". Room 16, University of Macedonia, 6 

December 2016. 

 18
th

 Politics First open lecture "Anti-Thucydides". Room 16, University of Macedonia, 29 

November 2016. 

 17
th

 Politics First open lecture "The right to have rights and the subject of the Rights of Man". 

Room 16, University of Macedonia, 22 November 2016. 

 16
th

 Politics First open lecture "Freedom/security". Amphitheatre 3, University of Macedonia, 1 

January 2016. 

 15
th

 Politics First open lecture "Hostis humani generis: Terrorism and sovereignty after ISIS". 

Conference hall, University of Macedonia, 16 December 2015. 

 14
th

 Politics First open lecture "The human condition: Hannah Arendt". Teleconference room, 

University of Macedonia, 25 June 2014. 

 13
rd 

Politics First open lecture "Knowledge/power: Michel Foucault". Conference hall, 

University of Macedonia, 18 June 2014. 

 12
th 

Politics First open lecture "Democracy: The city of dreams. Cornelius Castoriadis (2)". 

Conference hall, University of Macedonia, 11 June 2014. 

 11
th 

Politics First open lecture "Autonomy/heteronomy: Cornelius Castoriadis". Amphitheatre 4, 

University of Macedonia, 4 June 2014. 

 10
th 

Politics First open lecture "Justice/power: The Foucault-Chomsky debate". Teleconference 

room, University of Macedonia, 28 May 2014. 

 9
th 

Politics First open lecture "Neoliberalism/neoconservatism: The state and the political" with a 

commentary by Professor Terrell Carver (University of Bristol, UK). Conference hall, University 

of Macedonia, 22 May 2014. 

 8
th 

Politics First open lecture by Professor Terrell Carver (University of Bristol, UK) "Marx and 

democracy", with the support of the MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 
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South-Eastern Europe. Conference hall, University of Macedonia, 21 May 2014. 

 7
th 

Politics First open lecture "Marx timely". Amphitheatre 11, University of Macedonia, 14 May 

2014. 

 6
th 

Politics First open lecture "The responsibility of political thought". Amphitheatre 2, 

University of Macedonia, 5 May 2014. 

 5
th 

Politics First open lecture "May '68" by Professor Erik Neveu (CRAPE Institut d'études 

politiques, Université de Rennes) "The French soixantuitards: A biographical approach to 

activism". Amphitheatre 13, University of Macedonia, 29 April 2014. 

 4
th 

Politics First open lecture "The meaning of life amidst the crisis of capitalism". Amphitheatre 

2, University of Macedonia, 3 April 2014. 

 3
rd 

Politics First open lecture "Post-democracy". Amphitheatre 2, University of Macedonia, 27 

March 2014. 

 2
nd 

Politics First open lecture "Politics at the 'end' of History". Amphitheatre 2, University of 

Macedonia, 20 March 2014. 

 1
st 

Politics First open lecture "Ideology". Amphitheatre 2, University of Macedonia, 13 March 

2014. 

Δξγαζηήξηα (ηδξχζεθαλ ην 2016) 

Α. Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (Γηεπζχληξηα Κ. αξξή).  

θνπνί ηνπ, κεηαμχ άιισλ: 1. Ζ αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηεο γλψζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία. 2. Ζ ελίζρπζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε άιια αθαδεκατθά ηδξχκαηα, ηλζηηηνχηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο εκεδαπήο θαη 

ηεο αιινδαπήο, κε ζπλαθέο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν θαη ζηφρνπο, κέζα ζε πλεχκα ακνηβαηφηεηαο 

θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο. 3. Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ή νξγαλψζεηο ζην ελ ιφγσ επηζηεκνληθφ πεδίν, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ απφ θνηλνχ 

δηεξεχλεζε ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 4. Ζ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ζε ζέκαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζηα επηζηεκνληθά πεδία δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

Β. Ηζηνξίαο ΝΑ Δπξώπεο (Γηεπζπληήο Γ. ηακαηφπνπινο) 

θνπνί ηνπ, κεηαμχ άιισλ: 1. Ζ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάδεημε ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

λέσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ζε ζέκαηα Ηζηνξίαο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 2. Ζ απνηχπσζε 

θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ παλεπηζηεκηαθά, 

αθαδεκατθά θαη άιια ηδξχκαηα θαη θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη εζηηάδνπλ ζε 

ζέκαηα Ηζηνξίαο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 3. Γεκνζηνπνίεζε ηεο γλψζεο 

κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε αθαδεκατθψλ δξάζεσλ, επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ, 

ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ. 4. Γηάρπζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ εθδφζεηο ζπιινγηθψλ ηφκσλ, κνλνγξαθηψλ, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, 

επηζηεκνληθψλ επεηεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαη θάζε κνξθή έληππεο ή ειεθηξνληθήο έθδνζεο 

επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ. 
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Γ. Μειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνύ, ησλ πλόξσλ θαη ηνπ Κνηλσληθνύ Φύινπ (Γηεπζχληξηα Δ. 

Βνπηπξά).  

θνπνί ηνπ, κεηαμχ άιισλ: 1. Πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάδεημε ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ ηάζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπγθξφηεζε λέσλ 

γλσζηηθψλ πεδίσλ, ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ζε 

ζέκαηα πνιηηηζκνχ, ζπλφξσλ θαη θνηλσληθνχ θχινπ. 2. Απνηχπσζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ παλεπηζηεκηαθά, αθαδεκατθά θαη άιια ηδξχκαηα 

θαη θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ, ζπλφξσλ θαη 

θνηλσληθνχ θχινπ. 3. Γεκνζηνπνίεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε αθαδεκατθψλ 

δξάζεσλ, επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ 

επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ. 4. Γηάρπζε ηεο γλψζεο κέζα απφ εθδφζεηο ζπιινγηθψλ ηφκσλ, 

κνλνγξαθηψλ, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, επηζηεκνληθψλ επεηεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαη θάζε κνξθή 

έληππεο ή ειεθηξνληθήο έθδνζεο επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ. 
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Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Δ  

Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο ζε ζέκαηα θνίηεζεο, ζπνπδψλ ή έξεπλαο: 

 Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Κ. Σζηηζειίθεο, Φ. Σζηκπηξίδνπ, Γ. Μαθξήο 

 Γηεπζπληέο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: Υ. Παπαπαλάγνο, Φ. Σζηκπηξίδνπ 

 Αθαδεκατθά Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο ERASMUS+: . Μαπξνγέλε θαη Α. Παλφπνπινο 

(αλαπιεξσκαηηθφο) 

 Δπηηξνπή δηνξγάλσζεο ησλ δηαιέμεσλ «Οη 'καθξηλνί' καο γείηνλεο»: Φ. Σζηκπηξίδνπ, Γ. 

ηακαηφπνπινο 

 Τπεχζπλνη δηνξγάλσζεο ησλ αλνηρηψλ δηαιέμεσλ Politics First: Κ. Κεληξσηήο, Γ. Αθξηβνχιεο 

 χκβνπινη πνπδψλ: Γ. Αθξηβνχιεο, Η. Μάλνο, Α. Κνπιαθηψηεο 

 Τπεχζπλνο πξαθηηθήο άζθεζεο: Υ. Παπαπαλάγνο 

 Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο: Κ. Σζηηζειίθεο, Α. Κνπιαθηψηεο, Η. Αξκαθφιαο 

 Τπεχζπλνο Δξγαζηεξίνπ Ζ/Τ: Δ. Γάλεο  

 


