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Πρόλογος 
 
Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης ολοκλήρωσε 

τον Σεπτέµβριο 2009 και καταθέτει την πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, 

στην οποία καταγράφηκαν και αποτιµήθηκαν κριτικά και συστηµατικά το διδακτικό, 

ερευνητικό και άλλο επιστηµονικό έργο που επιτέλεσαν τα µέλη του κατά τη 

διάρκεια της πενταετίας 2004-2008, η δραστηριότητα του Τµήµατος κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, καθώς και οι υπάρχουσες υποδοµές και οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες. 

Η διαδικασία αξιολόγησης οδήγησε στην κοινή διαπίστωση ότι το Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργεί µε διαφάνεια, συλλογικότητα και σεβασµό 

προς τις δηµοκρατικές διαδικασίες και ότι προάγει και καλλιεργεί τις επιστήµες της 

Ιστορίας και της Αρχαιολογίας µε συνέπεια και µε υψηλά επιστηµονικά κριτήρια. 

Συγχρόνως έδωσε τη δυνατότητα να καταγραφούν µε σαφήνεια οι κύριες αρετές και ο 

δυναµισµός του Τµήµατος, καθώς επίσης και τα σηµεία στα οποία υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης. 

Τα µέλη του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας καταθέτουν ωστόσο τον 

έντονο προβληµατισµό τους ως προς τον τρόπο µε τον οποίο η Α∆ΙΠ έχει οργανώσει 

τα πρότυπα των εκθέσεων αξιολόγησης, ο οποίος δεν επιτρέπει να διαφανούν ούτε να 

αναδειχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδακτικής, ερευνητικής και εν γένει 

ακαδηµαϊκής δραστηριότητας των µελών της κρινόµενης ακαδηµαϊκής µονάδας, 

καθώς η έµφαση δίνεται κυρίως ή και αποκλειστικά στα ποσοτικά στοιχεία. 

Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στη διαδικασία 

αξιολόγησης δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη η σχεδόν πλήρης έλλειψη αυτονοµίας 

των Πανεπιστηµίων και η ασφυκτική εξάρτησή τους από το ΥΠΕΠΘ, την πολιτική 

και τις προτεραιότητές του, οι οποίες συχνά είναι πρόχειρες αν όχι ψηφοθηρικές, 

όπως φαίνεται για παράδειγµα από τη συνεχή αύξηση του αριθµού των εισαγόµενων 

φοιτητών στα ΑΕΙ χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση του προσωπικού και των υποδοµών 

των τελευταίων. 

Ειδικά το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται µε 

ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της πολλαπλής αυτής εξάρτησης, µε την 

υπόθεση των οικονοµικών καταλογισµών. Πρόκειται για το αποτέλεσµα οικονοµικών 

ελέγχων που καταλογίζουν ατοµικά σε µεγάλο αριθµό µελών ∆ΕΠ του ιδρύµατος, τα 

οποία συµµετείχαν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου ως εκπρόσωποι των 
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Τµηµάτων τους, µεγάλα ποσά για διαχείριση κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασµού 

Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) εκτός του σκοπού συγκρότησής του. Οι συνάδελφοι, 

µεταξύ των οποίων και µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, είναι 

υπόλογοι για µεγάλα ποσά που αποδεδειγµένα διατέθηκαν µέσω του ΕΛΚΕ για την 

ανάπτυξη και την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έτσι, µέλη ∆ΕΠ 

του Πανεπιστηµίου καλούνται εντέλει να αναλάβουν προσωπικά το κόστος 

ανάπτυξης του τελευταίου (βλ. σχετικά ψηφίσµατα διαµαρτυρίας του ΕΛΚΕ και της 

Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, καθώς και τη σχετική ενότητα στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης [www.uoc.gr]). 

*** 

Παρά τους έντονους προβληµατισµούς και τις επιφυλάξεις που κυριαρχούν ως 

προς τη χρήση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων, τα µέλη του Τµήµατος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας εκφράζουν την ελπίδα η διαδικασία αξιολόγησης να 

οδηγήσει σε ένα γόνιµο διάλογο τόσο στο εσωτερικό των ίδιων των Πανεπιστηµίων 

όσο και µεταξύ των Πανεπιστηµίων και του ΥΠΕΠΘ και κυρίως σε µια ορθή και 

ουσιαστική χρήση των αποτελεσµάτων από την Πολιτεία, µε στόχο την ενίσχυση και 

τη βελτίωση της δηµόσιας Παιδείας. 
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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
 

Το ζήτηµα της αξιολόγησης αποτέλεσε αντικείµενο µακρόχρονων συζητήσεων 

και αντιπαραθέσεων στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τόσο για τη σκοπιµότητα 

όσο και για τον τρόπο διεξαγωγής της. Οι αντιδράσεις και αντιρρήσεις προήλθαν 

εξίσου από φοιτητές και διδάσκοντες. Ο σχετικός νόµος 3374/2005 θεωρήθηκε από 

τα περισσότερα µέλη του Τµήµατος ότι εισάγει µια διαδικασία γραφειοκρατική, που 

δεν λαµβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες κάθε επιστηµονικού κλάδου, µε αδιαφανή 

στόχευση και αµφίβολα αποτελέσµατα. ∆εν ήταν η ιδέα µιας εσωτερικής 

αξιολόγησης αυτής καθαυτή που προκαλούσε και εξακολουθεί να προκαλεί 

προβληµατισµούς, όσο η αξιολόγηση που επικεντρώνεται µόνο στα ποσοτικά-

στατιστικά στοιχεία και παραθεωρεί τα ποιοτικά, η χρήση ενιαίων κριτηρίων για 

πανεπιστηµιακά τµήµατα µε ριζικά διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα και 

παιδαγωγικές ανάγκες, η ασφυκτική εξάρτηση από το ΥΠΕΠΘ και η χρόνια κρατική 

υποχρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων µε αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική 

και ερευνητική δραστηριότητα των τµηµάτων, ιδίως στις ανθρωπιστικές και 

κοινωνικές επιστήµες, αλλά και η δυσκολία να αποτυπωθούν στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα περιφερειακά 

πανεπιστήµια. Κατά κοινή εκτίµηση, η διαδικασία που προβλέπει ο νόµος -µε τη 

συµπλήρωση πληθώρας απογραφικών δελτίων από όλους τους διδάσκοντες για κάθε 

τους δραστηριότητα, την επεξεργασία ποσοτικών δεδοµένων και τη σύνταξη 

εκθέσεων κάθε χρόνο- είναι ακραία γραφειοκρατική σε ένα ήδη επιβαρηµένο µε 

φόρτο εργασίας περιβάλλον µε ανεπαρκή µέσα και προσωπικό. Πρόκειται δηλαδή για 

µια διαδικασία που καλούνται να διεξαγάγουν οι διδάσκοντες, σε βάρος της έρευνας 

και της διδασκαλίας, των κατεξοχήν δραστηριοτήτων τους, στις οποίες προστίθενται 

φυσικά και οι υποχρεωτικές από το νόµο διοικητικές δραστηριότητες. Από 

ορισµένους συναδέλφους υποστηρίζεται επιπλέον ότι η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη 

σταδιακή χειραγώγηση των διδασκόντων και ως εκ τούτου συνιστά απειλή για την 

ακαδηµαϊκή ελευθερία. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφυκτική εξάρτηση από το ΥΠΕΠΘ, το Τµήµα 

θεωρεί ότι της αξιολόγησης θα έπρεπε να προηγηθεί η λύση χρονιζόντων 

προβληµάτων που προκύπτουν από αυτή την εξάρτηση. Ένα από τα βασικά 

προβλήµατα αυτού του είδους είναι, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, το γεγονός 
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ότι το Τµήµα δεν έχει λόγο (πλην της τυπικής ερώτησης που του υποβάλλει κάθε 

χρόνο το ΥΠΕΠΘ, χωρίς ποτέ να λαµβάνει υπόψη την απάντηση) στον καθορισµό 

του αριθµού των εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών, γεγονός αδιανόητο για 

οποιαδήποτε προηγµένη χώρα.  

Την αρνητική στάση του Τµήµατος απέναντι στην αξιολόγηση επέτεινε και το 

γεγονός ότι η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Κρήτης εµφανιζόταν για πολύ καιρό 

αδρανής απέναντι στο ζήτηµα της αξιολόγησης, δεν συγκρότησε τη ΜΟ∆ΙΠ παρά 

πολύ πρόσφατα και δεν φρόντισε να δηµιουργήσει βοηθητικούς µηχανισµούς για τη 

συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων. Τα προηγούµενα χρόνια 

επίσης πολλές φορές το Τµήµα αντιµετώπισε την έντονη αντίδραση φοιτητών όποτε 

προσπάθησε να αποφασίσει για ζητήµατα που αφορούσαν την εφαρµογή του νέου 

νόµου-πλαίσιο, όπως το στρατηγικό σχεδιασµό, τις πιστωτικές µονάδες, τα 

συγγράµµατα και άλλα. 

Τα διαδοχικά βήµατα που οδήγησαν στην αξιολόγηση είναι συνοπτικά τα εξής: 

Η απόφαση να ξεκινήσει η εσωτερική αξιολόγηση στο Τµήµα και να 

συγκροτηθεί η ΟΜΕΑ πάρθηκε στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τµήµατος στις 

25.2.2009, µετά από έντονο προβληµατισµό και εκτενή συζήτηση τόσο ως προς την 

σκοπιµότητα της συγκρότησής της ΟΜΕΑ όσο και ως προς το περιεχόµενο της 

αξιολόγησης στην οποία θα προβεί. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά µέλη του Τµήµατος 

συναίνεσαν στο να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης όχι επειδή πείστηκαν 

για την ορθότητα και τη χρησιµότητα της διαδικασίας της Α∆ΙΠ, αλλά λόγω της 

εκβιαστικής πίεσης που άσκησε στα Τµήµατα το ΥΠΕΠΘ, το οποίο έθεσε ως 

προϋπόθεση για να ανανεωθούν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των 

ελληνικών πανεπιστηµίων, όπως απαιτεί ο τελευταίος νόµος για τις µεταπτυχιακές 

σπουδές, το σχέδιο υπουργικής απόφασης να συνοδεύεται από την έκθεση 

αξιολόγησης του Τµήµατος. 

Σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της ΓΣ του Τµήµατος, η ΟΜΕΑ 

απαρτίζεται από την καθηγήτρια Έφη Αβδελά, Πρόεδρο του Τµήµατος, την 

αναπληρώτρια καθηγήτρια Παυλίνα Καραναστάση, και έναν εκπρόσωπο του 

συλλόγου των προπτυχιακών φοιτητών. Συγχρόνως, η ΓΣ ανέθεσε σε µια διευρυµένη 

επιτροπή να διαµορφώσει τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα γίνει η εσωτερική 

αξιολόγηση και να τα παρουσιάσει σε επόµενη ΓΣ προς επικύρωση. Εκτός από τα 

µέλη της ΟΜΕΑ, στη διευρυµένη επιτροπή συµµετέχουν ο αναπληρωτής καθηγητής 

Σωκράτης Πετµεζάς, ο επίκουρος καθηγητής Αντώνης Αναστασόπουλος, ο επίκουρος 
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καθηγητής ∆ηµήτρης Κυρίτσης και ένας εκπρόσωπος του συλλόγου µεταπτυχιακών 

φοιτητών. Παρότι υπήρξε συστηµατική ενηµέρωση, δεν προσήλθαν στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής ούτε εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών ούτε 

εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών φοιτητών.  

Η διευρυµένη επιτροπή παρουσίασε στη ΓΣ της 1.4.2009 τις προτάσεις της για 

µια διαδικασία αξιολόγησης προσαρµοσµένη κατά το δυνατό στη φυσιογνωµία και 

στις ανάγκες του Τµήµατος και επίσης ανέλυσε τα κριτήρια και το σκεπτικό µε βάση 

τα οποία αναδιαµόρφωσε τα πρότυπα απογραφικά δελτία και ερωτηµατολόγια της 

Α∆ΙΠ. Πιο συγκεκριµένα, στο Απογραφικό ∆ελτίο Έργου και στο Απογραφικό 

∆ελτίο Μαθήµατος υιοθετήθηκε µια πολύ λιγότερο ποσοτική προσέγγιση στις 

απαντήσεις, ώστε να µπορέσουν τα µέλη του Τµήµατος να διατυπώσουν όσο το 

δυνατό πιο αναλυτικά τις απόψεις τους. Αποτυπώθηκε επίσης ο προβληµατισµός που 

είχε επανειληµµένα κατατεθεί αναφορικά µε τα ανεφάρµοστα για τις ανθρωπιστικές 

και κοινωνικές επιστήµες κριτήρια για τον µηχανιστικό διαχωρισµό των 

δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή χωρίς κριτές, ανάλογα µε το 

δείκτη απήχησης κ.ά., ο οποίος δεν λαµβάνει υπόψη την αυτοτελή αξία του 

περιεχοµένου της κάθε δηµοσίευσης, αλλά την κρίνει µόνο βάσει του πού έχει 

δηµοσιευτεί. Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε ως συµβιβαστική λύση ένας διαχωρισµός 

ανάµεσα σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες δηµοσιεύσεις, και ανάµεσα σε 

µονογραφίες, επιµέλειες έκδοσης, άρθρα σε συλλογικούς τόµους, άρθρα σε 

επιστηµονικά περιοδικά και άλλες δηµοσιεύσεις. Ορισµένες ερωτήσεις 

απαλείφθηκαν, ενώ προστέθηκαν άλλες. Αντίστοιχες προσαρµογές έγιναν και στο 

ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους φοιτητές. Τέλος, εκτός από τα πρότυπα 

έντυπα της Α∆ΙΠ, η επιτροπή θεώρησε αναγκαία την προσθήκη ενός επιπλέον 

εντύπου, του «Απογραφικού δελτίου υποδοµών, διοικητικών ζητηµάτων και 

προσφερόµενων υπηρεσιών». Μολονότι η τυπική διαδικασία της αξιολόγησης 

ξεκίνησε τον Απρίλιο 2009, αποφασίστηκε να αφορά ολόκληρη την ακαδηµαϊκή 

χρονιά 2008-2009, δηλαδή να συµπεριληφθεί στα απογραφικά δελτία µαθήµατος και 

το χειµερινό εξάµηνο. Μετά από εκτενή συζήτηση στη ΓΣ και κάποιες διαφωνίες που 

εκφράστηκαν, προέκυψαν επιπλέον αλλαγές και προσθήκες στα προτεινόµενα 

απογραφικά δελτία και το ερωτηµατολόγιο των φοιτητών και η επιτροπή ανέλαβε να 

τα αναπροσαρµόσει αναλόγως. 

Τα τελικά έντυπα στάλθηκαν σε όλους τους συναδέλφους, µέλη ∆ΕΠ, 

διδάσκοντες µε το π.δ. 407/80, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και τη γραµµατέα του Τµήµατος, 
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ζητώντας τους να τα συµπληρώσουν ως τις 30 Απριλίου 2009. Οι διδάσκοντες 

ανέλαβαν να µοιράσουν στα µαθήµατά τους τα ερωτηµατολόγια των φοιτητών. Ας 

σηµειωθεί πάντως ότι τα ερωτηµατολόγια των φοιτητών προκάλεσαν µεγάλη 

συζήτηση στη ΓΣ καθώς αρκετά µέλη της διατύπωσαν προβληµατισµούς ως προς την 

πιθανή κανονιστική και ελεγκτική χρήση τους µελλοντικά, ιδίως για τα χαµηλόβαθµα 

µέλη ∆ΕΠ. Για το λόγο αυτό η ΓΣ αποφάσισε ότι στα ερωτηµατολόγια των φοιτητών 

θα έχει πρόσβαση µόνο ο εκάστοτε διδάσκων που θα αποφασίσει να τα µοιράσει στο 

µάθηµά του. 

Σε όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε στενά µε τους 

συναδέλφους της διευρυµένης επιτροπής, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

αναδιαµόρφωση των ερωτηµατολογίων, στη συγκέντρωση στοιχείων και στην 

επεξεργασία των δεδοµένων. Το Τµήµα θεωρεί ότι η διαδικασία εσωτερικής 

αξιολόγησης είναι µια ευκαιρία για µεγαλύτερη συνεργασία των µελών του σε όλα τα 

επίπεδα και όχι µια διαδικασία την οποία µόνο τα υψηλόβαθµα µέλη του τµήµατος 

πρέπει να διεκπεραιώσουν· γι’ αυτό διαφωνεί µε τη διάταξη που ορίζει ότι µέλη της 

ΟΜΕΑ µπορούν να είναι µόνο αναπληρωτές και πρωτοβάθµιοι καθηγητές. 

Πληροφορίες για την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αντλήθηκαν από τις 

παρακάτω πηγές:  

• τα έντυπα της Α∆ΙΠ 

• τα συµπληρωµένα απογραφικά δελτία µαθηµάτων, έργου και υποδοµών 

• τους οδηγούς προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος 

• στατιστικά στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο του Τµήµατος 

• προφορικά στοιχεία από συζητήσεις µε µέλη του Τµήµατος και εκπροσώπους 

φοιτητών. 

Το προσχέδιο της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης διανεµήθηκε στα µέλη 

του Τµήµατος στα τέλη Ιουνίου, τα οποία κλήθηκαν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις 

τους. Η τελική Έκθεση συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 

Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις 16 Σεπτεµβρίου 2009. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα απογραφικά δελτία που απευθύνονται στους 

διδάσκοντες (µέλη ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, συµβασιούχους διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/80) 

καλύπτουν τρεις σηµαντικές θεµατικές ενότητες: 1) το διδακτικό έργο, 2) το 

ερευνητικό έργο και 3) τις διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές. Έχουν διαµορφωθεί 

µε βάση τα πρότυπα της Α∆ΙΠ, έχουν ωστόσο αφαιρεθεί τα κεφάλαια που αφορούν 
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τα προγράµµατα σπουδών, τις σχέσεις µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, παραγωγικούς 

φορείς και τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης. Η τελευταία ενότητα θεωρούµε 

ότι καλύπτεται από τον τετραετή προγραµµατισµό που κατάρτισε το Τµήµα το 2008. 

Επιλέχτηκε επίσης στα απογραφικά δελτία µια κατά το δυνατόν ποιοτική προσέγγιση, 

καθώς θεωρήθηκε ότι οι ποσοτικές µετρήσεις δεν αποδίδουν το ουσιαστικό 

περιεχόµενο ούτε του έργου που συντελείται στο Τµήµα ούτε των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει. Σε αυτό το πλαίσιο προστέθηκε το απογραφικό δελτίο για τις 

διοικητικές υπηρεσίες, τις υποδοµές και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, µετά από 

πρόταση της διευρυµένης επιτροπής, και αποφασίστηκε από τη ΓΣ να συµπληρωθεί 

και από το διοικητικό προσωπικό. 

Από την άλλη, µια καταφανής αδυναµία της διαδικασίας αξιολόγησης, την 

οποία το Τµήµα δεν κατόρθωσε να αντιµετωπίσει επαρκώς, είναι η παράβλεψη του 

χρόνου και του κόπου που οι διδάσκοντες δαπανούν για την εκπλήρωση των 

διοικητικών τους καθηκόντων και τη συµµετοχή τους σε επιτροπές και συλλογικά 

όργανα· αυτή η έλλειψη είναι ίσως ενδεικτική και του πνεύµατος µε το οποίο 

διεξάγεται η αξιολόγηση στα ελληνικά πανεπιστήµια. Από τα πρότυπα έντυπα 

αξιολόγησης της Α∆ΙΠ απουσιάζουν ενότητες που αφορούν τη συµµετοχή των µελών 

∆ΕΠ σε ποικίλες επιτροπές και συλλογικά σώµατα που επιτελούν ακαδηµαϊκό έργο 

και αναπαράγουν τους θεσµούς, όπως, για παράδειγµα, στη Γενική Συνέλευση του 

Τµήµατος και στη Σύγκλητο ή την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Άλλο παράδειγµα αποτελεί η συµµετοχή µελών ∆ΕΠ σε εκλεκτορικά σώµατα σε 

πανεπιστηµιακά τµήµατα ανά την Ελλάδα· και αυτή αποτελεί ακαδηµαϊκό έργο και 

επίσης χρονοβόρο, ιδίως όταν το µέλος ∆ΕΠ συµµετέχει και στην τριµελή εισηγητική 

επιτροπή. Είναι έργο εξίσου ακαδηµαϊκό και υπεύθυνο, τουλάχιστον όσο και η 

συµµετοχή σε συντακτικές ή επιτροπές κρίσης επιστηµονικών περιοδικών· µπορεί 

µάλιστα να έχει πιο µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα για τους ακαδηµαϊκούς θεσµούς.  

Η τελική µορφή των απογραφικών δελτίων παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 10 

της παρούσας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. 

 

*** 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Τµήµα οδηγήθηκε στην εσωτερική 

αξιολόγηση εξαναγκασµένο κυρίως από την απόφαση του ΥΠΕΠΘ να θέσει ως όρο 

για τις ερευνητικές και µεταπτυχιακές δραστηριότητες των ακαδηµαϊκών τµηµάτων 
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την ένταξή τους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Τα περισσότερα µέλη του 

Τµήµατος δεν έχουν πειστεί ότι υπάρχουν σήµερα οι αναγκαίοι όροι και οι 

προϋποθέσεις για µια ουσιαστική αξιολόγηση. Για τους παραπάνω λόγους ορισµένοι 

συνάδελφοι δεν θέλησαν να συµπληρώσουν τα απογραφικά δελτία έργου και 

µαθηµάτων και έστειλαν στην επιτροπή µόνο τον κατάλογο των επιστηµονικών τους 

δηµοσιεύσεων για την τελευταία πενταετία. Επίσης, η απουσία εκπροσώπου 

φοιτητών από τις συναντήσεις της επιτροπής εµπόδισε να καταγραφούν στην έκθεση 

µε κάποια πληρότητα οι απόψεις των προπτυχιακών και των µεταπτυχιακών 

φοιτητών, που στο παρελθόν είχαν εκφραστεί στις σχετικές συζητήσεις στη ΓΣ του 

Τµήµατος. 

Η διαδικασία αξιολόγησης συνέπεσε επίσης µε µια περίοδο (η οποία 

συνεχίζεται ακόµη) κατά την οποία το Τµήµα έχασε ένα µέλος του γραµµατειακού 

στελεχικού του δυναµικού λόγω προαγωγής. Η αδυναµία της Πρυτανείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης να αντικαταστήσει το στέλεχος που αποχώρησε και να 

εξασφαλίσει έτσι το αναγκαίο δυναµικό για την ικανοποιητική λειτουργία της 

Γραµµατείας επιβάρυνε τόσο τα µέλη της επιτροπής όσο και τα µέλη της γραµµατείας 

και τα µέλη ΕΤΕΠ του Τµήµατος µε δυσβάσταχτο επιπλέον φόρτο εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης έδωσε τη 

δυνατότητα να αποτυπωθεί πιο παραστατικά από ό,τι µέχρι τώρα η δυναµική 

επιστηµονική φυσιογνωµία του Τµήµατος, τόσο από την άποψη της έρευνας και των 

δηµοσιεύσεων όσο και από εκείνη της διδασκαλίας, αλλά και η συνεπής εκπλήρωση 

εκ µέρους των µελών του των διοικητικών καθηκόντων τους (η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι άλλη µια πτυχή την οποία η προβλεπόµενη από την Α∆ΙΠ 

διαδικασία µάλλον υποτιµά). Επίσης συνέβαλε σε µια συνολικότερη καταγραφή και 

αποτίµηση των προβληµάτων και ελλείψεων στην λειτουργία του Τµήµατος, στις 

υποδοµές και στις υπηρεσίες που αυτό παρέχει, και οδήγησε σε γόνιµες σκέψεις ως 

προς τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του και την επίτευξη των 

στρατηγικών του στόχων. Τέλος, η ανάλυση των απογραφικών δελτίων και οι 

συζητήσεις για την έκθεση έδειξαν την κατεύθυνση για τις αλλαγές που πρέπει να 

γίνουν στη διαδικασία για την επόµενη εσωτερική αξιολόγηση. 
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Προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης 

Προκειµένου να µπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης στα 

επόµενα χρόνια, θα πρέπει να προβλεφθεί η συγκρότηση µιας σχετικής υπηρεσίας στο 

Πανεπιστήµιο, η οποία να λειτουργεί υποβοηθητικά προς τα Τµήµατα, µε ρόλο 

συµβουλευτικό και την έστω «εποχιακή» παροχή ειδικευµένου προσωπικού για τη 

βελτίωση ή την κατάρτιση ηλεκτρονικών προγραµµάτων καταγραφής των δεδοµένων 

που, κατά την Α∆ΙΠ, πρέπει να αξιολογηθούν, και τη στατιστική αποτίµησή τους. Τα 

προτεινόµενα απογραφικά δελτία της Α∆ΙΠ θα πρέπει να απλοποιηθούν και να 

διαφοροποιηθούν τουλάχιστον ως προς τις θετικές και τις θεωρητικές επιστήµες. 

Βασικό αίτηµα είναι επίσης η αξιολόγηση να µην αφορά µηχανιστικές προσεγγίσεις 

στη βάση τυποποιηµένων ερωτήσεων, οι οποίες, δίνοντας έµφαση στα ποσοτικά 

δεδοµένα και συγκεκριµένες ταξινοµικές κατηγορίες, υποβιβάζουν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του κάθε Τµήµατος 

και ωθούν τις ακαδηµαϊκές µονάδες µονοσήµαντα στην επιδίωξη της ικανοποίησης 

τυποποιηµένων κριτηρίων. 

Κυρίως πρέπει όµως να δοθεί µακροπρόθεσµα η δυνατότητα στα ίδια τα 

δηµόσια Πανεπιστήµια, τις Σχολές και τα Τµήµατά τους µέσω της αξιολόγησης να 

βελτιωθούν και να προβούν σε αλλαγές µόνα τους βάσει διεθνώς αποδεκτών αρχών 

ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, χωρίς την ασφυκτική εξάρτηση από το ΥΠΕΠΘ και την 

εκάστοτε πολιτική που αυτό ακολουθεί. Μόνον έτσι θα γίνει η αξιολόγηση 

ουσιαστικό κοµµάτι των ελληνικών δηµόσιων Πανεπιστηµίων και µια διαδικασία 

αποδεκτή από το σύνολο των απασχολούµενων σε αυτά. 
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2. Παρουσίαση του Τµήµατος 

 
Γεωγραφική θέση του Τµήµατος 

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει την έδρα του στο Ρέθυµνο, µια 

παραθαλάσσια, αρκετά ζωντανή (κυρίως λόγω της παρουσίας των φοιτητών) 

επαρχιακή πόλη περίπου 30.000 κατοίκων, στο νοµό Ρεθύµνης. Το Τµήµα ανήκει στη 

Φιλοσοφική Σχολή, στην οποία ανήκουν επίσης άλλα δύο τµήµατα, το Τµήµα 

Φιλολογίας και το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Τα κτήρια του 

Τµήµατος, όπως όλων των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, 

βρίσκονται στην πανεπιστηµιούπολη του Γάλλου, τρία χιλιόµετρα δυτικά της πόλης 

του Ρεθύµνου. Η πανεπιστηµιούπολη, µε την κεντρική βιβλιοθήκη, το εστιατόριο και 

τις άλλες υπηρεσίες συγκεντρωµένες σε ένα χώρο, δηµιουργεί µια εστία που 

καταρχήν θα µπορούσε να λειτουργεί θετικά για τη συγκέντρωση των διδακτικών 

λειτουργιών. Όµως η πανεπιστηµιούπολη έχει σοβαρά κτηριακά προβλήµατα. Ιδίως 

τα κτήρια γραφείων των Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής είναι σε µεγάλο βαθµό 

ακατάλληλα, χωρίς πρόβλεψη για την πρόσβαση σε άτοµα µε αναπηρία, µε 

σχεδιασµό που τα κάνει ευάλωτα στις καιρικές συνθήκες και χωρίς συστηµατική 

συντήρηση.1 Επιπλέον, ο χώρος της πανεπιστηµιούπολης δεν φυλάσσεται ούτε 

φωτίζεται επαρκώς, µε αποτέλεσµα η νυχτερινή κυκλοφορία, ιδίως το χειµώνα, να 

είναι προβληµατική. Τέλος, η λεωφορειακή σύνδεση της πανεπιστηµιούπολης µε την 

πόλη του Ρεθύµνου είναι αραιή και σταµατάει σχετικά νωρίς τις βραδινές ώρες, µε 

συνέπεια να δυσχεραίνονται βραδινές εκδηλώσεις στο χώρο, όπως διαλέξεις, 

προβολές, κ.ά. Το πρόβληµα της συχνότητας των δροµολογίων εντείνεται κατά τις 

περιόδους κατά τις οποίες δεν διεξάγονται µαθήµατα, ενώ και το εισιτήριο του 

λεωφορείου είναι αρκετά ακριβό. 

Η πόλη του Ρεθύµνου αντιµετώπισε µε ενθουσιασµό την ίδρυση του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και το στήριξε στα πρώτα του βήµατα. ∆ιαθέτει φορείς, όπως, 

για παράδειγµα, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, µε τους οποίους το Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας συνεργάζεται ικανοποιητικά. Ωστόσο η πόλη παρουσιάζει σοβαρές 

ανεπάρκειες για τη στήριξη ενός πανεπιστηµιακού τµήµατος: είναι εξαιρετικά ακριβή 

για τη στέγαση φοιτητών και διδασκόντων -απαραίτητη, καθώς οι προσφερόµενες 

                                                 
1 Τα ζητήµατα αυτά θίγονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8 της παρούσας έκθεσης 

(∆ιοικητικές Υπηρεσίες και Υποδοµές). 
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θέσεις στις εστίες του Πανεπιστηµίου είναι ανεπαρκείς (π.χ. οι θέσεις της φοιτητικής 

εστίας δεν ξεπερνούν τις 170 για περίπου 6.000 φοιτητές), ενώ οι υποδοµές που 

διαθέτει και οι υπηρεσίες που προσφέρει δεν είναι ικανοποιητικές, ιδίως σε ό,τι 

αφορά ζητήµατα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Επίσης, µολονότι η πόλη 

διαθέτει µια πολύ καλή δηµόσια βιβλιοθήκη, παράρτηµα των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους και Αρχαιολογικό Μουσείο, αυτά δεν είναι, παρά την εκ µέρους τους καλή 

διάθεση, επαρκή για να υποστηρίξουν ένα εύρος µαθηµάτων αρχαιολογίας, ιστορίας 

τέχνης και ιστορίας, ούτε και την έρευνα των διδασκόντων και των διδασκοµένων, 

ενώ παράλληλα η πόλη βρίσκεται µακριά από τα αντίστοιχα ιδρύµατα της 

ηπειρωτικής Ελλάδας. Εµφανής είναι εξάλλου η έλλειψη επαρκούς αριθµού και 

σταθερού ρυθµού πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ στην πόλη δεν υπάρχει ούτε 

ένα εξειδικευµένο ακαδηµαϊκό βιβλιοπωλείο. Τέλος, η πόλη και ο νοµός Ρεθύµνου 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εγκληµατικότητας, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει µε 

εγκλήµατα βίας. 

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι η σύνδεση της πόλης του Ρεθύµνου µε 

την ηπειρωτική χώρα. Το Ρέθυµνο δε διαθέτει αεροδρόµιο, ενώ από το 2007 δε 

διαθέτει ούτε σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση µε τον Πειραιά. Κατά συνέπεια όλες οι 

µετακινήσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται µέσω Ηρακλείου και Χανίων. Αυτή η 

κατάσταση δηµιουργεί, µεταξύ άλλων, µεγάλες δυσχέρειες τόσο στις αναγκαίες 

µετακινήσεις των µελών ∆ΕΠ, όσο και στις προσκλήσεις συναδέλφων για διαλέξεις, 

µαθήµατα, συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωµάτων, συνέδρια κλπ., αφού αυτοί πρέπει, 

πλην της πτήσης, να µετακινηθούν µε λεωφορείο ΚΤΕΛ προς και από το Ρέθυµνο 

(όταν οι διδάσκοντες του Τµήµατος δεν χρησιµοποιούν τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα 

για να τους µεταφέρουν από και προς τα αεροδρόµια), καθώς η µετακίνηση µε ταξί 

στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορεύεται από το νόµο για λόγους κόστους. 

Παρά τις προσπάθειες και των δύο πλευρών, το Πανεπιστήµιο εξακολουθεί να 

είναι σχετικά αποκοµµένο από την πόλη και οι διδάσκοντες, ιδίως στα αντικείµενα 

του Τµήµατος, χρειάζονται να υποστηρίζουν την ερευνητική τους δραστηριότητα µε 

συχνές αποστολές µακριά από την πόλη. Η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και 

αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ µερίδας τουλάχιστον της πόλης, όπως αυτή 

εκφράζεται από τους αυτοδιοικητικούς θεσµούς της, και του Πανεπιστηµίου 

αντικατοπτρίζεται και σε άλλα ζητήµατα. Για παράδειγµα, επανειληµµένως στο 

πρόσφατο παρελθόν η πόλη έχει αντιµετωπίσει την πανεπιστηµιούπολη του Ρεθύµνου 

ως έναν ακάλυπτο χώρο κατάλληλο για παραχώρηση προς οικοδόµηση οποιασδήποτε 
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εγκατάστασης η πόλη κρίνει απαραίτητη για τους κατοίκους της, χωρίς να 

αντιλαµβάνεται πως µε αυτή τη στάση υπονοµεύει τη µεσοµακροπρόθεσµη 

αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Το Τµήµα διαθέτει ένα κτήριο στην παλιά πόλη του Ρεθύµνου, το «Σπίτι του 

Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης», το οποίο στεγάζει το εργαστήριο 

συντήρησης ανασκαφικών ευρηµάτων και στο οποίο επίσης γίνονται αρκετές 

διαλέξεις. Με καλύτερη συντήρηση και αξιοποίηση των χώρων του, το «Σπίτι του 

Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης» θα µπορούσε να συµβάλει πιο 

ουσιαστικά στη σύνδεση των δραστηριοτήτων του Τµήµατος µε την πόλη του 

Ρεθύµνου. 

 

*** 

 

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει την έδρα του στο Ρέθυµνο, αλλά τα Τµήµατά του 

µοιράζονται µεταξύ των πόλεων του Ρεθύµνου και του Ηρακλείου. Κατά την 

εκτίµηση των διδασκόντων του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η χωρική 

διάσπαση σε δύο πόλεις ενός ενιαίου οργανισµού, όπως θα έπρεπε να είναι το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία 

του. 

Πρώτον, προκαλεί σπατάλη δυνάµεων και πόρων, καθώς οι διοικητικές 

υπηρεσίες υποχρεώνονται να διατηρούν «διπλά» γραφεία, ένα στο Ρέθυµνο και ένα 

στο Ηράκλειο. Μάλιστα, ενώ η έδρα του Πανεπιστηµίου επισήµως βρίσκεται στο 

Ρέθυµνο, όπως ήδη αναφέρθηκε, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του 

Ηρακλείου είναι πολύ πιο καλά στελεχωµένες, ενώ στο Ρέθυµνο παρουσιάζεται 

σοβαρό πρόβληµα έλλειψης προσωπικού, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στο Τµήµα 

µε τη µη αντικατάσταση επί µήνες της υπαλλήλου της Γραµµατείας που 

µετακινήθηκε λόγω προαγωγής. Επιπλέον, η παρουσία των µελών της πρυτανικής 

αρχής στο Ρέθυµνο δεν είναι τακτική, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση στη 

διεκπεραίωση πολλών διοικητικών πράξεων και γενικότερα τη σοβαρή αρρυθµία της 

λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών. 

∆εύτερον, η απόσταση εντείνει τις διαφορές νοοτροπίας ανάµεσα στα Τµήµατα 

που έχουν την έδρα τους στο Ρέθυµνο και σε εκείνα που εδρεύουν στο Ηράκλειο και 

δηµιουργεί ανταγωνισµό στη βάση γεωγραφικών κριτηρίων ως προς το ποια 

πανεπιστηµιούπολη έχει πιο επείγουσες ή πιο καλά καλυµµένες ανάγκες (π.χ., σε 
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κτήρια ή προσωπικό). Εξάλλου, η απόσταση δυσχεραίνει τη γνωριµία και την 

επικοινωνία των µελών του Πανεπιστηµίου, διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικού 

προσωπικού· έτσι, δεν µπορεί, για παράδειγµα, να αναπτυχθεί κοινή ακαδηµαϊκή 

πολιτική ούτε να γίνονται συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για γενικά 

εκπαιδευτικά και άλλα θέµατα. ∆ύσκολη είναι, τέλος, η συστηµατική 

παρακολούθηση ακαδηµαϊκών, κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών και 

άλλων δραστηριοτήτων που διεξάγονται στη µια ή στην άλλη πόλη από το σύνολο 

των µελών του Πανεπιστηµίου, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται ακαδηµαϊκές 

κοινότητες δύο ταχυτήτων. 

 

Κύρια ζητήµατα: 

• Είναι επιθυµητή η ουσιαστικότερη επικοινωνία µεταξύ των φορέων της πόλης 
του Ρεθύµνου και του Πανεπιστηµίου. 

• Σοβαρό πρόβληµα στη σύνδεση του Ρεθύµνου µε την ηπειρωτική χώρα. 

• Ανεπαρκείς οι υποδοµές και οι υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη του 
Ρεθύµνου. 

• Σοβαρά κτηριακά προβλήµατα στην Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου και 
δυσχέρειες στη λεωφορειακή της σύνδεση µε την πόλη. 

• Η διάσπαση του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε δύο πόλεις συνεπάγεται 
προβλήµατα επικοινωνίας, σπατάλη δυνάµεων και πόρων, δυσλειτουργίες και 
εντέλει τη διαµόρφωση ακαδηµαϊκών κοινοτήτων δύο ταχυτήτων 

 

Ιστορικό και φυσιογνωµία του Τµήµατος 

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί 

ως αυτόνοµο Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984 

(ΦΕΚ 48/15-4-1983) και είναι το τέταρτο κατά σειρά στα ελληνικά πανεπιστήµια. 

Από την ίδρυσή του χωρίζεται σε τέσσερις τοµείς: στον Τοµέα Αρχαίας και 

Μεσαιωνικής Ιστορίας, στον Τοµέα Νεότερης Ιστορίας, στον Τοµέα Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Τέχνης και στον Τοµέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. 

Στη διδασκαλία δύο υπήρξαν οι σηµαντικές καινοτοµίες που εισήγαγε το 

πρόγραµµα του Τµήµατος στα ελληνικά πανεπιστηµιακά πράγµατα: Αφενός η 

θέσπιση όλων των µαθηµάτων ως υποχρεωτικών κατ’ επιλογή και η υποχρέωση των 

διδασκόντων να µην επαναλαµβάνουν ένα θέµα που δίδαξαν πριν από την πάροδο 

τριών ετών, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό στους φοιτητές µεγάλη ποικιλία 
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θεµάτων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών παρά το σχετικά µικρό -συγκρίνοντας 

ιδίως µε τα κεντρικά ελληνικά πανεπιστήµια- αριθµό όσων διδάσκουν σε αυτό. 

Αφετέρου η εισαγωγή του θεσµού των σεµιναρίων, τα οποία προορίζονται για έναν 

µικρό αριθµό φοιτητών (15-20) και ως βασικό στόχο έχουν την εξοικείωση των 

φοιτητών µε τις αρχές της επιστηµονικής έρευνας, τη διαδικασία επιλογής 

βιβλιογραφίας, τη σύνθεση µε βάση ένα επιστηµονικό ερώτηµα και εν γένει την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Αξίζει επίσης να επισηµανθεί ότι ο Τοµέας Ανατολικών και Αφρικανικών 

Σπουδών είναι ο παλαιότερος αντίστοιχος ανεξάρτητος Τοµέας σε ελληνικό 

Πανεπιστήµιο, γεγονός που δηλώνει την εξαρχής διάθεση του Τµήµατος να µην 

περιοριστεί σε µια ελληνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας. Η διάθεση αυτή 

ενισχύθηκε στην πορεία µε την έµφαση που έδωσε το Τµήµα στην ευρωπαϊκή 

µεσαιωνική ιστορία, ένα γνωστικό αντικείµενο που θεραπεύουν δύο µέλη ∆ΕΠ, 

γεγονός επίσης µοναδικό στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Η ίδια διάθεση αντανακλάται 

εξάλλου στο γεγονός ότι η ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων και τα 

προσφερόµενα µαθήµατα των περισσότερων γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος 

δεν περιορίζονται σε θέµατα ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας ή ιστορίας και 

αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου. 

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε το Τµήµα και στις µεταπτυχιακές σπουδές. Από το 1993 

και µέχρι το 1998 οργανώθηκαν και λειτουργούν έκτοτε µε υπουργικές αποφάσεις 

πέντε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, τα οποία αντανακλούν την ποικιλία 

των κλάδων που αντιπροσωπεύονται στο Τµήµα, αλλά και τις διατµηµατικές και 

διεπιστηµονικές του συνεργασίες (βλ. εκτενέστερα παρακάτω). Ωστόσο άτυπα 

λειτουργούσαν Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών ήδη από το 1991-92 στην 

Κλασική Αρχαιολογία, στη Νεότερη Ιστορία και στην Ιστορία της Τέχνης, ενώ 

διδάσκοντες του Τµήµατος λειτουργούσαν από το 1988 µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

επιµόρφωσης και εξειδίκευσης στην Τουρκολογία στο Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών, το οποίο υπάγεται στο Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το 1993 

θεσπίστηκαν µε υπουργική απόφαση τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών στην 

Ιστορία της Τέχνης, στην Τουρκολογία -τα πρώτα στα συγκεκριµένα αντικείµενα σε 

ελληνικό Πανεπιστήµιο-, στη Νεότερη Ιστορία και στην Κλασική Αρχαιολογία (το 

Πρόγραµµα στην Τουρκολογία σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας). Το 1996 και το 1997 το 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Κλασικής Αρχαιολογίας διευρύνθηκε 
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αρχικά µε την ενσωµάτωση της Αρχαίας Ιστορίας και στη συνέχεια της Προϊστορικής 

Αρχαιολογίας και από το 1997 λειτουργεί οριστικά υπό τον τίτλο «Ο Αρχαίος 

Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία» και καλύπτει τους τρεις αυτούς 

επιστηµονικούς κλάδους. Επίσης από το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998 το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Ιστορία» εντάχθηκε σε πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ και λειτουργεί ως διατµηµατικό 

πρόγραµµα µε το Τµήµα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η διατµηµατική συνεργασία συνεχίστηκε και µετά τη λήξη 

των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ. Τέλος, το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 θεσπίστηκε 

µέσω των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 

«Βυζαντινές Σπουδές», το οποίο οργανώθηκε από τα Τµήµατα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, Φιλολογίας και Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία 

µε το Πολυτεχνείο Κρήτης και το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί µε κάποιες 

διαφοροποιήσεις και µετά την κατάργηση των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ. Το 

πρόγραµµα καλύπτει τη Βυζαντινή Ιστορία, τη ∆υτική Μεσαιωνική Ιστορία, τη 

Βυζαντινή Αρχαιολογία και την Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης, καθώς και τη 

Βυζαντινή Φιλολογία 

Στο πλαίσιο του θεσµού των ΕΠΕΑΕΚ λειτούργησαν επίσης: 

- Ένα διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου κύκλου σε 

συνεργασία µε το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

(«Προηγµένες µέθοδοι και συστήµατα πληροφοριών στην Αρχαιολογία: έρευνα και 

διαχείριση των υλικών καταλοίπων των πολιτισµών του Αιγαίου») (ακαδηµαϊκά έτη 

2001-2002 έως 2003-2004 [παράταση προθεσµίας κατάθεσης διπλωµατικών 

εργασιών των φοιτητών έως 30/9/2005]· ΦΕΚ 186/19-2-2003, συντονισµός: Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας). 

- Ένα προπτυχιακό διεπιστηµονικό πρόγραµµα στην Αρχαιολογία 

(«Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στις σύγχρονες εφαρµογές προσέγγισης των 

τεχνέργων και οικοδεδοµένων») (1999-2000, συντονισµός: Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας). 

- Ένα προπτυχιακό διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Κοινωνιολογίας και το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης («Το φύλο στις κοινωνικές επιστήµες») (2002-2008, 

συντονισµός: Τµήµα Κοινωνιολογίας). 
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Σηµαντική θέση στην ιστορία και τη δραστηριότητα του Τµήµατος κατέχουν 

τέλος οι αρχαιολογικές έρευνες που αυτό συντονίζει, από τις οποίες η παλαιότερη και 

µεγαλύτερη είναι η ανασκαφή στο χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας (από το 1985). 

Ανασκαφές ή/και επιφανειακές έρευνες πεδίου διεξάγονται επίσης στη νήσο Γαύδο 

(από το 1992/93), στο όρος Βρύσινα (από το 2004) και στη νήσο Θηρασία (από το 

2007) (περισσότερα βλ. παρακάτω). 

 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, το Τµήµα απαρτιζόταν από 27 µέλη ∆ΕΠ 

(βλ. την ενότητα «Τοµείς» παρακάτω για παρουσίασή τους κατά Τοµέα, καθώς και 

τον πίνακα 1 για στατιστικά στοιχεία και σχετικές παρατηρήσεις). Κατά το ίδιο 

ακαδηµαϊκό έτος, στο Τµήµα ήταν εγγεγραµµένοι 890 προπτυχιακοί φοιτητές, 274 

µεταπτυχιακοί φοιτητές α΄ κύκλου και 95 υποψήφιοι διδάκτορες (βλ. τον πίνακα 2 

της παρούσας έκθεσης για την εξέλιξη του αριθµού των εγγεγραµµένων φοιτητών του 

Τµήµατος, καθώς και τους πίνακες 3-7 για άλλα συναφή στοιχεία). 

 

Οµότιµοι Καθηγητές και Επίτιµοι ∆ιδάκτορες του Τµήµατος 

Οµότιµοι Καθηγητές 

Άννα Αβραµέα, Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας (25/10/2002) † 

Νικόλας Φαράκλας, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (10/6/2005) 

Νίκος Χατζηνικολάου, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης (10/3/2006) 

 

Επίτιµοι ∆ιδάκτορες 

Νικόλαος Πλάτων, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

(21/5/1986) † 

Φίλιππος Ηλιού, Ιστορικός (25/10/1994) † 

Jean-Pierre Vernant, Καθηγητής Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας, Collège de France 

(23/9/2002) † 

Henri van Effenterre, Καθηγητής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Paris I, Σορβόννη 

(25/9/2002) † 
(στην παρένθεση, η ηµεροµηνία ανακήρυξης) 
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Σκοπός, στόχοι και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος 

Σύµφωνα µε το ιδρυτικό του ΦΕΚ (ΦΕΚ 48/15-4-1983), το Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας έχει σκοπό τη διδασκαλία και την έρευνα στο παρελθόν των 

ανθρωπίνων κοινωνιών µε τις µεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Η έµφαση 

δίνεται στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, αντικείµενο όµως της 

διδασκαλίας και της έρευνας είναι επίσης η ιστορία των άλλων ευρωπαϊκών 

κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών µε τις θεωρητικές και 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστηµονικούς χώρους της ιστορίας και της 

αρχαιολογίας, µε στόχο την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. 

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος δοµείται µε µαθήµατα κατ’ επιλογή 

υποχρεωτικά, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του τη δυνατότητα να 

έχουν πολλαπλές επιλογές από ένα ευρύ φάσµα µαθηµάτων, µέσα στα όρια που 

επιβάλλει το γεγονός ότι το πτυχίο αποτελεί και επαγγελµατικό τίτλο. Η διδασκαλία 

και η έρευνα στο Τµήµα γίνεται µέσα από πολλαπλές θεµατικές, θεωρητικές και 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Οι τρεις κατευθύνσεις του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος (Αρχαία και 

Μεσαιωνική Ιστορία – Α1, Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων – Α2 και Αρχαιολογία και 

Ιστορία της Τέχνης – Β) έχουν στόχο να προσφέρουν στους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες ειδίκευση στους επιστηµονικούς χώρους της ιστορίας της αρχαιότητας και 

του µεσαίωνα, της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και της αρχαιολογίας και 

ιστορίας της τέχνης αντίστοιχα. Σε συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα της Φιλοσοφικής 

Σχολής, το πρόγραµµα σπουδών προβλέπει τη δυνατότητα να προετοιµαστούν οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες για επαγγελµατική σταδιοδροµία στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Συγχρόνως, µέσα από τις συνεργασίες του µε συγγενή τµήµατα στο 

πλαίσιο προγραµµάτων ευρωπαϊκών ανταλλαγών, το Τµήµα προσφέρει στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριές του τη δυνατότητα να µετακινηθούν για ένα εξάµηνο σε 

κάποιο άλλο πανεπιστήµιο της Ευρώπης. 

Το Τµήµα πραγµατοποιεί αρχαιολογικές έρευνες που καλύπτουν όλο το φάσµα 

της προϊστορίας και των ιστορικών χρόνων στον ελλαδικό χώρο. Οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες του Τµήµατος που ειδικεύονται στην Αρχαιολογία εκπαιδεύονται στις 

µεθόδους της µε τη συµµετοχή τους στις εξής ανασκαφές: 

• Αρχαία Ελεύθερνα (από το 1985 µέχρι σήµερα). 
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• Νήσος Γαύδος (επιφανειακή έρευνα από το 1992 ως το 2000, ανασκαφή από 

το 2003 µέχρι σήµερα). 

• Μινωικό ιερό κορυφής του Βρύσινα (µελέτη υλικού ανασκαφής Κ. ∆αβάρα 

[1973] από το 1999, ανασκαφή από το 2004 µέχρι σήµερα). 

• Θηρασία (από το 2007 µέχρι σήµερα). 

Περισσότεροι από εκατό φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται κάθε χρόνο 

στις παραπάνω ανασκαφές, από µία εβδοµάδα έως ένα µήνα, καθώς και στη µελέτη 

των αρχαιολογικών ευρηµάτων που προκύπτουν. Οι ανασκαφές αυτές αποτελούν 

αξιόλογα ερευνητικά επιτεύγµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε θετικές επιπτώσεις 

στην πνευµατική και οικονοµική ζωή του τόπου και διεθνή απήχηση. Εξαιτίας της 

θετικής εµπειρίας από αυτές τις δραστηριότητες, το Τµήµα αποφάσισε να τις 

αναβαθµίσει θεσµικά εντάσσοντάς τες ως υποχρεωτική δραστηριότητα στο 

πρόγραµµα σπουδών µε στόχο να επιτρέψει σε ακόµα µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών 

από ό,τι µέχρι σήµερα να επωφεληθούν από τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 

που συνδέεται µε τις ανασκαφές. Εκτός από τις ανασκαφές, φοιτητές συµµετέχουν 

επίσης σε αρχαιολογικές αποστολές και άλλες αρχαιολογικές έρευνες πεδίου. 

 

Συµµετοχή φοιτητών σε ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες (2002-2009) 
 
Αρχαία Ελεύθερνα – Νεκρόπολη Ορθής Πέτρας. 
          30 φοιτητές περίπου (3-5 αλλοδαποί), κάθε Ιούλιο, 30-40 µέρες. 
          Υπεύθυνος: Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης. 
Αρχαία Ελεύθερνα, Τοµέας ΙΙ. 
          25 περίπου φοιτητές, κάθε καλοκαίρι, για 2 έως 4 εβδοµάδες. 
          Υπεύθυνος: Καθηγητής Θανάσης Καλπαξής. 
Γαύδος. 
         30 φοιτητές περίπου κάθε καλοκαίρι, 12-15 µέρες. 
         Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Κόπακα. 
Βρύσινας. 
        30 φοιτητές περίπου, µία εβδοµάδα το χρόνο. 
        Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ίρις Τζαχίλη. 
Θηρασία. 
        8 φοιτητές, δύο εβδοµάδες κάθε χρόνο. 
        Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ίρις Τζαχίλη. 
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Συµµετοχή φοιτητών σε µελέτη υλικού (2002-2009) 
 
2002/3 – 2008 
Εκπαιδευτικές αποστολές στο Αιγαίο, την Κύπρο, τη Μ. Ασία, την Ανατολική 

Μεσόγειο (Συρία, Λίβανο κτλ.) στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Πλόες», 2-3 
µεταπτυχιακοί φοιτητές, διάρκεια 10-30 µέρες. 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης. 
2006 και 2007 
Στρωµατογραφικό µουσείο Κνωσού, στο πλαίσιο του ερευνητικού 

προγράµµατος του «Κατσαµπά», 7 φοιτητές, διάρκεια 3 εβδοµάδες. 
Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νένα Γαλανίδου. 
2006 και 2007 
Ερευνητικό πρόγραµµα της «Προϊστορικής κατοίκησης της λεκάνης της Λίµνης 

της Καστοριάς», 2 φοιτητές, διάρκεια 15 µέρες. 
Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νένα Γαλανίδου. 
2008 – 2009 
Ερευνητικό πρόγραµµα της µελέτης της «Προϊστορικής κατοίκησης της 

λεκάνης του Ποταµού Αχέροντα στη Θεσπρωτία», 3 µεταπτυχιακοί φοιτητές, 
διάρκεια 4 εβδοµάδες. 

Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νένα Γαλανίδου. 
1993 – 2009 
Μελέτη αρχαιολογικού υλικού από την επιφανειακή και την ανασκαφική 

έρευνα στη Γαύδο· Ρέθυµνο, Σπίτι του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
7-15 φοιτητές, διάρκεια 7-10 µέρες. 

Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Κόπακα. 
2004 – 2009 
Μελέτη αρχαιολογικού υλικού από την επιφανειακή και την ανασκαφική 

έρευνα στο Βρύσινα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου, 15 φοιτητές καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. 

Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ίρις Τζαχίλη. 
 

 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ειδικεύονται στην Ιστορία 

οργανώνονται κάθε χρόνο επιτόπιες αποστολές ώστε να ασκηθούν στην ταξινόµηση 

αρχείων. Περίπου είκοσι προπτυχιακοί και σαράντα πέντε µεταπτυχιακοί φοιτητές και 

φοιτήτριες εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στην ταξινόµηση αρχείων στις αποστολές 

αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Αποστολές του Τοµέα Νεότερης Ιστορίας 
για ταξινοµήσεις ιστορικών αρχείων, 2004-2009 

(Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λούκος) 
 

 
Αµοργός: 
2004-2009: 16-30 Αυγούστου, 12 µεταπτυχιακοί φοιτητές. 
2004-2007: ∆ηµοτικό αρχείο Αµοργού (19ος-20ός αι.). 
2008: ∆ηµοτικό αρχείο Αιγιάλης (19ος-20ός αι.). 
2009: ∆ηµοτικό αρχείο Αιγιάλης, αρχείο Ειρηνοδικείου Αµοργού. 
 
Αίγιο: 
2005: 10 µέρες Ιουλίου, 12 περίπου µεταπτυχιακοί φοιτητές. 

∆ηµοτικό αρχείο Αιγίου (20ός αι.). 
Συγκέντρωση αρχειακού υλικού από εργοστάσιο χαρτοποιίας Αιγίου. 

 
Βίλια: 
2006-2009: 20-30 Ιουλίου (10 µεταπτυχιακοί φοιτητές· το 2008 και ένας 

προπτυχιακός). 
∆ηµοτικό αρχείο Βιλίων (20ός αι.). 
Ειρηνοδικείο Βιλίων (19ος-20ός αι.). 

Σύµη: 
2006-2009: 1-12 Σεπτεµβρίου, 12 περίπου µεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Αρχείο ∆ηµογεροντίας-∆ήµου Σύµης (τέλη 18ου-20ός αι.). 

 
Σύρος: 
Ερµούπολη: 
2004-2009: 1-15 Αυγούστου, 20 περίπου προπτυχιακοί φοιτητές. 
2004-2006: ποικίλα αρχεία: 

ΠΙΚΠΑ, Νοσοκοµείο, Υγεία-Πρόνοια, Λιµεναρχείο, ∆ηµοτική Μουσική, 
Ορφανοτροφείο Θηλέων, Ερυθρός Σταυρός, Νοµαρχία Κυκλάδων, 
∆ικηγόρος Βάγιας, Οµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών Κυκλάδων 
(20ός αιώνας όλα). 

2007-2009: Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων (µεταπολεµική περίοδος). 
Άνω Σύρος: 
2009: ∆ηµοτικό αρχείο, 21 Ιουλίου-2 Αυγούστου, 12 µεταπτυχιακοί φοιτητές. 
 

 

Το Τµήµα διενεργεί επίσης σε ετήσια βάση επιτόπιες ασκήσεις των φοιτητών 

σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, µνηµεία και πινακοθήκες της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Περισσότεροι από τριάντα προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν κάθε 

χρόνο στις επιτόπιες αυτές ασκήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί. 
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Επιτόπιες ασκήσεις του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 2004-2009
2004: 1-8 Ιουλίου, Βιέννη, 30 φοιτητές. 

∆ιδάσκοντες συνοδοί: Νίκος Χατζηνικολάου και Ευγένιος Ματθιόπουλος. 
Συµµετείχαν και ορισµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στην 
Ιστορία της Τέχνης, χάρη σε έκτακτη επιδότηση της Πρυτανείας. 

2004: 1-5 Ιουλίου, ανατολική Κρήτη, 20 φοιτητές. 
∆ιδάσκουσα συνοδός: Κατερίνα Κόπακα. 

2005: 28 Ιουνίου-4 Ιουλίου, Αθήνα, 38 φοιτητές. 
∆ιδάσκοντες συνοδοί: Βασιλική Φωσκόλου και Ευγένιος Ματθιόπουλος. 

2006: 1-7 Ιουνίου 2007, Ρώµη, 32 προπτυχιακοί φοιτητές και 2 µεταπτυχιακοί 
φοιτητές του ΠΜΣ στην Ιστορία της Τέχνης. 
∆ιδάσκοντες συνοδοί: Παυλίνα Καραναστάση και Παναγιώτης Ιωάννου. 

2008, 22-30 Ιουνίου, Θράκη, 30 προπτυχιακοί φοιτητές. 
∆ιδάσκοντες συνοδοί: ∆ηµήτρης Κυρίτσης και Όλγα Γκράτζιου. 
Συµµετείχαν και 3 µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στις Βυζαντινές 
Σπουδές µε συνοδό την Τόνια Κιουσοπούλου, καθώς και 1 µεταπτυχιακός 
φοιτητής του ΠΜΣ «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος». 

2009: 23-29 Μαρτίου 2009, Παρίσι, 30 προπτυχιακοί φοιτητές και 10 
µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στην Ιστορία της Τέχνης. 
∆ιδάσκοντες συνοδοί: Παναγιώτα Κορνέζου και Ευγένιος Ματθιόπουλος. 
 

 

Τέλος, το Τµήµα οργανώνει κάθε χρόνο την Επιστηµονική Συνάντηση του 

Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΣΤΙΑ). Η ΕΣΤΙΑ καθιερώθηκε µε 

πρωτοβουλία της Στέλλας Παπαδάκη-Όκλαντ, καθηγήτριας Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας, όταν ήταν Πρόεδρος του Τµήµατος το 1996. Πραγµατοποιείται κάθε 

χρόνο την άνοιξη µε συµµετοχή διδασκόντων, µεταπτυχιακών και προπτυχιακών 

φοιτητών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι διδάσκοντες του Τµήµατος έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν την προσωπική τους έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη 

και προβληµατισµούς πάνω σε επιστηµονικά, εκπαιδευτικά και γενικότερα 

προβλήµατα που θα ήθελαν να µοιραστούν µε τους συναδέλφους τους, διδάσκοντες 

και φοιτητές. Το «κλίµα» της κοινότητας που δηµιουργείται σε αυτές τις συναντήσεις 

ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων και παρέχει πολλαπλά επιστηµονικά ερεθίσµατα 

στους συµµετέχοντες. ∆ίνει συγχρόνως την ευκαιρία στα µέλη του Τµήµατος να 

γνωριστούν καλύτερα έξω από την καθηµερινότητα του πανεπιστηµιακού χώρου. 

Παραδοσιακά στις συνεδρίες προεδρεύουν φοιτητές, ενώ τα βράδια δειπνούµε και 

διασκεδάζουµε όλοι µαζί. Το πρόγραµµα της ΕΣΤΙΑ συνήθως περιλαµβάνει µια 

εκπαιδευτική επίσκεψη ιστορικού ή αρχαιολογικού χώρου, γειτονικού µε τον τόπο 

πραγµατοποίησης της συνάντησης. 
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Οι τόποι και οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Επιστηµονικών Συναντήσεων των 

ετών 2004-2009 παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Επιστηµονικές Συναντήσεις του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΣΤΙΑ) 
2004-2009 

 
  9η ΕΣΤΙΑ Παλαιόχωρα 23-25 Απριλίου 2004 
10η ΕΣΤΙΑ Ζαρός 8-10 Απριλίου 2005 
11η ΕΣΤΙΑ Παλαιόκαστρο Σητείας 5-7 Μαΐου 2006 
12η ΕΣΤΙΑ Βώροι 11-13 Μαΐου 2007 
13η ΕΣΤΙΑ  Χανιά 11-13 Απριλίου 2008 
14η ΕΣΤΙΑ Πλακιάς 1-3 Μαΐου 2009 
 

 

Το Τµήµα προετοιµάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του για την 

επαγγελµατική ένταξή τους σε ένα ευρύ πεδίο εργασιακών επιλογών: διδασκαλία στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σταδιοδροµία στους επαγγελµατικούς χώρους ιστορικής 

και αρχαιολογικής έρευνας, σε ερευνητικά ιδρύµατα, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, 

σε µουσεία, σε πινακοθήκες και γενικότερα σε υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την 

ιστορία, τον πολιτισµό και την τέχνη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος επιτρέπουν 

στους αποφοίτους να διεκδικούν µε επιτυχία εργασία και σε ποικίλους άλλους τοµείς, 

όπου είναι απαραίτητη η αναλυτική ικανότητα, η συνθετική κριτική σκέψη και ο 

σωστός χειρισµός της γλώσσας. 

Το Τµήµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ερευνητική ειδίκευση σε µεταπτυχιακό 

επίπεδο. Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Τµήµατος έχουν τα ουσιαστικά και 

τυπικά εφόδια να ακολουθήσουν µεταπτυχιακές σπουδές. 

 

Εκτιµήσεις για τους στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος 

Στις επανειληµµένες συζητήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο Τµήµα για 

την αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών ουδέποτε αµφισβητήθηκαν οι στόχοι 

και οι σκοποί του Τµήµατος, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω. Αντίθετα, οι 

αλλαγές που έγιναν αποσκοπούν να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την ακόµη πιο αποτελεσµατική εκπλήρωσή τους. Και τούτο επειδή κοινή είναι η 

διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

που εγγράφονται στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
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εµφανίζουν όλο και µεγαλύτερα κενά σε στοιχειώδεις εγκύκλιες γνώσεις και 

ακαδηµαϊκές δεξιότητες. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος θεωρεί ότι τα αίτια 

για την εξέλιξη αυτή είναι πολλαπλά. Σε κάθε περίπτωση, το υψηλό επίπεδο των 

παρεχόµενων σπουδών πρέπει να διατηρηθεί, καθώς σε αυτό οφείλει το Τµήµα όσο 

και το Πανεπιστήµιο Κρήτης στο σύνολό του την καλή του φήµη και αυτό 

εξακολουθεί και προσελκύει υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκό προσωπικό. Ιδίως από τη 

στιγµή που το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων δεν επιτρέπει στο Τµήµα να έχει 

κανένα λόγο στην επιλογή των νέων φοιτητών και φοιτητριών που δέχεται, το Τµήµα 

θεωρεί πως θα ήταν λάθος να οδηγηθεί στην κατεύθυνση της µείωσης των υψηλών 

του απαιτήσεων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες λόγω των κενών και αδυναµιών 

που µεταφέρουν αυτοί από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Τµήµα µπορεί να ισχυριστεί πως η βελτίωση που παρουσιάζουν στις επιδόσεις τους 

οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στη διάρκεια των σπουδών τους δικαιώνει αυτή την 

αυστηρή στάση των διδασκόντων και διδασκουσών του Τµήµατος. 

Όλα τα µέλη του Τµήµατος, µέλη ∆ΕΠ, διδάσκοντες µε το π.δ. 407/80, µέλη 

ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ καθώς και µέλη της Γραµµατείας συµβάλλουν µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ώστε να µην υπάρχει απόκλιση ανάµεσα στους επίσηµα διατυπωµένους 

στόχους του Τµήµατος και σε αυτούς που το Τµήµα συνεχίζει να επιδιώκει. 

Εποµένως οι στόχοι που το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει 

επιτυγχάνονται σε µεγάλο βαθµό, µολονότι µε αυξανόµενες δυσκολίες, καθώς µέσα 

στα χρόνια λειτουργίας του έχουν ριζικά αλλάξει οι όροι διδασκαλίας. Ως 

ανασταλτικοί παράγοντες έχουν εντοπιστεί ενδεικτικά οι εξής: 

• Το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων, καθώς το βασικό κριτήριο επιλογής 

των υποψηφίων στις εισαγωγικές δεν είναι το επίπεδο του Τµήµατος, αλλά η 

χιλιοµετρική απόσταση από το σπίτι τους (γεγονός που δε θα αλλάξει όσο το 

ελληνικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αδυνατεί να χορηγεί στους 

φοιτητές υποτροφίες που θα συντελούν στη µείωση του κόστους διαβίωσης 

εκτός της οικογενειακής έδρας). Επιπλέον, το σύστηµα εξετάσεων, µε τον 

τρόπο που λειτουργεί, οδηγεί στο Τµήµα πολλούς φοιτητές που δεν είχαν ως 

πρώτη τους επιλογή να σπουδάσουν Ιστορία και Αρχαιολογία και δεν 

διαθέτουν ούτε την αναγκαία έφεση και συχνά ούτε την κατάλληλη εγκύκλια 

µόρφωση. Η πραγµατικότητα αυτή αφενός θέτει ως επιπλέον πρόκληση στους 

διδάσκοντες του Τµήµατος να τους πείσουν ότι το αντικείµενο που 

σπουδάζουν παρουσιάζει ενδιαφέρον και αφετέρου σε σηµαντικό βαθµό 
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ευθύνεται, µεταξύ άλλων, και για την εγκατάλειψη των σπουδών από έναν 

αριθµό φοιτητών. 

• Η ποιότητα της υποχρεωτικής και της λυκειακής εκπαίδευσης, επειδή δεν 

καλλιεργεί τις στοιχειωδώς απαραίτητες δεξιότητες για µια πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση: κατανόηση κειµένων, συνεκτική διατύπωση ιδεών, κριτική 

ανάγνωση και όχι αποστήθιση, διατύπωση γνώµης κτλ. Κατά συνέπεια, τα 

υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκά ερεθίσµατα που το Τµήµα αποσκοπεί να 

προσφέρει στους φοιτητές του συχνά δεν βρίσκουν ανταπόκριση ή δεν 

γίνονται κατανοητά από αυτούς. 

• Ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός εισακτέων που αυξάνεται ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια (το Τµήµα προτείνει παγίως 80 εισακτέους αλλά δέχεται 

πολύ περισσότερους: το 2007 150, το 2008 180 και το 2009 200) και 

ανατρέπει τη λειτουργική αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων (καθώς ο 

αριθµός των πρώτων µένει λίγο-πολύ σταθερός), ενώ επιδεινώνει τα 

προβλήµατα που δηµιουργούν οι ήδη ανεπαρκείς υποδοµές. 

• Η έλλειψη επαρκών και κατάλληλων υποδοµών (αίθουσες διδασκαλίας, 

γραφεία, εργαστήρια κτλ.). Το πρόβληµα µε τις αίθουσες διδασκαλίας 

αναµένεται να µειωθεί µε την έναρξη λειτουργίας των διδακτηρίων της 

Φιλοσοφικής Σχολής το Σεπτέµβριο του 2009. 

• Η ανεπαρκής γραµµατειακή υποστήριξη την ίδια στιγµή που 

πολλαπλασιάζεται ο φόρτος εργασίας στη γραµµατεία. 

• Το απαράδεκτα χαµηλό επίπεδο αµοιβών των µελών ∆ΕΠ, ιδίως σε σχέση µε 

τον φόρτο εργασίας που καλούνται να διεκπεραιώσουν, και οι εξίσου 

απαράδεκτες απολαβές και συνθήκες εργασίας των διδασκόντων µε το π.δ. 

407/80 (ιδίως σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση πληρωµών), το γραφειοκρατικό 

σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης των πανεπιστηµιακών κονδυλίων, οι 

δυσκολίες που προκαλεί η διάσπαση του Πανεπιστηµίου Κρήτης ανάµεσα σε 

δύο πόλεις, καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν στην πόλη του Ρεθύµνου. 

• Η ανισοβαρής ανάπτυξη ανάµεσα στις σχολές του Ηρακλείου και του 

Ρεθύµνου ως προς τη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό, την κτηριακή 

υποδοµή και τη φροντίδα εκ µέρους της κεντρικής διοίκησης του 

πανεπιστηµίου. 
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• Η ταύτιση για πολλούς φοιτητές των επαγγελµατικών προοπτικών τους ως 

αποφοίτων µε την επιτυχία στις εξετάσεις εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ (λόγω 

των συνεπειών της για το πώς αντιµετωπίζουν τις σπουδές τους στο Τµήµα 

καθαρά ως επαγγελµατικές σπουδές για την απόκτηση τυπικών προσόντων 

και όχι ως ακαδηµαϊκές). 

• Η συστηµατική υποβάθµιση των περιφερειακών πανεπιστηµίων από τη µεριά 

της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, αλλά και το χαµηλό ύψος, που συνεχώς 

µειώνεται, των δαπανών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

∆ιοίκηση και λειτουργία του Τµήµατος 

Το Τµήµα διοικείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου. Ο Πρόεδρος έχει 

σηµαντικές διοικητικές ευθύνες, όπως την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του 

Τµήµατος και την εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ). Ο 

Αναπληρωτής Πρόεδρος τον συνδράµει στο έργο του. Η ΓΣ συνέρχεται µια φορά το 

µήνα ή ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010 πρόεδρος του Τµήµατος είναι 

η καθηγήτρια Έφη Αβδελά και αναπληρώτρια πρόεδρος η καθηγήτρια Όλγα 

Γκράτζιου. 

Κυρίαρχο όργανο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Τµήµατος είναι η Γενική 

Συνέλευση (ΓΣ) των µελών του, η οποία συνεδριάζει µε ειδική σύνθεση (ΓΣΕΣ) στις 

περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος. Λόγω του αριθµού των µελών ∆ΕΠ του 

Τµήµατος, όλα τα µέλη ∆ΕΠ συµµετέχουν κάθε χρόνο στη ΓΣ, ενώ επίσης 

εκπληρώνουν µε ευσυνειδησία πλήθος άλλων διοικητικών καθηκόντων στο πλαίσιο 

επιτροπών εντός και εκτός του Τµήµατος, αλλά και υλοποίησης αποφάσεων της ΓΣ 

και του ΓΣΕΣ. 

Στο Τµήµα λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές: 

• Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (µόνιµη µε απόφαση της ΓΣ στις 6 Μαΐου 

2009). 

• Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων. 

• Επιτροπή µετεγγραφών φοιτητών. 

• Επιτροπή πρακτικής άσκησης . 

Επίσης κάθε εξάµηνο η ΓΣ ορίζει δύο µέλη ∆ΕΠ ως Συµβούλους Σπουδών µε 

αρµοδιότητα να συµβουλεύουν τους φοιτητές για ζητήµατα προγράµµατος σπουδών. 
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Μέλος ∆ΕΠ ορίζεται εξάλλου υπεύθυνος συντονιστής για ζητήµατα που αφορούν τις 

ανταλλαγές του προγράµµατος «∆ια Βίου Μάθηση/Erasmus» και την εφαρµογή του 

συστήµατος πιστωτικών διδακτικών µονάδων ECTS. 

Εκπρόσωποι του Τµήµατος συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης και 

τις διατµηµατικές επιτροπές του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Σύγκλητος, Επιτροπή 

Ερευνών, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κ.ά.). 

Το Τµήµα λειτουργεί βάσει του εσωτερικού κανονισµού του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης και του δικού του εσωτερικού κανονισµού σπουδών. Εσωτερικούς 

κανονισµούς έχουν επίσης τα πέντε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) 

του Τµήµατος, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ θεσµοθέτησής τους,καθώς και το 

Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος. Οι εσωτερικοί κανονισµοί των 

ΠΜΣ του Τµήµατος αναπροσαρµόστηκαν πρόσφατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν3685/2008 (ΦΕΚ 148, 16/6/2008) και τον νέο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης· η επίσηµη έγκρισή τους από 

τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος ξεκίνησε τον 

Σεπτέµβριο 2009 (ΓΣΕΣ 16/9/2009) και αναµένεται να ολοκληρωθεί στη διάρκεια 

του χειµερινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010. Οι εσωτερικοί 

κανονισµοί του προπτυχιακού και των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών 

περιλαµβάνονται στον Οδηγό Σπουδών που ενηµερώνεται κάθε χρόνο και µοιράζεται 

στους φοιτητές στην αρχή της ακαδηµαϊκής χρονιάς, ενώ είναι επίσης διαθέσιµοι και 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

 

Τοµείς 

Το Τµήµα είναι διαρθρωµένο σε τέσσερις τοµείς: 

1. Τοµέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας 

Ο Τοµέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας καλύπτει τη µελέτη της ιστορίας 

του αρχαίου µεσογειακού κόσµου -µε έµφαση στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώµη-, της 

µεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, καθώς και των λατινικών κυριαρχιών στον 

ελλαδικό χώρο. Στο πλαίσιο του Τοµέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, κύριο 

βάρος δίνεται σε µαθήµατα σχετικά µε την ιστορία της Αρχαιότητας, του Βυζαντίου 

και του ∆υτικοευρωπαϊκού Μεσαίωνα. 
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∆ιδάσκοντες Τοµέα 
Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας 

(ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009) 
Αναπληρώτριες καθηγήτριες 

Κιουσοπούλου Αντωνία 
Μίσιου Άννα 

Επίκουροι καθηγητές 
Κάσδαγλη Αγλαΐα 
Κυρίτσης ∆ηµήτριος 
Σακελλαρίου Ελένη 
Σεργίδου Αναστασία 

Λέκτορες 
Μουστάκας Κων/νος 

Παναγοπούλου Αικατερίνη 
∆ιδάσκων π.δ. 407/80 
Κρητσωτάκης ∆ηµήτριος 

 

Ο Τοµέας στελεχώνεται από 8 µέλη ∆ΕΠ και 1 διδάσκοντα µε το π.δ. 407/80. 

Στο πλαίσιο του Τοµέα λειτουργούν δύο άτυπα εργαστήρια: το Εργαστήριο Αρχαίας 

Ιστορίας, µε το οποίο είναι συνδεδεµένα τρία µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα και το 

Εργαστήριο Βυζαντινών Σπουδών, µε το οποίο είναι συνδεδεµένα τρία µέλη ∆ΕΠ του 

Τοµέα. Συνεργασία υπάρχει επίσης ανάµεσα στο δεύτερο εργαστήριο και τον Τοµέα 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Στον Τοµέα λειτουργεί επίσης η εκπαιδευτική 

συλλογή «Φωτοθήκη» στο πλαίσιο της οποίας γίνεται διαχείριση εικονικής 

(φωτογραφικής) βάσης δεδοµένων για διδακτικούς σκοπούς. 

 

2. Τοµέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων 

Ο Τοµέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων έχει ως αντικείµενο την ιστορία του 

νεότερου και του σύγχρονου κόσµου, µε έµφαση στην ιστορία της ελληνικής 

κοινωνίας κατά τους τελευταίους αιώνες, σε σχέση µε τις εξελίξεις στο παγκόσµιο 

σύστηµα και ιδιαίτερα στην Εγγύς Ανατολή, τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη, 

από την Αναγέννηση ως τις µέρες µας. 

∆ιδάσκοντες Τοµέα 
Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων 
(ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009) 

Καθηγητές 
Αβδελά Έφη 

Λούκος Χρήστος 
Χατζηιωσήφ Χρήστος 
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Αναπληρωτής καθηγητής 
Πετµεζάς Σωκράτης 

Λέκτορας 
Κοκκινάκης Ιωάννης 

∆ιδάσκουσες π.δ. 407/80 
Ζέη Ελευθερία 

Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα 
 

Ο Τοµέας στελεχώνεται από 5 µέλη ∆ΕΠ και 2 διδάσκουσες µε το π.δ. 407/80. 

Στο πλαίσιο του Τοµέα λειτουργεί το άτυπο Εργαστήριο Σύγχρονης Ιστορίας, το 

οποίο δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση και την επεξεργασία αρχειακού υλικού 

για ερευνητικούς σκοπούς. Οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα επιτόπιας 

άσκησης στην ταξινόµηση αρχείων, ώστε να έλθουν σε επαφή µε πρωτογενές 

ιστορικό υλικό (βλ. παραπάνω, «Σκοπός, Στόχοι και Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες 

του Τµήµατος»). 

 

3. Τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

Ο Τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης αποσκοπεί στο να εξοικειώσει 

τους φοιτητές µε τη µελέτη και έρευνα των υλικών καταλοίπων περασµένων 

πολιτισµών από την προϊστορία µέχρι τον µεσαίωνα, καθώς επίσης και µε την ιστορία 

της τέχνης, αρχαίας και σύγχρονης. Ο Τοµέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείµενα της 

Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας του ελλαδικού και του ευρύτερου µεσογειακού χώρου, καθώς και 

εκείνο της Ιστορίας της Τέχνης της ∆ύσης. 

 

∆ιδάσκοντες Τοµέα 
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

(ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009) 
Καθηγητές 

Γκράτζιου Όλγα 
Καλπαξής Αθανάσιος 
Σταµπολίδης Νικόλαος 

Τζαχίλη Ίρις 
Αναπληρωτές καθηγητές 

Γαλανίδου Παρθένα 
Καραναστάση Παυλίνα 
Κόπακα Αικατερίνη 

Ματθιόπουλος Ευγένιος 
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Λέκτορες 
Ζυµή Ελένη 

Ιωάννου Παναγιώτης 
Κορνέζου Τιτίνα 

Φωσκόλου Βασιλική 
∆ιδάσκοντες π.δ. 407/80 
Κοτσώνας Αντώνης 
Μυλωνά ∆ήµητρα 

Τσιγωνάκη Χριστίνα (διορίστηκε στις 
16/9/2009) 

Χρηστίδου Ροζαλία 
 

Ο Τοµέας στελεχώνεται από 12 µέλη ∆ΕΠ, 4 διδάσκοντες µε το π.δ. 407/80 (εκ 

των οποίων η µία διορίστηκε εν τω µεταξύ λέκτορας στις 16 Σεπτεµβρίου 2009) και 

είναι ο πολυπληθέστερος του Τµήµατος. Στον Τοµέα λειτουργεί το Εργαστήριο 

«Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκµαγείων και Πρωτοτύπων», το µόνο επισήµως 

αναγνωρισµένο (ΦΕΚ 69/08-04-02). Στο πλαίσιο του Τοµέα λειτουργούν επίσης τρία 

άτυπα εργαστήρια: α) το Εργαστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας δραστηριοποιείται 

στην εργαστηριακή έρευνα προϊστορικού υλικού· µε το Εργαστήριο είναι 

συνδεδεµένα τρία µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα, β) το Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης, µε το 

οποίο είναι συνδεδεµένα τρία µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα, και γ) η βυζαντινή εκπαιδευτική 

συλλογή, µε την οποία συνδέονται δύο µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα και η οποία 

περιλαµβάνει τεµάχια τοιχογραφιών και όστρακα χρονολογούµενα από την 

πρωτοβυζαντινή έως τη νεότερη εποχή. Εκτός από τα θεωρητικά µαθήµατα, ο Τοµέας 

διενεργεί ανασκαφές, έρευνες επιφάνειας, αποτυπώσεις µνηµείων και επιτόπιες 

ασκήσεις, προκειµένου να ασκήσει τους φοιτητές του στην έρευνα πεδίου αλλά και 

να προαγάγει την αρχαιολογική έρευνα (βλ. παραπάνω, «Σκοπός, Στόχοι και 

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες του Τµήµατος»). 

 

4. Τοµέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών 

Ο Τοµέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών έχει ως αντικείµενο την 

ιστορία της Ασίας, µε έµφαση στην τουρκική και αραβική ιστορία, καθώς και της 

Αφρικής από την εµφάνιση του ισλάµ και εξής. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους 

φοιτητές µε τη µελέτη και την έρευνα των αντίστοιχων πολιτισµών. 
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∆ιδάσκοντες Τοµέα 
Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών 

(ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009) 
Επίκουροι καθηγητές 

Αναστασόπουλος Αντώνιος 
Κολοβός Ηλίας 

∆ιδάσκων π.δ. 407/80 
Miotto Marco 

 

Ο Τοµέας στελεχώνεται από 2 µέλη ∆ΕΠ και έναν διδάσκοντα µε το π.δ. 

407/80. 

 

*** 
 

Σύµφωνα µε την κοινή διαπίστωση των µελών του Τµήµατος, η παραπάνω 

διάρθρωση καλύπτει -οριακά όµως- τους στόχους που το Τµήµα θέτει. Πιο 

συγκεκριµένα, απαιτείται άµεσα να αναπτυχθεί ο Τοµέας Ανατολικών και 

Αφρικανικών Σπουδών, ιδιαίτερη καινοτοµία του Τµήµατος, καθώς είναι ο πρώτος 

αυτόνοµος τοµέας µε το σχετικό αντικείµενο που λειτούργησε σε ελληνικό 

πανεπιστήµιο. Ανάπτυξη χρειάζονται και οι υπόλοιποι τοµείς, ιδιαίτερα όµως αισθητή 

είναι η έλλειψη επαρκούς αριθµού διδασκόντων στην αρχαιολογία και την αρχαία 

ιστορία, η οποία οφείλεται σε πρόσφατες και επικείµενες συνταξιοδοτήσεις 

διδασκόντων, καθώς επίσης και σε γνωστικά αντικείµενα όπως η ευρωπαϊκή 

µεσαιωνική ιστορία, που επίσης αποτελεί ιδιαιτερότητα του Τµήµατος. Ο διαρκώς 

αυξανόµενος αριθµός εισακτέων φοιτητών κάνει ακόµη πιο επιτακτική την ανάγκη να 

αυξηθούν αναλογικά τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος σε όλους τους τοµείς. Ας σηµειωθεί 

µάλιστα ότι το Τµήµα δεν έχει λάβει καµία νέα θέση µέλους ∆ΕΠ από το Υπουργείο 

Παιδείας τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τον ετήσιο προγραµµατισµό που καταθέτει 

συστηµατικά. Επιπλέον, η υπερβολική καθυστέρηση που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια στο διορισµό εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ (για παράδειγµα, η εκλογή της 

Χριστίνας Τσιγωνάκη σε θέση λέκτορα έγινε τον Φεβρουάριο 2008 και ο διορισµός 

της µόλις τον Σεπτέµβριο 2009, δηλαδή 19 µήνες αργότερα), παράλληλα µε τη 

συνεχή µείωση των κονδυλίων για την πρόσληψη διδασκόντων µε το π.δ. 407/80, 

δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο την οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. Τα µέλη ∆ΕΠ που υπηρετούν αντιµετωπίζουν συχνά υπέρογκα 
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ακροατήρια, ενώ οι διατάξεις του νόµου για περιορισµένο αριθµό φοιτητών στις 

παραδόσεις είναι αδύνατο να τηρηθούν. 
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3. Προγράµµατα Σπουδών 
 

Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Ο Κανονισµός και το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος τροποποιήθηκε 

(προγράµµατα Α1, Α2 και Β) στη σηµερινή του µορφή στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 28ης Μαΐου 2008. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών του 

Τµήµατος στηρίζεται σε δύο βασικές για τη φιλοσοφία του αρχές: πέρα από τη 

θέσπιση των σεµιναρίων ως ουσιαστικού συστατικού στοιχείου της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, όλα τα µαθήµατα που προσφέρονται είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογή, 

ανάλογα µε την κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια. Επίσης (ή 

συγχρόνως) τα προσφερόµενα µαθήµατα αλλάζουν κάθε χρόνο, ενώ οι διδάσκοντες 

έχουν την υποχρέωση να µην επαναλάβουν ένα θέµα που δίδαξαν αν δεν περάσουν 

τρία χρόνια. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται στους φοιτητές µεγάλη ποικιλία 

θεµάτων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών (βλ. Παράρτηµα 11 µε ενδεικτικά 

προγράµµατα σπουδών και Παράρτηµα 12 µε κατάλογο µαθηµάτων της τελευταίας 

διετίας). Η φιλοσοφία του Τµήµατος αυτή στηρίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι η 

ακαδηµαϊκή διδασκαλία δεν αφορά ένα corpus γνώσεων που οι φοιτητές οφείλουν να 

αποκτήσουν, αλλά είναι µια διαδικασία στη διάρκεια της οποίας οι διδασκόµενοι 

µαθαίνουν κατά κύριο λόγο πώς να µαθαίνουν και να καλλιεργούν την κριτική τους 

σκέψη, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειµένου, της 

µεθοδολογικής προσέγγισης και του ιστορικού ή αρχαιολογικού θέµατος που 

πραγµατεύεται το εκάστοτε µάθηµα. 

Με βάση τις αρχές αυτές, οι πρωτοετείς φοιτητές/ήτριες, όπως και εκείνοι των 

µεγαλύτερων ετών, καλούνται να επιλέξουν µόνοι τους τα µαθήµατα στα οποία 

επιθυµούν να εγγραφούν, στο πλαίσιο της δοµής του προγράµµατος σπουδών. Σε 

κάθε µία από τις κατευθύνσεις προσφέρονται κάθε χρόνο εισαγωγικά µαθήµατα, τα 

οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τους πρωτοετείς, µολονότι τους συστήνεται να 

τα παρακολουθήσουν κατά προτεραιότητα. Από το δεύτερο έτος οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση στις σπουδές τους και να 

ακολουθήσουν την αντίστοιχη κατανοµή µαθηµάτων. Οι σύµβουλοι σπουδών είναι 

στη διάθεσή τους για να τους συνδράµουν στις επιλογές τους. Με τον τρόπο αυτό, 

έχοντας ως οδηγό τα ενδεικτικά προγράµµατα σπουδών στις τρεις κατευθύνσεις (Α1: 
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αρχαία και µεσαιωνική ιστορία, Α2: νεότερη ιστορία, Β: αρχαιολογία και ιστορία της 

τέχνης), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν το δικό 

τους πρόγραµµα µαθηµάτων ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, τους στόχους και τις 

περιέργειές τους (βλ. Παράρτηµα 11 για ενδεικτικά προγράµµατα σπουδών στις τρεις 

κατευθύνσεις του Τµήµατος). 

Οι βασικές αυτές αρχές έχουν γίνει αντικείµενο επανειληµµένων συζητήσεων 

τα τελευταία χρόνια και τροφοδότησαν προβληµατισµούς που οδήγησαν στις 

πρόσφατες αλλαγές του Προγράµµατος Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτών των 

συζητήσεων, έχουν διατυπωθεί από αρκετά µέλη ∆ΕΠ σκέψεις για την ενδεχόµενη 

εισαγωγή υποχρεωτικών µαθηµάτων στο πρώτο έτος ή ακόµα και για τον καθορισµό 

του έτους σπουδών στο οποίο απευθύνεται το κάθε µάθηµα, ως µέτρα για να 

αντιµετωπιστούν τα µεγάλα κενά που εµφανίζουν οι πρωτοετείς και η ανισότητα στο 

υπόβαθρο των φοιτητών που παρακολουθούν ένα µάθηµα. Οι σκέψεις αυτές 

προκάλεσαν µακρές συζητήσεις τόσο για την αποτελεσµατικότητα τέτοιων µέτρων 

όσο και για το είδος, για παράδειγµα, των υποχρεωτικών µαθηµάτων, αν θα πρέπει 

δηλαδή να είναι εισαγωγικά µαθήµατα, µεθοδολογικά µαθήµατα ή φροντιστηριακά 

µαθήµατα. Ωστόσο η πλειοψηφία των µελών του Τµήµατος θεωρεί ότι η καθιέρωση 

υποχρεωτικών µαθηµάτων έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση µε τη βασική φιλοσοφία 

του Τµήµατος, όπως αυτή εκτέθηκε παραπάνω. 

 

Για την απόκτηση πτυχίου του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας οι 

φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς 42 µαθήµατα σε ένα από τα τρία 

Προγράµµατα Σπουδών που προσφέρονται. Τα προσφερόµενα µαθήµατα 

διακρίνονται σε παραδόσεις, σεµινάρια και προσεµινάρια. 

α. Παραδόσεις 

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ποιες παραδόσεις του Προγράµµατος 

Σπουδών του Τµήµατος θα παρακολουθήσουν και µε ποια σειρά. Ωστόσο συνιστάται 

στους πρωτοετείς φοιτητές να επιλέξουν κατά προτεραιότητα τα µαθήµατα εκείνα τα 

οποία από τον τίτλο τους ή τις διευκρινίσεις του διδάσκοντος δείχνουν ότι αποτελούν 

εισαγωγή στο διδασκόµενο αντικείµενο. 

Σε κάθε παράδοση αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές µονάδες ECTS. 
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β. Σεµινάρια 

∆ικαίωµα εγγραφής σε σεµινάριο έχουν οι φοιτητές που έχουν ήδη 

παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον παραδόσεις του ίδιου 

γνωστικού αντικειµένου. ∆εν επιτρέπεται η εγγραφή πρωτοετών φοιτητών σε 

σεµινάριο. 

Τα σεµινάρια έχουν κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε έως είκοσι φοιτητές, µε 

απόφαση του οικείου Τοµέα. Κατά περίπτωση ο αριθµός µπορεί να αυξηθεί σε είκοσι 

πέντε µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος. Προτεραιότητα στα σεµινάρια έχουν οι 

φοιτητές που προσέρχονται σε αυτά από την πρώτη εβδοµάδα µαθηµάτων, και 

µεταξύ αυτών οι τεταρτοετείς και οι τριτοετείς. Στα σεµινάρια η επίδοση του φοιτητή 

κρίνεται από την προφορική παρουσίαση της προόδου της εργασίας του, την 

ποιότητα της γραπτής εργασίας του και την ενεργό συµµετοχή του στο µάθηµα, ενώ 

δεν επιτρέπονται περισσότερες από τρεις απουσίες. Είναι προφανές ότι τα σεµινάρια 

απαιτούν συστηµατική εργασία και παρακολούθηση, είναι δηλαδή πιο απαιτητικά 

από τις παραδόσεις. Γι’ αυτό και τους αποδίδεται διπλάσιος αριθµός πιστωτικών 

µονάδων ECTS (10) απ’ ό,τι στις παραδόσεις. 

γ. Προσεµινάρια 

Σύµφωνα µε το πρόσφατα εγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών, ο Τοµέας 

Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας εισήγαγε για την κατεύθυνση Α1 δύο 

προσεµινάρια για τους φοιτητές που την επιλέγουν στο δεύτερο έτος των σπουδών 

τους. Τα προσεµινάρια είναι προπαρασκευαστικά σεµινάρια, τα οποία επικεντρώνουν 

στη χρήση των πηγών και της βιβλιογραφίας, τη µεθοδολογία της επιστήµης της 

Ιστορίας και την ποικιλία των ιστοριογραφικών προσεγγίσεων. Τα προσεµινάρια 

προορίζονται µόνο για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Α1 και η επιτυχής 

ολοκλήρωσή τους είναι προϋπόθεση για την επιλογή σεµιναρίων στη συνέχεια. 

Σε κάθε προσεµινάριο αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές µονάδες ECTS. 

 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, τα σεµινάρια αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της εκπαιδευτικής φυσιογνωµίας του Τµήµατος. Το Τµήµα τα θεωρεί βασικά γιατί σε 

αυτά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται µε τις στοιχειώδεις αρχές της 

επιστηµονικής έρευνας, µαθαίνουν να επιλέγουν βιβλιογραφία, να συνθέτουν µε βάση 

ένα επιστηµονικό ερώτηµα και να διατυπώνουν ένα επιστηµονικό κείµενο. Οι 

πρόσφατες αλλαγές στο Πρόγραµµα Σπουδών και η µείωση του αριθµού των 
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µαθηµάτων για το πτυχίο από 52 σε 42 αποσκοπεί ακριβώς στην ενίσχυση των 

σεµιναρίων και στην ανάδειξη της ιδιαίτερης βαρύτητάς τους στο πλαίσιο του 

προγράµµατος σπουδών. Όµως η αυξανόµενη βαρύτητα των σεµιναρίων και η 

εισαγωγή προσεµιναρίων υπονοµεύονται από την αύξηση του αριθµού των εισακτέων 

φοιτητών. Για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά τα σεµινάρια είναι απαραίτητο να 

παραµένει χαµηλός ο αριθµός των διδασκοµένων ανά σεµινάριο και αυτό 

συνεπάγεται την ανάγκη για αύξηση του αριθµού των διδασκόντων κατ’ αναλογία της 

αύξησης του αριθµού των φοιτητών του Τµήµατος από το Υπουργείο Παιδείας· αντ’ 

αυτού όµως, περικόπτονται διαρκώς οι πιστώσεις για διδάσκοντες µε το π.δ. 407/80 

και οι νέες θέσεις ∆ΕΠ είναι ανύπαρκτες. ∆ιάχυτη είναι στα µέλη ∆ΕΠ η ανησυχία 

για τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν µελλοντικά στην ποιότητα της διδασκαλίας οι 

παραπάνω εξελίξεις. 

 

*** 

 

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συνεργάζεται µε πολλά πανεπιστήµια του 

εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράµµατος «∆ια Βίου Μάθηση/Erasmus» και 

ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να αξιοποιήσουν το πρόγραµµα και 

να µετακινηθούν για ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή έτος σε κάποιο από τα 

συνεργαζόµενα πανεπιστήµια. 

Συνεργαζόµενα πανεπιστήµια στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος «∆ια Βίου Μάθηση / Erasmus» 

 
ΑΓΓΛΙΑ 
University of Sheffield 
ΓΑΛΛΙΑ 
Université Lumière-Lyon 2 
Université Denis Diderot 
Université de Rouen 
Université Paris X, Nanterre 
Université de Provence 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Eberhard Karls Universität Tübingen 
Freie Universität Berlin 
Universität Leipzig 
J. W.G. Universität Frankfurt am Main 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Autonoma de Madrid 
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ΙΤΑΛΙΑ 
Università degli Studi della Tuscia 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
Università di Catania 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Universitetas Vilniaus 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Universytet Wroclawski 
TOYΡKIA 
Mersin Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
 

Μετακινήσεις φοιτητών και διδασκόντων µε το Πρόγραµµα Erasmus 
 

Ακαδηµαϊκό έτος Εξερχόµενοι 
διδάσκοντες 

Εξερχόµενοι 
φοιτητές 

Εισερχόµενοι 
φοιτητές 

2004-05 2 12 7 
2005-06 3 17 6 
2006-07 1 7 11 
2007-08 0 8 11 
2008-09 0 11 7 

 

*** 

 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εφαρµόζει 

την απόδοση πιστωτικών µονάδων ECTS στα µαθήµατά του ως εξής: 5 ECTS ανά 

παράδοση (και προσεµινάριο) και 10 ECTS ανά σεµινάριο. Ωστόσο ας σηµειωθεί ότι 

τα άλλα δύο τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής, µε διαφορετικό αριθµό µαθηµάτων 

για το πτυχίο, αποδίδουν διαφορετικό αριθµό πιστωτικών µονάδων στα δικά τους 

µαθήµατα (παραδόσεις και σεµινάρια). Αυτό δηµιουργεί ήδη προβλήµατα για όσους 

φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας εγγράφονται σε µαθήµατα 

των άλλων τµηµάτων της Σχολής. Γενικότερα οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας έχουν εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις για τη φιλοσοφία και τη 

λειτουργικότητα του συστήµατος πιστωτικών µονάδων ECTS, το οποίο 

παρουσιάζεται µεν ως «φοιτητοκεντρικό», αλλά στην πράξη υποχρεώνει τις 

ακαδηµαϊκές µονάδες απλώς να βρουν µαθηµατικούς τρόπους για να προσαρµόσουν 

τα προγράµµατα σπουδών τους στην ενιαία και ισοπεδωτική απαίτηση περί κάλυψης 

30 πιστωτικών µονάδων ECTS ανά εξάµηνο σπουδών (επιπλέον το σύστηµα είναι 

σχεδιασµένο για πανεπιστηµιακά συστήµατα στα οποία ο φοιτητής αποφοιτά ακριβώς 

στον προβλεπόµενο από το πρόγραµµα σπουδών χρόνο· στην Ελλάδα, όπου οι 
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φοιτητές έχουν από το νόµο το δικαίωµα να παρατείνουν στο διπλάσιο τη διάρκεια 

των σπουδών τους, προκύπτουν σοβαρές στρεβλώσεις του συστήµατος πιστωτικών 

µονάδων). Το Τµήµα υποχρεώθηκε από το νόµο να προχωρήσει στην εφαρµογή του 

συστήµατος των µονάδων ECTS, αλλά πιστεύει ότι, µε τον τρόπο που εφαρµόζεται, 

το σύστηµα είναι αντιακαδηµαϊκό και αναποτελεσµατικό, µια τυπική υποχρέωση των 

ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων που εκπληρώνεται µε µηχανιστικές µεθόδους. 

 

*** 

 

Στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής λειτουργεί Εργαστήριo Πληροφορικής, 

όπου προσφέρονται σχετικά µαθήµατα στους προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι 

έχουν επίσης τη δυνατότητα να το χρησιµοποιούν για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Η Φιλοσοφική Σχολή προσφέρει επίσης µαθήµατα ξένων γλωσσών. Το µάθηµα της 

ξένης γλώσσας δεν είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας και ο βαθµός σ’ αυτό δεν προσµετράται στο βαθµό του πτυχίου. 

Ωστόσο συνιστάται θερµά στους φοιτητές να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που 

τους δίνεται και να µάθουν ή να βελτιώσουν µία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, 

έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται µε επάρκεια στις απαιτήσεις της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας που είναι συχνά απαραίτητη στα µαθήµατα και τα 

σεµινάρια. Η πλειοψηφία του Τµήµατος πιστεύει ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι 

απολύτως απαραίτητη για τους φοιτητές, αλλά πως είναι θέµα δικής τους 

υπευθυνότητας να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα, καθώς και πως η διδασκαλία 

τους δεν µπορεί να αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα σε ένα πρόγραµµα σπουδών 

ιστορίας και αρχαιολογίας, αλλά πως η γνώση τους πρέπει να θεωρείται αυτονόητη 

για φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα. 

 

 

Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

Το Τµήµα προσφέρει πέντε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

που οδηγούν στην απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Μ∆Ε). Βάσει 

των υπουργικών αποφάσεων έγκρισής τους, τα προγράµµατα αυτά προσφέρουν και 

διδακτορικές σπουδές, αλλά το Τµήµα βρίσκεται στη διαδικασία προσαρµογής του 

στο νέο νόµο, που αποσπά τα προγράµµατα διδακτορικών σπουδών από τα ΠΜΣ και 

τα µεταφέρει στο Τµήµα. Τα προγράµµατα είναι τα εξής: 
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1. Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (µε ειδικεύσεις 

στην Προϊστορική Αρχαιολογία, την Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία). 

2. Βυζαντινές Σπουδές (διατµηµατικό πρόγραµµα µε τα Τµήµατα Φιλολογίας 

και Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και µε τη συνεργασία του Πολυτεχνείου 

Κρήτης και ειδικεύσεις στη Βυζαντινή Ιστορία, τη Βυζαντινή Αρχαιολογία και την 

Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης, τη Βυζαντινή Φιλολογία και άτυπα τη ∆υτική 

Μεσαιωνική Ιστορία). 

3. Τουρκολογία (συνδιοργάνωση µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του 

Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας [ΙΜΣ/ΙΤΕ]). 

4. Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (διατµηµατικό πρόγραµµα µε το 

Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης). 

5. Ιστορία της Τέχνης 

Η διάρκεια σπουδών στα ΠΜΣ του Τµήµατος είναι διετής µε εξαίρεση τα 

προγράµµατα «Βυζαντινές Σπουδές» και «Σύγχρονη Ελληνική Ευρωπαϊκή Ιστορία», 

στα οποία η διάρκεια σπουδών είναι πέντε ακαδηµαϊκά εξάµηνα (και αυτά όµως θα 

γίνουν διετή µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης υπουργικής απόφασης για την 

ανανέωση της λειτουργίας τους). 

 

Στο τµήµα αυτό θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα πέντε προγράµµατα. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν τα πορίσµατα από την εκτενή και συστηµατική 

συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής χρονιάς 2008-2009 για τα 

ΠΜΣ του Τµήµατος εν όψει της εφαρµογής του Ν. 3685 (ΦΕΚ 148/16.6.2008) και 

της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων ανανέωσης των προγραµµάτων. 

 

Όπως απαιτεί ο Εσωτερικός Κανονισµός για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, κάθε ΠΜΣ του Τµήµατος διέπεται από εσωτερικό κανονισµό 

λειτουργίας στον οποίο ορίζονται οι στόχοι του, οι τίτλοι και η διάρκεια σπουδών, οι 

προϋποθέσεις εισαγωγής, ο κανονισµός και το πρόγραµµα σπουδών, και 

περιλαµβάνεται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Εδώ θα αναφερθούν περιληπτικά 

τα βασικότερα σηµεία του κάθε ΠΜΣ. 

Κανένας/µία µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια του Τµήµατος δεν πληρώνει 

δίδακτρα ούτε για την εγγραφή ούτε για τη φοίτησή του/της. Μοναδική πηγή 

χρηµατοδότησης των ΠΜΣ είναι η ετήσια κρατική επιχορήγηση, η οποία για το 2008-
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2009 ανήλθε συνολικά στο ποσό των 77.000 ευρώ και η οποία δαπανήθηκε για την 

αγορά βιβλίων και εξοπλισµού, την απασχόληση µεταπτυχιακών φοιτητών και την 

οργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων, επιτόπιων ασκήσεων και επιστηµονικών 

συναντήσεων. 

Για τις ερευνητικές ανάγκες τους οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες έχουν στη 

διάθεσή τους τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης (http://www.lib.uoc.gr) στο 

Ρέθυµνο, µια από τις καλύτερες πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Η 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου στο Ρέθυµνο περιέχει πάνω από 250.000 

τόµους και εµπλουτίζεται συνεχώς µε βιβλία, περιοδικά (διαθέτει 1.300 τρέχουσες 

συνδροµές περιοδικών), µικροφίλµ, ενώ τελευταία αναπτύσσει δυναµικά και το 

ηλεκτρονικό της τµήµα (ψηφιακή βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικά περιοδικά, CD-ROM). 

Περιλαµβάνει σηµαντικές ιδιωτικές βιβλιοθήκες και συλλογές και µια καλή συλλογή 

από παλιά και πολύτιµα βιβλία. Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού των σεµιναρίων 

και των άλλων µαθηµάτων όλων των ΠΜΣ του Τµήµατος, γίνονται έγκαιρα νέες 

αγορές, ειδικά για την κάλυψη των άµεσων αναγκών τους, οι οποίες εµπλουτίζουν τη 

βιβλιοθήκη. Σηµαντική είναι επίσης η συλλογή διαφανειών της Φωτοθήκης του 

Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Η συλλογή αυτή, που συνεχώς 

εµπλουτίζεται και σήµερα ψηφιοποιείται, εµπεριέχει πάνω από 10.000 διαφάνειες. 

 

1. ΠΜΣ «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία» 

(∆ιευθυντής Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης) 

Το ΠΜΣ «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος. Ιστορία και Αρχαιολογία» 

(Β7/82802/7.10.03 ΦΕΚ 1537 τ. Β΄, Β7/91/25.2.97 ΦΕΚ 170 τ. Β΄, 

Β7/591/8.12.97,Φ.Ε.Κ. τ. Β΄, Β1/719/23.9.93 ΦΕΚ 786 τ. Β΄) οδηγεί στην απονοµή 

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) και διευθύνεται από τριµελή 

συντονιστική επιτροπή συγκροτούµενη από τον ∆ιευθυντή και δύο µέλη, µε επιδίωξη 

να εκφράζεται η ποικιλία των διαφορετικών κατευθύνσεών του. Το ΠΜΣ έχει τρεις 

κατευθύνσεις: 

α. στην Κλασική Αρχαιολογία 

β. την Αρχαία Ιστορία και 

γ. την Προϊστορική Αρχαιολογία. 

Στη σηµερινή του µορφή το ΠΜΣ «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία 

και Αρχαιολογία» διαµορφώθηκε µετά από πολλαπλές αλλαγές και διευρύνσεις. 

Πρώτα ξεκίνησε να λειτουργεί το 1991 ΠΜΣ στην Κλασική Αρχαιολογία. Το 1996/7 
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προστέθηκε η Αρχαία Ιστορία και λίγο αργότερα η Προϊστορική Αρχαιολογία, 

δηµιουργώντας το ΠΜΣ «Αρχαίος Κόσµος». Το ΠΜΣ µετονοµάστηκε «Ο Αρχαίος 

Μεσογειακός Κόσµος» ώστε να αποτυπώσει το αυξηµένο ενδιαφέρον των 

διδασκόντων για µια συγκριτική αρχαιολογία του µεσογειακού χώρου. 

Η κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας επιδιώκει να διευρύνει και να 

εµβαθύνει τις γνώσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών για την αρχαία ελληνική 

κοινωνία από την αυγή του ελληνικού πολιτισµού έως και την ύστερη αρχαιότητα, 

όπως αυτή προκύπτει µέσα από τη µελέτη της τέχνης, της ιστορίας, της φιλολογίας, 

της φιλοσοφίας κ.ά. Παράλληλα, στόχος του Προγράµµατος είναι να εξοικειώσει 

τους µεταπτυχιακούς φοιτητές µε τα προβλήµατα και τις µεθόδους της αρχαιολογικής 

και ιστορικής έρευνας. Τα µεταπτυχιακά σεµινάρια αναφέρονται κάθε φορά σε µία ή 

περισσότερες χρονικές περιόδους και σε ποικίλα φαινόµενα της αρχαίας ελληνικής 

κοινωνίας, καθώς και στις σχέσεις των Ελλήνων µε άλλους λαούς και πολιτισµούς 

της Μεσογείου, επιδιώκοντας κυρίως την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της 

κρίσης και της συνδυαστικής φαντασίας των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

Παράλληλα, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες εξοικειώνονται µε προβλήµατα της 

ανασκαφικής µεθόδου, µε πρακτικές ασκήσεις στο χώρο των πανεπιστηµιακών 

ανασκαφών ή ανασκαφών τις οποίες επιβλέπουν ή στις οποίες συµµετέχουν 

διδάσκοντες του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Για την απόκτηση του 

µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης, εκπονούνται σεµιναριακές εργασίες και 

διπλωµατική εργασία, αντικείµενο των οποίων µπορεί να είναι εν µέρει και υλικό που 

προέρχεται από τις ανασκαφές. 

Η κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας επιδιώκει να διευρύνει και να εµβαθύνει τις 

γνώσεις των φοιτητών στην αρχαία ιστορία, προσφέροντας σεµιναριακά µαθήµατα 

σχετικά µε όλες τις χρονικές περιόδους της αρχαίας ιστορίας, από την αρχαϊκή 

περίοδο ως την ύστερη αρχαιότητα, και να τους καθοδηγήσει στη συγγραφή 

επιστηµονικών εργασιών (σεµιναριακών και διπλωµατικής) µε χρήση φιλολογικών 

πηγών, αρχαιολογικών δεδοµένων και σύγχρονης βιβλιογραφίας. Κατά τα έτη 2003-

2006 οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενισχυτικά µαθήµατα 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας για ιστορικούς, που προσέφερε ο διδάκτωρ Ηλίας 

Κουλακιώτης ως αποσπασµένος από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Η συστηµατική διοργάνωση διαλέξεων από προσκεκληµένους έλληνες και 

αλλοδαπούς ερευνητές αποσκοπεί να ενηµερώσει τους φοιτητές για τις τρέχουσες 

τάσεις στην αρχαιοϊστορική έρευνα και να εµπλουτίσει τον προβληµατισµό τους ως 
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προς τον χειρισµό των πηγών και πάνω σε ζητήµατα µεθοδολογίας της αρχαίας 

ιστορίας. Τέλος, οι συνεργασίες του τµήµατος µέσω του προγράµµατος ∆ια Βίου 

Μάθησης/Erasmus παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

επιστηµονικές προσεγγίσεις και την εξέλιξη της έρευνας στο συγκεκριµένο γνωστικό 

αντικείµενο σε διεθνές επίπεδο. 

Η κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας επιδιώκει να εµπλουτίσει και να 

ειδικεύσει τις γνώσεις και την ερευνητική εµπειρία των µεταπτυχιακών της φοιτητών 

στο ευρύ γνωστικό πεδίο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, µέσα από τη σύγχρονη 

θεωρητική, διεπιστηµονική και διαχρονική προοπτική. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

καλύπτει όλες τις γενικές περιόδους της Προϊστορίας: την Εποχή του Λίθου 

(Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική) και την Εποχή του Χαλκού. ∆ίνει έµφαση 

στη µελέτη των πολιτισµών του αιγαιακού/ελλαδικού χώρου και επιχειρεί 

συγκριτικές προσεγγίσεις µε σύγχρονούς τους πολιτισµούς της Μεσογείου. 

Περιλαµβάνει επίσης πρακτικές ασκήσεις που εξοικειώνουν τους φοιτητές µε την 

έρευνα του πεδίου (ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες) και µε τη µελέτη 

αρχαιολογικού υλικού. Παρέχει τη δυνατότητα µετακίνησης των φοιτητών, κυρίως 

µέσω του Προγράµµατος «∆ια Βίου Μάθηση/Erasmus», µε στόχο την επαφή τους µε 

άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισµούς και διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις. Οι 

δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην ποιοτική εκπαίδευση των νέων 

προϊστοριολόγων που θα κληθούν να στελεχώσουν τον ακαδηµαϊκό χώρο και φορείς 

διαχείρισης των µνηµείων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονοµιάς, στο πλαίσιο 

του σηµερινού, ανταγωνιστικού, ελληνικού και διεθνούς επιστηµονικού 

περιβάλλοντος. Η θεσµοθετηµένη διδασκαλία των πρωιµότερων περιόδων της 

προϊστορίας (Παλαιολιθικής/Μεσολιθικής) στο Πρόγραµµα υπήρξε ακαδηµαϊκή 

πρωτοτυπία στην Ελλάδα. 

Για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ο Αρχαίος 

Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία», προβλέπονται δύο γενικές 

κατηγορίες σεµιναριακών µαθηµάτων. Η κατηγορία της κύριας κατεύθυνσης 

περιλαµβάνει εξειδικευµένα ανά κατεύθυνση σεµιναριακά µαθήµατα. Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαµβάνει τα σεµιναριακά µαθήµατα των άλλων κατευθύνσεων του 

ΠΜΣ, ειδικά σεµιναριακά µαθήµατα που προσφέρονται από το πρόγραµµα, και, 

ανάλογα µε την κατεύθυνση, σεµινάρια που προσφέρονται από τα ΠΜΣ των άλλων 

Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Κάθε σεµιναριακό µάθηµα και των τριών 

κατευθύνσεων του προγράµµατος διδάσκεται τρεις ώρες εβδοµαδιαίως για δεκατρείς 
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εβδοµάδες. 

Για να ολοκληρώσει τις σπουδές του, ο µεταπτυχιακός φοιτητής της Κλασικής 

Αρχαιολογίας και της Αρχαίας Ιστορίας οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς 

τέσσερα σεµιναριακά µαθήµατα. Από τα µαθήµατα αυτά τα δύο πρέπει να επιλεγούν 

από την κύρια κατεύθυνση, αλλά από διαφορετικούς διδάσκοντες. Τα άλλα δύο πρέπει 

να είναι διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου µεταξύ τους. Εάν αυτά δεν 

περιλαµβάνονται στα προσφερόµενα σεµινάρια από το πρόγραµµα, η επιλογή του 

επιπλέον σεµιναρίου γίνεται από προσφερόµενα σεµινάρια άλλων ΠΜΣ µε σύµφωνη 

γνώµη της τριµελούς επιτροπής. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής της Προϊστορικής 

Αρχαιολογίας οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε σεµιναριακά µαθήµατα. 

Από τα µαθήµατα αυτά, τα τρία πρέπει να επιλεγούν από την κύρια κατεύθυνση, αλλά 

από διαφορετικούς διδάσκοντες. Τα υπόλοιπα δύο πρέπει να είναι διαφορετικού 

γνωστικού αντικειµένου µεταξύ τους και µπορούν να επιλέγονται εναλλακτικά είτε 

από τα προσφερόµένα µαθήµατα του ΠΜΣ είτε από ειδικά βοηθητικά σεµιναριακά 

µαθήµατα από άλλες, συναφείς µε την Αρχαιολογία, επιστηµονικές κατευθύνσεις. 

Κάθε ένα από τα τέσσερα σεµιναριακά µαθήµατα των κατευθύνσεων της Κλασικής 

Αρχαιολογίας και της Αρχαίας Ιστορίας αντιστοιχεί σε δεκαπέντε πιστωτικές µονάδες 

ECTS, ενώ κάθε ένα από τα πέντε σεµιναριακά µαθήµατα της κατεύθυνσης της 

Προϊστορικής Αρχαιολογίας αντιστοιχεί σε δώδεκα πιστωτικές µονάδες ECTS. 

Στο τέλος των σπουδών του, ο µεταπτυχιακός φοιτητής κάθε κατεύθυνσης, υπό 

την επίβλεψη καθηγητή (επόπτη) της κατεύθυνσής του, συντάσσει και παρουσιάζει 

τελική εργασία, η επάρκεια της οποίας κρίνεται από τριµελή επιτροπή. Η εκπόνηση 

και η επιτυχής υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας για τους φοιτητές όλων των 

κατευθύνσεων του ΠΜΣ αντιστοιχεί σε εξήντα πιστωτικές µονάδες. Συνολικά, για 

την απόκτηση του Μ∆Ε στην Κλασική Αρχαιολογία, στην Αρχαία Ιστορία και στην 

Προϊστορική Αρχαιολογία ο φοιτητής συγκεντρώνει εκατόν είκοσι πιστωτικές 

µονάδες ECTS. 

Στους χώρους του Τµήµατος φιλοξενούνται Εργαστήρια Κλασικής 

Αρχαιολογίας, Αρχαίας Ιστορίας και Προϊστορικής Αρχαιολογίας, τα οποία είναι στη 

διάθεση των φοιτητών. Τα Εργαστήρια είναι εξοπλισµένα µε ικανό αριθµό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εποπτικών µέσων απαραίτητων στη 

λειτουργία του ΠΜΣ. Το Εργαστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας, που 

συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του προπτυχιακού ΕΠΕΑΕΚ του Τµήµατος, το οποίο 

αναφέρθηκε παραπάνω, διαθέτει επιπλέον εξοπλισµό, καθώς και µικρή εκπαιδευτική 
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συλλογή από αρχαία και πειραµατικά κατασκευασµένα τέχνεργα, µακέτες κ.λπ. 

Εκκρεµεί ωστόσο η οριστική εγκατάσταση της συλλογής αυτής σε κατάλληλο χώρο. 

Πλούσια συλλογή διαφανειών, πολύ χρήσιµη για την ενηµέρωση των φοιτητών του 

Προγράµµατος, περιέχει η Φωτοθήκη του Τµήµατος. 

 

2. ΠΜΣ «Βυζαντινές Σπουδές» 

(∆ιευθύντρια Προγράµµατος: Καθηγήτρια Όλγα Γκράτζιου) 

Το ΠΜΣ «Βυζαντινές Σπουδές» λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 

(Β7/302/12.7.98 ΦΕΚ 848/12.8.98 και Β7/848/6.11.2002 ΦΕΚ 1465, 

τ.Β΄/21.11.2002), αρχικά ως ΕΠΕΑΕΚ. Το ΠΜΣ οργανώνεται από τα Τµήµατα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας και Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ενώ 

συνεργάζεται και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η 

µελέτη της ιστορίας και του πολιτισµού του Βυζαντίου, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

αναφοράς τόσο στις περιοχές της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, όσο 

και στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Στους στόχους του περιλαµβάνεται επίσης η 

αξιοποίηση των σύγχρονων φυσικοχηµικών µεθόδων στην έρευνα των υλικών 

καταλοίπων και η εξοικείωση των φοιτητών, κυρίως της Αρχαιολογίας, µε τις 

µεθόδους αυτές. 

Η σύµπραξη των Τµηµάτων ενθαρρύνθηκε από την προκήρυξη του ΕΠΕΑΕΚ. 

Αρχικά στην πρώτη, χρηµατοδοτούµενη φάση, η συµµετοχή φοιτητών ήταν ισόρροπα 

κατανεµηµένη προς όλες τις κατευθύνσεις. Στη συνέχεια η προσέλευση φοιτητών για 

την κατεύθυνση της Φιλολογίας µειώθηκε επειδή στο Τµήµα Φιλολογίας 

δηµιουργήθηκε µεταπτυχιακό πρόγραµµα που προσφέρει επίσης κατεύθυνση 

Βυζαντινής Φιλολογίας. Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Βυζαντινής Ιστορίας 

συνεχίζουν να παίρνουν από το Τµήµα Φιλολογίας παράπλευρα σεµινάρια ή/και την 

άσκηση Παλαιογραφίας. Ας σηµειωθεί, επίσης, εδώ ότι το πρόγραµµα προσφέρει τη 

δυνατότητα άσκησης και στη Λατινική Παλαιογραφία. 

Στους ευρύτερους στόχους του Προγράµµατος περιλαµβάνεται η κατά το 

δυνατόν πληρέστερη εκπροσώπηση σε αυτό των σύγχρονων ερευνητικών σχολών και 

τάσεων, καθώς και η δυνατότητα εξοικείωσης των φοιτητών µε τη σύγχρονη 

τεχνολογία. Ιδιαίτερα οι φοιτητές της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης 

καταρτίζονται σε αναλυτικές µεθόδους και τεχνικές των φυσικών επιστηµών. Για 

τούτο, το Τµήµα Φυσικής συµπράττει δια του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής ∆οµής και 

Λέιζερ του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που διευθύνεται από τον 
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καθηγητή της Φυσικής Κ. Φωτάκη, και προσφέρει κατά καιρούς ασκήσεις στους 

φοιτητές της κατεύθυνσης Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Οι φοιτητές αυτοί αξιοποιούν, 

εξάλλου, ερευνητικά την Εκπαιδευτική Συλλογή Κεραµικής που έχει συγκροτηθεί 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος στο Τµήµα και έχει συσχετιστεί γόνιµα µε άλλες 

ασκήσεις των φοιτητών που το παρακολουθούν. Στην αρχική, χρηµατοδοτούµενη, 

φάση προσφέρθηκαν ασκήσεις για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και 

από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Ορυκτών Πόρων. Οι ασκήσεις αυτές υπήρξαν 

επιτυχείς και για ένα εξάµηνο τις παρακολούθησαν και φοιτητές της Προϊστορικής 

Αρχαιολογίας. Με το Πρόγραµµα επίσης συνεργάζονται καθηγητές των συγγενών 

ιστορικών, φιλολογικών και αρχαιολογικών κλάδων από άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, ελληνικά και του εξωτερικού. 

Το πρόγραµµα έχει τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες αποτελούν και επιµέρους 

τοµείς ειδίκευσης στους οποίους το πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 

Ειδίκευσης (Μ∆Ε): 

• Βυζαντινή Ιστορία. 

• Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης. 

• Βυζαντινή Φιλολογία. 

Σε κάθε κατεύθυνση προσφέρονται σεµινάρια και ασκήσεις/εργαστήρια 

υποχρεωτικά και επιλεγόµενα. Τα σεµινάρια της κάθε κατεύθυνσης µπορούν να 

επιλέγονται ως παράπλευρα από τους φοιτητές των άλλων κατευθύνσεων. Ως 

παράπλευρα σεµινάρια, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγονται και σεµινάρια 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων άλλων, συγγενικών, κατευθύνσεων που 

προσφέρονται στη Φιλοσοφική Σχολή. 

Κάθε σεµιναριακό µάθηµα διδάσκεται τρεις ώρες εβδοµαδιαίως επί δεκατρείς 

εβδοµάδες. Η συµµετοχή των φοιτητών στα σεµινάρια ολοκληρώνεται µε την 

εκπόνηση γραπτής σεµιναριακής εργασίας. 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στις 

«Βυζαντινές Σπουδές» οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να 

συγκεντρώσουν 150 πιστωτικές µονάδες ECTS, οι οποίες προέρχονται από την 

επιτυχή συµµετοχή σε πέντε µεταπτυχιακά σεµινάρια και σε δύο εργαστήρια ή 

ασκήσεις και από την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Ειδικότερα οφείλουν να 

συµµετάσχουν επιτυχώς: 
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- σε τρία σεµινάρια της κύριας κατεύθυνσης, ένα από τα οποία µπορεί να είναι 

σεµινάριο δυτικής µεσαιωνικής ιστορίας (13 πιστωτικές µονάδες το καθένα), 

- σε δύο παράπλευρα σεµινάρια, τα οποία µπορούν να επιλέξουν από τα 

προσφερόµενα στις άλλες κατευθύνσεις (13 πιστωτικές µονάδες το καθένα), 

- σε δύο τουλάχιστον ασκήσεις/εργαστήρια κατ' επιλογήν (5 πιστωτικές 

µονάδες το καθένα), και 

- να συντάξουν, να παραδώσουν και να παρουσιάσουν διπλωµατική εργασία. Η 

σύνταξη της εργασίας αυτής εποπτεύεται από καθηγητή της κατεύθυνσης και η 

επάρκειά της κρίνεται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τον επόπτη και δύο 

ακόµη καθηγητές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, µετά 

από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή. Αντιστοιχεί µε 75 πιστωτικές µονάδες. 

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 χορηγείται στο πλαίσιο του ΠΜΣ στις 

«Βυζαντινές Σπουδές» βραβείο στη µνήµη της Στέλλας Παπαδάκη-Okland, 

καθηγήτριας Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τµήµατος. 

Το αρχείο µικροφίλµ βυζαντινών χειρογράφων του Εργαστηρίου 

Παλαιογραφίας του Τµήµατος Φιλολογίας και η Φωτοθήκη του Τµήµατος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας περιέχουν πλούσιο υλικό για την ενηµέρωση και άσκηση των 

φοιτητών. Στη διάθεση επίσης των φοιτητών βρίσκονται ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδοµένων µε βυζαντινολογική βιβλιογραφία, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να 

ασκηθούν οι ίδιοι στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων για τα βυζαντινά µνηµεία της 

Κρήτης, για βυζαντινές επιγραφές, για την ηλεκτρονική αποθήκευση εικονογραφικού 

υλικού. 

Το Πρόγραµµα επωφελείται από την ύπαρξη Εκπαιδευτικής Συλλογής. Τη 

δυνατότητα για τη συγκρότησή της έδωσε το ΕΠΕΑΕΚ. Η πρόθεση τότε της Στέλλας 

Παπαδάκη που την πρότεινε ήταν όχι τόσο να συγκροτηθεί µια µουσειακή συλλογή, 

αλλά υλικά που θα επέτρεπαν στους φοιτητές την εξοικείωση µε την υλική υπόσταση 

των αντικειµένων: πετρώµατα, κονιάµατα, σπαράγµατα τοιχογραφιών, όστρακα, 

αλλά και ένα µεγάλο φωτογραφικό αρχείο κυρίως από µνηµεία της Κρήτης. Στόχος 

ήταν εξ αρχής η συλλογή αυτή να αποτελέσει στο µέλλον µέρος της ευρύτερης 

Συλλογής που είχε αρχίσει να συγκροτείται από παλιά στο Τµήµα µε τα γύψινα 

εκµαγεία, µια δωρεά νεολιθικών εργαλείων, αλλά και τη συλλογή πρωτότυπου 

υλικού, µακετών και αποµιµηµάτων που συγκεντρωνόταν την ίδια εποχή από το 

προπτυχιακό πρόγραµµα «Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στις σύγχρονες εφαρµογές 
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προσέγγισης των τεχνέργων και οικοδεδοµένων»», το οποίο έδινε ένα ιδιαίτερο βάρος 

και στην Πειραµατική Αρχαιολογία. Η κοινή τους στέγαση εκκρεµεί όµως ακόµα. 

Η βυζαντινή εκπαιδευτική συλλογή πλουτίστηκε στη συνέχεια (το 2006) από 

την παραχώρηση τεµαχίων τοιχογραφιών και οστράκων χρονολογούµενων από την 

πρωτοβυζαντινή έως τη νεότερη εποχή εκ µέρους της 28ης Εφορείας Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στην επιλογή των οστράκων συνεργάστηκε η κ. 

Τάνια Γιαγκάκη, η οποία την εποχή της παραχώρησης δίδασκε µε σύµβαση του π.δ. 

407/80 στο Τµήµα και προσέφερε επίσης το σεµινάριο κεραµικής. Έκτοτε η κ. 

Γιαγκάκη επιβλέπει την ταξινόµηση, καταγραφή και ταύτιση των οστράκων και τη 

συγκρότηση σχετικής βάσης δεδοµένων. Το Πρόγραµµα προβλέπει κάθε χρόνο τη 

δαπάνη των µετακινήσεών της στο Ρέθυµνο. Όλες οι εργασίες γίνονται από 

µεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Συµµετέχουν όχι µόνο φοιτητές της 

κατεύθυνσης Βυζαντινής Αρχαιολογίας, αλλά και άλλων αρχαιολογικών 

κατευθύνσεων. Η καταγραφή έχει έτσι µετατραπεί σε µια διαρκή άσκηση κεραµικής. 

Στόχος είναι η συλλογική δηµοσίευση καταλόγου των οστράκων. 

Ειδικά για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές της Βυζαντινής Αρχαιολογίας η 

γειτνίαση µε τα µνηµεία της Κρήτης εξασφαλίζει την επαφή µε πρωτότυπο υλικό και 

τη δυνατότητα της επιτόπιας άσκησης. Η συνεργασία του ΠΜΣ µε τις Εφορείες 

Αρχαιοτήτων Κρήτης για την ταξινόµηση, τεκµηρίωση και µελέτη της µεσαιωνικής 

κεραµικής από ανασκαφές και για τη µελέτη των βυζαντινών εκκλησιών αποτελεί 

βασικό χώρο εξοικείωσης για τους φοιτητές της Αρχαιολογίας. 

Στους χώρους του Τµήµατος φιλοξενείται Εργαστήριο το οποίο είναι στη 

διάθεση των φοιτητών. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε ικανό αριθµό 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων εποπτικών µέσων απαραίτητων στη 

λειτουργία του ΠΜΣ. 

 

3. ΠΜΣ «Τουρκολογία» 

(∆ιευθυντής Προγράµµατος: Επίκουρος καθηγητής Αντώνιος 

Αναστασόπουλος) 

Το ΠΜΣ στην «Τουρκολογία» λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-1994 

(Β7/88/4.5.1994, ΦΕΚ 362/τ.β΄/17.5.94· Β7/284/3.9.1999, ΦΕΚ 1817/29.9.99, τ.β΄· 

Β7/44166/23.06.2005, Φ.Ε.Κ. 901/τ.β΄/01.07.2005). Το Πρόγραµµα αποτελεί 

συνέχεια του «Προγράµµατος Επιµόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Τουρκολογία» 
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που λειτουργούσε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας 

και Έρευνας (ΙΜΣ/ΙΤΕ) από το 1988. 

Το Πρόγραµµα διεξάγεται σε συνεργασία µε το ΙΜΣ/ΙΤΕ, η οποία 

επισηµοποιήθηκε βάσει σχετικών πρωτοκόλλων που συνυπέγραψαν το Πανεπιστήµιο 

Κρήτης και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας το 2004 και το 2005. Το ΙΜΣ 

διαθέτει στο Πρόγραµµα τους χώρους και την υλικοτεχνική υποδοµή του 

περιλαµβανοµένης της εξειδικευµένης βιβλιοθήκης του σε θέµατα Τουρκολογίας και 

Ισλαµολογίας. Επίσης χορηγεί δύο υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του 

προγράµµατος βάσει της επίδοσής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ υποστηρίζει 

οικονοµικά και τη µετάβασή τους στην Τουρκία µε στόχο να βελτιώσουν τη γνώση 

της τουρκικής γλώσσας που το ΠΜΣ τους προσφέρει. ∆ιαθέτει ακόµη τον ερευνητή 

στις τουρκικές σπουδές που υπηρετεί στο ΙΜΣ για τις διδακτικές ανάγκες του 

Προγράµµατος. 

Το ΠΜΣ στην Τουρκολογία αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την 

ανάπτυξη της έρευνας µέσω της διαµόρφωσης ερευνητών της τουρκικής ιστορίας. Το 

Πρόγραµµα επικεντρώνεται πρωταρχικά στην εξέταση της ιστορίας της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, αλλά µπορεί να καλύψει και άλλες περιόδους της τουρκικής 

ιστορίας, περιλαµβανοµένης της ιστορίας της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Στόχοι του 

Προγράµµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα προβλήµατα και τις 

µεθόδους της ιστορικής έρευνας και να τους προετοιµάσει για την εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής στο χώρο της ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αποβλέπει στην 

κατάρτιση ερευνητών ικανών να επιδοθούν στη µελέτη και επιστηµονική αξιοποίηση 

των οθωµανικών και των τουρκικών ιστορικών πηγών. Για να καταστεί αυτό δυνατό, 

διδάσκονται, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, η οθωµανική γλώσσα, διπλωµατική 

και παλαιογραφία, καθώς και η σύγχρονη τουρκική γλώσσα, ως εργαλεία απαραίτητα 

για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της οθωµανικής και της τουρκικής ιστορίας.  

Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Τουρκολογία. 

Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή και την 

απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) είναι τέσσερα 

διδακτικά εξάµηνα κατ’ ελάχιστον και έξι κατ’ ανώτατο όριο. Αυτός ο χρόνος µπορεί 

να παραταθεί για δύο ακόµη εξάµηνα µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

Για να αποκτήσει το Μ∆Ε στην Τουρκολογία, ο µεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει 

να ολοκληρώσει µε επιτυχία πέντε ειδικά µεταπτυχιακά σεµινάρια ιστορίας. Τα 
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τέσσερα από αυτά πρέπει να είναι από το ΠΜΣ στην Τουρκολογία. Κάθε ένα από τα 

σεµινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδοµαδιαίως επί δεκατρείς εβδοµάδες και αντιστοιχεί 

σε 6 πιστωτικές µονάδες ECTS. Το πέµπτο σεµινάριο ο µεταπτυχιακός φοιτητής 

οφείλει να το πάρει από άλλο ΠMΣ του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και 

συγκεριµένα από τα Προγράµµατα «Βυζαντινές Σπουδές», «Σύγχρονη Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή Ιστορία» και «Ιστορία της Τέχνης»· αυτό το σεµινάριο αντιστοιχεί σε 12 

πιστωτικές µονάδες. Επίσης, ο µεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει 

επιτυχώς για τέσσερα εξάµηνα α) µαθήµατα οθωµανικής γλώσσας, διπλωµατικής και 

παλαιογραφίας και β) µαθήµατα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας. Κάθε ένα από αυτά 

τα µαθήµατα διδάσκεται τρεις τουλάχιστον ώρες εβδοµαδιαίως επί δεκατρείς 

εβδοµάδες. Κάθε ένα από τα οκτώ µαθήµατα οθωµανικής γλώσσας, διπλωµατικής 

και παλαιογραφίας και σύγχρονης τουρκικής γλώσσας αντιστοιχεί σε τρεις 

πιστωτικές µονάδες ECTS. Τέλος, ο µεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συντάξει, να 

παραδώσει και να υποστηρίξει δηµοσίως στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

τελική µεταπτυχιακή εργασία· η σύνταξη της εργασίας εποπτεύεται από τριµελή 

επιτροπή αποτελούµενη από τον επόπτη και δύο ακόµα καθηγητές, οι οποίοι 

ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και συνιστούν και την 

εξεταστική επιτροπή της εργασίας. Η µεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 60 

πιστωτικές µονάδες. Συνολικά ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει 120 πιστωτικές 

µονάδες. 

Το Πρόγραµµα αποσκοπεί στην ιστορική κατάρτιση των φοιτητών του, τους 

οποίους επιδιώκει να εξοικειώσει µε τα προβλήµατα και τις µεθόδους της ιστορικής 

έρευνας, καθώς και µε τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας. Παράλληλα, 

δίνεται µεγάλη βαρύτητα στην εκµάθηση της τουρκικής γλώσσας και της οθωµανικής 

παλαιογραφίας ως εργαλείων για την προσπέλαση τουρκικών και οθωµανικών πηγών 

και βιβλιογραφίας. Οι διπλωµατικές εργασίες των µεταπτυχιακών φοιτητών 

στηρίζονται συνήθως σε αδηµοσίευτες οθωµανικές πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

φοιτητές του Προγράµµατος µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις συλλογές οθωµανικού 

αρχειακού υλικού που διαθέτει το ΙΜΣ σε µικροφίλµ και σε ψηφιακή µορφή, καθώς 

και τις συλλογές οθωµανικού αρχειακού και επιγραφικού υλικού που υπάρχουν στο 

Ρέθυµνο, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Οι φοιτητές του Προγράµµατος έχουν επίσης 

την ευκαιρία να ασκηθούν συµµετέχοντας σε ερευνητικά προγράµµατα του ΙΜΣ. 

Το ΠΜΣ στην Τουρκολογία αποτέλεσε το πρώτο σχετικό οργανωµένο 

πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήµιο και παραµένει ακόµα 
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και σήµερα µοναδικό από τη σκοπιά της έµφασης στην εκµάθηση της οθωµανικής 

παλαιογραφίας, της υποδοµής και του αριθµού του προσωπικού που διδάσκει σε 

αυτό. 

 

4. ΠΜΣ «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» 

(∆ιευθυντής Προγράµµατος: Καθηγητής Χρήστος Χατζηιωσήφ) 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σύγχρονη Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή Ιστορία» (Β1/720/23.9.93, ΦΕΚ 786/6-10-1993· Β7/235/29.7.98 ΦΕΚ 

848 τ.Β΄/12.8.1998· Β7/679/6.11.2002, ΦΕΚ 1465 τ.Β΄/21.11.2002) λειτουργεί ως 

διατµηµατικό πρόγραµµα µε το Τµήµα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης από το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998 

(Β7/235/29-6-98, ΦΕΚ 848/12.8.98, τ.Β΄). Τη διοικητική υποστήριξη του 

προγράµµατος έχει αναλάβει το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.  

Το πρόγραµµα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1991-92, αρχικά 

άτυπα χωρίς θεσµική κάλυψη, και αναγνωρισµένο µε υπουργική απόφαση από τον 

Οκτώβριο 1993. Τον Αύγουστο 1998 το ΠΜΣ εντάχθηκε σε πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ 

και µετατράπηκε σε διατµηµατικό σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνιολογίας. Με 

το καθεστώς αυτό εξακολούθησε να λειτουργεί και µετά τη λήξη του προγράµµατος 

ΕΠΕΑΕΚ. 

Το ΠΜΣ στη «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» επιδιώκει να 

βοηθήσει τους µεταπτυχιακούς φοιτητές να διευρύνουν και να εµβαθύνουν τις 

γνώσεις τους για την ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ού 

αιώνα, να τους εξοικειώσει µε τα προβλήµατα και τις µεθόδους της ιστορικής 

έρευνας, καθώς και µε τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας, και να τους 

προετοιµάσει για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη σύγχρονη ιστορία. 

Τα µαθήµατα έχουν οργανωθεί µε στόχο µια πολυεδρική προσέγγιση της 

σύγχρονης περιόδου της ιστορίας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το πρόγραµµα δεν 

αποβλέπει στην πλήρη κάλυψη της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, αλλά στην 

ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης φαινοµένων που µελετώνται συνήθως µέσα στο 

πλαίσιο των συνόρων των σηµερινών εθνικών κρατών. Παράλληλα, επιδιώκεται να 

τοποθετηθεί η ελληνική ιστορία της περιόδου µέσα στο γενικό πλαίσιο της ιστορίας 

της Ευρώπης και των γειτονικών µε τους Έλληνες µεσογειακών λαών. Σηµασία 

δίνεται επίσης στην εξοικείωση µε τις σύγχρονες τάσεις και θεµατικές της 

ιστοριογραφίας σε διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι ιστορικοί θα 
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αποκτήσουν µια κοινή γλώσσα µε τους ευρωπαίους συναδέλφους τους και θα 

µπορούν να συµµετέχουν ισότιµα στις διεθνείς επιστηµονικές συζητήσεις. 

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 

Ειδίκευσης (Μ∆Ε) είναι πέντε διδακτικά εξάµηνα. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει 

να εκπονήσουν εργασίες σε πέντε σεµινάρια, καθώς και τη διπλωµατική τους 

εργασία. Οι φοιτητές καλούνται επίσης στη διάρκεια των σπουδών τους να 

συµµετάσχουν σε επιτόπια άσκηση σε έναν από τους ακόλουθους φορείς: τοπικά 

αρχεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, µουσεία κ.ά. 

πολιτιστικά κέντρα, ή σε ερευνητικά προγράµµατα, υπό την εποπτεία ενός 

διδάσκοντος του ΠΜΣ. Η επιτόπια αυτή άσκηση είναι µέρος της έρευνας των 

µεταπτυχιακών φοιτητών για την προετοιµασία της τελικής διπλωµατικής εργασίας 

τους. 

Κάθε σεµινάριο αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές µονάδες ECTS και η τελική 

διπλωµατική εργασία σε 75. Το σύνολο των απαιτούµενων πιστωτικών µονάδων 

ανέρχεται σε 150. 

Η σύνταξη της διπλωµατικής εργασίας εποπτεύεται από τριµελή επιτροπή 

αποτελούµενη από τον επόπτη και δύο ακόµα καθηγητές, οι οποίοι ορίζονται από τη 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Κάθε φοιτητής οφείλει να υποβάλει γραπτή 

πρόταση στην οποία θα αναλύει τους στόχους και τη µέθοδο της εργασίας, να 

συµµετάσχει σε επιτόπια άσκηση, να παρουσιάσει προφορικά την πορεία συγγραφής 

της διπλωµατικής εργασίας και τέλος να καταθέσει την εργασία αυτή προς κρίση 

στην τριµελή επιτροπή. 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία» 

λειτουργεί διαρκές σεµινάριο υποψηφίων διδακτόρων στη νεότερη και σύγχρονη 

ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Το ΠΜΣ προσφέρει κάθε χρόνο στους 

µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν την πορεία των ερευνητικών εργασιών των υποψηφίων 

διδακτόρων στη νεότερη ιστορία του Τµήµατος και άλλων πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, από την 

πλευρά τους, απευθύνονται έτσι σ’ ένα ευρύτερο κοινό το οποίο καθιστούν κοινωνό 

των ενδιαφερόντων και προβληµατισµών τους και συζητούν µε τους συναδέλφους 

τους και τους διδάσκοντες τα µεθοδολογικά και ευρύτερα επιστηµολογικά ζητήµατα 
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που τίθενται κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους. Στο πλαίσιο του ∆ιαρκούς 

Σεµιναρίου οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος έχουν επιπλέον τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν διαλέξεις κοινωνικών επιστηµόνων και ερευνητών από 

πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Επίσης το ΠΜΣ «Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία» οργανώνει κάθε 

καλοκαίρι στην Πανεπιστηµιούπολη του Ρεθύµνου συνάντηση µεταπτυχιακών 

φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 

µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

που θα ήθελαν να συµµετάσχουν µε ανακοινώσεις από το ερευνητικό τους έργο. 

Μετά από κάθε ανακοίνωση παρέχεται άφθονος χρόνος για διάλογο και συζήτηση. 

Τελικός στόχος των ετησίων αυτών συναντήσεων είναι να φέρουν σε επικοινωνία και 

ερευνητική αλληλεπίδραση τους µεταπτυχιακούς φοιτητές νεότερης ιστορίας από 

διαφορετικά πανεπιστήµια και ιστοριογραφικές παραδόσεις και να ενισχύσουν το 

αίσθηµα ότι ανήκουν σε µία επιστηµονική κοινότητα. Το Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας προσφέρει κατά τη διάρκεια της συνάντησης δωρεάν διαµονή στην 

Πανεπιστηµιακή Εστία. 

 

5. ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης» 

(∆ιευθυντής Προγράµµατος: Αναπληρωτής καθηγητής Ευγένιος 

Ματθιόπουλος) 

Από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-1994 λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην «Ιστορία της Τέχνης» (68944/Β7/6.9.2006, ΦΕΚ 1393, τ. 

Β΄/14.9.2006· Β7/254/22.6.2000, ΦΕΚ/30.6.00· Β7/58/26.1.1994, ΦΕΚ 87, τ. Β΄). Το 

ΠΜΣ στην Ιστορία της Τέχνης άρχισε να λειτουργεί σε πρώτη φάση πειραµατικά-

άτυπα από το εαρινό εξάµηνο του 1992, και επισήµως µε υπουργική απόφαση από το 

ακαδηµαϊκό έτος 1993-1994. Ανανεώθηκε µία φορά το 2000 και ξανά το 2006. 

Το ΠΜΣ στην Ιστορία της Τέχνης έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση ειδικών στο 

χώρο της ευρωπαϊκής και νεότερης ελληνικής τέχνης. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα 

επιτρέπει την απόκτηση ειδικευµένων γνώσεων και την εξοικείωση µε τις 

ερµηνευτικές µεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης του έργου τέχνης. Ανώτατο στάδιο 

δοκιµασίας, όσον αφορά την εκµάθηση των παραπάνω, είναι η εκπόνηση και η 

επιτυχής δηµόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. 

Αποτελεί κοινή πεποίθηση των διδασκόντων ότι η ιστορία της τέχνης δεν 

µπορεί να αντιµετωπίζεται ως µια απλή διαδοχή των µορφών µέσα στο χρόνο, αλλά 
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ότι απαιτείται µια διεπιστηµονική προσέγγιση (ιστορία της λογοτεχνίας και της 

µουσικής, ιστορία των ιδεολογιών, ιστορία της φιλοσοφίας και της αισθητικής, 

πολιτική και οικονοµική ιστορία), όπου το καλλιτεχνικό φαινόµενο διακρίνεται ως 

ένα από τα στοιχεία που συναπαρτίζουν την ιστορία του πολιτισµού. Η νεότερη 

ελληνική τέχνη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας της ευρωπαϊκής 

τέχνης. Το πρόγραµµα φιλοδοξεί, µε παραδείγµατα µεγάλης ιστορικής εµβέλειας, να 

αναδείξει την πολυεδρικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνικών φαινοµένων όσο 

και της µεθόδου προσέγγισής τους. 

Το ΠΜΣ στην Ιστορία της Τέχνης απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 

Ειδίκευσης στην Ιστορία της Τέχνης. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του τίτλου 

είναι τέσσερα διδακτικά εξάµηνα κατ’ ελάχιστο και πέντε κατ’ ανώτατο όριο. 

Για την κτήση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ο φοιτητής είναι 

υποχρεωµένος: 

- να συµµετάσχει επιτυχώς σε τέσσερα τουλάχιστον ειδικά µεταπτυχιακά 

σεµινάρια. Τα σεµινάρια διακρίνονται σε κύρια και συγγενή. Τα τρία από τα τέσσερα 

πρέπει υποχρεωτικά να είναι της κύριας γνωστικής κατεύθυνσης. Οι φοιτητές έχουν 

τη δυνατότητα, µετά από σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος καθηγητή τους, να 

επιλέξουν άλλο ένα σεµινάριο από τα µεταπτυχιακά σεµινάρια του προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Κλασικής Αρχαιολογίας (Ο Αρχαίος Μεσογειακός 

Κόσµος), της Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας και της Φιλοσοφίας. Η 

διάρκεια διδασκαλίας των σεµιναρίων είναι τρεις ώρες εβδοµαδιαίως επί 13 

εβδοµάδες και το καθένα αντιστοιχεί σε δεκαπέντε πιστωτικές µονάδες ECTS. Ο 

µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εξήντα πιστωτικές µονάδες από 

την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα ειδικά µεταπτυχιακά σεµινάρια. 

- να συντάξει, να παραδώσει και να παρουσιάσει δηµόσια τελική εργασία της 

οποίας η σύνταξη και η παρουσίαση θα κριθούν επαρκείς από τριµελή επιτροπή, στην 

οποία συµµετέχει ο καθηγητής που επέβλεψε την εκπόνησή της και δυο µέλη που 

ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, ύστερα από πρόταση του 

επιβλέποντος καθηγητή. Η εκπόνηση και η επιτυχής υποστήριξη της τελικής εργασίας 

αντιστοιχεί σε εξήντα πιστωτικές µονάδες. Το θέµα της εργασίας αυτής µπορεί να 

δίνεται και µετά την επιτυχή ολοκλήρωση δυο σεµιναρίων. 

Συνολικά οι φοιτητές του ΠΜΣ στην «Ιστορία της Τέχνης» οφείλουν να 

συγκεντρώσουν 120 πιστωτικές µονάδες ECTS. 
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Εκτός από τις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, στο Ρέθυµνο υπάρχει επίσης για τις ανάγκες των µεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών η βιβλιοθήκη του «Κέντρου ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος» που 

λειτουργεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ/ΙΤΕ). Η βιβλιοθήκη αυτή 

είναι εξειδικευµένη στην ισπανική τέχνη του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα, όπως και 

στην ιταλική τέχνη του 16ου αιώνα. 

Στους χώρους του Τµήµατος φιλοξενείται Εργαστήριο το οποίο είναι στη 

διάθεση των φοιτητών. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε ικανό αριθµό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εποπτικών µέσων απαραίτητων στη 

λειτουργία του ΠΜΣ. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος οργανώνονται ακόµα ασκήσεις 

σε µουσεία και εκθέσεις, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε σεµινάρια αφιερωµένα στην 

«Ευρωπαϊκή και νεοελληνική τέχνη» και στις «Τεχνοτροπίες της ευρωπαϊκής 

τέχνης». 

Πέντε τουλάχιστον µεταπτυχιακοί φοιτητές εργάζονται κάθε χρόνο, µε 

ετήσιες συµβάσεις, σε ερευνητικά προγράµµατα Ιστορίας της Τέχνης του ΙΜΣ/ΙΤΕ 

στο Ρέθυµνο. Οι φοιτητές του ΠΜΣ µπορούν επίσης να επωφεληθούν από 

υποτροφίες που χορηγούνται από το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου (µία 

υποτροφία εξωτερικού σε ετήσια βάση από το 1997 µέχρι σήµερα), το Ίδρυµα 

Παναγιώτη και Έφης Μιχελή (δυο υποτροφίες εξωτερικού σε ετήσια βάση από το 

2000 µέχρι σήµερα) και σποραδικά από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, το 

Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, το Ίδρυµα 

Αναστασίου Γ. Λεβέντη, το Βαρδινογιάννειον Ίδρυµα κ.ά. 

 

Εντοπισµός προβληµάτων στη λειτουργία των ΠΜΣ 

Το εν πολλοίς µηχανιστικό στην εφαρµογή του σύστηµα πιστωτικών µονάδων 

ECTS δηµιουργεί δυσλειτουργίες όχι µόνο στο προπτυχιακό αλλά και στο 

µεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς ο µόνος τρόπος για να δίνουν όλα τα ΠΜΣ τις ίδιες 

πιστωτικές µονάδες ανά δραστηριότητα είναι να εξοµοιώσουν τα προγράµµατα 

σπουδών τους, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την ιδιαίτερη φυσιογνωµία και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε προγράµµατος. Οι δυσλειτουργίες προκύπτουν από το 

γεγονός ότι τα ΠΜΣ του Τµήµατος δίνουν τη δυνατότητα ή απαιτούν από τους 

φοιτητές τους να συµµετάσχουν σε σεµινάρια άλλων ΠΜΣ, των οποίων όµως οι 

πιστωτικές µονάδες δεν ταυτίζονται µε τις δικές τους. 
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Η ετήσια χρηµατοδότηση του ΥΠΕΠΘ, αν και σηµαντική, δεν επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες των ΠΜΣ, ιδίως σε ό,τι αφορά δραστηριότητες, όπως επιτόπιες 

και πρακτικές ασκήσεις από τις οποίες έχουν να ωφεληθούν πολλά οι µεταπτυχιακοί 

φοιτητές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα των ΠΜΣ που λειτούργησαν ως 

ΕΠΕΑΕΚ για κάποιο χρονικό διάστηµα. Όταν τα ΕΠΕΑΕΚ έληξαν, τα προγράµµατα 

αναγκάστηκαν να µειώσουν ή να καταργήσουν κάποιες από τις δραστηριότητές τους. 

Επίσης, διαπιστώνεται πως τα διατµηµατικά προγράµµατα µεταπτυχιακών 

σπουδών ατόνησαν σε βάθος χρόνου. 

Τέλος, άλλη µια διαπίστωση είναι πως στην πράξη πολλοί µεταπτυχιακοί 

φοιτητές (καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες) υποχρεώνονται -ελλείψει υποτροφιών- 

να εργάζονται παράλληλα µε τις σπουδές τους, προκειµένου να είναι σε θέση να 

καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

αφοσιωθούν πλήρως στις σπουδές τους και να καθυστερούν την ολοκλήρωσή τους σε 

σχέση µε τον προβλεπόµενο από τα προγράµµατα σπουδών χρόνο. 

 

Προοπτική και εξέλιξη των ΠΜΣ 

Κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής χρονιάς 2008-2009 οργανώθηκε στο Τµήµα 

συστηµατική συζήτηση για τα παραπάνω ΠΜΣ και την προοπτική τους. Στόχος ήταν 

να αποτιµηθεί η ως τώρα λειτουργία τους, να αποφασιστούν τυχόν αλλαγές και να 

προσαρµοστούν οι εσωτερικοί τους κανονισµοί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3685/2008, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τον Εσωτερικό Κανονισµό για τις 

Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η επεξεργασία αυτή κράτησε 

όλο το ακαδηµαϊκό έτος. ∆ύο ιδιαίτερα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν, αφενός, αν 

µπορούν να εξοµοιωθούν µεταξύ τους οι υποχρεώσεις των φοιτητών στο πλαίσιο 

όλων των ΠΜΣ του Τµήµατος και, αφετέρου, πώς θα συντοµευθεί ο χρόνος 

αποφοίτησης των φοιτητών των ΠΜΣ χωρίς να θιγεί το υψηλό και απαιτητικό 

επίπεδο σπουδών που το Τµήµα κρίνει ότι παρέχει. Οι διευθυντές των ΠΜΣ 

κατέθεσαν αναλυτικές εκθέσεις όπου συγκέντρωσαν στοιχεία για την αριθµητική 

εξέλιξη υποψηφίων και φοιτητών, τη σχέση µε αντίστοιχα προγράµµατα άλλων 

πανεπιστηµίων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εντόπισαν τυχόν 

προβλήµατα και διατύπωσαν προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Η συζήτηση αυτή 

οδήγησε στην υιοθέτηση κοινών ρυθµίσεων στους κανονισµούς εσωτερικής 

λειτουργίας, που θα αποτυπωθούν στα νέα σχέδια υπουργικών αποφάσεων που θα 
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κατατεθούν στο ΥΠΕΠΘ στο τέλος του 2009 ώστε να εγκριθεί η εκ νέου λειτουργία 

τους. 

 

Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών 

Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς λειτουργίας τους, όλα τα ΠΜΣ του 

Τµήµατος περιλαµβάνουν δεύτερο κύκλο σπουδών για την απόκτηση ∆ιδακτορικού 

∆ιπλώµατος (∆∆). Οι προϋποθέσεις και οι όροι για την απόκτηση ∆∆ περιγράφονται 

στις ρυθµίσεις µε βάση τις οποίες έχουν θεσµοθετηθεί. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

το Τµήµα βρίσκεται σε διαδικασία προσαρµογής στις απαιτήσεις του Ν. 3685/2008. 

Σε αυτό το πλαίσιο, διαµορφώνεται ενιαίο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών 

(Π∆Σ), µε ενιαίο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ 

του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις 16 Σεπτεµβρίου 2009. Το Π∆Σ του 

Τµήµατος οδηγεί στην απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στις παρακάτω 

εξειδικεύσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύουν τα 

Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος: 

• Προϊστορική Αρχαιολογία 

• Κλασική Αρχαιολογία 

• Αρχαία Ιστορία 

• Ευρωπαϊκή Μεσαιωνική Ιστορία 

• Βυζαντινή Ιστορία 

• Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης 

• Οθωµανική Ιστορία 

• Ιστορία της Τέχνης 

• Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία. 

 

Ο/Η ενδιαφερόµενος/η, σε συνεννόηση µε ένα µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος, 

υποβάλλει αίτηση-ερευνητική πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος. Αφού εγκρίνει την 

αίτηση, η ΓΣΕΣ ορίζει τον επιβλέποντα καθώς και τα άλλα δύο µέλη της 

συµβουλευτικής επιτροπής. Και τα τρία µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής πρέπει 

να είναι ερευνητές που το αντικείµενό τους έχει σχέση µε το θέµα της υπό εκπόνηση 

διατριβής. Την ευθύνη για την περάτωση της διδακτορικής διατριβής µέσα σε λογικά 

όρια έχει ο µεταπτυχιακός φοιτητής σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή. 
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Την πρόοδο της εργασίας παρακολουθεί η πιο πάνω τριµελής συµβουλευτική 

επιτροπή. Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι τριετής. 

Όταν επίκειται η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής ορίζεται από τη 

ΓΣΕΣ του Τµήµατος εξεταστική επιτροπή, η οποία συµπληρώνει την τριµελή 

συµβουλευτική επιτροπή. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται προφορικά σε 

δηµόσια συνεδρίαση της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής που ορίζει η ΓΣΕΣ µετά 

την παρέλευση τουλάχιστον τριών ηµερολογιακών ετών από την ηµεροµηνία 

καθορισµού του θέµατός της. Για την έγκρισή της απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε 

τουλάχιστον µελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο απονεµόµενος τίτλος έχει τρεις 

διαβαθµίσεις (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). 
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4. ∆ιδακτικό έργο 
 

∆ιδάσκοντες – µαθήµατα 

Κύρια σηµεία: 

• Οι διδάσκοντες του Τµήµατος διδάσκουν τέσσερα µαθήµατα κάθε 
ακαδηµαϊκό έτος, δύο ανά εξάµηνο. 

• Τα προσφερόµενα µαθήµατα ανανεώνονται κάθε ακαδηµαϊκό έτος. 

• Προβλήµατα προκύπτουν από την καθυστερηµένη ενηµέρωση των 
διδασκόντων βάσει του π.δ. 407/80 σχετικά µε την πρόσληψή τους, καθώς και 
από την εγγραφή φοιτητών των άλλων Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής σε 
µαθήµατα του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας διακρίνονται από την 

άποψη του καθεστώτος εργασίας τους σε µέλη ∆ΕΠ (µόνιµα και µη) και σε 

διδάσκοντες µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου βάσει του π.δ. 407/80. Κάθε διδάσκων 

του Τµήµατος διδάσκει τέσσερα µαθήµατα κάθε ακαδηµαϊκό έτος (δύο ανά εξάµηνο), 

από τα οποία το ένα σε µεταπτυχιακό επίπεδο (για όσους διδάσκουν σε προγράµµατα 

µεταπτυχιακών σπουδών)· τα µαθήµατα διακρίνονται σε παραδόσεις, σεµινάρια και 

προσεµινάρια (βλ. παραπάνω, κεφ. 3). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι βασική 

αρχή του Τµήµατος, η οποία γίνεται σεβαστή στην πράξη, οι διδάσκοντες να µην 

επαναλαµβάνουν µαθήµατα που έχουν προσφέρει πριν από την παρέλευση τριετίας. 

Πιο συγκεκριµένα, από τα απογραφικά δελτία µαθηµάτων των διδασκόντων 

προκύπτει ότι σε σύνολο 67 µαθηµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) τα 44 

προσφέρθηκαν για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, ενώ µόλις 23 

είχαν προσφερθεί ξανά σε προηγούµενα εξάµηνα και πάντως όχι πρόσφατα (σε µια 

περίπτωση το µάθηµα είχε προσφερθεί ξανά το 1991), ενώ κάποια από αυτά 

επικαλύπτονται µόνο µερικώς µε τα παλιότερα µαθήµατα.2 

Στην περίπτωση των διδασκόντων βάσει του π.δ. 407/80, ένα πρόβληµα που 

ενίοτε προκύπτει είναι πως, καθώς συνήθως ο αριθµός των διαθέσιµων θέσεων 

γνωστοποιείται στα Τµήµατα αρκετά αργά, ορισµένοι διδάσκοντες αυτής της 

κατηγορίας ειδοποιούνται πως θα διδάξουν στο Τµήµα την τελευταία στιγµή µε 

                                                 
2 Ο αριθµός των 67 µαθηµάτων δεν είναι το σύνολο των προσφερθέντων από το Τµήµα 

µαθηµάτων, αλλά όσα διδάχτηκαν από διδάσκοντες που συµπλήρωσαν και κατέθεσαν το σχετικό 
απογραφικό δελτίο. 
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συνέπεια να µην έχουν επαρκή χρόνο για να προετοιµάσουν το θέµα και το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων τους. Επίσης, διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/80 

διαµαρτύρονται πως δεν είχαν ενηµερωθεί συστηµατικά από το Τµήµα πριν από την 

ανάληψη των καθηκόντων τους σχετικά µε τις υιοθετηµένες από αυτό αρχές 

οργάνωσης του προγράµµατος σπουδών και διδασκαλίας, µε συνέπεια να είναι 

απροετοίµαστοι για φαινόµενα όπως η εγγραφή στα µαθήµατά τους φοιτητών 

διαφορετικών εξαµήνων σπουδών. 

Το γεγονός ότι τα µαθήµατα του καθενός από τα τρία Τµήµατα της 

Φιλοσοφικής Σχολής είναι ανοιχτά στους φοιτητές και των άλλων Τµηµάτων της 

Σχολής είναι καταρχήν θετικό. Ωστόσο στην πράξη προκύπτουν δύο σηµαντικά 

προβλήµατα. Το πρώτο πηγάζει από το γεγονός ότι συχνά οι φοιτητές των άλλων δύο 

Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής εγγράφονται µαζικά -άλλοτε γιατί 

υποχρεώνονται από τα Τµήµατά τους και άλλοτε από παρανόηση- σε συγκεκριµένα 

µαθήµατα του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας· εξαιτίας αυτού, δηµιουργείται 

πρόβληµα συνωστισµού φοιτητών σε αυτά τα µαθήµατα µε δυσµενείς συνέπειες για 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, 

έχει προταθεί από διδάσκοντες του Τµήµατος να τεθεί όριο ανά µάθηµα στον αριθµό 

των εγγραφόµενων φοιτητών από άλλα Τµήµατα, χωρίς όµως να έχει ληφθεί καµία 

σχετική απόφαση. 

Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι οι φοιτητές των άλλων Τµηµάτων της 

Φιλοσοφικής Σχολής έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και επίπεδο κατάρτισης από τους 

φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται 

να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τα µαθήµατα που προσφέρει το Τµήµα. 

Αυτό αντανακλάται στα αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών των φοιτητών, καθώς 

το ποσοστό αποτυχίας τους είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 

φοιτητών του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

Τα παραπάνω δεν σηµαίνουν πως οι διδάσκοντες δεν συναντούν αντίστοιχα 

προβλήµατα και µε τους φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, έστω και 

σε µικρότερη κλίµακα. Σηµαντική µερίδα φοιτητών στερείται βασικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων που θα τους επέτρεπαν να αξιοποιήσουν επαρκώς τα ερεθίσµατα και τις 

γνώσεις που τους προσφέρονται στη διάρκεια των µαθηµάτων (δεν διαβάζουν άλλη 

γλώσσα εκτός των ελληνικών, δεν γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, δεν µπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τις βιβλιογραφικές παραποµπές 

ούτε να συντάξουν τέτοιες οι ίδιοι κ.ά.). Επίσης, δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο 
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υψηλού ποσοστού αποτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου, 

γεγονός για το οποίο πολλοί διδάσκοντες αποδίδουν σηµαντικό µερίδιο ευθύνης στην 

ανεπάρκεια των δοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα και στην αδιαφορία των φοιτητών για τις σπουδές τους, δεδοµένου ότι 

αρκετοί από αυτούς επιθυµούσαν να σπουδάσουν κάτι άλλο, αλλά κατέληξαν στο 

Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λόγω του συστήµατος των εισαγωγικών 

εξετάσεων. Γενικότερα, παρατηρείται σε κάποιο βαθµό µια αναντιστοιχία ανάµεσα 

στις υψηλές απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος και το επίπεδο, το 

ενδιαφέρον και τις προσδοκίες αξιόλογης µερίδας των φοιτητών που εισέρχονται σε 

αυτό. Σε καµία περίπτωση πάντως οι διδάσκοντες του Τµήµατος δεν θεωρούν πως 

λύση αυτού του ζητήµατος µπορεί να αποτελέσει η υποβάθµιση του επιπέδου των 

µαθηµάτων που προσφέρουν και η µείωση των απαιτήσεών τους από τους φοιτητές 

(σε αυτό το πλαίσιο ας ληφθεί υπόψη και το ζήτηµα της µη προσέλευσης των 

φοιτητών στα µαθήµατα, το οποίο θίγεται εκτενέστερα στις ενότητες «Αριθµός 

φοιτητών και παρακολούθηση των µαθηµάτων από τους φοιτητές» και 

«Βιβλιογραφική υποστήριξη των µαθηµάτων»). 

 

Αίθουσες διδασκαλίας 

Κύριο σηµείο: 

• Σηµαντικά προβλήµατα σε ό,τι αφορά τον αριθµό, το µέγεθος και κυρίως την 
κατάσταση των διαθέσιµων αιθουσών διδασκαλίας. 

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας θεωρούν πως οι τρεις 

σεµιναριακές αίθουσες που αυτό διαθέτει (αίθ. 57, 65, 65Α) είναι µικρές, σε µέτρια 

κατάσταση και µε ελλείψεις στον εξοπλισµό τους (για παράδειγµα, έλλειψη µόνιµων 

προβολέων και ανεπαρκής συσκότιση), ενώ οι δύο από τις τρεις δεν είναι πολύ 

λειτουργικές για τη διεξαγωγή µαθηµάτων. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση είναι η 

αίθουσα συνεδριάσεων (αίθ. 56), η οποία χρησιµοποιείται επίσης ως σεµιναριακή. Το 

µέτρο του κλειδώµατος των αιθουσών το οποίο εισήχθη κατά το ακαδηµαϊκό έτος 

2008-2009 έχει αποτρέψει την απώλεια καρεκλών και άλλου εξοπλισµού, φαινόµενο 

που είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν. Η θέρµανση των αιθουσών µε κλιµατιστικά 

µηχανήµατα κάνει ανθυγιεινές τις συνθήκες µέσα στις οποίες διεξάγονται τα 

µαθήµατα. 
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Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε ό,τι αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας και 

τα αµφιθέατρα που βρίσκονται εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τµήµατος. 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κρίνουν πως οι χώροι των 

διδακτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν µέχρι και το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2008-

2009 είναι ανεπαρκείς από άποψη αριθµού και µεγέθους (οι φοιτητές σε κάποια 

µαθήµατα παρακολουθούν όρθιοι ή καθισµένοι στο πάτωµα), αλλά και απαράδεκτοι 

από την άποψη της κατάστασής τους, καθώς συχνά τους λείπουν ακόµα και τα 

στοιχειώδη (έδρανο, καθίσµατα, σταθερή ηλεκτρονική υποδοµή, στόρια για 

συσκότιση, σφουγγάρι για τον πίνακα κτλ.). Το πρόβληµα οξύνεται από το γεγονός 

ότι οι αίθουσες δεν κλειδώνονται µετά το πέρας των µαθηµάτων και των άλλων 

προγραµµατισµένων εκδηλώσεων και δεν υπάρχει αρµόδιος υπάλληλος για να 

παρακολουθεί συστηµατικά την κατάστασή τους. 

Γενικότερα, οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις αίθουσες 

διδασκαλίας και τα αµφιθέατρα προσβάλλουν και υποβαθµίζουν την ακαδηµαϊκή 

διδασκαλία, δηµιουργούν την αίσθηση έσχατης εξαθλίωσης, προδιαθέτουν αρνητικά 

τόσο τους φοιτητές όσο και τους διδάσκοντες και καλλιεργούν την περιφρόνηση των 

φοιτητών προς το Πανεπιστήµιο. Πλήττουν την αξιοπρέπεια όλων των µελών της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας και δεν ταιριάζουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα που 

περηφανεύεται για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας που προσφέρει στους φοιτητές του. 

Η αδυναµία ή ανικανότητα της διοίκησης του Πανεπιστηµίου να λύσει το πρόβληµα 

της κατάστασης των αιθουσών, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη αδιαφορία των 

φοιτητών που δεν επέλεξαν από προτίµηση αυτό που σπουδάζουν και που δεν 

ελπίζουν να πετύχουν επαγγελµατική αποκατάσταση από τις σπουδές τους, 

δηµιουργεί εκρηκτικό µείγµα αδιαφορίας και περιφρόνησης για τις όποιες 

ακαδηµαϊκές διαδικασίες. Το Πανεπιστήµιο δεν µπορεί έτσι να υπερασπιστεί το έργο 

του ούτε να πείσει τους φοιτητές του για τη χρησιµότητα της γνώσης. 

Η έναρξη λειτουργίας των νέων διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής κατά το 

χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010 δηµιουργεί βάσιµες ελπίδες 

βελτίωσης της κατάστασης, αν και η διαρκής αύξηση του αριθµού των 

εγγεγραµµένων φοιτητών θα προκαλέσει αργά ή γρήγορα και πάλι προβλήµατα 

χωρητικότητας. 

Η ανεπάρκεια του αριθµού των αιθουσών διδασκαλίας τόσο κεντρικά όσο και 

στο Τµήµα, καθώς και το γεγονός ότι στη διαχείριση των περισσοτέρων αιθουσών 

εµπλέκονται ουσιαστικά όλα τα Τµήµατα, δηµιουργούν συχνά ασφυκτικά 



 65

προβλήµατα στην εξεύρεση αιθουσών για την αναπλήρωση µαθηµάτων, ενώ 

καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη έκδοση του προγράµµατος των εξεταστικών 

περιόδων, έτσι ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν από νωρίς πότε εξετάζονται τα 

µαθήµατα που έχουν δηλώσει και να κάνουν αναλόγως τον προγραµµατισµό τους. 

 

Αριθµός φοιτητών και παρακολούθηση των µαθηµάτων από τους φοιτητές 

Κύρια σηµεία: 

• Ως συνέπεια της αλµατώδους αύξησης του αριθµού των εισαγόµενων στο 
Τµήµα φοιτητών, έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων ανά µάθηµα φοιτητών, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα 
ανεπάρκειας του αριθµού των προσφερόµενων κατ’ έτος σεµιναρίων, αλλά 
και ευρύτερα προβλήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Οι διδάσκοντες πληροφορούνται τον αριθµό των φοιτητών που έχουν 
εγγραφεί στα µαθήµατά τους µετά την έναρξη του εξαµήνου. 

• Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις παραδόσεις είναι συνήθως λιγότεροι από 
τους µισούς όσων έχουν εγγραφεί στο µάθηµα. Στην περίπτωση των 
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σεµιναρίων, η παρακολούθηση των 
φοιτητών είναι πολύ πιο συστηµατική. 

 

Λόγω του ότι όλα τα µαθήµατα είναι ανοιχτά σε φοιτητές όλων των ετών (και 

όλων των Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής) και του ότι οι δηλώσεις των φοιτητών 

για την εγγραφή τους στα µαθήµατα γίνονται µετά την έναρξη των µαθηµάτων, είναι 

αδύνατος ο εκ των προτέρων υπολογισµός του αριθµού των φοιτητών που θα 

εγγραφούν σε ένα µάθηµα. Πάντως τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του αριθµού των 

εισαγόµενων στο Τµήµα φοιτητών έχει αυξήσει πολύ τον αριθµό των εγγεγραµµένων 

ανά µάθηµα φοιτητών µε συνέπεια µεγαλύτερα ακροατήρια και ανεπάρκεια των 

διαθέσιµων αιθουσών και άλλων υποδοµών (ας τονιστεί όµως εδώ πως αν τα µαθήµατα 

τα παρακολουθούσαν όλοι οι εγγεγραµµένοι σε αυτά φοιτητές, η χωρητικότητα των 

διαθέσιµων και κατασκευαζόµενων αιθουσών και υποδοµών θα αποδεικνυόταν 

απολύτως ανεπαρκής). Η εισαγωγή του συστήµατος της ηλεκτρονικής εγγραφής των 

φοιτητών στα µαθήµατα έχει επιταχύνει τα τελευταία χρόνια αισθητά τον χρόνο κατά 

τον οποίο ο αριθµός των εγγεγραµµένων στο µάθηµά του φοιτητών γνωστοποιείται στο 

διδάσκοντα. 

∆εδοµένου ότι η παρακολούθηση των µαθηµάτων δεν είναι υποχρεωτική, 

συνήθως στις παραδόσεις προσέρχονται λιγότεροι από τους µισούς εγγεγραµµένους στο 
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µάθηµα φοιτητές· η πληµµελής παρακολούθηση των µαθηµάτων συνεπάγεται ατελή 

κατανόηση του µαθήµατος, γεγονός που συχνά αντανακλάται βραχυπρόθεσµα στα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων στο τέλος του εξαµήνου και µακροπρόθεσµα στην 

ικανότητα αυτών των αποφοίτων του Τµήµατος να ανταποκριθούν επαρκώς στις 

επιστηµονικές απαιτήσεις της δουλειάς του ιστορικού, του αρχαιολόγου ή του 

ιστορικού τέχνης. Η παρακολούθηση παρουσιάζει επιπλέον κάµψη την πρώτη 

εβδοµάδα του εξαµήνου, όταν πλησιάζουν αργίες (π.χ., Χριστούγεννα, Πάσχα), καθώς 

προχωρά το εξάµηνο µε εξαίρεση ενίοτε τα τελευταία µαθήµατα, όταν οι καιρικές 

συνθήκες είναι δυσµενείς (βροχή και κρύο) ή, αντιθέτως, όταν ανεβαίνει η 

θερµοκρασία και ο καιρός σιγά-σιγά γίνεται καλοκαιρινός. 

Η ραγδαία αύξηση του αριθµού των φοιτητών του Τµήµατος κατά τα τελευταία 

χρόνια έχει δηµιουργήσει προβλήµατα ανεπάρκειας του αριθµού των προσφερόµενων 

προπτυχιακών σεµιναρίων, αφού ο αριθµός των φοιτητών που επιτρέπεται να 

εγγραφούν σε ένα σεµινάριο κυµαίνεται από 15 έως 25, ανάλογα µε τη σχετική 

απόφαση του κάθε Τοµέα του Τµήµατος και την απαιτούµενη έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης. Ορισµένες φορές πάντως το πρόβληµα σχετίζεται όχι µε ανεπάρκεια των 

συνολικών διαθέσιµων θέσεων ανά εξάµηνο, αλλά µε την άνιση κατανοµή των 

φοιτητών ανάµεσα στα προσφερόµενα σεµινάρια. Από την άλλη, αυτό το φαινόµενο 

αποτελεί συνέπεια του δικαιώµατος των φοιτητών να επιλέγουν ελεύθερα τα µαθήµατα 

στα οποία επιθυµούν να εγγραφούν. ∆εδοµένου ότι αυτή είναι µια βασική αρχή της 

φιλοσοφίας του προγράµµατος σπουδών, όπως εκτέθηκε παραπάνω, η ανισοκατανοµή 

δεν µπορεί να αποκλειστεί ούτε να καταπολεµηθεί µε την υποχρεωτική άνωθεν (από το 

Τµήµα) κατανοµή των φοιτητών στα σεµινάρια. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Σπουδών του 

Τµήµατος, όταν οι υποψήφιοι φοιτητές υπερβαίνουν αριθµητικά τις προσφερόµενες 

θέσεις, προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που προσέρχονται στο σεµινάριο κατά την 

πρώτη εβδοµάδα του εξαµήνου και µεταξύ αυτών οι τεταρτοετείς και οι τριτοετείς. 

Στα σεµινάρια η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική και πολλοί 

διδάσκοντες σηµειώνουν παρουσίες ή απουσίες. Ο Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος 

προβλέπει πως περισσότερες από τρεις απουσίες επιφέρουν αυτοµάτως τη διαγραφή 

του φοιτητή. Οι περισσότεροι φοιτητές παραµένουν εντός του ορίου των απουσιών, 

χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως συµµετέχουν δραστήρια στα µαθήµατα. 

Στα µεταπτυχιακά σεµινάρια η παρουσία των φοιτητών είναι αρκετά 

συστηµατική, αν και σε αυτά επίσης εµφανίζεται η ανάγκη ο διδάσκων να βρει τρόπους 

να παρακινήσει τους φοιτητές σε ζωηρή συµµετοχή. 
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Ενηµέρωση των φοιτητών για τα µαθήµατα και το περιεχόµενό τους 

Κύρια σηµεία: 

• Έγκαιρη ενηµέρωση των φοιτητών για τα προσφερόµενα µαθήµατα µε 
ανάρτηση των τίτλων τους έξω από τη Γραµµατεία και µε ανάρτηση των 
τίτλων και περίληψης του περιεχοµένου τους στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

• Ανάλυση του περιεχοµένου, της δοµής και της βιβλιογραφίας των µαθηµάτων 
από τους διδάσκοντες κατά τα πρώτα µαθήµατα κάθε εξαµήνου. 

• Αξιοποίηση δυνατοτήτων της ψηφιακής πλατφόρµας e-learn Moodle. 

• Λειτουργία θεσµού σύµβουλου σπουδών φοιτητή. 

• Ετήσια συνάντηση γνωριµίας των διδασκόντων του Τµήµατος µε τους 
πρωτοετείς φοιτητές στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους. 

 

Οι φοιτητές ενηµερώνονται για τους τίτλους των προσφερόµενων µαθηµάτων 

από την ιστοσελίδα του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και από 

ανακοίνωση που αναρτάται έξω από τη Γραµµατεία του Τµήµατος πριν από την 

έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 

έτους 2008-2009 αναρτήθηκαν επιπλέον στην ιστοσελίδα του Τµήµατος περιλήψεις 

των προσφερόµενων προπτυχιακών µαθηµάτων (συνοδευόµενες κατά περίπτωση από 

τη συνιστώµενη βιβλιογραφία και το διάγραµµα του µαθήµατος) για την καλύτερη 

ενηµέρωση των φοιτητών. Το Τµήµα κρίνει ότι πρόκειται για µια χρήσιµη καινοτοµία 

που θα πρέπει να καθιερωθεί. Αρκετοί διδάσκοντες αναρτούν επίσης τις περιλήψεις 

των µαθηµάτων που προσφέρουν στους πίνακες ανακοινώσεων έξω από τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος. Τέλος, οι διδάσκοντες στα πρώτα δύο µαθήµατα κάθε 

εξαµήνου αναλύουν στους φοιτητές το περιεχόµενο, τη δοµή και τη βιβλιογραφία του 

µαθήµατός τους, ενώ κάποιοι διδάσκοντες αξιοποιούν και τις δυνατότητες της 

ψηφιακής πλατφόρµας e-learn Moodle για την ενηµέρωση των φοιτητών τους 

σχετικά µε το περιεχόµενο του µαθήµατος. 

Σε ό,τι αφορά τα µεταπτυχιακά µαθήµατα, οι τίτλοι τους ανακοινώνονται και 

αυτοί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Γραµµατείας. Καθώς οι αριθµοί των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι µικρότεροι, 

πολλές φορές υπάρχει η δυνατότητα να ενηµερωθούν για τα νέα µαθήµατα και µε 

άλλα µέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή προσωπικές συναντήσεις. 
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Γενικότερα, το Τµήµα εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερώσει κατά την έναρξη 

του χειµερινού εξαµήνου µια συνάντηση γνωριµίας των διδασκόντων του µε τους 

πρωτοετείς φοιτητές, έτσι ώστε οι πρώτοι να ενηµερώνουν αυτοπροσώπως τους 

δεύτερους για το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος και τα προσφερόµενα µαθήµατα 

του ακαδηµαϊκού έτους και οι δεύτεροι να θέτουν τα ερωτήµατά τους. Επίσης, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, το Τµήµα ορίζει κάθε χρόνο δύο µέλη ∆ΕΠ ως συµβούλους 

σπουδών, που είναι στη διάθεση των φοιτητών για ζητήµατα που αφορούν τις 

σπουδές τους. 

 

Βιβλιογραφική υποστήριξη των µαθηµάτων 

Κύρια σηµεία: 

• Η διδασκαλία όλων των µαθηµάτων που προσφέρονται από το Τµήµα 
στηρίζεται σε βιβλιογραφία που προτείνεται στους φοιτητές και όχι σε ένα 
µοναδικό σύγγραµµα. 

• Πρόβληµα αποτελεί η περιορισµένη και ατελής γνώση ξένων γλωσσών εκ 
µέρους των φοιτητών του Τµήµατος. 

• Επιφυλάξεις µερίδας των διδασκόντων του Τµήµατος για το θεσµό του 
«δωρεάν συγγράµµατος». 

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας προτείνουν 

βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική (περιλαµβανοµένου εποπτικού εικονογραφικού 

υλικού όπου είναι απαραίτητο), στους φοιτητές για να µελετήσουν στο πλαίσιο των 

προσφερόµενων µαθηµάτων. Κανένας διδάσκων δε στηρίζει το µάθηµά του σε ένα 

µοναδικό σύγγραµµα, αλλά σε συνδυασµό βιβλιογραφικών πηγών. 

Επίσης, οι διδάσκοντες του Τµήµατος εξοικειώνονται σε όλο και µεγαλύτερο 

βαθµό µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα e-learn Moodle µέσω της οποίας διαθέτουν 

στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό χρήσιµο για το µάθηµα (π.χ., διάγραµµα 

µαθήµατος, βιβλιογραφία, περιλήψεις ή σχεδιαγράµµατα παραδόσεων, πηγές, 

εικονογραφικό υλικό κλπ.). 

Οι φοιτητές ενηµερώνονται τις πρώτες εβδοµάδες των µαθηµάτων από τους 

διδάσκοντες για τη βιβλιογραφία και τον τρόπο εξέτασής τους. Οι διδάσκοντες 

διανέµουν φωτοαντίγραφα µε τη συνιστώµενη βιβλιογραφία και, όσοι χρησιµοποιούν 

την πλατφόρµα Moodle, την «αναρτούν» ηλεκτρονικά. Στη διάρκεια των παραδόσεων 

οι διδάσκοντες επισηµαίνουν στους φοιτητές εξειδικευµένη ή συµπληρωµατική 
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βιβλιογραφία που αναφέρεται σε επιµέρους ζητήµατα. Στο τελευταίο µάθηµα οι 

διδάσκοντες αναλύουν ξανά στους φοιτητές ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 

βιβλιογραφία που τους έχει δοθεί και τον τρόπο εξέτασης του µαθήµατος. 

Σε σχέση µε τη συνιστώµενη βιβλιογραφία, σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί για 

τους διδάσκοντες -όπως έχει ήδη αναφερθεί- η περιορισµένη και ατελής γνώση ξένων 

γλωσσών εκ µέρους των φοιτητών του Τµήµατος, καθώς η διαθέσιµη στα ελληνικά 

βιβλιογραφία δεν είναι πάντα επαρκής. 

Οι διδάσκοντες συνιστούν στους φοιτητές να παρακολουθούν συστηµατικά τις 

παραδόσεις έτσι ώστε να έχουν ιδία αντίληψη του περιεχοµένου του µαθήµατος στο 

οποίο έχουν εγγραφεί, αλλά, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα «Αριθµός φοιτητών και 

παρακολούθηση των µαθηµάτων από τους φοιτητές», οι φοιτητές που προσέρχονται 

και παρακολουθούν συστηµατικά ένα µάθηµα συχνά δεν είναι ούτε οι µισοί από 

εκείνους που έχουν εγγραφεί σε αυτό (το φαινόµενο αυτό είναι τόσο εκτεταµένο στην 

ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση που είναι φανερό πως δεν συνδέεται αποκλειστικά 

ούτε κύρια µε το αν οι διδάσκοντες βρίσκουν τρόπους για να καταστήσουν το µάθηµά 

τους ελκυστικό και ενδιαφέρον για τους φοιτητές). Πολλοί φοιτητές προσέρχονται στις 

εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου µετά από πληµµελή (ή και καθόλου) 

παρακολούθηση του µαθήµατος και έχοντας µελετήσει µόνο σηµειώσεις που άλλοι 

συνάδελφοί τους έχουν κρατήσει στη διάρκεια των παραδόσεων, µε συνέπεια 

παρανοήσεις, που κάποιες φορές είναι τραγελαφικές. 

Οι διδάσκοντες αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει η Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης να δεσµεύουν τους τίτλους της βιβλιογραφίας που συστήνουν 

σε ειδικό ράφι περιορισµένου δανεισµού, έτσι ώστε τα βιβλία να είναι πάντα διαθέσιµα 

και ο δανεισµός τους ελεγχόµενος. Από την άλλη, η διαρκής κατ’ έτος αύξηση του 

αριθµού των εισαγόµενων στο Τµήµα φοιτητών δηµιουργεί προβλήµατα ανεπάρκειας 

του ενός αντιτύπου του κάθε βιβλίου που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. 

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των βιβλιογραφικών αναγκών των µαθηµάτων από τη 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το προσωπικό της κάνει µε µεγάλη προθυµία 

ό,τι είναι δυνατό για να τις ικανοποιήσει, παρότι η χρόνια υποχρηµατοδότηση και 

υποστελέχωση της Βιβλιοθήκης έχουν αντίκτυπο στην παρακολούθηση εκ µέρους του 

προσωπικού της των νέων εκδόσεων και στην έγκαιρη παραγγελία τους, καθώς και 

στην ταχεία επεξεργασία και τοποθέτηση στο ράφι των νέων παραλαβών. Ένα άλλο 

πρόβληµα αποτελεί η εσκεµµένη ή µη παρατοποθέτηση βιβλίων στα ράφια, καθώς και 

η απώλειά τους, που είναι φαινόµενα που έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 
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χρόνια· πολύ µικρός είναι εξάλλου ο αριθµός των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων στο 

χώρο της Βιβλιοθήκης και κακή η συντήρησή τους µε αποτέλεσµα να είναι κακή η 

ποιότητα των φωτοαντιγράφων που παράγουν. Θα ήταν ασφαλώς χρήσιµο να υπήρχαν 

ο χώρος και οι οικονοµικές δυνατότητες που θα επέτρεπαν στη Βιβλιοθήκη να διαθέτει 

περισσότερα αντίτυπα τουλάχιστον κάποιων ευρέως χρησιµοποιούµενων βιβλίων, να 

διεύρυνε περαιτέρω τις ψηφιακές συλλογές της και τον αριθµό των ηλεκτρονικών της 

συνδροµών, καθώς και να διέθετε µεγαλύτερο χώρο αναγνωστηρίου. Γενικώς πάντως η 

Βιβλιοθήκη καλύπτει µε αρκετή επάρκεια τις βιβλιογραφικές ανάγκες των µαθηµάτων 

και οπωσδήποτε είναι από τις καλύτερα οργανωµένες πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες 

στην Ελλάδα – αν όχι η καλύτερη. Ιδιαίτερα χρήσιµα κρίνονται τα σεµινάρια που 

οργανώνει η Βιβλιοθήκη µε δική της πρωτοβουλία ή µετά από αίτηση των διδασκόντων 

για εξοικείωση των φοιτητών µε τους χώρους της και τη χρήση των ψηφιακών 

δυνατοτήτων και ηλεκτρονικών πηγών που τους παρέχει. 

Όταν οι διδάσκοντες µοιράζουν στους φοιτητές κάποιο βιβλίο στο πλαίσιο του 

θεσµού του «συγγράµµατος», πρόκειται για βιβλίο χρήσιµο για την κατανόηση του 

ευρύτερου πλαισίου του προσφερόµενου µαθήµατος, για βιβλίο που εν µέρει καλύπτει 

τις βιβλιογραφικές ανάγκες της παράδοσης ή για βιβλίο που κρίνεται χρήσιµο για την 

προσωπική βιβλιοθήκη των φοιτητών χωρίς να καλύπτει άµεσα τις ανάγκες του 

µαθήµατος. Εποµένως, σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για «σύγγραµµα» στο οποίο 

στηρίζεται η δοµή και το περιεχόµενο του µαθήµατος. 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 δεν µοιράστηκε δωρεάν κανένα βιβλίο σε 

κανένα µάθηµα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία εξέφρασε 

επιφυλάξεις για τις σχετικές διατάξεις του νέου νόµου. Κάποια µέλη της συνέλευσης 

θεωρούν πως ο θεσµός των συγγραµµάτων, µε τον τρόπο που εφαρµόζεται, αποτελεί 

σπατάλη του δηµόσιου χρήµατος και µέθοδο έµµεσης οικονοµικής επιχορήγησης των 

συγγραφέων και των εκδοτών από το κράτος σε βάρος της ουσιαστικής ενίσχυσης των 

δηµόσιων και των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών, που θα αποτελούσε έναν πιο 

ορθολογικό τρόπο διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων και διάχυσης της γνώσης. 

Νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, που ελήφθη την άνοιξη του 

2009 κατά πλειοψηφία, επιτρέπει πάντως σε όσους διδάσκοντες το επιθυµούν, να 

διανείµουν βιβλία στους φοιτητές των µαθηµάτων τους µέσω του θεσµού του 

«συγγράµµατος». 
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Χρήση εργαστηρίων για τις ανάγκες των µαθηµάτων 

Κύρια σηµεία: 

• Στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργεί το επισήµως 
αναγνωρισµένο εργαστήριο «Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκµαγείων και 
Πρωτοτύπων», εργαστήριο συντήρησης ανασκαφικών ευρηµάτων, καθώς και 
άτυπα εργαστήρια που καλύπτουν άλλα γνωστικά πεδία. 

• Μέσω των ανασκαφών, των επιφανειακών ερευνών, της ταξινόµησης αρχείων 
και των επιτόπιων ασκήσεων οι φοιτητές ασκούνται στην έρευνα πεδίου και 
εξοικειώνονται µε το αντικείµενο των σπουδών τους. 

• Η συλλογή της «Φωτοθήκης» έχει πρωτίστως εκπαιδευτική χρήση. 

 

Τα σχετικά µε τα εργαστήρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

εκτίθενται αναλυτικότερα σε άλλα σηµεία της έκθεσης. Εδώ οι σχετικές πληροφορίες 

θα επαναληφθούν συνοπτικά υπό το πρίσµα της χρήσης των εργαστηρίων για την 

κάλυψη διδακτικών αναγκών. 

Στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργεί ένα επισήµως αναγνωρισµένο 

εργαστήριο (ΦΕΚ 69/08.04.02), το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκµαγείων 

και Πρωτοτύπων». Παρότι η λειτουργία του είναι εξαιρετικά κρίσιµη για τη βέλτιστη 

διεξαγωγή των µαθηµάτων αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης, η συνεχιζόµενη 

έλλειψη κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου αποτελεί σοβαρό εµπόδιο στην αξιοποίηση 

του Εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Οι ανασκαφές και οι επιφανειακές έρευνες του Τµήµατος (Ελεύθερνα, Γαύδος, 

Βρύσινας, Θηρασία), η ταξινόµηση αρχειακών συλλογών (Αίγιο, Αµοργός, Βίλια, 

Σύµη, Σύρος) και οι ετήσιες επιτόπιες ασκήσεις αποτελούν δραστηριότητες που δίνουν 

την ευκαιρία στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές να ασκηθούν στην 

έρευνα πεδίου και να εξοικειωθούν µε το αντικείµενο των σπουδών τους. Στο «Σπίτι 

του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης» στεγάζεται εξάλλου το εργαστήριο 

συντήρησης ανασκαφικών ευρηµάτων, το οποίο χρησιµοποιείται και για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κατά περίπτωση υπάρχει συνεργασία µε τις τοπικές Εφορείες 

Αρχαιοτήτων, προκειµένου φοιτητές να ασκούνται στο υλικό που φυλάσσεται στις 

αποθήκες τους. 

Στο Τµήµα λειτουργούν επίσης άτυπα εργαστήρια (Προϊστορικής Αρχαιολογίας, 

Κλασικής Αρχαιολογίας, Αρχαίας Ιστορίας, Βυζαντινών Σπουδών, Ιστορίας της 

Τέχνης, Σύγχρονης Ιστορίας), τα οποία εξυπηρετούν διδακτικές και ερευνητικές 
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ανάγκες κυρίως των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών και του προγράµµατος 

διδακτορικών σπουδών. 

Στο πλαίσιο του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης λειτουργεί η 

εκπαιδευτική συλλογή «Φωτοθήκη»· η συλλογή ψηφιακών εικόνων της Φωτοθήκης, 

της οποίας η οργάνωση χρειάζεται να επιταχυνθεί, όπως επισηµαίνουν κάποιοι 

διδάσκοντες, χρησιµοποιείται πρωτίστως για διδακτικούς σκοπούς. 

Τέλος, η Φιλοσοφική Σχολή λειτουργεί Εργαστήριo Πληροφορικής, στο οποίο 

προσφέρονται σεµινάρια κατάρτισης των φοιτητών στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών· οι φοιτητές µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό του 

Εργαστηρίου για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Κύρια σηµεία: 

• Χρήση ΤΠΕ: ιστοσελίδα Τµήµατος, ηλεκτρονική εισαγωγή βαθµολογίας 
εξετάσεων, ψηφιακή πλατφόρµα e-learn Moodle, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
Powerpoint, προβολή ψηφιακών εικόνων. 

• Αναγκαία η ενηµέρωση των φοιτητών για τις ηλεκτρονικές υποδοµές που 
τους διατίθενται, καθώς και η διεύρυνση αυτών των υποδοµών. 

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας χρησιµοποιούν, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, την ιστοσελίδα του Τµήµατος για την ανακοίνωση των τίτλων 

και του περιεχοµένου των µαθηµάτων τους. Με ηλεκτρονικό τρόπο κατατίθεται 

εξάλλου η βαθµολογία των φοιτητών από τους διδάσκοντες (πρόγραµµα Class Web). 

Σε κάποιο ποσοστό, που είναι ακόµα σχετικά µικρό αλλά σταδιακά ενισχύεται, 

οι διδάσκοντες χρησιµοποιούν επίσης την ηλεκτρονική πλατφόρµα e-learn Moodle 

µέσω της οποίας καθιστούν προσβάσιµο στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό σχετικό 

µε τα µαθήµατά τους· εναλλακτικά κάποιοι διδάσκοντες διαθέτουν στους φοιτητές 

τους CD µε εποπτικό υλικό του µαθήµατος. Ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθηµάτων 

τους και τον τρόπο της διδασκαλίας τους, οι διδάσκοντες προβάλλουν ψηφιακές 

εικόνες στα µαθήµατά τους (συστηµατικά στα µαθήµατα αρχαιολογίας και ιστορίας 

της τέχνης, λιγότερο συστηµατικά στα µαθήµατα ιστορίας) ή χρησιµοποιούν κατά τη 

διδασκαλία το πρόγραµµα Powerpoint. Κάποιοι διδάσκοντες προτείνουν εξάλλου 

στους φοιτητές τους ιστοσελίδες, όπου µπορούν να βρουν κυρίως εποπτικό υλικό για 
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τη µελέτη τους ή τους εκπαιδεύουν σε ζητήµατα βιβλιογραφικής έρευνας στο 

διαδίκτυο. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η πλατφόρµα Moodle χρησιµοποιούνται από 

τους διδάσκοντες και τους φοιτητές για τη µεταξύ τους επικοινωνία (σε µια 

περίπτωση, η διδάσκουσα χρησιµοποιεί και την αποστολή µηνυµάτων µέσω κινητού 

τηλεφώνου), ενώ το Τµήµα και οι διδάσκοντές του ενθαρρύνουν διαρκώς τους 

φοιτητές να εξοικειωθούν µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις 

ηλεκτρονικές δυνατότητες που τους δίνονται. Αρκετοί διδάσκοντες δέχονται, τέλος, 

την υποβολή των σεµιναριακών και άλλων εργασιών των φοιτητών (τουλάχιστον 

στην πρώτη τους µορφή) ηλεκτρονικά. 

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των φοιτητών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

το διαδίκτυο για τις ανάγκες των µαθηµάτων, οι διδάσκοντες του Τµήµατος γενικά 

εκτιµούν που ο συνδυασµός των κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι 

διαθέσιµοι στο εργαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, στη Βιβλιοθήκη και στα 

εργαστήρια των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί µια βάση, αλλά ο 

αριθµός των φοιτητών του Τµήµατος επιβάλλει οπωσδήποτε την αύξησή τους. Οι 

φοιτητές που έχουν δικούς τους υπολογιστές µπορούν να χρησιµοποιούν και τις 

περιοχές στις οποίες το Πανεπιστήµιο Κρήτης προσφέρει ασύρµατη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και οι οποίες διαρκώς επεκτείνονται. 

Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται πιο συστηµατική 

πληροφόρηση των φοιτητών για τις διαθέσιµες υποδοµές, καθώς και επιπλέον 

προσωπικό για τη διδασκαλία της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

διαδικτύου στους φοιτητές. 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών, διαλέξεις ειδικών και άλλες 

δραστηριότητες στο πλαίσιο των µαθηµάτων 

Κύρια σηµεία: 

• Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνουν στο 
πλαίσιο των µαθηµάτων τους δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις 
των φοιτητών σε µουσεία, µνηµεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους κ.ά, 
διαλέξεις ειδικών επιστηµόνων και ασκήσεις και επιδείξεις. 

• Το Τµήµα οργανώνει συστηµατικά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν 
και ασκούνται οι φοιτητές: ετήσια επιτόπια άσκηση, ανασκαφές και 
αρχαιολογικές αποστολές, ταξινόµηση αρχείων και ετήσια Επιστηµονική 
Συνάντησή του (ΕΣΤΙΑ). 

• Υπάρχουν προβλήµατα που συνδέονται κυρίως µε τη νησιωτική γεωγραφική 
θέση του Τµήµατος, το κόστος µετακίνησης των φοιτητών και την απροθυµία 
των τελευταίων να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται. 

 

Το Τµήµα οργανώνει, όπως εκτέθηκε αναλυτικότερα παραπάνω (ενότητα 

«Σκοπός, στόχοι και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος»), α. ετήσια επιτόπια 

άσκηση των φοιτητών του, β. ανασκαφές και αρχαιολογικές αποστολές µε τη 

συµµετοχή φοιτητών, γ. ταξινόµηση αρχείων µε τη συµµετοχή φοιτητών, και δ. ετήσια 

Επιστηµονική Συνάντηση του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΣΤΙΑ) µε τη 

συµµετοχή φοιτητών. 

Επιπλέον, οι διδάσκοντες του Τµήµατος οργανώνουν στο πλαίσιο των µαθηµάτων 

τους διάφορες δραστηριότητες: 

1) Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε µουσεία, µνηµεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, πινακοθήκες, ανασκαφές, οικισµούς κλπ. 
Ορισµένες από τις επισκέψεις οργανώνονται σε συνεργασία µε τις τοπικές 

Εφορείες Αρχαιοτήτων. 

Παραδείγµατα 

• Επισκέψεις στο Νοµισµατικό και Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών για τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές αρχαίας ιστορίας. 

• Περιήγηση στην πόλη του Ρεθύµνου και τα µνηµεία της στο πλαίσιο των 
µαθηµάτων Τουρκολογίας. 

• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου για τους φοιτητές του 
Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 

• Επισκέψεις σε βυζαντινά µνηµεία της Κρήτης στο πλαίσιο µαθηµάτων 
βυζαντινής αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης. 
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• Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο για έκθεση 
χαρτογραφίας στο πλαίσιο παράδοσης για την Οθωµανική Αυτοκρατορία 
και τη θάλασσα (ΤΟΥ 134). 

2) ∆ιαλέξεις ειδικών 
Αυτή η δραστηριότητα είναι πιο έντονη στο µεταπτυχιακό επίπεδο (για τις 

διαλέξεις, τα συνέδρια και τα σεµινάρια που οργανώθηκαν στο Τµήµα, βλ. 

Παράρτηµα 9). 

Παραδείγµατα 

• Οργάνωση διάλεξης της Nαταλίας Βογκέικοφ (Αρχείο Αµερικανικής 
Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα) µε θέµα «Η αρχαιολογία του 
νοικοκυριού στην Κρήτη των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων» τον 
Νοέµβριο 2006 στο πλαίσιο σεµιναρίου κλασικής αρχαιολογίας. 

• Οργάνωση διάλεξης της καθηγήτριας Berit Wells (Σουηδικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο) µε θέµα το Ιερό του Ποσειδώνα στην 
Καλαυρεία στο πλαίσιο µαθήµατος µε θέµα «Θυσίες, προσφορές και 
ιερά γεύµατα». 

• ∆ύο διαλέξεις µε θέµα την υφαντική και τα υφάσµατα στην αρχαιότητα 
(Γιούλη και Στέλλα Σπαντιδάκη) στο πλαίσιο του προπτυχιακού 
σεµιναρίου: «Αρχαία ελληνική τεχνολογία: υφαντική και υφάσµατα 
στους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς χρόνους» (Μάρτιος 2009). 

• Πρόσκληση ειδικών για διαλέξεις στο πλαίσιο µεταπτυχιακού 
µαθήµατος για τις πόλεις στην Ανατολική Μεσόγειο (19ος-20ός αιώνας). 

• Επίσκεψη µεταπτυχιακών φοιτητών στο Ηράκλειο για την 
παρακολούθηση διάλεξης που αφορούσε στην κρητική νοµισµατοκοπία 
µε βάση τη νοµισµατική συλλογή της Alpha Bank. 

• Ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα µε την πρόσκληση ειδικών για 
διαλέξεις από όλα τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τµήµατος (οι διαλέξεις συνήθως οργανώνονται µετά την ώρα λήξης των 
µαθηµάτων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν 
όσο το δυνατό περισσότεροι φοιτητές). 

3) Ασκήσεις και επιδείξεις 
Παραδείγµατα 

• Μεταφορά πειραµατικών εργαλείων από το Wiener Laboratory, 
American School of Classical Studies at Athens για µακροσκοπική 
εξέταση από τους φοιτητές στο πλαίσιο µαθήµατος για την πειραµατική 
αρχαιολογία και τη µελέτη της χρήσης των οστών. 

• Άσκηση των φοιτητών παράδοσης σχετικά µε την εικονογραφία των 
µύθων στο θέµα µε υλικό από το Μουσείο Ρεθύµνου. 
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• Πρακτική άσκηση µεταπτυχιακών φοιτητών κλασικής και προϊστορικής 
αρχαιολογίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύµνου. 

 

Προβλήµατα που συνδέονται µε την οργάνωση δραστηριοτήτων όπως οι 

παραπάνω: 

1. Έλλειψη µεταφορικού µέσου για επισκέψεις εκτός Ρεθύµνου· το 

Πανεπιστήµιο διαθέτει µόνο ένα λεωφορείο, το οποίο δεν είναι πάντα διαθέσιµο. 

2. Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, οι οποίοι δεν εκµεταλλεύονται 

επαρκώς τις ευκαιρίες που τους δίνονται, ιδίως όταν αυτές δεν έχουν υποχρεωτικό 

χαρακτήρα (για παράδειγµα, στην εξέταση πειραµατικών εργαλείων, που αναφέρθηκε 

παραπάνω [Ασκήσεις και επιδείξεις], προσήλθαν µόνο δύο φοιτητές). 

3. Τα περισσότερα ενδιαφέροντα µνηµεία και µουσεία βρίσκονται εκτός Κρήτης 

και το ταξίδι δια θαλάσσης, βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επίσκεψή τους, σε 

συνδυασµό µε την απροθυµία των φοιτητών, καθιστά τις περισσότερες σχετικές 

απόπειρες άκαρπες. 

4. Συχνά αδυναµία κάλυψης του κόστους των εκπαιδευτικών επισκέψεων από το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης στο επίπεδο µεµονωµένων µαθηµάτων (σε αντίθεση µε την 

ετήσια επιτόπια άσκηση του Τµήµατος). 

 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στα µαθήµατα 

Κύριο σηµείο: 

• Οι περισσότεροι διδάσκοντες αξιολογούν την επίδοση των φοιτητών στις 
παραδόσεις τους µε γραπτή εξέταση και στα σεµινάρια βάσει της συµµετοχής 
τους στη διάρκεια του εξαµήνου και της τελικής γραπτής εργασίας τους. 

 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στις παραδόσεις γίνεται από την 

πλειονότητα των διδασκόντων µε γραπτή, και πολύ πιο σπάνια προφορική, εξέταση στο 

τέλος του εξαµήνου· η εξέταση συνήθως γίνεται µε άγνωστα θέµατα και κλειστά βιβλία 

και σηµειώσεις, αλλά κάποιοι διδάσκοντες διεξάγουν εξετάσεις είτε µε ανοιχτά βιβλία 

και σηµειώσεις είτε έχοντας ανακοινώσει πριν από την εξέταση στους φοιτητές κάποια 

θέµατα για να τα προετοιµάσουν. Ορισµένοι διδάσκοντες λαµβάνουν επίσης υπόψη το 

σχολιασµό πηγών και άλλες µικρές ασκήσεις ή γραπτές εργασίες που αναθέτουν στους 

φοιτητές στη διάρκεια του εξαµήνου σε υποχρεωτική ή, συνηθέστερα, εθελοντική 

βάση. Κάποιοι διδάσκοντες πραγµατοποιούν εξάλλου «προόδους» στο µέσο του 
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εξαµήνου ή αναθέτουν εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις που διεξάγονται σε 

µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Απαλλακτικές εργασίες, αυτές δηλαδή που 

συνεπάγονται την απαλλαγή του φοιτητή από την υποχρέωση να προσέλθει στην 

εξέταση του µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου, ανατίθενται σπάνια, κυρίως όταν 

συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως λόγοι υγείας. 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στα σεµινάρια γίνεται βάσει της 

συµµετοχής τους στη διάρκεια του εξαµήνου (π.χ., συζητήσεις, σχολιασµός πηγών, 

µικρές εργασίες, µελέτη και κριτική παρουσίαση άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων ή 

βιβλίων), της προφορικής παρουσίασης της εργασίας που έχουν αναλάβει να συντάξουν 

και της τελικής γραπτής εργασίας τους. 

Στα µεταπτυχιακά σεµινάρια η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται µε 

κριτήρια ανάλογα µε αυτά που ισχύουν για τα προπτυχιακά σεµινάρια. Στα µαθήµατα 

τουρκικής γλώσσας και οθωµανικής γλώσσας και παλαιογραφίας του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε 

γραπτή -στην περίπτωση της τουρκικής γλώσσας και προφορική- εξέταση. 

Ένα δοµικό πρόβληµα που υφίσταται στο ελληνικό σύστηµα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι ότι, κυρίως στα προπτυχιακά µαθήµατα, η αξιολόγηση της επίδοσης 

των φοιτητών είναι µια «τυφλή», ποσοτικοποιηµένη διαδικασία, αφού οι φοιτητές 

πληροφορούνται το βαθµό τους χωρίς να γνωρίζουν τα ποιοτικά κριτήρια από τα οποία 

προέκυψε η βαθµολογία τους µε βάση το γραπτό ή την εργασία τους. Ακόµα και όταν 

οι διδάσκοντες αναρτούν ανακοινώσεις για να προσέλθουν οι φοιτητές στο γραφείο 

τους και να δουν τα διορθωµένα γραπτά και τις εργασίες τους, ελάχιστοι είναι οι 

φοιτητές που ανταποκρίνονται. 

 

Αξιολόγηση των µαθηµάτων από τους φοιτητές 

Κύριο σηµείο: 

• Περιορισµένη εφαρµογή του θεσµού της αξιολόγησης των µαθηµάτων από 
τους φοιτητές µέσω ερωτηµατολογίων και αντιδράσεις διδασκόντων. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Τµήµα κατέληξε κατά το εαρινό εξάµηνο του 

ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009 σε πρότυπο έντυπο αξιολόγησης των µαθηµάτων από 

τους φοιτητές, το οποίο θα υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις ανάλογα µε τις 

ανάγκες και την πείρα από τη χρησιµοποίησή του· οι διδάσκοντες που το επιθυµούν 
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έχουν εξάλλου τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν εναλλακτικά άλλο, δικό τους, 

ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του µαθήµατος, που κατά την κρίση τους 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες αξιολόγησης του µαθήµατός τους από τους 

φοιτητές. Η εφαρµογή του µέτρου του τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου είχε 

εξαιρετικά περιορισµένη απήχηση κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009. 

Αρκετοί διδάσκοντες αντιδρούν στη χρήση των ερωτηµατολογίων για 

διάφορους λόγους και γι’ αυτό δεν τα χρησιµοποίησαν. Ορισµένοι από τους λόγους 

που προβάλλουν είναι οι εξής: α) διότι τα ερωτηµατολόγια, ιδιαίτερα αυτά που έχει 

συντάξει η Α∆ΙΠ, στοχοποιούν, ως κρινόµενο, ατοµικά τον διδάσκοντα και δεν 

αποσκοπούν στην αξιολόγηση του µαθήµατος ως ενιαίας συλλογικής-διαδραστικής 

διαδικασίας µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων, β) οι περισσότεροι φοιτητές δεν 

έχουν το υπόβαθρο, το ενδιαφέρον, τη συνέπεια και την ωριµότητα να αντιληφθούν 

την αξία ενός µαθήµατος πέρα από τα δίπολα «εύκολο-απαιτητικό», «ευχάριστο-

κουραστικό», γ) οι φοιτητικές παρατάξεις µπορεί να δώσουν «γραµµή» στους 

φοιτητές για την οµαδική επικρότηση ή απόρριψη της αξίας ενός µαθήµατος από τους 

φοιτητές, ανάλογα µε τη στάση που τηρούν απέναντι στο συγκεκριµένο διδάσκοντα, 

δ) τα ερωτηµατολόγια που έχουν συνταχθεί µε βάση τα πρότυπα της Α∆ΙΠ δεν 

προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο που οι διδάσκοντες δεν γνωρίζουν ήδη σε σχέση µε την 

αντίληψη των φοιτητών για το µάθηµά τους, ε) είναι τουλάχιστον υποκριτικό να 

δίνουν ερωτηµατολόγια για να κριθεί το µάθηµά τους και η διδασκαλία τους, τη 

στιγµή που το κράτος και το πανεπιστήµιο δεν µπορούν να διασφαλίσουν ούτε καν 

τις στοιχειώδεις απαραίτητες συνθήκες για να γίνει το µάθηµα (π.χ. άρτιες αίθουσες), 

στ) θεωρούν πως το αποτέλεσµα του µαθήµατος ως προς τη δική τους απόδοση 

φαίνεται επαρκώς στις εξετάσεις. 

Αρκετοί διδάσκοντες προτιµούν, αντί για ερωτηµατολόγια, να συζητούν στην 

αίθουσα µε τους φοιτητές σχετικά µε την εντύπωση των τελευταίων για το µάθηµα 

κατά τη διάρκεια κάποιου από τα τελευταία µαθήµατα του εξαµήνου. 

Ας σηµειωθεί, από την άλλη, ότι µικρός αριθµός διδασκόντων του Τµήµατος 

χρησιµοποιούσαν ή είχαν πειραµατιστεί µε ερωτηµατολόγια για να λαµβάνουν τη 

γνώµη των φοιτητών για το µάθηµά τους και πριν από την επιβολή του µέτρου αυτού 

από το νόµο. 

Στην περίπτωση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων, η αντίληψη των διδασκόντων 

του Τµήµατος είναι πως διεξάγονται σε ένα πνεύµα ακαδηµαϊκής ελευθερίας που 
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επιτρέπει στους φοιτητές να διατυπώνουν τη γνώµη τους για το µάθηµα και έξω από 

την τυπική διαδικασία συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου. 
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5. Ερευνητικό έργο 
 

Ερευνητικά προγράµµατα και ερευνητικό έργο 

Κύρια σηµεία: 

• Η ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας είναι ζωηρή και πολυεπίπεδη. ∆ιευθύνουν και συµµετέχουν σε 
πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράµµατα και δίκτυα, ενώ εκτεταµένο 
είναι και το ανασκαφικό έργο που διεξάγει το Τµήµα. 

• Η διεθνής παρουσία των µελών του Τµήµατος είναι αρκετά έντονη και 
εκδηλώνεται µε διάφορους τρόπους (οργάνωση και συµµετοχή σε διεθνή 
συνέδρια, δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόµους, 
συµµετοχή στη συντακτική ή την επιστηµονική επιτροπή διεθνών περιοδικών 
κ.ά.). 

• Η προβλεπόµενη από την Α∆ΙΠ διαδικασία παραβλέπει το εκτός 
χρηµατοδοτούµενων εξωτερικών προγραµµάτων διεξαγόµενο ερευνητικό 
έργο και κατ’ αυτόν τον τρόπο αδικεί την ερευνητική δραστηριότητα των 
διδασκόντων. Στο ίδιο πνεύµα, οι δηµοσιεύσεις των διδασκόντων 
αντιµετωπίζονται µόνο ποσοτικά. 

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν σοβαρή 

ερευνητική δραστηριότητα είτε ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών 

προγραµµάτων είτε ως µέλη ερευνητικών οµάδων, µε σηµαντική συµµετοχή και σε 

διεθνή ερευνητικά προγράµµατα (βλ. Παράρτηµα 2 για αναλυτική παράθεση των 

προγραµµάτων τα οποία διευθύνουν ή στα οποία συµµετέχουν οι διδάσκοντες του 

Τµήµατος). Ιδιαίτερης βαρύτητας ερευνητική δραστηριότητα αποτελούν εξάλλου οι 

ανασκαφές και οι επιφανειακές έρευνες -του Τµήµατος ή άλλες- τις οποίες 

συντονίζουν ή στις οποίες συµµετέχουν οι αρχαιολόγοι διδάσκοντες του Τµήµατος 

(βλ. λεπτοµέρειες σε άλλες ενότητες της έκθεσης). Η οικονοµική διαχείριση αρκετών 

από τα ερευνητικά προγράµµατα στα οποία είναι υπεύθυνοι διδάσκοντες του 

Τµήµατος γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Κάποιοι διδάσκοντες του Τµήµατος –κυρίως στην ιστορία και την ιστορία της 

τέχνης- αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα µέσω του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ/ΙΤΕ) ως 

επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων του Ινστιτούτου. Το Τµήµα 
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Ιστορίας και Αρχαιολογίας συνεργάζεται εξάλλου συχνά µε το ΙΜΣ/ΙΤΕ για τη 

διοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων. ∆ιευθυντής του 

ΙΜΣ/ΙΤΕ ήταν µέχρι το τέλος του 2008 ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του 

Τµήµατος Θανάσης Καλπαξής, ενώ νέος διευθυντής έχει εκλεγεί ο καθηγητής 

νεότερης ιστορίας του Τµήµατος Χρήστος Χατζηιωσήφ. 

Παρενθετικά, ας σηµειωθεί εδώ σε ό,τι αφορά τη διεύθυνση από µέλη του 

Τµήµατος άλλων θεσµών στο πλαίσιο των οποίων διεξάγεται ερευνητικό και 

ευρύτερο επιστηµονικό έργο, ότι ο Νικόλαος Σταµπολίδης είναι διευθυντής του 

Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα και η Ίρις Τζαχίλη διευθύντρια του 

Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσµατος. 

Επιστρέφοντας στο ζήτηµα των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, ο ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το ΙΜΣ/ΙΤΈ αποτελούν δύο σηµαντικούς φορείς 

χρηµατοδότησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων του Τµήµατος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αλλά σε καµία περίπτωση τους µόνους. Οι διδάσκοντες 

του Τµήµατος διευθύνουν ή συµµετέχουν σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται 

και από διάφορες άλλες πηγές, ελληνικές ή διεθνείς. 

Στα προγράµµατα που διεξάγονται υπό την επιστηµονική ευθύνη διδασκόντων 

του Τµήµατος απασχολούνται µεταπτυχιακοί φοιτητές α΄ κύκλου, υποψήφιοι 

διδάκτορες, µεταδιδακτορικοί ερευνητές, εξωτερικοί συνεργάτες (όπως, για 

παράδειγµα, αρχαιολόγοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας και διδάσκοντες άλλων 

πανεπιστηµίων) και, σπανιότερα, προπτυχιακοί φοιτητές (κυρίως στις ανασκαφές του 

Τµήµατος και στην ταξινόµηση αρχείων). Στο πλαίσιο εξάλλου των ερευνητικών 

προγραµµάτων, αλλά και άλλων επιστηµονικών δραστηριοτήτων, όπως η 

διοργάνωση συνεδρίων, αναπτύσσονται συνεργασίες µεταξύ των µελών του 

Τµήµατος, τόσο στο εσωτερικό των Τοµέων, όσο και ευρύτερα µεταξύ συναδέλφων 

διαφορετικών Τοµέων. 

Τέλος, όλοι οι διδάσκοντες του Τµήµατος διενεργούν µε συνέπεια την 

προσωπική τους έρευνα, η οποία παραδοσιακά είναι ατοµική και συχνά δεν απαιτεί 

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων. Η προβλεπόµενη από την 

Α∆ΙΠ διαδικασία αξιολόγησης δείχνει να αγνοεί αυτή τη σηµαντική πτυχή της 

ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων και κατ’ αυτό τον τρόπο αδικεί και 

υποτιµά τον ερευνητικό τους µόχθο. 

Έστω και έτσι όµως, ο αριθµός των δηµοσιεύσεων των µελών του Τµήµατος 

κατά την πενταετία 2004-2008, αλλά και η παράθεση των τίτλων τους στο 
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Παράρτηµα 1, αντανακλούν -ατελώς σε κάθε περίπτωση- τον όγκο και το εύρος της 

ερευνητικής τους δραστηριότητας. Ας σηµειωθεί εδώ πως το συγγραφικό έργο των 

διδασκόντων του Τµήµατος κρίνεται µε πολύ πιο ουσιαστικό, αναλυτικό και ποιοτικό 

τρόπο κατά τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξής τους σε θέσεις µελών ∆ΕΠ. 

Τέλος, οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν 

δραστηριοποιηθεί επίσης στη µετάφραση στα ελληνικά επιστηµονικών βιβλίων και 

άρθρων από διάφορες γλώσσες, ενώ έχουν δηµοσιεύσει αρκετές βιβλιοκρισίες σε 

ελληνικά και ξένα περιοδικά, οι οποίες όµως δεν καταγράφονται στον πίνακα 

δηµοσιεύσεων. 

Αριθµός δηµοσιεύσεων διδασκόντων Τµήµατος (2004-2008) 

[βλ. και Παράρτηµα 1] 
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2008 3 2 20 4 8 3 3 12 5 - 

2007 2 3 15 4 1 2 6 20 8 2 

2006 4 3 19 1 1 1 2 12 6 1 

2005 3 4 15 6 - - 2 22 11 4 

2004 1 2 19 6 2 - 2 8 5 4 

Σύνολο 13 14 88 21 12 6 15 74 35 11 

Γενικό σύνολο δηµοσιεύσεων µελών Τµήµατος (2004-2008): 289 

 
*** 

Όπως προκύπτει και από τις δηµοσιεύσεις των διδασκόντων του Τµήµατος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η συµµετοχή τους σε επιστηµονικά συνέδρια αποτελεί για 

αυτούς µια σηµαντική δραστηριότητα µέσω της οποίας έρχονται σε επαφή µε 

συναδέλφους τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζουν και συζητούν 

την έρευνα που διεξάγουν ατοµικά ή στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνητικών 

προγραµµάτων, επωφελούµενοι από τα σχόλια και την κριτική των συναδέλφων τους· 

κατά την πενταετία 2004-2008, οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας έλαβαν µέρος µε ανακοινώσεις σε περισσότερα από 100 διεθνή 
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συνέδρια, καθώς και σε πολλά εθνικά και τοπικά συνέδρια, ηµερίδες και 

επιστηµονικές συναντήσεις. Οι διδάσκοντες του Τµήµατος δεν συµµετέχουν απλώς 

σε συνέδρια, αλλά είναι δραστήριοι και ως διοργανωτές ή µέλη οργανωτικών 

επιτροπών συνεδρίων, που στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι διεθνή· κατά την 

πενταετία 2004-2008 οργάνωσαν ή συµµετείχαν στη διοργάνωση περισσότερων από 

είκοσι συνεδρίων (δεν έδωσαν όλοι οι συνάδελφοι σχετικά στοιχεία) (βλ. Παράρτηµα 

3). 

Η διεθνής παρουσία των µελών του Τµήµατος δεν εξαντλείται στη συµµετοχή 

τους σε συνέδρια και διεθνή ερευνητικά προγράµµατα ή στη διοργάνωση συνεδρίων. 

Εκδηλώνεται και µε διάφορους άλλους τρόπους, όπως µε τη συγγραφή και έκδοση 

ξενόγλωσσων βιβλίων, την επιµέλεια ξενόγλωσσων συλλογικών τόµων, τις 

δηµοσιεύσεις τους σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και ξενόγλωσσους συλλογικούς 

τόµους, τη συµµετοχή τους σε διεθνείς ακαδηµαϊκές ενώσεις και διεθνή επιστηµονικά 

δίκτυα, τη συµµετοχή τους µε βιβλιογραφικά λήµµατα σε διεθνή περιοδικά (π.χ. 

συνεργασία της Βασιλικής Φωσκόλου µε το περιοδικό Βyzantinische Zeitschrift), τις 

προσκλήσεις για διδασκαλία σε πανεπιστήµια και άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και 

θεσµούς του εξωτερικού (βλ. σχετικά Παραρτήµατα στο τέλος της παρούσας 

έκθεσης). 

Τα µέλη του Τµήµατος συµµετέχουν επίσης στις συντακτικές και επιστηµονικές 

επιτροπές ελληνικών και ξένων περιοδικών, ενώ προσκαλούνται και ως κριτές 

άρθρων που υποβάλλονται προς δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά (βλ. 

Παραρτήµατα 4-5). 

Για την ερευνητική και εν γένει επιστηµονική τους δράση οι διδάσκοντες του 

Τµήµατος έχουν βραβευτεί και έχουν λάβει υποτροφίες και άλλες τιµητικές 

διακρίσεις (βλ. Παράρτηµα 8). 

 

Ερευνητικές υποδοµές 

Κύρια σηµεία: 

• Εργαστήρια χρησιµοποιούν κυρίως οι αρχαιολόγοι του Τµήµατος. 

• Ο διαθέσιµος ηλεκτρονικός εξοπλισµός και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης αποτελούν τις βασικές ερευνητικές υποδοµές για τους περισσότερους 
διδάσκοντες του Τµήµατος. 
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Οι ιστορικοί και πολλοί από τους αρχαιολόγους του Τµήµατος δεν 

χρησιµοποιούν κάποιο εργαστήριο για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Σηµαντικές 

ερευνητικές υποδοµές για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους αποτελούν ο διαθέσιµος 

ηλεκτρονικός εξοπλισµός και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τις 

έντυπες και ψηφιακές συλλογές και βάσεις δεδοµένων της. Θα ήταν επιθυµητό ο µεν 

πρώτος να ανανεώνεται συχνότερα και µε λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες 

προµήθειάς του, η δε δεύτερη να έχει µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες, 

µεγαλύτερους χώρους και περισσότερο προσωπικό· αρκετοί συνάδελφοι θεωρούν, για 

παράδειγµα, επιτακτική την ανάγκη ανανέωσης και διεύρυνσης της συλλογής 

επιστηµονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης. Σε αυτό το επίπεδο άλλωστε, η 

χρηµατοδότηση των ερευνητικών υποδοµών κρίνεται ανεπαρκής. 

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής ανασκαφών και επιφανειακών ερευνών, καθώς και 

των εξειδικευµένων ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, οι αρχαιολόγοι του Τµήµατος 

χρησιµοποιούν υποδοµές, όπως το εργαστήριο συντήρησης ανασκαφικών ευρηµάτων 

που στεγάζεται στο «Σπίτι του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης», το 

εργαστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας, το οίκηµα του ∆υτικού Τοµέα ΙΙΙ της 

ανασκαφής της Ελεύθερνας, το εργαστήριο του Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης 

Αρχαιολογικού Υφάσµατος ή το εργαστήριο αρχαιο-περιβάλλοντος του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κρίνεται απαραίτητος ο 

εµπλουτισµός των υποδοµών των εργαστηρίων του Τµήµατος, έτσι ώστε να µη 

χρειάζεται οι ενδιαφερόµενοι να προσφεύγουν σε εργαστήρια εκτός αυτού για τις 

ερευνητικές τους ανάγκες. Θα ήταν χρήσιµα, για παράδειγµα, έργα υποδοµής και 

εξοπλισµού για τη συντήρηση έργων διαφόρων υλικών (λίθου, µετάλλων, 

φαγεντιανής κλπ.), ανθρωπολογικού (forensics) υλικού αλλά και 

παλαιοβοτανολογικού (Gas Chromatography), καθώς και για την ολοκληρωµένη 

φωτογραφική και σχεδιαστική (αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, σχεδίαση ευρηµάτων) 

κάλυψη των αναγκών και γενικότερα την τεκµηρίωση των αρχαιολογικών 

ανασκαφών. 

Άλλοι διδάσκοντες θα επιθυµούσαν το Τµήµα να διέθετε εξοπλισµό, όπως 

συσκευές GPS και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές υψηλής ευκρίνειας, ή να 

πρόσφερε υπηρεσίες, όπως την εισαγωγή και αρχειοθέτηση στατιστικών δεδοµένων 

σε ηλεκτρονικές βάσεις, που σήµερα δεν υπάρχουν και που θα διευκόλυναν την 

έρευνά τους. 
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6. Σχέσεις µε κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς και 

δραστηριότητες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό 
 

Τα µέλη του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν συνεργασίες µε 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, ενώ επίσης αναπτύσσουν διάφορες 

δραστηριότητες που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους «ειδικούς», αλλά στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αποσκοπώντας να το ευαισθητοποιήσουν σε ζητήµατα 

ιστορίας, αρχαιολογίας και γενικότερα πολιτισµού. Για παράδειγµα: 

• ∆ίνουν διαλέξεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

• Αρθρογραφούν και παρουσιάζουν βιβλία στον ηµερήσιο και τον περιοδικό 
τύπο. 

• ∆ηµοσιεύουν άρθρα σε πολιτιστικού και ιστορικού περιεχοµένου περιοδικά 
που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

• Συµµετέχουν σε τηλεοπτικές εκποµπές που αναφέρονται σε θέµατα ιστορίας 
και αρχαιολογίας. 

• Συµµετέχουν ως οµιλητές σε εκδηλώσεις παρουσίασης νέων εκδόσεων. 

• Οργανώνουν εκθέσεις. 

• Συµµετέχουν κάθε χρόνο ως εξεταστές στις εξετάσεις του Ιδρύµατος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και ως επιβλέποντες υποτρόφων του ή είναι 
µέλη των επιτροπών χορήγησης υποτροφιών άλλων ιδρυµάτων (π.χ., 
Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης). 

• Είναι µέλη συµβουλίων και επιτροπών που διαχειρίζονται µνηµεία και εν 
γένει την πολιτιστική κληρονοµιά. 

• Συµµετέχουν στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

• Συνεργάζονται µε Εφορείες Αρχαιοτήτων, µουσεία, αρχεία, δήµους, 
νοµαρχίες και περιφέρειες. 

 

Εξάλλου, το ερευνητικό και επιστηµονικό έργο που αφορά την ανάδειξη του 

χώρου της αρχαίας Ελεύθερνας, αλλά και του αρχαιολογικού της υλικού, καθώς και 

του υλικού των ανασκαφών και επιφανειακών ερευνών στο Βρύσινα, τη Γαύδο, τη 

Θηρασία και αλλού, όπως και η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων σε αντικείµενα που 

άπτονται αρχαιολογικών θεµάτων έχουν δηµιουργήσει µια εξαιρετικά µεγάλη κίνηση 

σε ερευνητικό και επιστηµονικό καθώς και σε επίπεδο δηµοσιεύσεων που ευνοεί τις 

σπουδές γύρω από τη Μεσόγειο και τους λαούς της και καταδεικνύει τη συµµετοχή 

της Ελλάδας, τις οµοιότητες ή τις διαφορές της σε πραγµατικό, ιδεολογικό κ.ά. 

επίπεδο. Η επιστηµονική αυτή παραγωγή δεν παραµένει στο στενό, κλειστό 
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ακαδηµαϊκό πλαίσιο, αλλά η διάχυσή της γίνεται στην εκπαίδευση και την κοινωνία 

µε προγράµµατα, εκθέσεις και παρουσιάσεις σε βιβλία ελληνικά και αγγλικά µε CD 

και κινηµατογραφικές ταινίες, video, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κλπ., που 

φέρνουν την πληροφόρηση σε νέες µουσειολογικές/µουσειογραφικές, ιδίως στην 

περίπτωση της Ελεύθερνας. 

Το ίδιο ισχύει και για τις αποστολές ταξινόµησης τοπικών αρχείων, οι οποίες 

δεν αποσκοπούν µόνο στην άσκηση των φοιτητών που συµµετέχουν σε αυτές, αλλά 

και στο να ευαισθητοποιήσουν τις τοπικές κοινωνίες σε ζητήµατα ιστορικής 

συνείδησης και αντίληψης σχετικά µε το παρελθόν τους. 

Τέλος, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης µέσα από την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των διδασκόντων του Τµήµατος στο πλαίσιο των µαθηµάτων και των 

άλλων σχετικών ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων έχει -όπως ελπίζουµε- αντίκτυπο 

στους αποφοίτους του Τµήµατος µέσω των οποίων διαχέεται στην υπόλοιπη 

κοινωνία. 
 

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό: 

∆ιαλέξεις 
1) Αντώνης Αναστασόπουλος, «Η Βέροια της οθωµανικής περιόδου: µια 

δυναµική κοινωνία»· διάλεξη που δόθηκε στη Βέροια µετά από πρόσκληση 
του τοπικού δήµου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων µε γενικό τίτλο «Εις µνήµην 
…» (Βέροια, 15 Οκτωβρίου 2007). 

2) Νένα Γαλανίδου, «H βιογεωγραφία του ανθρώπινου είδους»· οµιλία στο 
συµπόσιο για τη Γεωγραφία που οργάνωσε το ∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο 
Περιβαλλοντικών Ερευνών στο πλαίσιο των Γιορτών της Γης στη Βλάστη 
Κοζάνης (Ιούλιος 2004). 

3) Νένα Γαλανίδου, «Η γεωγραφία του ανθρώπινου είδους»· µάθηµα στο Θερινό 
Οικολογικό Πανεπιστήµιο στην Ίο (Ιούλιος 2005). 

4) Νένα Γαλανίδου, παρέµβαση για τη συµβολή του καθηγητή Αυγούστου 
Σορδίνα στην Πρώιµη Προϊστορική Έρευνα στο Αιγαίο στην τιµητική 
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 
στην Κέρκυρα (Απρίλιος 2008). 

5) Όλγα Γκράτζιου, «Με γράµµατα και µε εικόνες. Τα εικονογραφηµένα 
βυζαντινά χειρόγραφα και οι δηµιουργοί τους»· διάλεξη στο Βυζαντινό 
Μουσείο της Αθήνας (Ιανουάριος 2007). 

6) Όλγα Γκράτζιου, «Η έρευνα των βενετσιάνικων µνηµείων της Κρήτης και η 
σηµασία της»· διάλεξη στην Ηµερίδα του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (Οκτώβριος 2007). 

7) Ελευθερία Ζέη, «Ο Κωνσταντίνος Κοζύρης στο Μεγάλο Κάστρο (1831-
1845): οι κρυφές όψεις ενός εκσυγχρονισµού»· διάλεξη στο Ηράκλειο (2008). 
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8) Ηλίας Κολοβός, «Τα οθωµανικά µνηµεία του Ρεθύµνου»· διάλεξη στο 
∆ηµαρχείο Ρεθύµνου στο πλαίσιο των ανοιχτών διαλέξεων προβληµατισµού 
και παρέµβασης που συνδιοργάνωσαν η Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και το ∆ίκτυο Εθελοντών του ∆ήµου Ρεθύµνου (1 
∆εκεµβρίου 2008). 

9) Κατερίνα Κόπακα, επιµορφωτικά σεµινάρια Συλλόγου Ξεναγών Hρακλείου 
(«Γυναίκες στη µινωική Κρήτη», 2006· «Πρώιµα θαλάσσια ταξίδια στο 
Αιγαίο και την Κρήτη», 2007). 

10) Κατερίνα Κόπακα, «Μινωικός πολιτισµός»· επιµορφωτική διάλεξη στη 
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Ηρακλείου (ΣΕΑΠ), 2006. 

11) Κατερίνα Κόπακα, «Γυναίκες στη µινωική Κρήτη»· εναρκτήρια οµιλία στο 
∆ιεθνές Ιατρικό Συνέδριο Ογκολογίας Μαστού, Ηράκλειο 2007. 

12) ∆ήµητρα Μυλωνά, «Η διατροφή στην Εποχή του Οµήρου: το έπος και η 
αρχαιολογία»· διάλεξη στο Πειραµατικό Γυµνάσιο Ρεθύµνου στο πλαίσιο του 
µαθήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

13) ∆ήµητρα Μυλωνά, «Ο Ποσειδώνας των ψαράδων»· διάλεξη στο Γυµνάσιο 
Πόρου στο πλαίσιο του µαθήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

14) Νικόλαος Σταµπολίδης: σειρές διαλέξεων και σεµινάρια σε πανεπιστήµια, 
πολυτεχνεία, µουσεία, πολιτιστικούς φορείς, µη αρχαιολογικά συνέδρια 
(ιατρικά κ.ά.) µε αντικείµενο την Αρχαιολογία και τις αρχαιολογικές έρευνες. 

15) Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, «Ο Πάρνωνας κατά τα νεώτερα χρόνια», στο 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνων Α.Ε. και ΠΙΟΠ 
µε θέµα: Πολιτιστική διαδροµή στον Πάρνωνα (Λεωνίδιο, Γεράκι, Σπάρτη 1-3 
Απριλίου 2005). 

16) Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, «Ιστορίες για το µετάξι στη Μεσόγειο»· 
διάλεξη στο πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων 2005, µε 
θέµα Μουσεία γέφυρες πολιτισµών, Λύκειο των Ελληνίδων (Αθήνα, 23 Μαΐου 
2005). 

∆ηµοσιεύσεις 
1) Αντώνης Αναστασόπουλος, «Η Βέροια στα χρόνια των Οθωµανών: µια 

δυναµική κοινωνία», Πολιτιστικά ∆ρώµενα, 47 (Μαρ.-Απρ.-Μάιος 2008), 21-
30. 

2) Όλγα Γκράτζιου, «Η ανανέωση των µουσείων, οι ανακατατάξεις στην 
ανώτατη εκπαίδευση και οι µουσειακές σπουδές στην Ελλάδα», Ilissia, 2 
(2008), 24-31. 

3) Ηλίας Κολοβός, «Μη µουσουλµάνοι και οθωµανική κοινωνία», στο ένθετο 
«Ιστορικά», εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία», 12 Μαΐου 2005, 38-43. 

4) ∆ηµήτρης Κυρίτσης: συγγραφή ηλεκτρονικών άρθρων για την 
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισµού του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, 
στο δικτυακό τόπο http://constantinople.ehw.gr/forms/fmain.aspx. 

5) Κατερίνα Παναγοπούλου: δηµοσίευση, το 2007, εκτενούς κειµένου, πενήντα 
περίπου σελίδων, σχετικά µε την οικονοµία των ελληνιστικών χρόνων σε 
ειδικό τόµο που εξέδωσε η εγκυκλοπαίδεια «∆οµή», σε συνεργασία µε την 
εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία». 
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6) Κατερίνα Παναγοπούλου: συγγραφή ηλεκτρονικών άρθρων για τη 
Μικρασιατική Εγκυκλοπαίδεια του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού στο 
δικτυακό τόπο http://asiaminor.ehw.gr. 

7) Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου (επιµ.), Ελληνική ραπτική µε υπογραφή: 
οικογένεια Γιαννέτου (1907-2007), Αθήνα 2008. 

8) Rosalia Christidou, ‘Fabrication d’outils en os. Exemples d’opérations de 
raclage et d’abrasion’, Dossiers d’Archéologie, 290 (février 2004), ‘La 
Tribologie’, 56-57. 

Παρουσιάσεις βιβλίων σε εκδηλώσεις 
1) Νένα Γαλανίδου, παρουσίαση του βιβλίου Ζαγόρι, εικονογραφία (Βυζαντινό 

και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, ∆εκέµβριος 2006). 

2) Νένα Γαλανίδου, παρουσίαση του βιβλίου Σπηλαιολογικές περιηγήσεις στην 
Κρήτη Ι: υπόγεια ποτάµια (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Απρίλιος 
2009). 

3) Όλγα Γκράτζιου, «Ηράκλειο, η άγνωστη πόλη»· παρουσίαση του βιβλίου 
Ηράκλειο, η άγνωστη ιστορία της αρχαίας πόλης, Απρίλιος 2008. 

4) Ελευθερία Ζέη: παρουσίαση του βιβλίου Radclyffe Hall, Το πηγάδι της 
µοναξιάς, Αθήνα, 2004. 

5) Ελευθερία Ζέη: παρουσίαση του βιβλίου Molly Greene, Κρήτη: ένας κοινός 
κόσµος. Χριστιανοί και µουσουλµάνοι στη Μεσόγειο των πρώιµων νεότερων 
χρόνων, Αθήνα 2006. 

6) Παυλίνα Καραναστάση, «Ηράκλειο, νέα αρχαιολογικά στοιχεία για την 
αρχαία πόλη»· παρουσίαση του βιβλίου Ηράκλειο, η άγνωστη ιστορία της 
αρχαίας πόλης, Απρίλιος 2008. 

7) Κατερίνα Κόπακα: παρουσίαση του βιβλίου Jacques Cauvin, Γέννηση των 
θεοτήτων. Γέννηση της γεωργίας. Η επανάσταση των συµβόλων στη Νεολιθική 
Εποχή, Ηράκλειο, 2004. 

8) Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου: συµµετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου Γ. 
Τόλιας, Ιστορία της χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου, 1420-1800. Χάρτες 
της Συλλογής Μαργαρίτας Σαµούρκα (Κοζάνη, 14 ∆εκεµβρίου 2008). 

Βιβλιοκρισίες-βιβλιοπαρουσιάσεις σε εφηµερίδες 
1) Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, «Μαυροβούνιο»· παρουσίαση του βιβλίου 

της Αγγελικής Κωνσταντακοπούλου, Πολιτική και µνήµη στα Βαλκάνια. Οι 
ελληνικές εικόνες του Μαυροβουνίου (19ος αιώνας – Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος), 
Γιάννενα 2004, Η Αυγή-Αναγνώσεις, 18 Ιουλίου 2006. 

Συµµετοχή σε τηλεοπτικές εκποµπές 
1) Κατερίνα Κόπακα: συµµετοχές σε τηλεοπτικές εκποµπές για την αιγαιακή 

προϊστορία, τον µινωικό πολιτισµό, τον Μίνωα Καλοκαιρινό και την Κνωσό. 

Αρθρογραφία στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο 
1) Ελευθερία Ζέη, «Υπέρ αδυνάτων: ο Μπρονισλάβ Γκερεµέκ και η ιστορία του 

κοινωνικού περιθωρίου», εφηµερίδα «Η Αυγή» (2008). 
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2) Ελευθερία Ζέη, « “Εξέγερση” και “µελαγχολία” στον Ανδρέα Κάλβο: κάποιες 
σκέψεις», εφηµερίδα «Η Αυγή» (2008). 

Οργάνωση εκθέσεων 
1) Νικόλαος Σταµπολίδης: «Κυπριακές αρχαιότητες της Συλλογής Θάνου 

Ζιντίλη», Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα (την έκθεση εγκαινίασε ο τότε 
Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και ο 
τότε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας) 
(2004). 

2) Νικόλαος Σταµπολίδης: «Μεγάλη Ελλάς: αθλητισµός και ολυµπισµός στην 
περιφέρεια του ελληνικού κόσµου», Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 
(την έκθεση εγκαινίασε η Πρόεδρος του ΑΘΗΝΑ 2004 κ. Γιάννα 
Αγγελοπούλου) (2004). 

3) Νικόλαος Σταµπολίδης: «Ελεύθερνα: πόλη – ακρόπολη – νεκρόπολη», 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα (την έκθεση εγκαινίασε ο τότε 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος) (2004). 

4) Νικόλαος Σταµπολίδης: ‘Cicladi: capolavori di una civiltà egea’, Musei 
Capitolini, Ρώµη, Ιταλία (την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας) (2006). 

5) Νικόλαος Σταµπολίδης: «Ο Καραβάτζιο και ο 17ος αιώνας», Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα (την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας) (2006). 

6) Νικόλαος Σταµπολίδης: «Η µορφή της αρχής. Καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και 
η αρχαία ανατολική Μεσόγειος», Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα (την 
έκθεση εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός κύριος Κώστας Καραµανλής) (2006). 

7) Νικόλαος Σταµπολίδης: ‘Cyclades: Masterpieces of an Aegean Culture from 
the Museum of Cycladic Art and the National Archaeological Museum at 
Athens’, Art Museum of the Imperial City, Πεκίνο, Κίνα (την έκθεση 
εγκαινίασαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Πρέσβης της Ελλάδος 
στην Κίνα και ο κ. Νικόλαος Σταµπολίδης) (2008). 

8) Νικόλαος Σταµπολίδης: «Από τον Tiziano στον Pietro da Cortona: το ιερό, ο 
µύθος, η ποίηση …», Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (την έκθεση 
εγκαινίασαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας 
και ο Πρόεδρος της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας κ. Giorgio Napolitano) (2008). 

9) Νικόλαος Σταµπολίδης: «Σκηνές από την καθηµερινή ζωή στην αρχαιότητα», 
µόνιµη έκθεση στον τέταρτο όροφο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 
(2008). 

Οργάνωση κύκλων οµιλιών 
1) Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου και Ευριδίκη Σιφναίου: οργάνωση κύκλου 

οµιλιών (4 συναντήσεις) στο πλαίσιο των «Ειδικών Μορφωτικών 
Εκδηλώσεων ΕΙΕ», µε θέµα: «∆ροµολόγια και χώρες υποδοχής της ελληνικής 
∆ιασποράς (19ος-20ός αιώνας)» (2006). 
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Συµµετοχή σε αρχαιολογικές επιτροπές και συµβούλια και συνεργασία µε 
µουσεία 

1) Όλγα Γκράτζιου: µέλος της επιτροπής για τις βενετικές οχυρώσεις των 
Χανίων του Υπουργείου Πολιτισµού. 

2) Όλγα Γκράτζιου: µέλος του Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων Κρήτης της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

3) Παυλίνα Καραναστάση: αναπληρωµατικό µέλος του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.). 

4) Παυλίνα Καραναστάση: µέλος ολιγοµελούς οµάδας κλασικών αρχαιολόγων 
ειδικευµένων στην πλαστική µε στόχο τη δηµοσίευση του συνόλου των 
γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 

5) Κατερίνα Κόπακα: αναπληρωµατικό µέλος του Τοπικού Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου Μνηµείων Κρήτης (2004-2007). 

6) Κατερίνα Κόπακα: αναπληρωµατικό µέλος του Τοπικού Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου Μνηµείων ∆ωδεκανήσου (2008-σήµερα). 

7) Ευγένιος Ματθιόπουλος: επιστηµονικός συνεργάτης-ερευνητής του Μουσείου 
Μπενάκη για έρευνα και δηµοσίευση των συλλογών του έργων νεοελληνικής 
τέχνης. 

8) Νικόλαος Σταµπολίδης: τακτικό µέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.). 

9) Ίρις Τζαχίλη: µέλος του Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων Κρήτης της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Συνεργασία µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής 
διοίκησης 

1) Κατερίνα Κόπακα, σεµινάρια στο Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών της 
Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου («Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, Ο 
αρχαιολόγος και ο άνθρωπος», 2006· «Πολιτισµικές προσεγγίσεις της νήσου 
Γαύδου. Η κρητική τοπική ιστορία από την άλλη πλευρά του Λιβυκού», 
2009). 

2) Χρήστος Λούκος: επικεφαλής οµάδων οργάνωσης και ταξινόµησης αρχείων 
σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς (Αίγιο, Αµοργός, Βίλια, Σύµη, Σύρος). 

3) Νικόλαος Σταµπολίδης: συνεργασία µε ∆ήµους, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύµνου, Περιφέρεια Κρήτης κλπ. κυρίως για το σύνολο της συντήρησης, 
προστασίας, ανάδειξης και γενικά προσφοράς προς την κοινωνία (σε επίπεδο 
δήµου, νοµού, πανελληνίως αλλά και πανευρωπαϊκώς κλπ.) του 
αρχαιολογικού πάρκου της αρχαίας Ελεύθερνας. 

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
1) ∆ήµητρα Μυλωνά: συµµετοχή στο Πρόγραµµα Αλιευτικού Τουρισµού 

«Πιλοτική εφαρµογή αλιευτικού τουρισµού για την ανάδειξη της αλιευτικής και 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και παράδοσης». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 4.6 (συντονισµός: ΤΕΙ 
Ιχθυοκοµίας και Αλιείας Ηγουµενίτσας)· ως αποτέλεσµα της συνεργασίας της 
στο Πρόγραµµα δηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τους ψαράδες που 
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συµµετέχουν σε αυτό, ένα πόστερ για τους επισκέπτες, ένα ενηµερωτικό CD 
και µια ιστοσελίδα µε σχετικό υλικό 
(http://customers.weblogic.gr/teiep/index.cfm?AreaId=1). 
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7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 
 

Γενικά 

Aπό το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 εισήχθησαν στο πρόγραµµα σπουδών του 

Tµήµατος Iστορίας και Aρχαιολογίας σηµαντικές καινοτοµίες µε βάση τις εµπειρίες 

της 25ετούς λειτουργίας του και τις ανάγκες που προκύπτουν από τις επιστηµονικές 

εξελίξεις και τις αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Tα µέλη του Tµήµατος θεωρούν ότι η υλοποίηση αυτών των 

καινοτοµιών θα είναι ατελής χωρίς την αύξηση της επιχορήγησής του. Aνεξάρτητα 

από τις προτεινόµενες αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών και στη διάρθρωση του 

Tµήµατος, είναι γεγονός ότι σήµερα αυτό λειτουργεί στα όρια των υλικών και 

ανθρωπίνων δυνατοτήτων του, καθώς οι υποδοµές και το στελεχιακό του δυναµικό 

έχουν παραµείνει σταθερά η έχουν πολύ λίγο αυξηθεί, ενώ έχει πολλαπλασιασθεί ο 

αριθµός των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, και των διαφόρων 

επιστηµονικών και εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα µε τις αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών και την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων, το Tµήµα σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύει τους υπάρχοντες 

τοµείς και εργαστήρια. 

Oι ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στην Eλεύθερνα, τη Γαύδο, το 

Bρύσινα και τη Θηρασία αποτελούν αξιόλογα ερευνητικά επιτεύγµατα του 

Πανεπιστηµίου Kρήτης µε θετικές επιπτώσεις στην πνευµατική και οικονοµική ζωή 

του τόπου και διεθνή απήχηση. Λόγω της θετικής εµπειρίας από αυτές τις 

δραστηριότητες, το Tµήµα αποφάσισε να τις αναβαθµίσει θεσµικά εντάσσοντάς τις 

πληρέστερα στην εκπαιδευτική διαδικασία µε στόχο να επιτρέψει σε ακόµα 

µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών από ό,τι µέχρι σήµερα να επωφεληθούν από τη 

συνδεόµενη µε τις έρευνες πεδίου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. H αναβάθµιση 

αυτή αποτυπώνεται στην απόδοση µονάδων ECTS στη συµµετοχή των φοιτητών στις 

ανασκαφές και στα συναφή θεωρητικά µαθήµατα. H αναβάθµιση του ρόλου των 

ανασκαφών στην εκπαιδευτική διαδικασία συνεπάγεται την ανάγκη ενίσχυσης της 

χρηµατοδότησης των τρεχουσών δαπανών µέσω του τακτικού προϋπολογισµού και 

την ανάπτυξη των υποδοµών (αποθηκευτικοί χώροι και εργαστήρια συντήρησης) 

µέσω του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. 

Mε το ίδιο σκεπτικό αναβαθµίζονται θεσµικά και λειτουργικά οι επιτόπιες 

ασκήσεις που διεξάγει το Tµήµα σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και αρχεία. 
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Eπόµενο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή θα χρειασθεί αύξηση του τακτικού 

προϋπολογισµού, αναγκαία εξάλλου και λόγω των µεγάλων αυξήσεων στις τιµές των 

εισιτηρίων και ξενοδοχείων τα τελευταία χρόνια, καθώς και της αύξησης του αριθµού 

των φοιτητών του Τµήµατος. 

Tο Tµήµα έχει αποφασίσει -και προωθεί τη σχετική απόφαση στην Πρυτανεία 

για τα περαιτέρω- την ίδρυση Eργαστηρίου Έρευνας και Tεκµηρίωσης της 

Πρόσφατης Iστορίας. Tο εργαστήριο αυτό πρόκειται να καλύψει υπαρκτές ανάγκες 

της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. H 

λειτουργία του είναι δυνατή χάρη στις διαθεσιµότητες του Tοµέα Iστορίας Nεοτέρων 

Xρόνων και θα συνεχίσει την παράδοση καινοτοµίας του Tµήµατος Iστορίας και 

Aρχαιολογίας και του Πανεπιστηµίου Kρήτης. 

Στο Tµήµα λειτουργεί ήδη θεσµοθετηµένο εργαστήριο «Εκπαιδευτικές 

Συλλογές Εκµαγείων και Πρωτοτύπων». Λειτουργεί επίσης εργαστήριο 

Προϊστορικής Αρχαιολογίας το οποίο πρόκειται να θεσµοθετηθεί. H λειτουργία και 

των δύο όµως αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα λόγω έλλειψης χώρων. Aς 

σηµειωθεί ότι, χάρη στις ανασκαφές, δωρεές και αγορές, οι αρχαιολογικές συλλογές 

του Tµήµατος διαρκώς αυξάνονται και παίζουν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας την πρακτική κατάρτιση των φοιτητών. 

Έχουν δε πολύ ευνοϊκές προοπτικές να εµπλουτιστούν στο εγγύς µέλλον. Aπαιτείται 

σήµερα η λύση του στεγαστικού αυτού προβλήµατος στο πλαίσιο των κτηρίων του 

KEME ή/και µε την κίνηση των ενεργειών για την κατασκευή ειδικού κτηρίου που θα 

µπορούσε να στεγάσει ένα πρότυπο πανεπιστηµιακό µουσείο, όπως αυτά που 

υπάρχουν σε έγκριτα πανεπιστήµια του εξωτερικού. H λειτουργία των εργαστηρίων 

καθιστά, επιπλέον, απολύτως αναγκαία την ενίσχυση του Tµήµατος µε νέα µέλη 

ETEΠ. 

Oι υπάρχοντες Tοµείς του Tµήµατος προτείνεται να ενισχυθούν µε την κατά 

προτεραιότητα προκήρυξη θέσεων ∆EΠ και EΕ∆IΠ (οθωµανική παλαιογραφία) σε 

γνωστικά αντικείµενα που θα ενισχύσουν το επιστηµονικό προφίλ τους (αραβική 

ιστορία, ιστορία της ύστερης Oθωµανικής Aυτοκρατορίας και της νεότερης 

Tουρκίας, ιστορία τέχνης της ∆ύσης, ευρωπαϊκή ιστορία, κλασική αρχαιολογία κλπ.) 

και θα µειώσουν τον φόρτο εργασίας των ήδη υπαρχόντων µελών ∆EΠ. 

Το Τµήµα προτίθεται να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο των 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων του αξιοποιώντας τις µακροχρόνιες διεθνείς επαφές 
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του, όπως αυτές αποτυπώνονται στη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθηση/Erasmus. 
 

Προσωπικό και φοιτητές (2009-2013) 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Σύνολο φοιτητών ανά έτος 

Ζητάµε 80 νέους 
εισακτέους κάθε 
χρόνο 
(αντίστοιχους µε 
τον κατά µέσο 
όρο αριθµό 
αποφοίτων). 

      

Μέλη ∆.Ε.Π.: 
Α' 

Βαθ. 

6 Η εξειδίκευση ανά 
βαθµίδα ανά έτος 
δεν είναι εφικτή, 
καθώς δεν είναι 
γνωστό ποιοι 
συνάδελφοι 
πρόκειται να 
εξελιχθούν. 
Σηµειώνεται µόνο 
ο επιθυµητός 
αριθµός νέων 
θέσεων, πέραν 
εκείνων οι οποίες 
αναµένεται να 
προκηρυχθούν σε 
αντικατάσταση 
αποχωρούντων 
συναδέλφων. 

 +2 θέσεις 
(Α΄ ή Β΄ 
βαθµίδα) 

 
Β' 

Βαθ. 
5    

 
Γ' 

Βαθ. 

7    +7 θέσεις 
(Γ΄ ή ∆΄ 
βαθµίδα) 

 
∆' 

Βαθ. 
11      

Π∆ 407/80 9 9 9 9 

ΕE∆ΙΠ 1 3 3 3 

ΕΤΕΠ 4 7 7 7 

∆ιοικητικό Προσωπικό 2 4 4 4 

ΠΤΥΧΙΑ 80 80 80 80 

MASTER Τµήµατος 15-20 15-20 15-20 15-20 

∆ιατµηµατικά /∆ιϊδρυµατικά         

∆ιεθνή         

Μέλη 29 32 35 38 

Πόροι         

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ 2 2 2 2 
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Νέες υποδοµές (2009-2013) 

 

Κτήρια (τετρ. µέτρα, θέση) 

-Φιλοσοφική σχολή, κτήρια Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 
Εκπαιδευτική συλλογή 
Φωτοθήκη 

-Σπίτι του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στην πόλη του 
Ρεθύµνου 

-Νέα διδακτήρια: 1 µεγάλο αµφιθέατρο 
 1 µικρό αµφιθέατρο 
 1 αίθουσα σεµιναρίων 

 
Ανάγκες για νέους χώρους πέραν των ανωτέρω: 
1. Νέα γραφεία (περ. 60 m2 συνολικά) 
2. ∆ύο χώροι για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές στην Τουρκολογία και 
την Ιστορία Τέχνης της ∆ύσης (περ. 35 m2 έκαστος) 
3. Χώροι για τη στέγαση του εργαστηρίου εκπαιδευτικών συλλογών 
και τη µεταστέγαση του εργαστηρίου προϊστορικής αρχαιολογίας (στο 
ΚΕΜΕ ή σε άλλους χώρους, τουλάχιστον 70 m2) 
4. Χώρος για προτεινόµενο εργαστήριο νοµισµατικής (30 m2) 
5. Χώροι αποθηκών-εργαστηρίων για την ανασκαφή στην Ελεύθερνα 
(500 m2) 
6. Χώρος για προτεινόµενο εργαστήριο έρευνας και τεκµηρίωσης για 
την πρόσφατη ιστορία (30 m2) 

Μεγάλες υποδοµές 

(ΚΕΜΕ, Βιβλιοθήκες, 

Αναψυχή): 

Προτείνεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες (µελέτη, εξεύρεση χώρου, 
χρηµατοδότησης, κλπ.) για τη δηµιουργία πανεπιστηµιακού 
µουσείου/χώρου εκθέσεων στην Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου. Αυτό θα 
στέγαζε και τα 3 και 4 της προηγούµενης παραγράφου. Υπολογιζόµενη 
έκταση: περ. 1.500 m2. 

 

Οικονοµικά στοιχεία (2009-2013) 

Τακτικός προϋπολογισµός:  
-2009-10: 130.000, εκ των οποίων: 
74.000 για τρέχουσες δαπάνες  
6.000 για ανανέωση και συντήρηση εξοπλισµού 
50.000 για την επιτόπια άσκηση 

(2010-11: 136.500 
2011-12: 143.000 
2012-13: 150.000)  
 
Για ανασκαφές: 
2009-10: 200.000 µε ανάλογες ετήσιες αυξήσεις ως το 2012. 

∆ηµόσιες επενδύσεις: 40.000 για αγορά βιβλίων και εποπτικού υλικού 
(το ποσό σήµερα καλύπτεται από τα ΠΜΣ µέσω της 
επιχορήγησής τους από το ΥΠΕΠΘ). 

 

Νέες δραστηριότητες, κατευθύνσεις 

∆ηµιουργία εργαστηρίου έρευνας και τεκµηρίωσης για την πρόσφατη ιστορία. 

∆ηµιουργία εργαστηρίου για τη µελέτη της αρχαίας οικονοµίας. 

Θεσµοθέτηση του εργαστηρίου προϊστορικής αρχαιολογίας. 
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8. ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 
 

Υπηρεσίες που προσφέρει η Γραµµατεία και το υπόλοιπο προσωπικό του 
Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Κύρια σηµεία: 

• Απολύτως ελλιπής στελέχωση της Γραµµατείας του Τµήµατος· απαραίτητοι 
τουλάχιστον άλλοι δύο υπάλληλοι. 

• Η απόδοση του υφιστάµενου προσωπικού του Τµήµατος κρίνεται γενικά 
ικανοποιητική από τους διδάσκοντες του Τµήµατος. 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος, αν και αναγνωρίζουν την ευσυνειδησία και τη 

φιλοτιµία µε τις οποίες εκτελούν τα καθήκοντά τους η Γραµµατεία και το υπόλοιπο 

προσωπικό του Τµήµατος (3 µέλη ΕΤΕΠ), ωστόσο εκτιµούν ότι οι αυξηµένες 

ανάγκες έγκαιρης και αποτελεσµατικής λειτουργίας του Τµήµατος επιβάλλουν την 

άµεση ενίσχυση της Γραµµατείας µε προσωπικό· µερικά µέλη ∆ΕΠ επισηµαίνουν 

αδυναµίες σε ζητήµατα συντονισµού, µεθοδικότητας, κατάρτισης στις νέες 

τεχνολογίες και γνώσης ξένων γλωσσών. Εκεί όπου εντοπίζεται ένα πρόβληµα από 

κάποιους διδάσκοντες είναι εξάλλου στην οργάνωση και τη διαρκή ενηµέρωση της 

ιστοσελίδας του Τµήµατος. 

Σε κάθε περίπτωση, οι διδάσκοντες του Τµήµατος κρίνουν πως το Τµήµα 

χρειάζεται οπωσδήποτε να ενισχυθεί µε περισσότερους υπαλλήλους. Για παράδειγµα, 

αυτή τη στιγµή (Σεπτέµβριος 2009) υπηρετούν στη Γραµµατεία µόνο δύο υπάλληλοι, 

οι οποίες εξυπηρετούν περίπου 30 διδάσκοντες και πάνω από 1.000 προπτυχιακούς 

και µεταπτυχιακούς φοιτητές· είναι απολύτως απαραίτητος ο διορισµός τουλάχιστον 

ενός ακόµα υπαλλήλου που θα αναλάβει αποκλειστικά τη διαχείριση των υποθέσεων 

των πέντε µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Τµήµατος, καθώς και γραµµατέα 

του/της Προέδρου του Τµήµατος που θα ασχολείται και µε τα οικονοµικά του 

Τµήµατος. Η σηµερινή έλλειψη προσωπικού συνεπάγεται εξαιρετικά µεγάλο φόρτο 

εργασίας για τις δύο υπαλλήλους της Γραµµατείας και επικουρική απασχόληση του 

υπόλοιπου προσωπικού του Τµήµατος στη Γραµµατεία σε βάρος των κύριων 

καθηκόντων τους· ενίοτε µάλιστα ακόµα και διδάσκοντες υποχρεώνονται -

προκειµένου να διευκολύνουν τη Γραµµατεία- να ασχοληθούν µε εργασίες που θα 

έπρεπε κανονικά να διεκπεραιώνονται από διοικητικούς υπαλλήλους. Καθώς ο 

αριθµός των φοιτητών του Τµήµατος και ο γραφειοκρατικός φόρτος εργασίας 
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διαρκώς διογκώνονται, η επαρκής στελέχωση της Γραµµατείας είναι εξαιρετικά 

κρίσιµη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και την παροχή ικανοποιητικών 

υπηρεσιών στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε αυτό το πλαίσιο, 

κρίνεται σκόπιµο το όποιο νέο διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος να έχει εµπειρία 

στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και να γνωρίζει ξένες γλώσσες, τουλάχιστον 

αγγλικά. Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και η συστηµατική ψηφιοποίηση των αρχείων και των µητρώων του 

Τµήµατος. 

Η ελλιπής στελέχωση της Γραµµατείας συνδέεται εν µέρει µε τη γενικότερη 

έλλειψη προσωπικού στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο 

Ρέθυµνο, γεγονός για το οποίο οι διδάσκοντες του Τµήµατος καταλογίζουν σοβαρή 

ευθύνη όχι µόνο στο ΥΠΕΠΘ και τις περιορισµένες προσλήψεις προσωπικού που 

επιτρέπει στα ελληνικά πανεπιστήµια, αλλά και στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Η τελευταία θα πρέπει να αναλάβει να καλύψει µε ισότιµο τρόπο τις ανάγκες 

των Τµηµάτων σε γραµµατειακή υποστήριξη µε βάση µια αναλογία που θα προκύπτει 

λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των διδασκόντων και των προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών φοιτητών κάθε Τµήµατος. 

Σε ό,τι αφορά το ωράριο λειτουργίας της γραµµατείας, αρκετοί διδάσκοντες 

πιστεύουν πως αν υπήρχε περισσότερο προσωπικό, θα ήταν επιθυµητό η Γραµµατεία 

να λειτουργεί περισσότερες ώρες καθηµερινά. Είναι παράδοξο το Πανεπιστήµιο, από 

τη µια, να προσφέρει µαθήµατα έως τις 8.30΄ το βράδυ και συχνά διαλέξεις ακόµα πιο 

αργά και, από την άλλη, να µην υπάρχει διοικητικό προσωπικό ασφαλείας διαθέσιµο 

µετά τις 2.30΄ το µεσηµέρι. Κάποιοι προβληµατισµοί διατυπώνονται από διδάσκοντες 

του Τµήµατος για το αν οι έξι ώρες εβδοµαδιαίως κατά τις οποίες η Γραµµατεία 

εξυπηρετεί τους φοιτητές είναι επαρκείς. Οι διαθέσιµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης των φοιτητών µειώνουν σε σχέση µε τα παλαιότερα χρόνια την ανάγκη 

των φοιτητών να προσέρχονται στη Γραµµατεία, αλλά αυτό εξουδετερώνεται σε 

κάποιο βαθµό από τη µεγάλη αύξηση του αριθµού τους. 
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Υπηρεσίες που προσφέρει η κεντρική διοίκηση του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Κύρια σηµεία: 

• Σοβαρά προβλήµατα που αποδίδονται στην έλλειψη προσωπικού, την 
αδυναµία σωστού συντονισµού του υφιστάµενου προσωπικού και την 
αδιαφορία της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης για τις διοικητικές 
υπηρεσίες του Ρεθύµνου. 

• Ο ελληνικός νόµος επιβάλλει εξαιρετικά γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αναγνωρίζουν πως η 

µεγάλη πλειονότητα του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου προσφέρει τις 

υπηρεσίες του πρόθυµα και αποτελεσµατικά, αλλά επισηµαίνουν πως υπάρχουν 

µεγάλα προβλήµατα που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού, την απουσία 

επαρκούς συντονισµού του υφιστάµενου προσωπικού, αλλά και τον παροπλισµό 

κάποιων, κατά την κρίση µελών του Τµήµατος, έµπειρων και ικανών διοικητικών 

στελεχών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Η σηµερινή Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Κρήτης φέρει µεγάλο µέρος της 

ευθύνης για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, καθώς έχει αποδυναµώσει τις 

διοικητικές υπηρεσίες της πανεπιστηµιούπολης του Ρεθύµνου υπέρ εκείνων του 

Ηρακλείου· από αυτή τη σκοπιά, η κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στην 

οικονοµική υπηρεσία του Πανεπιστηµίου στο Ρέθυµνο συνεπάγεται µεγάλες 

καθυστερήσεις, για παράδειγµα, στη διεκπεραίωση των πληρωµών προς τρίτους, 

γεγονός που καταλήγει ενίοτε στην απώλεια κονδυλίων στο τέλος του έτους. Και σε 

γενικότερο επίπεδο όµως, η αραιή παρουσία των µελών της Πρυτανείας στο Ρέθυµνο, 

το οποίο σηµειωτέον είναι η επίσηµη έδρα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συνεπάγεται 

σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων 

κάθε είδους, από την υπογραφή ενός εγγράφου µέχρι την ορκωµοσία των µελών 

∆ΕΠ. 

Συµβασιούχοι διδάσκοντες µε βάση το π.δ. 407/80 δικαίως, κατά την άποψη 

του Τµήµατος, εντοπίζουν προβλήµατα που προκύπτουν από την µη έγκαιρη λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή θέσεων αυτού του είδους στα Τµήµατα, καθώς 

και τη µη έγκαιρη καταβολή του µισθού τους, ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα ιδίως για 

νέους συναδέλφους, οι οποίοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ουσία 

αυτοχρηµατοδοτούν την εργασία τους στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
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Άλλο πρόβληµα που επισηµαίνουν οι διδάσκοντες του Τµήµατος και το οποίο 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κατάσταση των κτηρίων του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

στο Ρέθυµνο είναι πως τελικά η φύλαξη των χώρων δεν είναι αρµοδιότητα κανενός. 

Απουσιάζει επίσης ένας συστηµατικός -ηλεκτρονικός ή έντυπος- οδηγός των 

εγγράφων και ενεργειών που απαιτούνται από τα µέλη ∆ΕΠ ανά διοικητική 

διαδικασία. Ενστάσεις διατυπώθηκαν εξάλλου για την εικόνα της ιστοσελίδας του 

Πανεπιστηµίου, η οποία αποτελεί στις µέρες µας τη «βιτρίνα» του προς τα έξω. 

Ένα ευρύτερο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα ελληνικά 

πανεπιστήµια είναι οι ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει ο 

ελληνικός νόµος ακόµα και για απλές ακαδηµαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η 

πρόσκληση συναδέλφων από το εξωτερικό για να δώσουν διαλέξεις στο Τµήµα. 

Ενίοτε τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος υποχρεώνονται να λάβουν χρηµατικά εντάλµατα 

προπληρωµής (ΧΕΠ) προκειµένου να είναι σε θέση να πληρώσουν τα ίδια εγκαίρως 

δαπάνες που προκύπτουν από τις ακαδηµαϊκές τους δραστηριότητες· πρόκειται όµως 

για µια διαδικασία που συνεπάγεται σηµαντική προσωπική ευθύνη για τα µέλη ∆ΕΠ 

και που εξάλλου απαιτεί από τον δικαιούχο του ΧΕΠ να συλλέξει έναν ολόκληρο 

φάκελο παραστατικών και εγγράφων για την απόδοσή του. Γενικότερα, η 

γραφειοκρατία συχνά είναι τέτοια που µπορεί να αποθαρρύνει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, αν και η ιδιαίτερα έντονη ακαδηµαϊκή δραστηριότητα του Τµήµατος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπως προκύπτει και από την παρούσα έκθεση, µάλλον 

δείχνει πως τα µέλη του διατηρούν το δυναµισµό τους. 

 

Υπηρεσίες που προσφέρει ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Κύριο σηµείο: 

• Ικανοποίηση µε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΕΛΚΕ. 

 

Γενικά οι διδάσκοντες του Τµήµατος έχουν πολύ θετική γνώµη για τις 

υπηρεσίες που τους προσφέρει ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Οι διδάσκοντες µάλιστα εξαίρουν την κατάρτιση, την 

προθυµία και το πνεύµα συνεργασίας των στελεχών του ΕΛΚΕ. 

Από την άλλη, µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος διαµαρτύρεται πως η αιτιολόγηση της 

κατά περιπτώσεις χαµηλής βαθµολογίας προτάσεων για χρηµατοδότηση ερευνητικών 
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δραστηριοτήτων µελών ∆ΕΠ είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη, ενώ άλλο µέλος 

∆ΕΠ θεωρεί πως η βοήθεια προς τα µέλη ∆ΕΠ για τη διεκδίκηση προγραµµάτων 

είναι σηµαντική αλλά θα µπορούσε να είναι πιο συστηµατική. 

Ιδιαίτερα χρήσιµος για τους συναλλασσόµενους µε τον ΕΛΚΕ είναι ο 

ηλεκτρονικός «Οδηγός χρηµατοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 

Πανεπιστηµίου Κρήτης» και γενικότερα η ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

Στο Παράρτηµα 2 περιλαµβάνονται τα ερευνητικά προγράµµατα των µελών 

∆ΕΠ που έχουν χρηµατοδοτηθεί ή χρηµατοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ. 

 

Υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο 
Ρέθυµνο 

Κύρια σηµεία: 

• Αντιµετώπιση της Βιβλιοθήκης µε απάθεια και αδιαφορία από τις πρυτανικές 
αρχές, µε συνέπεια την ελλιπή στελέχωση και τη γενικότερη 
υποχρηµατοδότησή της. 

• Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης εργάζεται φιλότιµα για να διατηρήσει το 
υψηλό επίπεδο της συλλογής και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. 

 

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί κρίσιµη και βασική υπηρεσία του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης για τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, καθώς χωρίς αυτή δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί ικανοποιητικά ούτε 

το ερευνητικό ούτε το εκπαιδευτικό έργο. 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πιστεύουν πως η 

Βιβλιοθήκη δυστυχώς αντιµετωπίζεται µε απάθεια ή και αδιαφορία από τις αρχές του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και πως διατηρείται στο επίπεδο µιας από τις καλύτερες 

πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα αποκλειστικά χάρη στην πολύ καλή 

υποδοµή της από το παρελθόν και το πείσµα του προσωπικού της. Η χρηµατοδότησή 

της σήµερα είναι εξαιρετικά ανεπαρκής και αυτό έχει δυσµενείς συνέπειες σε όλα τα 

επίπεδα: αριθµός προσωπικού, ώρες λειτουργίας, εµπλουτισµός της συλλογής της µε 

την αγορά νέων βιβλίων και περιοδικών, τακτοποίηση βιβλίων στα ράφια, ταχύτητα 

ένταξης στα ράφια νέων βιβλίων που έχουν παραληφθεί κτλ. Επιπλέον, εδώ και 

χρόνια εκκρεµεί η προκήρυξη της θέσης του διευθυντή της Βιβλιοθήκης· η 

προκήρυξη και η πλήρωσή της θα µπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερο συντονισµό 

των τµηµάτων της Βιβλιοθήκης, µεγαλύτερη µαχητικότητα στη διεκδίκηση 
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κονδυλίων και προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη και γενικότερα στην ανάληψη 

περισσότερων πρωτοβουλιών. 

Άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Βιβλιοθήκη, όπως τα επισηµαίνουν 

διδάσκοντες του Τµήµατος, είναι η απώλεια και η παρατοποθέτηση βιβλίων στα 

ράφια, που δεν αποτελούν καθόλου ασυνήθιστα φαινόµενα. Ο εξοπλισµός (π.χ., 

σαρωτής, φωτοτυπικά) που διαθέτει η βιβλιοθήκη είναι προβληµατικός και 

προσβάσιµος για περιορισµένο αριθµό ωρών µέσα στη µέρα. Η ηλεκτρονική 

αναζήτηση των ταξινοµικών δεδοµένων των βιβλίων και των περιοδικών από τους 

υπολογιστές που είναι εγκατεστηµένοι µέσα στη Βιβλιοθήκη ήταν κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 εξαιρετικά αργή, αν και αυτό το πρόβληµα λύθηκε µε 

την εγκατάσταση νέου εξοπλισµού τον Ιούνιο του 2009. 

Η ψηφιοποίηση του υλικού που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και η εγγραφή της σε 

διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις είναι εξαιρετικά θετικές εξελίξεις και πρέπει να 

συνεχιστούν και να ενταθούν· σε ό,τι αφορά τις βάσεις, θα πρέπει να εµπλουτιστούν 

και µε άλλες που δεν είναι κυρίως ή αποκλειστικά αγγλόγλωσσες. 

Ιδιαίτερα χρήσιµο θα ήταν να υπάρχει για κάθε Τµήµα του Πανεπιστηµίου ένας 

υπάλληλος που θα είναι υπεύθυνος για τη συστηµατική και αυτόµατη ενηµέρωση της 

Βιβλιοθήκης µε νέες ελληνόγλωσσες εκδόσεις στα γνωστικά αντικείµενα του 

Τµήµατος, καθώς και για να ενηµερώνει τα µέλη ∆ΕΠ για καταλόγους ξενόγλωσσων 

βιβλίων. Μέχρι πρόσφατα αυτό ίσχυε στην πράξη για το Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, αλλά η αποχώρηση του συγκεκριµένου υπαλλήλου από τη Βιβλιοθήκη 

έχει αφήσει ένα ουσιώδες κενό. 

Σε ό,τι αφορά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, µέχρι πριν από λίγα 

χρόνια ήταν ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ, αλλά τα τελευταία χρόνια κλείνει στις 

οκτώ. Αν µη τι άλλο, το σηµερινό ωράριο είναι σε αναντιστοιχία µε το ωράριο των 

µαθηµάτων, που συνεχίζονται µέχρι τις 8.30΄. Ειδικά όσα σεµινάρια διεξάγονται στις 

σεµιναριακές αίθουσες της Βιβλιοθήκης αναγκαστικά σταµατούν στις 7.50΄ αντί να 

τελειώνουν κανονικά στις 8.30΄. 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας γενικά θεωρούν ότι η 

Βιβλιοθήκη θα έπρεπε να είναι ανοιχτή όσο το δυνατό περισσότερες ώρες µέσα στη 

µέρα και τουλάχιστον µέχρι την ώρα που αναχωρεί το τελευταίο λεωφορείο από την 

πανεπιστηµιούπολη για την πόλη του Ρεθύµνου (9.30΄ το βράδυ)· θα έπρεπε επίσης 

να βρεθεί κάποιος τρόπος οι «κλειστές συλλογές» µε τα παλιά και σπάνια βιβλία να 

µην κλείνουν τόσο νωρίς σε σχέση µε την υπόλοιπη Βιβλιοθήκη (3.00΄ το µεσηµέρι) 
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και οι ώρες δανεισµού να είναι ακόµα περισσότερες από τις σηµερινές. Κάποιοι 

διδάσκοντες επισηµαίνουν εξάλλου πως το ωράριο της Βιβλιοθήκης δε θα έπρεπε να 

µειώνεται πολύ σε σχέση µε το κανονικό κατά τη διάρκεια των διακοπών, ιδίως των 

θερινών κατά τις οποίες το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διεξάγει εκτενείς 

αρχαιολογικές έρευνες, οι οποίες έχουν ενίοτε άµεση ανάγκη βιβλιογραφικής 

υποστήριξης. 

 

Κτηριακές υποδοµές και εξοπλισµός Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Κύρια σηµεία: 

• Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός των κτηρίων προκαλεί πολλά λειτουργικά 
προβλήµατα. 

• Η συντήρηση και η καθαριότητα των χώρων του Τµήµατος δεν είναι 
ικανοποιητικές, κυρίως λόγω οργανωτικών αδυναµιών του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης σε κεντρικό επίπεδο. 

• ∆ύσκολη έως αδύνατη η πρόσβαση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα στους 
χώρους του Τµήµατος. 

• Γενικά ικανοποιητικός ο διαθέσιµος εξοπλισµός, αν και οι διαδικασίες 
ανανέωσής του είναι κάποιες φορές πολύ χρονοβόρες. 

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος έχουν γενικά την αίσθηση πως, ανεξάρτητα από 

τις διαρκείς βελτιωτικές παρεµβάσεις που το Τµήµα πραγµατοποιεί στις κτηριακές 

του εγκαταστάσεις, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός των κτηρίων είναι τέτοιος που 

προκαλεί πολλά δυσεπίλυτα λειτουργικά προβλήµατα. Επιπλέον, οι χώροι (τα 

γραφεία, τα εργαστήρια των µεταπτυχιακών προγραµµάτων, οι σεµιναριακές 

αίθουσες διδασκαλίας, ακόµα και ο χώρος στάθµευσης) δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες του Τµήµατος και δείχνουν να µην επιδέχονται επέκταση. 

Πρόβληµα αποτελεί εξάλλου το γεγονός πως δεν υπάρχουν χώροι αποθήκευσης και 

αυτοί που υπάρχουν είναι δεσµευµένοι µε άχρηστα υλικά του Πανεπιστηµίου. Τέλος, 

διδάσκουσα του Τµήµατος επισηµαίνει την απουσία από το Τµήµα χώρου κοινωνικής 

συνάντησης (εντευκτηρίου) των διδασκόντων και των µεταπτυχιακών φοιτητών, που 

θα µπορούσε να λειτουργεί και ως χώρος για µικρής κλίµακας συναντήσεις και 

συζητήσεις. 

Η συντήρηση των χώρων του Τµήµατος δεν είναι η ενδεδειγµένη, λόγω 

αδυναµιών που πρέπει να αναζητηθούν στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης του 
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Πανεπιστηµίου, και γι’ αυτό η εικόνα των κτηρίων σε κάποια σηµεία είναι 

αποκαρδιωτική. Επιπλέον, η έλλειψη επιστασίας συνεπάγεται σπατάλες, από 

χρονοδιακόπτες που δεν ρυθµίζονται καταλλήλως κατά την αλλαγή από τη χειµερινή 

στη θερινή ώρα και αντιστρόφως έως προβληµατικά υδραυλικά· στην πράξη, οι 

διδάσκοντες του Τµήµατος καθίστανται σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνοι να 

παρακολουθούν και να αναφέρουν στις αρµόδιες υπηρεσίες οποιοδήποτε πρόβληµα 

των κτηρίων του Τµήµατος. 

Σε ό,τι αφορά τα γραφεία τους, πολλοί διδάσκοντες δεν είναι ικανοποιηµένοι. 

Τα κύρια προβλήµατα που επισηµαίνουν είναι πως τα γραφεία είναι στενά, από γυµνό 

τσιµέντο, χωρίς κεντρική θέρµανση (θερµαίνονται µε κλιµατιστικά µε συνέπεια 

ανθυγιεινές συνθήκες και σπατάλη ενέργειας), µε λίγα και µικρά ανοίγµατα για να 

µπαίνει το φως (ανεπαρκής φυσικός φωτισµός). 

Σε διάφορα σηµεία των κτηρίων του Τµήµατος έχουν παρουσιαστεί 

προβλήµατα υγρασίας. Η βροχή δηµιουργεί εξάλλου διαφόρων ειδών προβλήµατα: 

εισροή υδάτων στα γραφεία και στους διαδρόµους, ολισθηρότητα των µαρµάρινων 

δαπέδων των εξωτερικών χώρων του Τµήµατος µε κίνδυνο σοβαρών ατυχηµάτων, 

αδυναµία µετάβασης στις αίθουσες 65 και 65Α χωρίς να βραχεί ο µετακινούµενος και 

ο εξοπλισµός του (το τελευταίο πρόβληµα αναµένεται να βρει κάποια λύση µε το 

στέγαστρο που το Τµήµα εγκατέστησε πρόσφατα). Γενικότερα, αποτελεί πρόβληµα 

το γεγονός πως µεγάλο ποσοστό των χώρων είναι εξωτερικοί, ασκέπαστοι και 

απροστάτευτοι, και κατά συνέπεια εκτεθειµένοι στα καιρικά φαινόµενα. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν έχει βρεθεί λύση για τη συστηµατική 

φροντίδα και το συστηµατικό πότισµα του συνόλου του κήπου και του πράσινου που 

το Τµήµα έχει φυτέψει στους υπαίθριους χώρους του και γύρω από αυτούς. 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος γενικά συµφωνούν πως το Σπίτι του Τοµέα 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στην παλιά πόλη του Ρεθύµνου χρειάζεται 

άµεση επισκευή γιατί ορισµένοι χώροι του είναι επικίνδυνοι για τους χρήστες του. 

Επισηµαίνουν επίσης πως απαιτείται συνεχής συντήρηση και περιποίηση του κήπου 

του και καλύτερο επίπεδο καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. 

Η προσβασιµότητα του Τµήµατος σε άτοµα µε κινητικές δυσκολίες είναι κακή, 

λόγω της αρχιτεκτονικής σχεδίασης των κτηρίων και της απουσίας οποιασδήποτε 

σχετικής πρόβλεψης. Τα κτήρια είναι γεµάτα σκαλοπάτια και ανισόπεδες επιφάνειες, 

χωρίς ανελκυστήρες ούτε ράµπες. 
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Οι διδάσκοντες του Τµήµατος γενικά κρίνουν την καθαριότητα των χώρων του 

Τµήµατος από µέτρια ως κακή, καθώς η µία καθαρίστρια που του διατίθεται δεν 

επαρκεί, ενώ το φαινόµενο των πεταµένων οπουδήποτε αποτσίγαρων και πλαστικών 

ποτηριών και µπουκαλιών µαρτυρεί και µια έλλειψη παιδείας εκ µέρους των χρηστών 

των χώρων του Τµήµατος, η οποία επιδεινώνει τα πράγµατα. Αρκετοί διδάσκοντες 

διαµαρτύρονται επίσης για τη χωρίς όρια αφισοκόλληση και αναγραφή συνθηµάτων 

στους χώρους του Τµήµατος, θεωρώντας το θέαµα που παρουσιάζουν οι χώροι του 

Τµήµατος (και) από αυτή την άποψη ακαλαίσθητο, ενώ κάποιοι επισηµαίνουν και την 

αντιοικολογική διάσταση της ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης. Αδυνατούν όµως οι ίδιοι 

να αποτρέψουν αυτό το φαινόµενο χωρίς τη συναίνεση και συνεργασία των 

φοιτητών. 

Για την κατάσταση των σεµιναριακών αιθουσών διδασκαλίας που βρίσκονται 

στο Τµήµα, βλ. την ενότητα «Αίθουσες διδασκαλίας» στο Κεφάλαιο 4 παραπάνω. 

Ο τεχνικός εξοπλισµός του Τµήµατος κρίνεται επαρκής από τους 

περισσότερους διδάσκοντες µε βάση τις οικονοµικές δυνατότητες του Τµήµατος. 

Ορισµένοι όµως επισηµαίνουν πως ανανεώνεται µε χρονοβόρες διαδικασίες λόγω του 

ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέες αγορές εξοπλισµού γίνονται υποχρεωτικά µέσω 

µειοδοτικών διαγωνισµών που οργανώνει κεντρικά το Πανεπιστήµιο και ως εκ 

τούτου καθυστερούν, κάποιες φορές υπερβολικά (αναφέρεται περίπτωση παραγγελίας 

που έγινε τον Οκτώβριο 2007 και εκτελέστηκε τον Απρίλιο 2009 και µόνο µερικώς). 

 
Κατάσταση χώρων Πανεπιστηµίου εκτός Τµήµατος  

Κύρια σηµεία: 

• Κακό το επίπεδο συντήρησης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Μέτρια έως ανύπαρκτη η δυνατότητα των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα να 
έχουν πρόσβαση στα κτήρια του Πανεπιστηµίου. 

• Απαράδεκτη η κατάσταση των αιθουσών διδασκαλίας (βλ. Κεφάλαιο 4). 

 

Για την απαράδεκτη κατάσταση των αιθουσών διδασκαλίας και των 

αµφιθεάτρων που βρίσκονται εκτός των εγκαταστάσεων του Τµήµατος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας και χρησιµοποιούνταν από το Τµήµα µέχρι και το τέλος του 

ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009, βλ. την ενότητα «Αίθουσες διδασκαλίας» στο 

Κεφάλαιο 4 παραπάνω. 
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Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κρίνουν το επίπεδο 

καθαριότητας και συντήρησης των αιθουσών διδασκαλίας και των υπόλοιπων χώρων 

του Πανεπιστηµίου από κακό έως απαράδεκτο. Η ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση και 

αναγραφή συνθηµάτων καταγράφονται και εδώ ως πρόβληµα. 

Πρόβληµα εντοπίζεται εξάλλου στην τήρηση της απαγόρευσης εισόδου 

αυτοκινήτων στον κεντρικό δρόµο του Πανεπιστηµίου, όπως δηλώνουν τα 

παρκαρισµένα σε αυτόν αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά γενικότερα το θέµα των χώρων 

στάθµευσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πρόβληµα συνωστισµού 

αυτοκινήτων, ιδίως στη νότια πλευρά της πανεπιστηµιούπολης. 

Η δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα στους χώρους 

του Πανεπιστηµίου κρίνεται γενικά από µέτρια έως κακή, παρά τις παρεµβάσεις που 

έχουν γίνει κατά καιρούς. 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος θεωρούν εξάλλου ελλιπέστατη τη συντήρηση και 

τη φροντίδα για τον εξαιρετικά λειτουργικό και απαραίτητο ξενώνα του 

Πανεπιστηµίου «Σπίτι της Ευρώπης», ο οποίος βρίσκεται κοντά στο βενετικό λιµάνι 

του Ρεθύµνου. 

Ένα ευρύτερο πρόβληµα που παρατηρείται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης είναι, 

τέλος, η ανεπάρκεια των δοµών ανακύκλωσης και γενικότερα η έλλειψη οικολογικής 

συνείδησης εκ µέρους πολλών µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. 
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9. Συµπεράσµατα 

 
Το Τµήµα στο Ρέθυµνο είναι το τέταρτο κατά σειρά Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Παρά τη σχετικά νεαρή ηλικία του, τον 

περιφερειακό του χαρακτήρα, και τους περιορισµούς του σε διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό και σε υποδοµές, το Τµήµα διατηρεί στο χρόνο ορισµένα θετικά 

χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την ιδιαίτερη ακαδηµαϊκή του ταυτότητα στον 

ελληνικό και το διεθνή χώρο. Ανάµεσά τους, πρωτεύουσα σηµασία έχουν: 

1. Η παροχή υψηλού επιπέδου επιστηµονικής γνώσης. 

Οι σπουδές στο Τµήµα εγγράφονται καλά στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς 

επιστηµονικού γίγνεσθαι και δίνουν έµφαση στη διεπιστηµονική, τη διαχρονική και 

τη διαπολιτισµική διάσταση των κοινωνικών και ιστορικών φαινοµένων. Την 

ποιότητα αυτή διασφαλίζουν αφενός η σηµαντική εκπαιδευτική και ερευνητική 

δυναµική του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού και η προσεκτική και αυστηρά 

αξιοκρατική επιλογή νέων διδασκόντων και αφετέρου µια ουσιαστική συνεργασία 

µεταξύ των τοµέων της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, που 

επιδιώκεται και ενισχύεται, π.χ. µέσα από τις ετήσιες Επιστηµονικές Συναντήσεις 

διδασκόντων και φοιτητών/τριών του Τµήµατος (ΕΣΤΙΑ), που αποτελούν µια 

ελληνική καινοτοµία. Η ακαδηµαϊκή εξάλλου γειτνίαση και η συνεργασία του µε 

άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών, αλλά και µε άλλα Ινστιτούτα, του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας 

εγγυώνται τη διεπιστηµονικότητα των προσεγγίσεων και τη διασύνδεση των 

γνωστικών αντικειµένων που θεραπεύονται στο Τµήµα µε τις προηγµένες τεχνολογίες 

και µε τοµείς αιχµής στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήµες. 

2. Η έµφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. 

Τα µαθήµατα του Τµήµατος στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

των φοιτητών, καθώς είναι σαφές πως η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση δεν µπορεί ούτε 

πρέπει να εξαντλείται στην παροχή εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα γνώσεων και 

τεχνικών δεξιοτήτων. Οι φοιτητές καλούνται συστηµατικά να αντιµετωπίσουν 

κριτικά τα θέµατα που µελετούν, τις σχετικές ιστοριογραφικές παραδόσεις, αλλά και 

τους ίδιους τους διδάσκοντές τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό στα σεµινάρια, στα 

οποία οι φοιτητές καλούνται να συνθέσουν επιστηµονικές εργασίες µε τεκµηριωµένη 



 107

επιχειρηµατολογία, αλλά ακόµα και στις παραδόσεις όπου ενθαρρύνεται ο διάλογος 

διδασκόντων-φοιτητών. 

3. Ο σεβασµός της πολυφωνίας. 

Σε συνάρτηση µε το παραπάνω, το Τµήµα παραµένει προσηλωµένο στο 

σεβασµό της πολυφωνίας και της δηµοκρατικής λειτουργίας του, όπως αυτή 

εκδηλώνεται σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του, από το ρόλο της Γενικής 

Συνέλευσης ως κυρίαρχου οργάνου ελεύθερου και ισότιµου διαλόγου των µελών του 

ως τη διαρκή, ανοιχτή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων µεταξύ διδασκόντων, 

διοικητικού προσωπικού και φοιτητών. 

4. Μια εξισορρόπηση της θεωρητικής και της εφαρµοσµένης γνώσης στις 

παρεχόµενες σπουδές. 

Οι ποικίλες έρευνες πεδίου, οι πρακτικές ασκήσεις, επισκέψεις κ.λπ. όλων των 

Τοµέων του Τµήµατος, και κυρίως οι αρχαιολογικές επιτόπιες έρευνες και η µελέτη 

µνηµειακού και ιστορικού/αρχειακού υλικού, παρέχουν πολύπλευρες ειδικευµένες 

εµπειρίες στους εκπαιδευόµενους, που είναι πολύτιµες για τη µετέπειτα σταδιοδροµία 

και επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

5. Η εµβάθυνση και η διεύρυνση της επιστηµονικής γνώσης µέσα από πρωτότυπες 

και καινοτόµες για τα ελληνικά και διεθνή δεδοµένα δράσεις, όπως: 

- η «εµπλοκή» των, προπτυχιακών ήδη, φοιτητών στην εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία, µέσα κυρίως από τον καινοτόµο θεσµό των σεµιναρίων. 

- η, επίσης καινοτόµος, υποχρέωση των διδασκόντων να µην επαναλαµβάνουν 

τα θέµατα των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών παραδόσεων και σεµιναρίων 

πριν από την πάροδο τριών ετών, εξασφαλίζοντας έτσι µεγάλη ποικιλία 

µαθηµάτων και επιλογών. 

- το έντονο ενδιαφέρον για τις µεταπτυχιακές σπουδές, ήδη από τα πρώτα 

χρόνια της δεκαετίας του 1990. 

- η πρώιµη έµφαση σε µια ευρεία θεώρηση της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, 

απαλλαγµένης από τον στείρο «ελληνοκεντρισµό» και ανοιχτής σε άλλους 

πολιτισµούς και κοινωνίες, όπως αυτή εκδηλώθηκε, για παράδειγµα, µέσα από 

την ίδρυση του παλαιότερου ελληνικού ακαδηµαϊκού Τοµέα Ανατολικών και 

Αφρικανικών Σπουδών, τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Ο Αρχαίος Μεσογειακός 

Κόσµος», αλλά και τη συστηµατική διδασκαλία θεµατικών που αφορούν τη 

Μεσόγειο, την Ευρώπη και τις άλλες ηπείρους. 
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- οι καινοτόµες γνωστικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, που αναφέρονται 

για παράδειγµα στις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές, την υλική παραγωγή και 

την καθηµερινότητα, το κοινωνικό φύλο, την ιστορία της ιστορικής και 

αρχαιολογικής σκέψης, τη µελέτη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη συµβολή 

των προηγµένων τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήµες κ.λπ., όπως 

δείχνουν και τα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του 

Τµήµατος. Να σηµειωθεί εδώ και το πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδοµένα 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον για τις πρωιµότερες περιόδους της προϊστορίας (π.χ. 

την Παλαιολιθική), για τη διερεύνηση περιφερειακών και ακριτικών τοµέων 

(π.χ. ορεινών όγκων και νησιωτικών περιοχών· βλ. Ελεύθερνα, Γαύδος, 

Βρύσινας, Θηρασία), όσο και για σύγχρονες εναλλακτικές και διεπιστηµονικές 

µεθοδολογίες (π.χ. της επιφανειακής έρευνας, των περιβαλλοντικών σπουδών, 

της χρήσης πολυµεσικών εργαλείων, γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών 

κ.λπ.). 

6. Ο ανοικτός προς την ελληνική και τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα 

χαρακτήρας της εκπαίδευσης και της έρευνας. 

Τον ακαδηµαϊκό διάλογο και την ανταλλαγή της γνώσης, που είναι στοιχεία 

ζωτικά για κάθε, περιφερειακό κυρίως, πανεπιστήµιο, υποστηρίζει, µεταξύ άλλων, ο 

µεγάλος αριθµός: 

- συνεργασιών στο πλαίσιο του δικτύου Erasmus -για τις οποίες το Τµήµα 

έδειξε ενδιαφέρον από τα πρώτα βήµατα αυτής της πρωτοβουλίας (βλ. Οδηγό 

Σπουδών στα αγγλικά, µε µονάδες ECTS, ήδη από τη δεκαετία του 1990), 

- ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων δηµοσιεύσεων του διδακτικού προσωπικού 

και της ευρύτερης διεθνούς παρουσίας ικανής µερίδας του, 

- επιστηµονικών συναντήσεων και διαλέξεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο -

µε µεγαλύτερη ίσως συχνότητα από ό,τι σε άλλα αντίστοιχα ελληνικά τµήµατα- 

και φέρνουν σε επικοινωνία φοιτητές και διδάσκοντες µε έναν σηµαντικό 

αριθµό έγκριτων ελλήνων και ξένων ειδικών. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν: 

- Αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, το βασικότερο από τα οποία είναι η 

σοβαρή γενική και ειδική επιστηµονική κατάρτιση και συγκρότηση και η 

επάρκεια των αποφοίτων του Τµήµατος -πτυχιούχων και µεταπτυχιακών-, που 

τους κάνουν κατά κανόνα ανταγωνιστικούς στις ενδεχόµενες περαιτέρω 
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σπουδές τους και στους µετέπειτα εργασιακούς τους χώρους. Το πτυχίο του 

Τµήµατος έχει ιδιαίτερα καλό επίπεδο αναγνώρισης σε πανεπιστήµια του 

εξωτερικού και του εσωτερικού. Πολύ ικανοποιητική είναι και η επαγγελµατική 

απορρόφηση των αποφοίτων του Τµήµατος: αρκετοί στελεχώνουν τον ελληνικό 

όσο και το διεθνή ακαδηµαϊκό χώρο· άλλοι προσλαµβάνονται σε οικείους 

φορείς και υπηρεσίες, από όπου συµβάλλουν θετικά στην ανάδειξη και 

αναβάθµιση των ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτισµικών δρωµένων της 

χώρας. 

- Αλλά και κάποιες αδυναµίες, που είναι συνάρτηση παραγόντων, όπως ο 

περιορισµένος αριθµός του διδακτικού προσωπικού, η ανεπαρκής 

χρηµατοδότηση των δηµόσιων πανεπιστηµίων και το συχνά χαµηλό πλέον 

γνωστικό επίπεδο και περιορισµένο ενδιαφέρον των εισαγόµενων φοιτητών. 

Εξαιτίας των χρονοβόρων και περίπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών που 

επιβάλλει ο ελληνικός νόµος, της διαρκούς υποστελέχωσης των διοικητικών 

υπηρεσιών του πανεπιστηµίου, αλλά και του µικρού αριθµού των διδασκόντων 

σε σχέση µε τα κεντρικά πανεπιστήµια της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι 

διδάσκοντες χρειάζεται να αφιερώνουν πολύ χρόνο για τη διεκπεραίωση 

διοικητικού χαρακτήρα καθηκόντων, γεγονός που λειτουργεί σε βάρος της 

αφοσίωσής τους στα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα. Μια άλλη 

αδυναµία είναι µια καθυστέρηση στους χρόνους αποφοίτησης των 

προπτυχιακών, αλλά κυρίως των µεταπτυχιακών, φοιτητών του Τµήµατος σε 

σχέση κυρίως µε ξένα πανεπιστήµια· αυτό το γεγονός αντανακλάται, για 

παράδειγµα, και στον µικρό αριθµό διδακτόρων του Τµήµατος. Εξάλλου, στο 

επίπεδο κυρίως των µεταπτυχιακών κύκλων, παρατηρείται µια σηµαντική 

αποδυνάµωση του φοιτητικού πληθυσµού, αφού -ελλείψει υποτροφιών- οι 

ανάγκες παράπλευρης βιοποριστικής εργασίας των φοιτητών τείνουν ολοένα 

και περισσότερο να τους «αποσπούν» από το Ρέθυµνο προς τα µεγάλα κέντρα 

της χώρας, όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Σηµειώνεται, 

τέλος, ότι, αυξάνονται δραστικά µε τα χρόνια οι πρωτοετείς φοιτητές από την 

Κρήτη ως προς αυτούς από άλλες περιοχές της Ελλάδας -φαινόµενο που 

οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και ενισχύται ίσως και εξαιτίας της σηµερινής 

οικονοµικής κρίσης-, µε τον εν δυνάµει κίνδυνο ενός περισσότερο 

«κρητοκεντρικού» µελλοντικού προσανατολισµού των σπουδών στο Τµήµα. 
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*** 

 

Από την περίοδο συγκρότησής του, το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα καινοτόµο και ιδιαίτερα δυναµικό τµήµα της 

ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Εάν διασφαλιστούν, διευρυνθούν και αναδειχθούν 

περισσότερο τα θετικά στοιχεία της ακαδηµαϊκής του ταυτότητας, όπως αυτά 

παρουσιάζονται και αναλύονται στην παρούσα έκθεση, το Τµήµα είναι σε θέση να 

συνεχίσει να διεκδικεί µε επιτυχία και στο µέλλον µια πρωτοπορία ακόµη και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Αντίθετα ο δυναµισµός και οι δυνατότητες του Τµήµατος θα ανασταλούν 

ουσιαστικά, εάν δεν θεραπευθούν αδυναµίες και δεν προβλεφθούν έγκαιρα βασικοί 

µελλοντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι είναι κυρίως εξωτερικοί, µε την έννοια ότι το Τµήµα 

δεν έχει ούτε την αρµοδιότητα ούτε τους πόρους να τους αντιµετωπίσει. Ως τέτοιοι 

αναφέρονται ενδεικτικά ο µη καθορισµός του αριθµού των εισακτέων προπτυχιακών 

φοιτητών από το Τµήµα, η µη αναλογική εξέλιξη του αριθµού των προπτυχιακών 

κυρίως φοιτητών του σε σχέση µε τη στελέχωσή του σε διδακτικό κυρίως αλλά και σε 

διοικητικό και άλλο προσωπικό, καθώς και η παρεµπόδιση των ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών οραµατισµών του, και της ενίσχυσής του σε χώρους και υποδοµές 

κ.λπ. λόγω των οργανωτικών, γραφειοκρατικών και οικονοµικών εµποδίων που 

συχνά συνεπάγεται η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και ο µη σεβασµός των 

ακαδηµαϊκών αναγκών και του αυτοδιοίκητου των ελληνικών πανεπιστηµίων. 
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Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος 

  2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Καθηγητές Σύνολο 7 6 5 5 7 

 Από εξέλιξη* 1 1   1 

 Νέες 
προσλήψεις* 

   1  

 Συνταξιοδοτήσεις
* 

   2  

 Παραιτήσεις*    1  

Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Σύνολο 5 5 5 4 4 

 Από εξέλιξη* 1 1 1   

 Νέες 
προσλήψεις* 

    1 

 Συνταξιοδοτήσεις
* 

     

 Παραιτήσεις*      

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Σύνολο 6 6 6 6 6 

 Από εξέλιξη* 1 1    

 Νέες 
προσλήψεις* 

  1   

 Συνταξιοδοτήσεις
* 

     

 Παραιτήσεις*      

Λέκτορες Σύνολο 9 9 10 9 8 

 Νέες 
προσλήψεις* 

1  1 1 3 

 Συνταξιοδοτήσεις
* 

     

 Παραιτήσεις*      

Σύνολο µελών 
∆ΕΠ 

 27 26 26 24 25 

∆ιδάσκοντες 
επί 
συµβάσει** 

Σύνολο 15 18 16 20 17 

Μέσος όρος 
διδασκόντων 
ανά εξάµηνο 

 34,5 35 34 34 33,5 

Μέλη 
ΕΕ∆ΙΠ/Ε∆Π 

Σύνολο 1 1 1 1 1 

Ειδικό 
Τεχνικό 
Προσωπικό  

Σύνολο  4 4 4 3 3 



 113

∆ιοικητικό 
προσωπικό 

Σύνολο 1 2 2 2 2 

* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος. 
** Αναφέρεται σε αριθµό συµβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συµβάσεις, 

χειµερινή και εαρινή, τότε µετρώνται δύο συµβάσεις). 
 

Παρατηρήσεις στον πίνακα 1: Ως προς την κατανοµή των µελών ∆ΕΠ ανά βαθµίδες, 
παρατηρούµε πως αριθµητικά κυριαρχούν οι δύο χαµηλότερες βαθµίδες. Χαρακτηριστικό 
είναι πως οι πρωτοβάθµιοι καθηγητές αντιπροσωπεύουν το 25,9% του συνόλου. Χάριν 
σύγκρισης, στο αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών οι πρωτοβάθµιοι 
αντιπροσωπεύουν το 43,1%. ∆εύτερη παρατήρηση είναι ο αρκετά µεγάλος αριθµός των 
διδασκόντων µε σύµβαση. Αντίστοιχα, στο τµήµα δεν απασχολούνται βοηθοί. Ο µέσος όρος 
των διδασκόντων ανά εξάµηνο δεν έχει µεταβληθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Ο 
πραγµατικός αριθµός είναι κατά τι µικρότερος, αν δεν υπολογιστούν τα αδειούχα µέλη ∆ΕΠ, 
και αν ληφθεί υπόψη ότι κάποιες συµβάσεις αντιστοιχούν σε εκλεγµένους διδάσκοντες οι 
οποίοι διορίζονται ως µέλη ∆ΕΠ στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (συνεπώς µετριούνται 
δύο φορές). Η στασιµότητα αυτή παρατηρείται σε µια πενταετία κατά την οποία οι 
νεοεισαγόµενοι φοιτητές και το σύνολο των φοιτητών αυξήθηκαν θεαµατικά. Αντίστοιχα 
παρατηρείται πως το διοικητικό προσωπικό (γραµµατεία) όχι µόνο δεν αυξήθηκε για να 
καλύψει τις ανάγκες του υψηλότερου αριθµού φοιτητών, αλλά κατά το τρέχον έτος µειώθηκε 
από δύο σε ένα άτοµο. Ας επισηµανθεί επίσης ότι σηµαντικές υπηρεσίες στο Τµήµα παρείχαν 
κατά καιρούς αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί από τη Μέση Εκπαίδευση, των οποίων το 
ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι πάντα σταθερό και ούτε η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 
Τµήµατος πάντα η επιθυµητή. 

 

 
Πίνακας 2. Εξέλιξη των εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος σε όλα τα επίπεδα 
σπουδών 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Προπτυχιακοί 890 823 801 708 695 

Μεταπτυχιακοί 274 291 276 324 280 

∆ιδακτορικοί 95 95 83 95 77 

Παρατηρήσεις στον πίνακα 2: Ο συνολικός αριθµός των προπτυχιακών φοιτητών 
αυξήθηκε κατά 28% µέσα σε πέντε χρόνια. Ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών και των 
υποψηφίων διδακτόρων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη µεταβολή. Οι απότοµες µειώσεις 
οφείλονται και σε διαγραφές ανενεργών µεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

 

Πίνακας 3. Εξέλιξη των εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 
Από πανελλαδικές 144 129 126 123 135 
Μεταγραφές -40 -13 -11 -15 -25 
Κατατακτήριες 1 1 2 2 3 
Άλλες κατηγορίες 14 10 9 9 12 
Σύνολο 119 127 126 119 125 

Παρατηρήσεις στον πίνακα 3: Το «σύνολο» αναφέρεται στον αριθµό των 
εγγεγραµµένων φοιτητών στο τέλος των µαθηµάτων του 4ου έτους σπουδών και πριν από τις 
πτυχιακές εξετάσεις. 
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Πίνακας 4. Κατ’ έτος εξέλιξη του αριθµού εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στα 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Τίτλος 

ΠΜΣ: 

Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία 

Εγγραφέντες 12 15 11 9 24 

Απόφοιτοι 5 9 17 5 13 

 

Τίτλος 

ΠΜΣ: 

Βυζαντινές Σπουδές 

Εγγραφέντες 5 5 5 1 6 

Απόφοιτοι 4 5 2 2 2 

 

Τίτλος 

ΠΜΣ: 

Τουρκολογία 

Εγγραφέντες 4 - 5 - 5 

Απόφοιτοι 1 4 1 - 2 

 

Τίτλος 

ΠΜΣ: 

Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Εγγραφέντες 4 5 3 9 5 

Απόφοιτοι - 3 7 1 2 

 

Τίτλος 

ΠΜΣ: 

Ιστορία της Τέχνης 

Εγγραφέντες 2 12 5 8 3 

Απόφοιτοι 4 - 3 1 1 

 
Παρατηρήσεις στον πίνακα 4: Σε όλα τα ΠΜΣ υπάρχει µια δυσαναλογία ανάµεσα στον 

αριθµό των νεοεισερχόµενων και τον µικρότερο αριθµό των αποφοίτων. Εν µέρει 
εικονογραφεί το γεγονός πως ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό φοιτητών καθυστερούν να 
ολοκληρώσουν τις µεταπτυχιακές σπουδές τους ή δεν τις ολοκληρώνουν. 
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθµού εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα 
∆ιδακτορικών Σπουδών 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Εγγραφέντες 15 6 6 5 9 

Απόφοιτοι* 2 2 1 4 2 

* Απόφοιτοι: Αριθµός διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 

 

 
Πίνακας 6. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

Έτος 5 – 5,9 6 – 6,9 7 – 8,4 8,5 – 10 Σύνολο Μέσος βαθµός 
2008-2009 5% 71% 23% 2% 62 6,7 
2007-2008 2% 60% 37% 1% 93 6,8 
2006-2007 4% 63% 28% 4% 46 6,9 
2005-2006 1% 49% 47% 3% 106 7,0 
2004-2005 1% 49% 47% 2% 89 7,0 
Σύνολο 2% 57% 39% 2% 396 6,9 

Παρατηρήσεις στον πίνακα 6:  Κατά το έτος 2006-2007, λόγω απεργιακών 
κινητοποιήσεων πολλοί φοιτητές έχασαν την εξεταστική περιόδο ή έδωσαν µαθήµατα µε 
ασφυκτικές προθεσµίες. 
 

 

Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών και διάρκεια σπουδών 

 Αποφοίτησαν µετά έτη σπουδών (κ=4) (ποσοστό %)    
Έτος 
εισαγωγής κ κ+1 κ+2 κ+3 κ+4 κ+5 κ+6 

∆εν έχουν 
αποφοιτήσει ακόµα Σύνολο 

Απόλυτος αριθµός 
φοιτητών 

1999-2000 15 50 19 5 1  2 8 100 103 
2000-2001 20 48 21 3 1   7 100 112 
2001-2002 10 51 12 7 3   17 100 115 
2002-2003 14 20 25 8    33 100 125 
2003-2004 3 39 14     45 100 119 
2004-2005 6 21      73 100 126 
2005-2006 2       98 100 127 

 
Παρατηρήσεις στον πίνακα 7: Ο απόλυτος αριθµός των φοιτητών αφορά τον αριθµό 

των εγγεγραµµένων στην αρχή του τέταρτου έτους σπουδών (δηλαδή µετά την αποχώρηση 
φοιτητών λόγω µετεγγραφής και την εγγραφή φοιτητών από µετεγγραφή και µετά από 
κατατακτήριες εξετάσεις). 
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Παράρτηµα 1 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(2004-2008) 

 

Ελληνόγλωσσες µονογραφίες 

2004 
1. Νίκος Σταµπολίδης και Γιώργος Τασούλας (κείµενα και επιµ.), Ολυµπιονίκες 

της αρχαιότητας, Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αθήνα 2004. 

2005 
2. Ελευθερία Ζέη, Xώρος και φωτογραφία. Tο Hράκλειο από την Oθωµανική 

Αυτοκρατορία στην Kρητική Πολιτεία. Συλλογή Mιχάλη Σάλα, Πoλιτιστικό 
Ίδρυµα Oµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2005. 

3. Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του 
νεοροµαντισµού στο πεδίο της ιδεολογίας, της θεωρίας της τέχνης και της 
τεχνοκριτικής, στην Ελλάδα, εκδόσεις Ποταµός, Αθήνα 2005. 

4. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Συνασός. Ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005. 

2006 
5. Ηλίας Κολοβός, H νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωµανικό πλαίσιο: 

Πρώτη προσέγγιση µε βάση τα οθωµανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, 
Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2006. 

[Βιβλιοκρισίες: 1. Μνήµων, 28 (2006/2007), 313-317 (∆ηµήτρης 
∆ηµητρόπουλος), 2. Τα Ιστορικά, 23/45 (∆εκέµβριος 2006), 505-511 (Σία 
Αναγνωστοπούλου), 3. εφηµ. Η Θεσσαλία, 22/10/2006 (Κώστας ∆. Πατρίκος).] 

6. Χρήστος Λούκος (σε συνεργασία µε την Εύη Καρούζου και τον Φίλιππο 
Γλύτση), Επιτοµές εγγράφων του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών. 
Γενική Αλληλογραφία/Ελλάς, τ. Ε΄: 1840-1841, εκδ. ΚΕΙΝΕ Ακαδηµίας 
Αθηνών, Αθήνα 2006. 

7. Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, J. Mita. Η ζωή και το έργο του Γιάννη Μηταράκη 
(1898-1962), Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2006. 

8. Ίρις Τζαχίλη, Οι αρχές της Αιγαιακής Προϊστορίας. Aνασκαφές του 19ου αι. 
στη Θήρα και τη Θηρασία, Εκδόσεις Καθηµερινή, 2006. 

2007 

9. Τόνια Κιουσοπούλου, Bασιλεύς ή Oικονόµος: Πολιτική εξουσία και ιδεολογία 
πριν την Άλωση, εκδ. Πόλις, Aθήνα 2007. 

10. Marco Miotto, Η ισλαµική κατάκτηση της Συρίας. Πώς το Βυζάντιο έχασε την 
Ανατολή του, Αθήνα 2007. 
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2008 
11. Θανάσης Καλπαξής, Ναταλία Πούλου-Παπαδηµητρίου, Αναστασία Γ. 

Γιαγκάκη, Μαρία Ξανθοπούλου, Λένα Μανταλάρα και ∆ήµητρα Μυλωνά, 
Ελεύθερνα, Τοµέας ΙΙ. 3. Το Βυζαντινό Σπίτι στην Αγία Άννα, Εκδόσεις 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο 2008. 

12. Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, C. Parthénis. Η ζωή και το έργο του Κωστή 
Παρθένη, εκδόσεις Κ. Αδάµ, Αθήνα 2008. 

13. Marco Miotto, Ο ανταγωνισµός Βυζαντίου και Χαλιφάτου των Φατιµιδών στην 
Εγγύς Ανατολή και η δράση των ιταλικών πόλεων στην περιοχή κατά τον 10ο 
και τον 11ο αιώνα, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2008. 

 
Ξενόγλωσσες µονογραφίες 

2006 
1. Efi Avdela, Le genre entre classe et nation : essai d’historiographie grecque, 

Editions Sillepse, Παρίσι 2006, 208 σελ. 
[Βιβλιοκρισίες: 1. «Αναγνώσεις», Αυγή της Κυριακής, 23.9.2007 (Ειρήνη 

Ριζάκη)· 2. Historein, 8 (2008) (Yiannis Yiannitsiotis)· 3. Questions Féministes, 27/1 
(2008) (Séverine Rey)· Aspasia, 3 (2009) (Anne Cova).] 

2007 
2. Anna Missiou, The Subversive Oratory of Andokides: Politics, Ideology and 

Decision-making in Democratic Athens, Cambridge Classical Studies, 
Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1992 και επανέκδοση (ψηφιοποιηµένο 
κείµενο) 2007. 

3. Nicholas Chr. Stampolidis και Peggy Sotirakopoulou, Aegean Waves. 
Artworks of the Early Cycladic Culture in the Museum of Cycladic Art, Skira – 
Cycladic Art Museum, Μιλάνο – Αθήνα 2007 (σε αγγλική και σε ελληνική 
έκδοση). 

2008 
4. Antonis Kotsonas, The Archaeology of tomb A1K1 of Orthi Petra in 

Eleutherna: The Early Iron Age Pottery, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
Αθήνα 2008. 

5. Demetra Mylona, Eating Fish in Greece from 500 BC to AD 700: A Story of 
Impoverished Fishermen of Lavish Fish Banquets?, BAR International Series 
1754, Archaeopress, Οξφόρδη 2008. 

[Βιβλιοκρισία: Nyt fra Historien, LVIII/1 (2009), 231 (Τ. Bekker-
Nielsen).] 

6. Nicholas Chr. Stampolidis, Cyclades. Masterpieces of an Aegean Culture from 
the Museum of Cycladic Art and the National Archaeological Museum at 
Athens. Catalogue of the Exhibition held in the Art Museum of the Imperial 
City, Beijing, 3 April-15 May 2008 (στα αγγλικά και τα κινεζικά). 
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Επιµέλεια ελληνόγλωσσων συλλογικών ή άλλων τόµων 

2004 
1. Κατερίνα Κόπακα και Νικήτας Λιανέρης (επιµ.), Jacques Cauvin, Γέννηση 

των θεοτήτων. Γέννηση της γεωργίας. Η επανάσταση των συµβόλων στη 
Νεολιθική Εποχή, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004 
(µετάφραση Σ. Πρέβε). 

2. Νικόλαος Χ. Σταµπολίδης και Α. Γιαννικουρή (επιµ.), Το Αιγαίο στην πρώιµη 
εποχή του σιδήρου. Πρακτικά του διεθνούς συµποσίου. Ρόδος, 1-4 Νοεµβρίου 
2002, Πανεπιστήµιο Κρήτης-ΥΠ.ΠΟ-Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών 
Σπουδών, Αθήνα 2004 (συµβολές στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά). 

2005 
3. Όλγα Γκράτζιου (επιµ.-εισαγωγή-σχόλια): ∆.Ι. Πάλλας, Ορθοδοξία και 

παράδοση, Ηράκλειο 2005. 

4. Τόνια Κιουσοπούλου (επιµ.), 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η 
µετάβαση από τους µεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005. 

5. Μαρία Α. Στασινοπούλου και Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου (επιµ.), 
∆ιασπορά – ∆ίκτυα – ∆ιαφωτισµός (Τετράδια εργασίας 28), ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 
2005, 167 σελ. 

2006 
6. Όλγα Γκράτζιου και Αναστασία Λαζαρίδου (επιµ.), Από τη χριστιανική 

συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο. Κατάλογος Έκθεσης, Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα 2006. 

7. Σωκράτης Πετµεζάς (σε συνεργασία µε τον Κώστα Κωστή) (επιµ.), Η 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006. 

8. Νικόλαος Χ. Σταµπολίδης (επιµ.), Γενέθλιον: αναµνηστικός τόµος για τη 
συµπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2006. 

2007 
9. Όλγα Γκράτζιου (επιµ.), Γλυπτική και λιθοξοϊκή στη λατινική Ανατολή, 

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007. 

10. Χρήστος Λούκος (επιµ.), Κοινωνικοί αγώνες και ∆ιαφωτισµός. Μελέτες 
αφιερωµένες στον Φίλιππο Ηλιού, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2007. 

11. Χρήστος Χατζηιωσήφ και Προκόπης Παπαστράτης (επιµ.), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ού αιώνα. Τόµοι Γ1 και Γ2, Εκδόσεις Βιβλιόραµα, Αθήνα 
2007. 

2008 
12. Χρήστος Λούκος (επιµ.), Βιοµηχανίες χάρτου στην Ελλάδα (19ος -20ός αι.), 

Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2008. 
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13. Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος (επιστηµονική επιµέλεια-εισαγωγή) – Αλίνα 
Χατζησπύρου (έρευνα-τεκµηρίωση-εργογραφία), Γιώργος Πετρής. 
Επιθεώρηση Τέχνης. Τεχνοκριτικά κείµενα, 1953-1986, AICA-Ελλάς – 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης Αθήνα – Ηράκλειο 2008. 

 
Επιµέλεια ξενόγλωσσων συλλογικών ή άλλων τόµων 

2004 
1. Nicholas Chr. Stampolidis και Yorgos Tassoulas (επιµ.), Magna Graecia: 

Athletics and the Olympic Spirit on the Periphery of the Hellenic World, 
Museum of Cycladic Art - Organising Committee for the Olympic Games 
Athens 2004, Αθήνα 2004 (σε ελληνική, σε αγγλική και σε γαλλική έκδοση). 

2. Nicholas Chr. Stampolidis (επιµ.), Eleutherna: Polis – Acropolis – Necropolis. 
Catalogue of the Exhibition, Cycladic Art Museum, Αθήνα 2004 (σε αγγλική 
και σε ελληνική έκδοση). 

2005 
3. Anagnostis Pan. Agelarakis, The Anthropology of the Tomb A1K1 of Orthi 

Petra in Eleutherna. A Narrative of the Bones: Aspects of the Human 
Condition in Geometric-Archaic Eleutherna, foreword by Nicholas Chr. 
Stampolidis, publisher: N. Chr. Stampolidis, University of Crete, Ρέθυµνο 
2005. 

4. Αntonis Anastasopoulos (επιµ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. 
Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 
2003, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυµνο 2005.  

[Βιβλιοκρισίες: 1. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 96 
(2006), 588-589 (Gisela Procházka-Eisl) [παρουσίαση περιεχοµένου τόµου και 
σύντοµο σχόλιο για τον τόµο] ·2. Journal of Early Modern History, 11 (2007), 549-
551 (Svetla Ianeva)· 3. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 
51/4 (2008), 680-684 (A. Teyfur Erdoğdu)· 4. Études Balkaniques, 43/1 (2007), 171-
174 (Gergana Georgieva)· 5. International Journal of Middle East Studies, 41/1 
(2009), 131-132 (Robert Zens).] 

5. Tonio Hölscher, Κλασική αρχαιολογία. Βασικές γνώσεις, µτφρ. Π. 
Παπαγεωργίου, επιστηµονική επιµέλεια Παυλίνα Καραναστάση, University 
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005 

2006 
6. Maria Christina Chatziioannou και Gelina Harlaftis (επιµ.), Following the 

Nereids: Sea Routes and Maritime Business, 16th- 20th Centuries, Kerkyra 
publ., Αθήνα 2006. 

7. Nicholas Chr. Stampolidis (επιµ.), Cicladi: capolavori di una civilta egea dal 
Museo d’Arte Cicladica e dal Museo Archeologico Nazionale di Atene: Musei 
Capitolini. Palazzo dei Conservatori, Sala degli Orazi e Curiazi, 26 gennaio -
26 febbraio 2006 / Κυκλάδες: αριστουργήµατα ενός αιγαιακού πολιτισµού aπό 
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
ΥΠ.ΠΟ. – Ίδρυµα Ν. Π. Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα 2006. 
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2007 
8. Antonis Anastasopoulos και Elias Kolovos (επιµ.), Ottoman Rule and the 

Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation. Proceedings of an 
International Conference Held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης – Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυµνο 2007. 

[Βιβλιοκρισίες: 1. International Journal of Turkish Studies, 14/1&2 (2008), 
139-141 (Kemal H. Karpat), 2. International Journal of Middle East Studies, 41/3 
(2009), 494-496 (İpek K. Yosmaoğlu).] 

9. Nena Galanidou και L. H. Dommasnes (επιµ.), Telling Children about the 
Past: An Interdisciplinary Perspective, International Monographs in 
Prehistory, Αν Άρµπορ 2007. 

[Βιβλιοκρισία: Visitor Studies, 12/1 (2009), 82-85 (R. Melo).] 

10. Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, Sophia Laiou, Marinos Sariyannis 
(επιµ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social 
and Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander, The Isis Press, 
Κωνσταντινούπολη 2007. 

[Βιβλιοκρισία: Insight Turkey, 10/2 (2008), 160 (Fatma Sel Turhan).] 

11. Ι. Malkin, C. Constantakopoulou και K. Panagopoulou (επιµ.), Networks in the 
Ancient Mediterranean, τόµ. 1-2, Μediterranean Historical Review Special 
Issue (2007) [επανεκδόθηκε ως Ι. Malkin, C. Constantakopoulou και K. 
Panagopoulou (επιµ.), Greek and Roman Networks in the Αncient 
Mediterranean, Routledge, Λονδίνο 2008]. 

12. Socrates Petmezas (σε συνεργασία µε τον Gilles Grivaud) (επιµ.), Byzantina et 
Moderna. Mélanges en l’honneur d’Hélène Antoniadis-Bibicou, εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007. 

13. Αnastasia Serghidou (επιµ.), Fear of Slaves – Fear of Enslavement in the 
Ancient Mediterranean. Actes du 29e colloque international du GIREA, 
Rethymnon, 4-7 Novembre, 2004, Presses Universitaires de Franche-Comté, 
Μπεσανσόν 2007. 

2008 
14. Antonis Anastasopoulos (επιµ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman 

Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI. A Symposium Held in 
Rethymno, 13-15 January 2006, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυµνο 
2008. 

15. G. Morello και Nicholas Chr. Stampolidis (επιµ.), From Titian to Pietro da 
Cortona. Myth, Poetry, and the Sacred … Exhibition Catalogue, Cycladic Art 
Museum, Αθήνα 2008 (τρίγλωσσος κατάλογος στα ελληνικά, τα αγγλικά και 
τα ιταλικά). 

16. Iris Tzachili (επιµ.), Metallurgy in the Aegean Bronze Age. Proceedings of an 
International Symposium held at the University of Crete, Rethymnon, Greece, 
on November 19-21, 2004, Eκδόσεις Τα Πράγµατα και Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2008. 

[Βιβλιοκρισία: Bryn Mawr Classical Review (Φεβρουάριος 2009).] 
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Ελληνόγλωσσες δηµοσιεύσεις σε συλλογικούς τόµους 

2004 
1) Έφη Αβδελά, «Η ιστορία των γυναικών και του φύλου στη σύγχρονη 

ελληνική ιστοριογραφία: αποτιµήσεις και προοπτικές», στο Πασχάλης M. 
Κιτροµηλίδης − Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιµ.), ∆΄ ∆ιεθνές Συνέδριο 
Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002. 
Πρακτικά, τόµος Β΄, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών, Αθήνα 2004, 123-138. 

2) Ελευθερία Ζέη, «Tο αγροτικό πείραµα στη Nότια Mεσόγειο και το 
παράδειγµα του Kωνσταντίνου Kοζύρη στο Mεγάλο Kάστρο», στο Aστ. 
Aργυρίου (επιµ.), H Eλλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήµερα. 
Πρακτικά του B΄Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Nεοελληνικών Σπουδών. Pέθυµνο, 10-
12 Mαΐου 2002, τ. 2, Aθήνα 2004, 415-421. 

3) ----------, «Ξυλεία και κάρβουνο στο Aιγαίο, 16ος-18ος αιώνας: ελλείψεις των 
νησιών και συµπληρωµατικότητες του Aρχιπελάγους», στο Aλεξάνδρα 
Σφοίνη (επιµ.), Kαλοκαιρινές Σαµιακές Συναντήσεις. A΄. Η µεσογειακή 
διάσταση ενός αιγαιακού νησιού. B΄ Πέτρα, πηλός, ξύλο… Παραδοσιακά υλικά 
και επαγγέλµατα στο Aιγαίο, Aθήνα 2004, 167-193. 

4) ----------, «Όψεις της νύχτας στο νησιωτικό κόσµο (15ος-αρχές 19ου αιώνα)», 
στο Σπ. Aσδραχάς, Aντ. Tζαµτζής, Tζ. Xαρλάφτη (επιµ.), Eλλάδα και 
θάλασσα, Mέλισσα, Αθήνα 2004, 87-92. 

5) ----------, «Zητήµατα της οθωµανικής κυριαρχίας στην περιοχή του Xάνδακα 
(17ος-αρχές 19ου αιώνα)», στο Nίκος M. Γιγουρτάκης (επιµ.), Tο Hράκλειο και 
η περιοχή του. ∆ιαδροµή στο χρόνο. Iστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, 
κοινωνία, Hράκλειο 2004, 349-376. 

6) Παυλίνα Καραναστάση, «Ο τύπος του θωρακοφόρου και η εικονογραφία των 
Ρωµαίων αυτοκρατόρων στην Κρήτη», στο A. di Vita, M. Livadioti και I. 
Simiakaki (επιµ.), Creta romana e protobizantina. Atti del congresso 
internazionale organizzato dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene 
(Iraklion, 23-30 settembre 2000). Vol. IΙΙ.2, Πάδοβα 2004, 1049-1064. 
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Ανατολή, µτφρ.-σχόλια Ηλίας Κολοβός, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005. 

4) Jonathan Israel, H Ευρώπη και ο Ριζοσπαστικός ∆ιαφωτισµός. Μια τυπολογία 
των διανοητικών και πολιτισµικών πηγών της νεωτερικότητας, Ετήσια ∆ιάλεξη 
Κ.Θ. ∆ηµαρά 2004, µτφρ. Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 
2005. 

2006 
5) Georges Benrekassa, «Μετριοπαθής, µετριοπάθεια, µετριοπαθής ιδεολογία. Η 

έννοια της µετριοπάθειας από την κλασική περίοδο έως την περίοδο των 
αστών» (µτφρ. Ελευθερία Ζέη) στο Αλεξάνδρα Σφοίνη (εισαγ.-επιµ.), Ιστορία 
των εννοιών. ∆ιαδροµές της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, ΕΜΝΕ-Μνήµων, 
Αθήνα 2006, 233-285. 

6) Jacques Le Goff, Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα;, µτφρ. Ελευθερία Ζέη, 
επιµ. Αγγ. Ελεφάντης και Άννα Μαραγκάκη, Πόλις, Αθήνα 2006. 

2008 
7) Cemal Kafadar, Ανάµεσα σε δύο κόσµους: η κατασκευή του οθωµανικού 

κράτους, µτφρ. Αντώνης Αναστασόπουλος, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 2008 (µε συµπληρωµατική βιβλιογραφία και δύο χάρτες). 
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Παράρτηµα 2 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ 
Η ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.∆. 407/80 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009) 
(2004-2008) 

 
∆ιεύθυνση επιστηµονικών προγραµµάτων 

1) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: ∆ράση για την αναµόρφωση και 
συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού ιστορίας για το Γυµνάσιο στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος «Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων 2005-2007». 
Φορέας χρηµατοδότησης: EΠEAEK II. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Έφη Αβδελά. 
Συνεργάτες: Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Eκπαίδευση 
Mουσουλµανοπαίδων 2005-2007», 29 εξωτερικοί συνεργάτες, από τους 
οποίους 3 µεταπτυχιακοί φοιτητές και 1 υποψήφιος διδάκτορας. 
∆ιάρκεια: 2005-2007. 
Άλλες παρατηρήσεις: Εγκρίθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα βιβλία 
ιστορίας για την Α΄ και τη Β΄ γυµνασίου και εκκρεµεί η έγκριση για το βιβλίο 
της Γ΄ γυµνασίου. 

2) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «‘Νέοι εν κινδύνω’ στη µεταπολεµική 
Ελλάδα: η περίπτωση της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων», ΑΚ 2576. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Έφη Αβδελά. 
Συνεργάτες: ∆ύο µεταπτυχιακοί φοιτητές και µία εξωτερική συνεργάτρια. 
∆ιάρκεια: 2007-2008. 

3) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «‘Νέοι εν κινδύνω’ στη µεταπολεµική 
Ελλάδα: η περίπτωση της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων», ΑΚ 2755. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Έφη Αβδελά. 
Συνεργάτες: Μία εξωτερική συνεργάτρια, υποψήφια διδάκτωρ. 
∆ιάρκεια: 2008-2009. 

4) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Καταγραφή και διάσωση 
µουσουλµανικών επιτύµβιων στηλών Ρεθύµνου». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Αντώνης Αναστασόπουλος. 
Συνεργάτες: Οι κύριοι συνεργάτες είναι τέσσερις µεταπτυχιακοί φοιτητές α΄ 
κύκλου και δύο διδάκτορες ερευνητές. 
∆ιάρκεια: 2001-σήµερα. 
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Άλλες παρατηρήσεις: Το πρόγραµµα διεξάγεται µε τη συνεργασία της 28ης 
Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

5) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Μετάφραση και έκδοση του υπ’αριθ. 1 
οθωµανικού ιεροδικαστικού κώδικα της Βέροιας των ετών 1602-1603. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, 
Ελένη Γκαρά. 
Συνεργάτες: Μία µεταπτυχιακή φοιτήτρια α΄ κύκλου και ένας υποψήφιος 
διδάκτορας. 
∆ιάρκεια: 2005-σήµερα. 

6) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Telling Children about the Past: An 
Interdisciplinary Perspective». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Πανεπιστήµιο του Bergen, Νορβηγία. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου. 
Συνεργάτες: Liv Helga Dommasnes και µια διεθνής διεπιστηµονική οµάδα. 
∆ιάρκεια: 2002-2007. 
Άλλες παρατηρήσεις: Ερευνητικό πρόγραµµα µε τελικό προϊόν συλλογικό 
τόµο. 

7) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Μελέτη και τελική δηµοσίευση των 
νεολιθικών ευρηµάτων από τις ανασκαφές του Στυλιανού Αλεξίου στον 
Κατσαµπά. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Institute for Aegean Prehistory (INSTAP). 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου. 
Συνεργάτες: 6 µεταδιδακτορικοί ερευνητές και 2 καθηγητές Πανεπιστηµίου 
(Κάτια Μαντέλη, Αργυρώ Ναυπλιώτη, Νέλλη Φωκά-Κοσµετάτου, Γιώργος 
Ηλιόπουλος, Peter Tomkins, Peter Day [Παν/µιο του Sheffield], Νίκος 
Χανιωτάκης [Παν/µιο Κρήτης]). 
∆ιάρκεια: 2004-2008. 

8) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Ηuman Presence during the 
Palaeolithic in the Kastoria Lake Basin: The Evidence from the Pantazopoulos 
Collection». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Institute for Aegean Prehistory (INSTAP). 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου. 
Συνεργάτες: Στέφανος Λιγκοβανλής, Σοφία ∆ουλκερίδου, Νικολέτα Ντόλια. 
∆ιάρκεια: 2005-2006. 

9) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Η εθνοαρχαιολογία της 
τροφοσυλλογής. Μια µελέτη της συλλογής, αποθήκευσης και κατανάλωσης 
σαλιγκαριών στην Κρήτη». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου. 
Συνεργάτες: Μαρία Χαλόγλου. 
∆ιάρκεια: 2006. 

10) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Η δυτική τέχνη στην Κρήτη». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
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Επιστηµονική υπεύθυνη: Όλγα Γκράτζιου. 
Συνεργάτες: Αρχαιολόγοι της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και δύο 
µεταπτυχιακές φοιτήτριες, που σήµερα εκπονούν διδακτορικές διατριβές. 
∆ιάρκεια: 1996-σήµερα. 

11) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Η διαµόρφωση οµάδων πολιτικής 
διοίκησης και η ευρωπαϊκή καποδιστριακή εµπειρία, 1797–1818». 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Ελευθερία Ζέη. 
∆ιάρκεια: 2005-2006. 
Άλλες παρατηρήσεις: Ερευνητική οµάδα στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράµµατος για την κατάρτιση Ψηφιακού Bιογραφικού Λεξικού του 
Eπτανησιακού ∆ιαφωτισµού, της συγκρότησης της Eπτανήσου Πολιτείας και 
των πολιτικών παραγώγων της (1797-1818)· Iόνιο Πανεπιστήµιο, τµήµα 
Iστορίας, επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος: Nίκος Kαραπιδάκης. 

12) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: ∆ηµιουργία και συµπλήρωση βάσης 
δεδοµένων, καθώς και ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού και σχεδίων, µε 
στόχο να προχωρήσει η µελέτη και δηµοσίευση της «Λεπτής κεραµικής από 
τις αρχαίες Ευεσπερίδες στη Λιβύη (600-250 π.Χ.)». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Ελένη Ζυµή. 
Συνεργάτες: 2 προπτυχιακοί φοιτητές και 1 µεταπτυχιακή φοιτήτρια α΄ 
κύκλου. 
∆ιάρκεια: 2008-2009. 

13) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Έλληνες καλλιτέχνες στη ∆ύση (15ος-
18ος αι.)». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Ιωάννου. 
Συνεργάτες: Μεταπτυχιακοί φοιτητές α΄ κύκλου και µετακινούµενοι µέσω 
του προγράµµατος Leonardo da Vinci. 
∆ιάρκεια: 2007-σήµερα. 

14) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανασκαφές Αρχαίας Ιτάνου. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Θανάσης Καλπαξής. 
Συνεργάτες: Χριστίνα Τσιγωνάκη. 
∆ιάρκεια: 2004-σήµερα. 

15) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Ψηφιακή διαχείριση ανασκαφικών 
δεδοµένων – πιλοτικό παράδειγµα: η βασιλική Α΄ της Αρχαίας Ιτάνου». 
Φορέας χρηµατοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πυθαγόρας 1: ενίσχυση 
ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Θανάσης Καλπαξής. 
Συνεργάτις: Χριστίνα Τσιγωνάκη. 
∆ιάρκεια: 2004-2008. 
Άλλες παρατηρήσεις: Το πρόγραµµα εκπονήθηκε από το Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία µε το Εργαστήριο 
Γεωφυσικής-∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του 
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Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας 
και το πανεπιστήµιο Paris I. 

16) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου 
κάτω από οθωµανική κυριαρχία». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας και Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ηλίας Κολοβός. 
Συνεργάτες: ∆ύο µεταπτυχιακοί φοιτητές, που σήµερα εκπονούν διδακτορική 
διατριβή. 
∆ιάρκεια: 2002-σήµερα. 

17) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Βάση δεδοµένων για την οθωµανική 
Κρήτη». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ε.Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», µε 
χρηµατοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ηλίας Κολοβός. 
Συνεργάτες: Μεταπτυχιακοί φοιτητές α΄ κύκλου, κάτοχοι µεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, µεταδιδακτορικοί ερευνητές και εξωτερικοί συνεργάτες. 
∆ιάρκεια: 2004-2006, 2007-2008. 
Άλλες παρατηρήσεις: Πρόκειται για υποπρόγραµµα του ερευνητικού 
προγράµµατος «Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισµικές ∆ιαδροµές». 
Φορέας διεξαγωγής του προγράµµατος ήταν το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

18) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Πετρογραφική ανάλυση κεραµικής 
από την Ελεύθερνα». 
Φορέας χρηµατοδότησης: INSTAP Study Center. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Αντώνης Κοτσώνας. 
Συνεργάτες: Ελένη Νοδάρου. 
∆ιάρκεια: 2005-2008. 

19) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ταξινόµηση τοπικών αρχείων (Αίγιο, 
Αµοργός, Βίλια, Σύµη, Σύρος). 
Φορέας χρηµατοδότησης: Τοπικοί φορείς – Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Χρήστος Λούκος. 
Συνεργάτες: Προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
∆ιάρκεια: 1996-σήµερα. 

20) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Η πόλη στους νεότερους χρόνους». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Χρήστος Λούκος. 
Συνεργάτες: Μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες ερευνητές. 
∆ιάρκεια: 1994-2006. 

21) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Οι πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου 
και των Βαλκανίων κατά τη νεότερη εποχή». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: Χρήστος Λούκος, Ανδρέας Λυµπεράτος, 
Σωκράτης Πετµεζάς, Χρήστος Χατζηιωσήφ. 
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Συνεργάτες: Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. 
∆ιάρκεια: 2006-σήµερα. 

22) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ηλεκτρονική ταξινόµηση αρχείου 
Υγείας και Πρόνοιας της Νοµαρχίας Κυκλάδων. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ίδρυµα Λάτση. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Χρήστος Λούκος. 
∆ιάρκεια: 2008. 

23) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Παρίσι-Αθήνα, 1919-1939: Το διπλό 
ταξίδι- Paris-Athènes 1919-1939 ou le double voyage». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Μουσείο Μπενάκη. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ευγένιος Ματθιόπουλος (εκ µέρους του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών). 
∆ιάρκεια: 2008-σήµερα. 

24) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Η τεχνοκριτική στην Ελλάδα. 
Αρθρογραφία-βιβλιογραφία ελλήνων τεχνοκριτών του 20ού αιώνα». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ευγένιος Ματθιόπουλος. 
Συνεργάτες: Μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
∆ιάρκεια: 2004-σήµερα. 

25) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Οικισµοί, πληθυσµός και οικονοµία 
στον ελληνικό χώρο (13ος-16ος αι.)». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Κώστας Μουστάκας. 
Συνεργάτες: Μεταπτυχιακοί φοιτητές α΄ κύκλου. 
∆ιάρκεια: 2004-σήµερα. 

26) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Αρχαιο-περιβαλλοντικά προγράµµατα 
σε ανασκαφές (Βρύσινας, Θρόνος-Κεφάλα, Ελεύθερνα). 
Φορέας χρηµατοδότησης: ποικίλες πηγές. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: ∆ήµητρα Μυλωνά. 
Συνεργάτες: Προπτυχιακοί φοιτητές. 
∆ιάρκεια: 2007-σήµερα. 

27) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Networks in the Greek World». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ποικίλες πηγές χρηµατοδότησης (π.χ., 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, 
Costamare Shipping Company). 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: Κατερίνα Παναγοπούλου, Κρίστυ 
Κωνσταντακοπούλου. 
Συνεργάτες: Εξωτερικοί συνεργάτες. 
∆ιάρκεια: 2004-σήµερα. 

28) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Ιστορία της υπαίθρου: Η ελληνική 
αγροτική οικονοµία στο Μεσοπόλεµο». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Σωκράτης Πετµεζάς. 
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Συνεργάτες: Μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
∆ιάρκεια: 2002-2008. 

29) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Αστική εξέλιξη και οικιστικό πλέγµα, 
1830-1960. Η σχέση πόλης – υπαίθρου». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Σωκράτης Πετµεζάς. 
Συνεργάτες: Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής. 
∆ιάρκεια: 2008-σήµερα. 

30) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανασκαφή, προστασία και ανάδειξη 
ενός αρχαιολογικού χώρου. Ελεύθερνα, 2000-2008. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Νίκος Σταµπολίδης. 
∆ιάρκεια: 2000-σήµερα. 

31) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Ολυµπιονίκες της αρχαιότητας». 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Νίκος Σταµπολίδης. 
∆ιάρκεια: 2003-2004. 

32) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Κύπρος-Αιγαίο-Κρήτη». 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Νίκος Σταµπολίδης. 
∆ιάρκεια: 2004-σήµερα. 

33) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «PLOES. Sea Routes. From Sidon to 
Huelva – Interconnections in the Mediterranean; 16th-6th c. B.C.». 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Νίκος Σταµπολίδης. 

34) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Τάφος Α1Κ1 της αρχαίας Ελεύθερνας. 
Αρχαιολογική-ανθρωπολογική-παλαιοβοτανική µελέτη. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Νίκος Σταµπολίδης. 

35) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Τα σφραγίσµατα της ∆ήλου». Σειρά 
δηµοσιεύσεων. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Νίκος Σταµπολίδης. 

36) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανασκαφικό και ερευνητικό 
πρόγραµµα για το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Ίρις Τζαχίλη. 
Συνεργάτες: Ν. Κραχτοπούλου (µεταδιδακτορική ερευνήτρια), Κ. Σµπόνιας 
(επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο), Γ. Κορδατζάκη 
(µεταδιδακτορική ερευνήτρια), Θ. Τσέλιος (µεταδιδακτορικός ερευνητής), 
Γιώργος Αλεξόπουλος (αρχαιολόγος Γ΄ ΕΠΚΑ), προπτυχιακοί και 
µεταπτυχιακοί φοιτητές. 
∆ιάρκεια: 1999-σήµερα. 

37) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ευρωπαϊκό πρόγραµµα DressId 
(ερευνητικό πρόγραµµα για την ενδυµασία στη ρωµαϊκή περίοδο). 
Φορέας χρηµατοδότησης: European Commission Culture Programme. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Ίρις Τζαχίλη (για την Ελλάδα). 
Συνεργάτες: Ελένη Ζυµή, Παυλίνα Καραναστάση, Κατερίνα Παναγοπούλου, 
εξωτερικοί συνεργάτες. 
∆ιάρκεια: 2007-2012. 
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38) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «∆ιαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισµοί: η 
περίπτωση της Θηρασίας». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Πανεπιστήµιο Κρήτης και Institute for Aegean 
Prehistory. 
Επιστηµονικές υπεύθυνες: Ίρις Τζαχίλη, Μαρίζα Μαρθάρη, Κλαίρη 
Παλυβού. 
Συνεργάτες: Εξωτερικοί συνεργάτες, προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί 
φοιτητές. 
∆ιάρκεια:2007-σήµερα. 
Άλλες παρατηρήσεις: ∆ιαπανεπιστηµιακό και διιδρυµατικό πρόγραµµα 
συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. 

39) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Ευλογίες. Τα αναµνηστικά 
προσκυνήµατος και o ρόλος τους στις λατρευτικές πρακτικές. Εντοπισµός, 
καταγραφή και µελέτη των ευλογιών της µέσης και ύστερης βυζαντινής 
εποχής (8ος-15ος αιώνας)». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Βασιλική Φωσκόλου. 
Συνεργάτες: 2 µεταπτυχιακές φοιτήτριες (Γεωργία ∆ανδάλη, Άρτεµις 
Νικολακάκη) και 3 εξωτερικοί συνεργάτες [Παντελής Καµπόλης 
(προγραµµατιστής), Σοφία Μίχου (γραφίστρια – σχεδιάστρια ηλεκτρονικών 
σελίδων), Valerie Nunn (µεταφράστρια)]. 
∆ιάρκεια: 2006-σήµερα. 

40) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: RAMSES II, ευρωπαϊκό δίκτυο 
αριστείας (Réseau d’Excellence des centres de recherche en sciences humaines 
sur la Méditerranée), F6-Citizens and Governance in a Knowledge-based 
Society, γενικοί θεµατικοί άξονες: Μνήµη, Συγκρούσεις, Ανταλλαγές. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Commission européenne – 6e PCRD. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου (εθνικός 
εκπρόσωπος) [2006-2008: µέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ίδιου 
ευρωπαϊκού προγράµµατος]. 
∆ιάρκεια: 2006-2010. 
Άλλες παρατηρήσεις: Γενικός συντονιστής: CNRS-Γαλλία, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence). 

41) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Μητρώο επιχειρήσεων-
επιχειρηµατιών και µνηµείων (προ)βιοµηχανικής κληρονοµιάς νοµού 
Μεσσηνίας, 19ος-20ός αιώνας». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου. 
Συνεργάτες: ∆ήµητρα Βασιλειάδου, Γιώργος Σερεµετάκης, Γιάννης 
Πελεκούδας. 
∆ιάρκεια: 2006-2008. 

42) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: ∆ηµιουργία λευκώµατος φωτογραφιών 
και κειµένων «Ο Πύργος στην τροχιά της µαυροµάτας». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου. 
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Συνεργάτες: Αλέξης Φραγκιάδης, ∆ήµητρα Βασιλειάδου, Στάθης 
Κουτρουβίδης. 
∆ιάρκεια: 2007-2008. 

Συµµετοχή σε επιστηµονικά προγράµµατα 
43) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: COST A36: Tributary Empires 

Compared. 
Φορέας χρηµατοδότησης: COST (intergovernmental framework for 
European Co-operation in Science and Technology). 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Peter Fibiger Bang. 
Συµµετοχή: Αντώνης Αναστασόπουλος (µέλος διαχειριστικής επιτροπής). 
∆ιάρκεια: 2005-2009. 

44) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Επιφανειακή έρευνα στην κοιλάδα 
του Κοκκυτού, Θεσπρωτία». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Φιλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και 
Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Björn Forsen. 
Συµµετοχή: Νένα Γαλανίδου. 
∆ιάρκεια: 2008. 

45) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Bibliothèque de la Méditerrannée. 
Συµµετοχή: Ελευθερία Ζέη. 
∆ιάρκεια: 2004-2005. 
Άλλες παρατηρήσεις: Συνεργασία του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών/Kέντρου 
Nεοελληνικών Eρευνών µε το Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme για την κατάρτιση µιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σε 
θέµατα σχετικά µε τη Mεσόγειο. 

46) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: COST A35: Programme for the Study 
of European Rural Societies – οµάδα εργασίας 3: “Peasant societies”. 
Φορέας χρηµατοδότησης: COST (intergovernmental framework for 
European Co-operation in Science and Technology). 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: Erich Landsteiner και Ernst Langthaler. 
Συµµετοχή: Ελευθερία Ζέη. 
∆ιάρκεια: 2006. 

47) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανασκαφή της πόλης των 
Ευεσπερίδων (σύγχρονης Βεγγάζης) στη Λιβύη. 
Φορείς χρηµατοδότησης: British Academy, Society for Libyan Studies, 
Craven Committee of the University of Oxford, Department of Antiquities of 
Libya. 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: Andrew Wilson, Paul Bennett και Ahmed 
Buzaian. 
Συµµετοχή: Ελένη Ζυµή. 
∆ιάρκεια: 1998-2007. 

48) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Μεταφράσεις Ιεροδικαστικών 
Κωδίκων Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου». 
Φορέας χρηµατοδότησης: ∆ήµος Ηρακλείου – Βικελαία ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Ελισάβετ Ζαχαριάδου. 
Συµµετοχή: Ηλίας Κολοβός. 
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∆ιάρκεια: 2002-σήµερα. 

49) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Αρχεία Αγίου Όρους». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Κρίτων Χρυσοχοΐδης. 
Συµµετοχή: Ηλίας Κολοβός. 

50) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Archives de l’Athos». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Κολέγιο της Γαλλίας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Jacques Lefort. 
Συµµετοχή: Ηλίας Κολοβός. 

51) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Archives de l’Athos». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Κολέγιο της Γαλλίας. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Jacques Lefort. 
Συµµετοχή: Ηλίας Κολοβός. 

52) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανασκαφή και µελέτη υλικού από την 
ανασκαφή του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης στο Λευκαντί της Εύβοιας. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Πανεπιστήµιο Εδιµβούργου και Πανεπιστήµιο 
Οξφόρδης. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Ειρήνη Λαιµού. 
Συµµετοχή: Αντώνης Κοτσώνας. 

53) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: The Kalaureia Research Program – «Η 
πόλις, ο θεός και η θάλασσα». 
Φορέας χρηµατοδότησης: The Stiftellsen Riksbankens Jubileumsfond (Το 
Ερευνητικό Ίδρυµα της Εθνικής Τράπεζας της Σουηδίας). 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: Arto Pentinnen και Berit Wells. 
Συµµετοχή: ∆ήµητρα Μυλωνά (συντονισµός αρχαιο-περιβαλλοντικού 
προγράµµατος και έρευνα γύρω από το ζήτηµα των θαλασσινών κοινοτήτων). 
∆ιάρκεια: 2007-2012. 

54) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Πιλοτική εφαρµογή αλιευτικού 
τουρισµού για την ανάδειξη της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής 
δραστηριότητας και παράδοσης». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία 200-2006, 
µέτρο 4.6. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ι. Κλαδάς. 
Συµµετοχή: ∆ήµητρα Μυλωνά (υπεύθυνη για το αρχαιογνωστικό και το 
εθνογραφικό κοµµάτι γύρω από ζητήµατα αλιευτικής τεχνολογίας, ψαριών και 
θαλασσινής κουζίνας). 
∆ιάρκεια: 2007-2008. 
Άλλες παρατηρήσεις: Ο συντονισµός του προγράµµατος έγινε από το Τ.Ε.Ι. 
Ιχθυοκοµίας και Αλιείας Ηγουµενίτσας. 

55) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Μελέτη των ελληνιστικών οικονοµιών. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Μη σταθερές πηγές χρηµατοδότησης. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: J. K. Davies, Z. Archibald, V. Gabrielsen. 
Συµµετοχή: Κατερίνα Παναγοπούλου. 
∆ιάρκεια: 1998-σήµερα. 

56) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: COST A35: Programme for the Study 
of European Rural Societies. 
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Φορέας χρηµατοδότησης: COST (intergovernmental framework for 
European Co-operation in Science and Technology). 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Gerard Beaur. 
Συµµετοχή: Σωκράτης Πετµεζάς (µέλος διαχειριστικής επιτροπής). 
∆ιάρκεια: 2005-2009. 

57) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: La construction des genres (masculin 
et féminin). 
Φορέας χρηµατοδότησης: Pheacie EA 3563: Les pratiques culturelles dans 
les sociétés grecque et romaine (Universités Paris I Panthéon, Paris VII 
Diderot, Ministère de la recherche et de l’éducation). 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Violaine Sebillotte Cuchet. 
Συµµετοχή: Αναστασία Σεργίδου. 

58) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Le corps et le vêtement. Pratiques 
politiques et culturelles du vêtement dans les cités grecques et romaines. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Pheacie EA 3665: Les pratiques culturelles dans 
les sociétés grecque et romaine (Universités Paris I Panthéon, Paris VII 
Diderot, Ministère de la recherche et de l’éducation). 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Valerie Huet. 
Συµµετοχή: Αναστασία Σεργίδου. 

59) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: «Η ναυτιλιακή ιστορία των Ελλήνων, 
18ος αιώνας». 
Φορέας χρηµατοδότησης: Πυθαγόρας I – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων 
στα Πανεπιστήµια. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Τζελίνα Χαρλαύτη. 
Συµµετοχή: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου. 
∆ιάρκεια: 2004-2007. 

60) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Αγγελοχώρι Ηµαθίας. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Wiener Laboratory, American School of Classical 
Studies at Athens (2004), Institute for Aegean Prehistory, Philadelpheia 
(2007). 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Ε. Στεφανή. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2004, 2007, 2008. 

61) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Djaja‘de El-Mughara, Βόρεια Συρία. 
Φορέας χρηµατοδότησης: UMR 5133, Centre National de la Recherche 
Scientifique. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: E. Coqeugniot. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2004-2005, 2007. 

62) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Güvercinkayası, Καππαδοκία, Τουρκία. 
Φορέας χρηµατοδότησης: UMR 5133, Centre National de la Recherche 
Scientifique και İstanbul Üniversitesi. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: S. Gülçur. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
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∆ιάρκεια: 2004-2006. 

63) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Sovjan, Νότια Αλβανία. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ecole Française d’Athènes. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: G. Touchais. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2005-σήµερα. 

64) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Aratashen, Νότια Αρµενία. 
Φορέας χρηµατοδότησης: “Mission de Caucase”, Υπουργείο Εξωτερικών 
της Γαλλίας. 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: C. Chataigner και R. Badalyan. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2006, 2008-2009. 

65) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Πρόγραµµα πειραµατικής 
αρχαιολογίας «Obsidiennes anatoliennes et échanges au Néolithique». 
Φορέας χρηµατοδότησης: «ATIP Jeunes Chercheurs, Centre National de la 
Recherche Scientifique» (2006-2007), ANR-Centre National de la Recherche 
Scientifique, “Mission de Caucase”, Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας 
(2008-2011). 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: L. Astruc. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2006-2011. 

66) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Αρχοντικό Γιαννιτσών, Βόρεια Ελλάδα. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Institute for Aegean Prehistory, Philadelpheia 
(2007) (ανανέωση της χρηµατοδότησης ζητήθηκε και εγκρίθηκε για το 2009). 
Επιστηµονικές υπεύθυνες: Α. Πιλάλη και Α. Παπανθίµου. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2007-σήµερα. 

67) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τα Μάλια, το βορειοανατολικό τµήµα του ανακτόρου (ανασκαφές 1981-
1992). 
Φορέας χρηµατοδότησης: Ecole Française d’Athènes. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Pascal Darcque. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2007. 

68) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Musular, Καππαδοκία, Τουρκία. 
Φορέας χρηµατοδότησης: UMR 5133, Centre National de la Recherche 
Scientifique και İstanbul Üniversitesi. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Μ. Özbaşaran. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2001, 2007. 

69) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Αşıklı Höyük, Καππαδοκία, Τουρκία. 
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Φορέας χρηµατοδότησης: UMR 5133, Centre National de la Recherche 
Scientifique και İstanbul Üniversitesi. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: Μ. Özbaşaran. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2007-2008. 

70) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Aktopraklık, Μαρµαράς, Τουρκία. 
Φορέας χρηµατοδότησης: UMR 5133, Centre National de la Recherche 
Scientifique και İstanbul Üniversitesi. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ν. Karul. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2008. 

71) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από την θέση Κλεισούρα, Αργολίδα. 
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι: Μ. Κουµουζέλη και J. Kozlowski. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2008-2009. 

72) Τίτλος / αντικείµενο προγράµµατος: Ανάλυση των οστέινων αντικειµένων 
από τον οικισµό Κρυονέρι νοµού Σερρών. 
Φορέας χρηµατοδότησης: Wiener Laboratory, American School of Classical 
Studies at Athens. 
Επιστηµονική υπεύθυνη: ∆. Μαλαµίδου. 
Συµµετοχή: Ροζαλία Χρηστίδου. 
∆ιάρκεια: 2008-2009. 
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Παράρτηµα 3 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 

(2004-2008) 
 

2004 
1) «Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914)» 

(Ύδρα, 1-3 Οκτωβρίου 2004)· συµπόσιο που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα 
του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Σωκράτης Πετµεζάς. 

2) ‘The Interface between Philosophy and Rhetoric in Classical Athens’ 
(Ρέθυµνο, 29-31 Oκτωβρίου 2004)· διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσαν τα 
Τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Άννα Μίσιου. 

3) ‘Fear of Slaves – Fear of Enslavement in the Ancient World’ (29th GIREA 
Conference) (Ρέθυµνο, 4-7 Νοεµβρίου 2004)· διεθνές συνέδριο του Τµήµατος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Κατερίνα Παναγοπούλου, Αναστασία 
Σεργίδου. 

4) «Το Αιγαίο στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού – Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου» 
(2004)· διεθνές συµπόσιο. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Νικόλαος Σταµπολίδης. 

5) ‘Aegean Metallurgy in Bronze Age’ (Ρέθυµνο, 19-21 Νοεµβρίου 2004)· 
διεθνές συµπόσιο που συνδιοργάνωσαν το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών 
«∆ηµόκριτος» και τα αρχαιολογικά µουσεία Ηρακλείου και Χανίων. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Ίρις Τζαχίλη. 

2005 
6) «Ηµέρες Κεραµικής» (Γαράζο Μυλοποτάµου, 11 Μαΐου 2005)· ηµερίδα του 

Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο πλαίσιο 
των οµώνυµων εκδηλώσεων που οργάνωσαν το Κέντρο Νεότερης Κεραµικής, 
η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνου και ο Εκπολιτιστικός-
Επιµορφωτικός Σύλλογος Γαράζου (8-13 Μαΐου 2005). 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής:Ίρις Τζαχίλη. 

7) ‘Networks, Exchanges and Conflicts in the Circum-Mediterranean Area’ 
(Αθήνα, 26-28 Mαΐου 2005)· διεθνές σεµινάριο στο πλαίσιο του Thematic 
Network of European Social Science Research Centres on the Mediterranean 
Area (REMSH). 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου. 
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8) ‘Emotions over Time: Ancient Pathê – Modern Sentiments. A Comparative 
Approach’ (Ρέθυµνο, 9-10 ∆εκεµβρίου 2005)· διεθνές συνέδριο του Τµήµατος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Ηλίας Κουλακιώτης, Αναστασία 
Σεργίδου. 

2006 
9) «Η Κρήτη και η ανατολική Μεσόγειος, 1645-1840» (Ρέθυµνο, 13-15 

Ιανουαρίου 2006)· 6ο ∆ιεθνές Συµπόσιο του Προγράµµατος Τουρκικών 
Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας 
και Έρευνας. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας 
Κολοβός, Θανάσης Καλπαξής, Σωκράτης Πετµεζάς. 

10) ‘Networks in the Greek World’ (Ρέθυµνο, 26-28 Μαΐου 2006)· διεθνές 
συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, το Birkbeck College του Λονδίνου και το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Αθανάσιος Καλπαξής, Νικόλαος 
Σταµπολίδης, Παυλίνα Καραναστάση, Κατερίνα Παναγοπούλου. 

11) ‘The Economic Development of South-eastern Europe in the 19th Century’ 
(Κέρκυρα, 9-10 Ιουνίου 2006)· διεθνές συµπόσιο που διοργανώθηκε υπό την 
αιγίδα του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Σωκράτης Πετµεζάς. 

12) ‘Gender, Family and Property in Legal Theory and Practice: The European 
Perspective from 10th-20th Century’ (Ρέθυµνο, 21-23 Σεπτεµβρίου 2006)· 
διεθνές συνέδριο του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Έφη Αβδελά, Αντώνης 
Αναστασόπουλος, Αγλαΐα Κάσδαγλη. 

2007 
13) ‘Crime, Violence and the Modern State’ (Ρέθυµνο, Μάρτιος 2007)· διεθνές 

συνέδριο του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και του SOLON Partnership. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Έφη Αβδελά. 

14) ‘State Agricultural Policies: Causes, Implementation and Consequences’ 
(Möschberg του Grosshöchstetten Ελβετία, 5-7 Ιουνίου 2007)· διεθνής 
συνάντηση εργασίας-συνέδριο στο πλαίσιο του προγράµµατος COST, δράση 
Α35: ‘Programme for the Study of European Rural Societies’. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Σωκράτης Πετµεζάς. 

15) Ηµερίδα για το έργο του J.-P. Vernant (Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2007)· διεθνής 
επιστηµονική συνάντηση του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Θανάσης Καλπαξής, Χρήστος Λούκος, 
Άννα Μίσιου, Κατερίνα Παναγοπούλου, Αναστασία Σεργίδου. 

16) ‘War, Armies and Empires’ (Ρέθυµνο, 2-4 Νοεµβρίου 2007)· διεθνής 
συνάντηση εργασίας-συνέδριο στο πλαίσιο του προγράµµατος COST, δράση 
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Α36: ‘Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the 
Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity’. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Αντώνης Αναστασόπουλος. 

17) «Αναθεωρήσεις του πολιτικού. Ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην 
ελληνική κοινωνία» (Μυτιλήνη, Νοέµβριος 2007)· διεθνές επιστηµονικό 
συµπόσιο του Τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Έφη Αβδελά. 

2008 
18) ‘Social Groups and Practices of Trading in the Mediterranean (17th-19th 

Centuries)’ (Αθήνα, 4-5 Aπριλίου 2008)· διεθνής συνάντηση εργασίας των 
ΙΝΕ-ΕΙΕ / Centro Interdipartimentale di Studi Europei e Mediterranei / 
Universitá di Trieste, Istituto di Studi Sulle Societá Mediterranee / CNR – 
Napoli, Dipartimento di Scienze Storiche / Universitá di Bari, MMSH, 
TELEMME / Université de Provence (Aix-Marseille). 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου. 

19) ‘Antiquity and the Ruin: Vision, Time, Emotion, Fragmentarity, and the 
Reception of the Past’ (Παρίσι, 5-7 Ιουνίου 2008)· διεθνές συνέδριο που 
οργανώθηκε από το Royal Holloway, University of London στο πλαίσιο 
ερευνών της επιστηµονικής οµάδας PHEACIE του Πανεπιστηµίου Paris I. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Αναστασία Σεργίδου. 

20) «Ο Καποδίστριας και η εποχή του. 180 χρόνια από την άφιξη του Κυβερνήτη 
στην Αίγινα» (Αίγινα, 26-28 Σεπτεµβρίου 2008). 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου. 

21) «Αρχαιολογικό έργο Κρήτης. Α΄ παγκρήτια επιστηµονική συνάντηση» 
(Ρέθυµνο, 28-30 Νοεµβρίου 2008)· συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από την 
28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Ίρις Τζαχίλη. 

22) «Οικονοµική και κοινωνική ιστορία: θεωρητικές αναζητήσεις και εµπειρικές 
έρευνες» (Ρέθυµνο, 10-13 ∆εκεµβρίου 2008)· διεθνές συνέδριο που 
συνδιοργάνωσαν το δίκτυο του Η∆ΟΙΣΤΟ, το Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής: Σωκράτης Πετµεζάς. 
Μέλη επιστηµονικής επιτροπής: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, 

Χρήστος Χατζηιωσήφ. 
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Παράρτηµα 4 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

 

1) Αλήthεια (Αναστασία Σεργίδου) 

2) Αράχνη (Ίρις Τζαχίλη) 

3) Αριάδνη (∆ηµήτρης Κυρίτσης) 

4) Ευλιµένη (Νικόλαος Σταµπολίδης) 

5) Τα Ιστορικά (Τόνια Κιουσοπούλου) 

6) Μνήµων (Χρήστος Λούκος) 

7) Σύγχρονα Θέµατα (Έφη Αβδελά) 

8) Archaeological and Anthropological Sciences (Νένα Γαλανίδου) 

9) Clio. Histoire, Femmes et Sociétés (Έφη Αβδελά) 

10) Crimes and Misdemeanours. Deviance and the law in historical perspective 
(Έφη Αβδελά) 

11) Etudes Balkaniques (Paris, Centre Pierre Bélon) (Σωκράτης Πετµεζάς) 

12) Gender & History (Έφη Αβδελά) 

13) Memoria e Ricerca. Rivista di storia contemporanea (Χρήστος Χατζηιωσήφ) 

14) Nouvelles Questions Féministes (Έφη Αβδελά) 

15) The Turkish Historical Review (Αντώνης Αναστασόπουλος) 



 162

Παράρτηµα 5 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΩΣ ΚΡΙΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

(λόγω του εµπιστευτικού χαρακτήρα αυτών των προσκλήσεων, δεν παρατίθενται τα 
στοιχεία των προσκεκληµένων κριτών) 

 

1) Αριάδνη 

2) ∆ελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

3) Σύγχρονα Θέµατα 

4) Archaeological and Anthropological Sciences 

5) Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern 
European Women’s and Gender History 

6) Athenische Mitteilungen. Mitteilungen des Deutschen archäologischen 
Instituts. Abteilung Athen 

7) Byzantine and Modern Greek Studies 

8) Dialogues d’Histoire Ancienne 

9) Dumbarton Oaks Papers 

10) European History Quarterly 

11) European Review of Economic History 

12) Gender & History 

13) International Journal of Turkish Studies 

14) International Journal of Maritime History 

15) Journal of Field Archaeology 

16) Journal of Modern Greek Studies 

17) Mediterranean Historical Review 

Προσκλήσεις διδασκόντων του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης ως κριτές σε άλλες επιστηµονικές εκδόσεις: 

18) Πρακτικά του 2ου διεθνούς συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
(Αθήνα, 17-21/10/2005). 

19) Επιστηµονικές εκδόσεις του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). 
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Παράρτηµα 6 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(2004-2008) 

 

1) Έφη Αβδελά: κεντρική οµιλήτρια στη ∆ιεθνή Συνάντηση ‘Gender and Identity 
in Contemporary Greece’, University of Oxford – University of Cambridge, 
Οξφόρδη, Οκτώβριος 2008. 

2) Έφη Αβδελά: ελληνο-ισπανική συνάντηση ‘La condición feminina y los 
moviementos feministas en España Grecia: preferentes, comparaciones y 
convergencias’, Universidad Autonoma de Madrid, Μαδρίτη, Νοέµβριος 
2008. 

3) Αντώνης Αναστασόπουλος: µαθήµατα και διάλεξη στο Πανεπιστήµιο 
Βοσπόρου, Τµήµα Ιστορίας (Τουρκία), Μάιος 2005 (µέσω του προγράµµατος 
ERASMUS). 

4) Νένα Γαλανίδου: διάλεξη στο Πανεπιστήµιο του York, Μεγάλη Βρετανία, 
2006. 

5) Παυλίνα Καραναστάση: διάλεξη στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του 
Πανεπιστηµίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου, Γερµανία, 30 Ιουνίου 
2008. 

6) Παυλίνα Καραναστάση: διάλεξη στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του 
Πανεπιστηµίου Karl-Ruprecht της Χαϊδελβέργης, Γερµανία, 1 Ιουλίου 2008. 

7) Τόνια Κιουσοπούλου: διάλεξη στο European University Institute, Φλωρεντία, 
2004. 

8) Τόνια Κιουσοπούλου: διάλεξη στο Πανεπιστήµιο Bελιγραδίου, 2007. 

9) Ηλίας Κολοβός: σειρά τεσσάρων σεµιναρίων στην Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Section des Sciences Historiques et Philologiques, Παρίσι, Γαλλία, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006. 

10) Ηλίας Κολοβός: µαθήµατα και διάλεξη στο Πανεπιστήµιο Βοσπόρου, Τµήµα 
Ιστορίας (Τουρκία), Απρίλιος 2006 (µέσω του προγράµµατος ERASMUS). 

11) Ηλίας Κολοβός: διάλεξη στο Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, 13 Νοεµβρίου 2007. 

12) ∆ήµητρα Μυλωνά: διάλεξη στο Τµήµα Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου της 
Στοκχόλµης, Σουηδία, 19 Φεβρουαρίου 2008. 

13) Κατερίνα Παναγοπούλου: διάλεξη στο Corpus Christi College Classics 
Seminar, Beyond the City State: The Coinage of Kingdoms, Leagues and 
Federations, Πανεπιστήµιο Οξφόρδης, Μεγάλη Βρετανία, 28 Φεβρουαρίου 
2007. 
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14) Σωκράτης Πετµεζάς: διάλεξη σε Osmanlı Bankası – Boğaziçi Üniversitesi, 
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 2005. 

15) Σωκράτης Πετµεζάς: διάλεξη στο European University Institute, Φλωρεντία, 
Ιταλία, 2007. 

16) Σωκράτης Πετµεζάς: διάλεξη στην EHESS, Παρίσι, Γαλλία, 2007. 

17) Αναστασία Σεργίδου: διάλεξη στο Université de Grenoble III, CPER, Rhône-
Alpes, Γαλλία, Μάιος 2005. 

18) Αναστασία Σεργίδου: µαθήµατα και δηµόσια διάλεξη στο University of 
Reading, Μεγάλη Βρετανία (Μάρτιος 2006) (µέσω του προγράµµατος 
ERASMUS). 

19) Αναστασία Σεργίδου: διάλεξη στο Università Ca’Foscari, Βενετία, Ιταλία, 
Μάιος 2008. 

20) Νικόλαος Σταµπολίδης: Λούβρο, Σικελία (Κατάνια, Γέλα), Κων/πολη, Κύπρο 
και αλλού. 

21) Ίρις Τζαχίλη: διάλεξη στο Τµήµα Ιστορίας και Γεωγραφίας του 
Πανεπιστηµίου της Valencia, Ισπανία, 5 Απριλίου 2006. 

22) Χριστίνα Τσιγωνάκη: διάλεξη στη Société Française d’Archéologie Classique, 
Παρίσι, Γαλλία, Μάιος 2008. 

23) Βασιλική Φωσκόλου: διάλεξη στην Archäologische Staatsammlung – 
Museum für Vor-und Frühgeschichte του Μονάχου, στο πλαίσιο της έκθεσης 
«Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe», Μόναχο, Γερµανία, 
Φεβρουάριος 2005. 

24) Ροζαλία Χρηστίδου: διάλεξη στο «Au-delà de la notion de technologie 
expédiente», Table ronde dans le cadre du thème transversal 3 de l’UMR 7041 
«Systèmes de production et de circulation», Maison de l’Archéologie et de 
l’Ethnologie de Nanterre, Παρίσι, Γαλλία, 15 Μαρτίου 2004. 

25) Ροζαλία Χρηστίδου: διάλεξη στο «Actualité préhistorique», Séminaire de 
Maîtrise, DEA et de Recherche, UMR 5133, Maison de l’Orient 
méditerranéen, CNRS /Université Lyon 2, Λιόν, Γαλλία, 23 Μαρτίου 2004. 

26) Ροζαλία Χρηστίδου: δύο διαλέξεις στο Museo delle Origini, Dip. Scienze 
Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, Università di Roma 
‘La Sapienza’, Ρώµη, Ιταλία, 19 και 20 Μαΐου 2004. 

27) Ροζαλία Χρηστίδου: διάλεξη στο Archelogický Ústav Av Čr, Charles 
University, Πράγα, Τσεχία, 7 ∆εκεµβρίου 2005. 

28) Ροζαλία Χρηστίδου και A. Choyke: διάλεξη στο İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 
22 Mαρτίου 2007. 
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Παράρτηµα 7 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, 

∆ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 

1) Έφη Αβδελά: µέλος του Research Council του European University Institute, 
Φλωρεντία. 

2) Έφη Αβδελά: µέλος της Οµάδας για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών 
και του Φύλου, ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας για την Έρευνα 
στην Ιστορία των Γυναικών (International Federation for Research in 
Women’s History / Fédération Internationale pour la Recherche de l’Histoire 
des Femmes). 

3) Έφη Αβδελά: µέλος της International Society for History Didactics − 
Internationale Gesellschaft für Geschichtsdidaktik − Société Internationale 
pour la Didactique de l’Histoire. 

4) Αντώνης Αναστασόπουλος: µέλος της The Turkish Studies Association. 

5) Αντώνης Αναστασόπουλος: µέλος της διαχειριστικής επιτροπής του 
χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστηµονικού δικτύου 
COST A36: Tributary Empires Compared (2005-2009). 

6) Ηλίας Κολοβός: µέλος του ∆ιεθνούς Συλλόγου Οθωµανικής Κοινωνικής και 
Οικονοµικής Ιστορίας (International Association for Ottoman Social and 
Economic History). 

7) Κατερίνα Παναγοπούλου: µέλος διεθνούς οµάδας για τη µελέτη των 
ελληνιστικών οικονοµιών, που συντονίζεται από τα Πανεπιστήµια του 
Λίβερπουλ και της Κοπεγχάγης και που διοργανώνει περιοδικά συνέδρια 
γύρω από όψεις του συγκεκριµένου θέµατος. Στο πλαίσιο αυτής της οµάδας, 
έλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης ειδικής ερευνητικής οµάδας για την 
εφαρµογή της θεωρίας κοινωνικών δικτύων στην αρχαιότητα. 

8) Σωκράτης Πετµεζάς: µέλος της διαχειριστικής επιτροπής του 
χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστηµονικού δικτύου 
COST A35: Prog.Re.s.So.R.E. (Programme de Recherches sur les Sociétés 
Rurales Européennes) (2007-2009)· στο πλαίσιο του ίδιου ερευνητικού 
δικτύου είναι µέλος της επταµελούς εκδοτικής επιτροπής (editorial board) της 
σειράς ‘Rural History in Europe’ που συνεργάζεται µε τον εκδοτικό οίκο 
Brepols (Turnheim, Βέλγιο). 

9) Αναστασία Σεργίδου: εκλεγµένο µέλος του εργαστηρίου Pheacie (EA 3563): 
Les pratiques culturelles dans les sociétés grecque et romaine (Université Paris 
I Panthéon, UFR 09 Histoire – Ministère de la recherche et de l’éducation). 
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10) Χρήστος Χατζηιωσήφ: ιδρυτικό µέλος και µέλος του επιστηµονικού 
συµβουλίου του Center for Mediterranean Studies στο Istituto Italiagno per gli 
Studi Filosofici στη Νεάπολη της Ιταλίας. 

11) Ροζαλία Χρηστίδου: µόνιµο µέλος της αρχαιολογικής αποστολής του İstanbul 
Üniversitesi – Prehistorya Anabilim Dalı στην Καππαδοκία. 
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Παράρτηµα 8 
ΒΡΑΒΕΙΑ – ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(2004-2008) 

 

1) Έφη Αβδελά: µέλος του Research Council του European University Institute, 
στη Φλωρεντία, από το 2007 και για έξι χρόνια. 

2) Κατερίνα Παναγοπούλου: British School at Athens Postdoctoral Fellowship, 
για µελέτη υλικού στα Μουσεία Ashmolean, Fitzwilliam, Bρετανικό (2008-
2009). 

3) Νικόλαος Σταµπολίδης: τιµητική διάκριση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο 
Μυλοποταµιτών για την προσφορά του στην περιοχή (2005). 

4) Νικόλαος Σταµπολίδης: Σταυρός του Ταξιάρχη της Τιµής (Commendatore) 
από τον Πρόεδρο της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας (2008). 

5) Ροζαλία Χρηστίδου: Wiener Laboratory Research Associateship, American 
School of Classical Studies at Athens (2004). 

6) Ροζαλία Χρηστίδου: Research Grant, Institute for Aegean Prehistory (2007, 
2009). 

7) Ροζαλία Χρηστίδου: Wiener Laboratory Research Fellowship in Faunal 
Studies, American School of Classical Studies at Athens (2008-2009). 
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Παράρτηµα 9 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(2004-2009) 

 
 

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
 
Ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

1) Bernard Knapp, «Mediterranean Island Identities: The Case of Cyprus», 
13.10.2004. 

2) Kατερίνα Αλεξοπούλου, «Λογικές του µύθου: Ο µύθος του Μελέαγρου», 
20.10.2004. 

3) Richard Alston, «Close Kin Marriage: Family structures in Roman Egypt», 
2.11.2004. 

4) Olga Levaniouk, «Homeric “Migrating cities”», 29.11.2004. 
5) Hasan Badawi, «Ισλάµ: θρησκεία, πολιτική, πολιτισµός», 14.12.2004. 
6) Monika Linder, «From the papyrus to the digital image – the special 

collections of the Leipzig University Library in the light of their Greek fonds», 
24.5.2005. 

Π.Μ.Σ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ  

7) Μαρία ∆αµηλάκου, «Το λιµάνι του Μπουένος Άιρες: αστική ανάπτυξη, 
µετανάστευση και εργασία», 21.10.2004. 

8) Ζαχαρίας Μουτούκιας, «Θεσµοί, δίκτυα και πολιτικές παρεµβάσεις: ένα 
πρόβληµα οικονοµικής ιστορίας στην ισπανική Αµερική του 18ου αιώνα», 
1.12.2004. 

9) Thomas W. Gallant, «Murder on Black Mountain: love and death on a 19th 
Greek Island», 9.3.2005. 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
10) Σία Αναγνωστοπούλου, «Η ιστορική διαδροµή του κεµαλισµού: Το Ισλάµ και 

η Κύπρος στο πλαίσιο του κεµαλισµού» (σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα 
Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών), 30.11.2004. 

11) Άννα Μπαλιάν, «Μια περιήγηση στο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης της 
Αθήνας» (σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα Τουρκικών Σπουδών του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών), 9.12.2004. 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
12) Βαγγέλης Αθανασόπουλος, «Μεταµοντερνισµός και διαφήµιση», 16.12.2004. 
13) Αναστασία Γιαγκάκη, «Πρόσφατες τάσεις στην έρευνα της βυζαντινής 

κεραµικής: Το παράδειγµα των αµφορέων», 17.12.2004. 
 
Ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 
Π.Μ.Σ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ  
1) Εύη Καρούζου, «Ορισµοί: έγκληµα και εγκληµατίας», 20.10.2005. 
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2) Shani D’Cruze, «Murder, Gender and History: Interpersonal Violence as a 
Subject for Research», 23.11.2005. 

3) Γιάννης Κόκκωνας, «Το τζιµπούκι: Ένα µακρινό ξαδερφάκι του 
Ρωσσαγγλογάλλου και ο ‘µισάνθρωπος’ δηµιουργός του», 30.11.2005. 

4) Nicolas Sanchez Dura, «Τechnology, violence, politics and photographic 
representation in the 30s», 2.3.2006. 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
5) Meltem Toksöz, «Merchants and Migrants: An Ottoman Port-Τown in the 

Eastern Mediterranean», 28.9.2005. 
6) Γιώργος ∆έδες, «Αφηγηµατικές πηγές της πρώιµης οθωµανικής ιστορίας» 

(σεµιναριακά µαθήµατα στο Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία), 28.11 έως 4.12.2005 
7) Βαγγέλης Κεχριώτης, «Το ζήτηµα των προνοµίων και οι αντιδράσεις των 

ελληνορθόδοξων στις  πολιτικές των Νεοτούρκων», 2.5.2006. 
8) Γιώργος Σαλακίδης, «Τα χρηµατικά βακούφια του Yenisehir-i Fenar (Λάρισα) 

σύµφωνα µε δύο βακουφικά muhasebe defteri: Το παράδειγµα του βακουφιού 
του Akçelizade Elhac Ahmed Ağa, του πιθανού ιδρυτή του mevlevihane της 
πόλης» (σεµιναριακό µάθηµα στο Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία), 19.5.2006. 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
9) Μιλτιάδης Πολυβίου, «Η παραγωγή του αρχιτεκτονικού έργου κατά τη 

βυζαντινή και µεταβυζαντινή εποχή», 1.12.2005. 
10) Μ. Νishiyama, «Ανασύσταση του πορφυρού χρώµατος µετά από 2000 

χρόνια», 11.5.2006. 
Π.Μ.Σ. ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

11) Lynette Mitchell, «Ιmages of Monarchy in Thucydides», 26.10.2005. 
12) Carmen Alfaro, «Purple Dyes Production in Punic and Roman Ibiza», 

2.11.2005. 
13) Μάκης Απέργης, «Αρχαία Οικονοµική Ιστορία: λίγα δεδοµένα, πολλή 

ανάλυση», 7.12.2005. 
14) Μιχάλης Φωτιάδης, «Πειθάρχηση: η Ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Προϊστορίας 

σήµερα και στην καταγωγή της», 8.12.2005. 
15) Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, «25 χρόνια αρχαιολογικής έρευνας στο 

Τουρκµεκιστάν: οι πρόσφατες ανακαλύψεις στη Μαργιανή», 1.3.2006. 
16) Αλέκα Λιανέρη, «Αρχαία και Νεότερη ∆ηµοκρατία: ιστορικότητες και 

χρονικότητες», 3.5.2006. 
17) Γιώργος Σουρής, «Η ελληνική πόλη στο πλαίσιο του Ρωµαϊκού Imperium», 

10.5.2006. 
18) Sally Humphreys, «Archaeology and Ritual: some Questions», 24.5.2006. 

 
Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 
1) Katerina Kopaka (Πανεπιστήµιο Κρήτης), «Three decades of Prehistoric 

Αrchaeology at the University of Crete», Μινωικό Σεµινάριο, Πανεπιστηµιούπολη 
Γάλλου, Ρέθυµνο, 29.9.2006. 

2) Yücel Terzibaşoğlu (Πανεπιστήµιο Βοσπόρου [Boğaziçi Üniversitesi]), «Eleni 
Ηatun’s Οlive Groves, or How Individual Property Rights Were Constructed in 
Ottoman Anatolia in the Late 19th Century», 18.10.2006 [επισκέφτηκε το Τµήµα 
στο πλαίσιο της ανταλλαγής ERASMUS µε το τµήµα Ιστορίας του 
Πανεπιστηµίου του Βοσπόρου]. 

3) Agnietzka Kotlinska (Πανεπιστήµιο Vrosouav [Wroklaw]), «Actors in the 
Campaign of Alexander the Great», 25.10.2006. 
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4) E. Κυριατζή (Εργαστήριο Fitz, Bρετανική Σχολή Αθηνών), «Ερευνητικό 
Πρόγραµµα Κυθήρων: η µελέτη του τοπίου µέσα από τη διεπιστηµονική ανάλυση 
της επιφανειακης κεραµικής», 1.11.2006. 

5) Κατερίνα Χαρβάτη, (Max Plank Institut, Λειψία), «Η Καταγωγή και εξέλιξη του 
ανθρώπου στην Ευρώπη», Νοέµβριος 2006. 

6) Πολυχρόνης Τζεδάκης (Πανεπιστήµιο του Leeds), «Εισαγωγή στη µελέτη του 
παλαιοπεριβάλλοντος», Νοέµβριος 2006. 

7) E. Noδάρου (INSTAP Study Center for East Crete), «Tεχνικές Ανάλυσης 
Κεραµικής: θεωρία και πρακτική, δυνατότητες και προοπτικές, µε έµφαση στην 
πετρογραφία», Μάιος 2007. 

8) Denise Leesch ('Εφορος στο Τµήµα Αρχαιοτήτων του Neuchatel), «Η ∆ιαχείριση 
της Πολιτιστική Κληρονοµιάς στην Ελβετία: Σωστική Αρχαιολογία» και «Οι 
Μαγδαλήνιες υπαίθριες θέσεις στο Champreveyres και το Monruz, στις όχθες της 
λίµνης Neuchatel, Ελβετία», Μάιος 2007. 

9) Silvia Montiglio (University of Wisconsin-Madison), «Odysseus the Philosopher: 
Plato’s Rehabilitation of an Abused Hero», 23.5.2007. 

10) Θανάσης Βιώνης, «Αρχαιολογικές µαρτυρίες για την καθηµερινή ζωή στο Αιγαίο, 
7ος-19ος αιώνας µ.Χ.: πρόσφατες έρευνες και πρώτα συµπεράσµατα», 24.5.2007. 

 
Στο πλαίσιο των ανταλλαγών του προγράµµατος Erasmus, η καθηγήτρια Gisela Bock 
(Freie Universitaet Berlin) δίδαξε µεταξύ 19-23.3.2007 στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία, µε θέµα: 
«From the League of Nations to the United Nations: Collective Security, Colonialism, 
Refugees, Labor and Women». 
 
Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 
Π.Μ.Σ. ΑΡΧΑΙΟΣ MEΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 

1) G.Cadogan (Παν/µιο Reading, Μεγ. Βρετανία), «Ο µινωικός οικισµός και η 
έπαυλη στο Μύρτο-Πύργο (Ιεράπετρα)», 27.2.2008. 

2) Κ. Βλασσόπουλος (Παν/µιο Νόττιγχαµ, Μεγ. Βρετανία), «Ιδιοκτησία ή 
κυριαρχία; Μια άλλη οπτική πάνω στην αρχαία δουλεία», 5.3.2008. 

3) Rebecca Sweetman (Παν/µιο St Andrews, Μεγ. Βρετανία), «Roman Crete: 
Long-Term Continuity and No Change?», 14.5.2008. 

B. AΝΟΙΧΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ‘ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ – 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑIΟΤΗΤΑ’ (∆ιοργ.: Ίρις Τζαχίλη – Κατερίνα 
Παναγοπούλου) 

4) Σελήνη Ψωµά (ΚΕΡΑ/ΕΙΕ), «Noµίσµατα για τις πανηγύρεις», 1.10.2007. 
5) Veronique Chankowski (Directrice des Etudes, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 

Αθηνών), «Από τη λογιστική στην ‘οικονοµία της αγοράς’: η πόλη-κράτος και 
οι δηµοσιονοµικές της δυνατότητες’», 30.10.2007. 

6) Robert Pitt (Ass. Director, Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών), 
«Contractors and Corruption in Ancient Greek Public Buildings», 16.4.2008. 

7) Γιώργος ∆εληγιαννάκης (Παν/µιο Πατρών – Aνοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου), 
«Νέα στοιχεία για την οικονοµία του Νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά την 
Ύστερη Αρχαιότητα», 28.5.2008. 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑ 
8) Leslie Peirce (New York University): α) Μεταπτυχιακό σεµινάριο µε θέµα: 

Legislating sexual order: crime and punishment in Ottoman imperial law, 
13.5.2008, β) ∆ιάλεξη µε θέµα: Much ado about matrimony: lovers’ desires, 
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family controls, and state scrutiny in early modern Ottoman Anatolia, 
15.5.2008 (Η επίσκεψη της Leslie Peirce οργανώθηκε από κοινού από το 
προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» των Τµηµάτων Κοινωνιολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 
και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και του Π.Μ.Σ. στην 
Τουρκολογία.). 

9) Θεοχάρης Σταυρίδης (Πανεπιστήµιο Κύπρου): δύο σεµιναριακά µαθήµατα 
στο Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία µε θέµα τον Μαχµούτ Πασά Αγγέλοβιτς, 
µεγάλο βεζίρη του Μεχµέτ Β΄ του Πορθητή, 29 και 30 Μαΐου 2008. 

Π.Μ.Σ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ  

10) Jürgen Kocka (Freie Universität Berlin), «H άνοδος και η παρακµή της 
αστικής τάξης στο 19ο και στον 20ό αιώνα: η γερµανική περίπτωση στην 
Ευρώπη», 19.3.2008. 

11) Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign), «Το ζωντανό 
αρχείο του Vasil Lefski και η κατασκευή του εθνικού ήρωα της Βουλγαρίας», 
2.4.2008. 

12) Πόλλη Θαναηλάκη, «Η οικονοµία και η κοινωνία ως καθοριστικοί 
παράγοντες δηµιουργίας γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 19ο αιώνα», 
6.5.2008. 

13) Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, «∆ρόµοι του εµπορίου-δρόµοι της 
µετανάστευσης : 18ος αιώνας», 7.5.2008. 

14) Νίκος Μανιτάκης, «Καθολική ψηφοφορία, καθολική στράτευση και καθολική 
εκπαίδευση. Η κρατικοποίηση της δηµοτικής εκπαίδευσης και η πορεία προς 
µια µαζική κοινωνία στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα», 13.5.2008. 

15) Γαβριέλλα Ετµεκτσόγλου, «Ένα έθνος θυµάτων; Οι κοινωνικοπολιτικές 
διαστάσεις αφηγήσεων αυτοθυµατοποίησης στην ενοποιηµένη Γερµανία», 
14.5.2008. 

16) Αυγούστα ∆ήµου, «Συγκριτική ιστορία και µεταφορά ιδεών: Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις», 15.5.2008. 

17) Μάνος Περάκης, «Όψεις της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της 
«κρατικής» παρέµβασης στην κρητική ατµοπλοΐα (1873-1913)», 20.5.2008. 

18) Νίκος Ποταµιάνος, «Τάξεις και κουλτούρα στις απόκριες της Αθήνας, 1880-
1920». 28.5.2008. 

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 (ενδεικτικά) 
1) Κατερίνα Ρωµιοπούλου (Επίτιµη Έφορος Αρχαιοτήτων Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου), «Αρχαιολογία, πολιτική και πολίτες», 6.11.08. 
2) Ελευθερία Ζέη (Πανεπιστήµιο Κρήτης), «Η νύχτα στη νησιώτικη πόλη, 15ος-

18ος αιώνας: όψεις της συγκρότησης του νεότερου κράτους», 26.11.2008. 
3) Νατάσα Κωνσταντινίδου, «Θρησκεία, µαγεία, εκκοσµίκευση και 

νεοτερικότητα κατά τον ευρωπαϊκό 16-19ο αιώνα: Μια ιστοριογραφική 
προσέγγιση», 8.4.2009. 

4) ∆. Μποσνάκης (αρχαιολόγος της ΚΒ΄ ΕΠΚΑ), «Τα ευρήµατα του αποθέτη 
του Απόλλωνος ∆αλίου στην Κάλυµνο: Ο ντυµένος ενεπίγραφος Κούρος», 
30.4.2009. 

5) Peter Garnsey (Πανεπιστήµιο του Cambridge), “Bones and the historian”, 
6.5.2009. 

6) Φλώρα Τσιλάγα, «Στην τροχιά του εµφυλίου πολέµου: η δράση του 
οργανισµού UNRRA στην Ελλάδα (Απρίλιος 1945-Ιούνιος 1947)», 13.5.2009. 
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7) Kate Fleet, α) “The economic Ottoman: economic approaches in the early 
Ottoman state”, 13.5.2009, β) “The place of the sultan: pageantry and power in 
Istanbul politics”, 15.5.2009 (δύο σεµιναριακές διαλέξεις στο πλαίσιο του 
Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα Τουρκικών 
Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ). 

8) Χριστίνα Κουλούρη, «Η πολιτισµική ιστορία των σπορ τον 19ο αιώνα. 
Πολιτισµικές µεταφορές και συγκριτική ιστορία», 20.5.2009. 

9) Γιώργος Λιακόπουλος, «Τα GIS στην υπηρεσία της οθωµανικής 
καταστιχολογίας: το παράδειγµα της πρώιµης οθωµανικής Πελοποννήσου», 
21.5.2009. 

10) Α. Ντάρλας, «Σπήλαια της Μάνης: διαχρονικοί τόποι ανθρώπινης παρουσίας 
και δραστηριότητας», 23.5.2009. 

11) Α. Ντάρλας, «Η ανασκαφή του σπηλάιου Καλαµάκια και η συµβολή της στη 
µελέτη της ελλαδικής Μέσης Παλαιολιθικής», 23.5.2009. 

12) ∆ήµος Κουσουρής, «Η ποινική δίωξη των δωσίλογων της Κατοχής, 1944-
1949», 27.5.2009. 

13) Γιάννης Παπαδόπουλος, «Οθωµανική νοµιµοφροσύνη και βαλκανικοί 
εθνικισµοί: ταυτίσεις και ταυτότητες των µεταναστών από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία στις Ηνωµένες Πολιτείες», 28.5.2009. 

14) Luigi Mascilli Migliorini (University of Naples), “Teaching Mediterranean 
History”, 1.6.2009. 

15) Curtis Runnels (Boston University), Tom Strasser (Providence College), “A 
Mesolithic Site Location Model for Greece”, 10.6.2009. 

 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
 
Ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 

• The interface between philosophy and rhetoric in classical Athens, 29-31 
Οκτωβρίου 2004. 

Οργάνωση: Τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών & 
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Οργανώτριες: Άννα Μίσιου και Χλόη Μπάλλα. 

• 29th Conference of the Groupement International de Recherches sur l’ 
Esclavage Antique: Fear of Slaves – Fear of Enslavement in the Ancient 
Mediterranean (Discourse, Representations, Practices), 4-7 Νοεµβρίου 2004. 

Οργανώτρια: Αναστασία Σεργίδου. 
• International Symposium on Aegean Metallurgy in Bronge Age, 19-21 

Νοεµβρίου 2004. 
Οργανωτές: Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» και Αρχαιολογικά Μουσεία 
Ηρακλείου και Χανίων. 
Υπεύθυνη οργάνωσης: Ίρις Τζαχίλη. 

• Engendering prehistoric ‘stratigraphies’ in the Aegean and the Mediterranean 
/ Έµφυλες προϊστορικές ‘στρωµατογραφίες’ στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο (στο 
πλαίσιο του διατµηµατικού προπτυχιακού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ «Το Φύλο 
στις Κοινωνικές Επιστήµες»), 2-5 Ιουνίου 2005. 

Οργανώτρια: Κατερίνα Κόπακα. 
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Ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 
• Κοινωνικοί αγώνες και ∆ιαφωτισµός: Επιστηµονική Συνάντηση στη µνήµη του 

Φίλιππου Ηλιού, 14-15 Οκτωβρίου 2005. Συνάντηση που έγινε στη µνήµη του 
επίτιµου διδάκτορος του Τµήµατος Φίλιππου Ηλιού. 

• Emotions over Time: Ancient Pathè and Modern Sentiments, a Comparative 
Investigation, 9-10 ∆εκεµβρίου 2005. 

Οργανωτές: Αναστασία Σεργίδου και David Konstan (Brown University). 
• Ερµηνευτικοί δρόµοι της Αρχαιολογίας: Η αντίληψη του χώρου και του όγκου 

και η µελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων. ∆ιηµερίδα αφιερωµένη στον 
Καθηγητή Νικόλα Φαράκλα, 11-12 ∆εκεµβρίου 2005. 

• Networks in the Greek World, 26-28 Μαΐου 2006. 
Οργανωτές: Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, Κολέγιο Birkbeck του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. 
Υπεύθυνες οργάνωσης: Κατερίνα Παναγοπούλου και Χριστίνα 
Κωνσταντακοπούλου (Birkbeck College, London). 

 
Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 

• Gender, family and property in legal theory and practice: the European 
perspective from 10th-20th century / Κοινωνικό φύλο, περιουσία και οικογένεια 
οικογένεια. Νοµική θεωρία και νοµικές πρακτικές στον ευρωπαϊκό χώρο, 10ος-
20ος αιώνας. Τέταρτο διεθνές συνέδριο του δικτυακού τόπου «∆ιαφορές κατά 
κοινωνικό φύλο στις νοµικές κουλτούρες της Ευρώπης- 10ος –20ος αιώνας» 
[‘Gender differences in European Legal Cultures / Geschlechterdifferenz in 
europäischen Rechtskreisen’], 21-23 Σεπτεµβρίου 2006. 

Οργανωτές: Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και Ινστιτούτo Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ. 

• Βίοι Παράλληλοι: Αρχαίες Νησιωτικές Κοινωνίες στην Κρήτη και την Κύπρο – 
Parallel Lives: Ancient Island Societies in Crete and Cyprus, ∆ιεθνές 
Αρχαιολογικό Συνέδριο, Λευκωσία, 30 Νοεµβρίου-2 ∆εκεµβρίου 2006. 

Οργανωτές: Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Κύπρου (Αρχαιολογική 
Ερευνητική Μονάδα) και Βρετανική Σχολή Αθηνών. 

• Crime, Violence and the Modern State – Historical Perspectives, 9-11 
Μαρτίου 2007. 

Οργανωτές: Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης και 
SOLON Partnership. 

• Πρώτη Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας της Τέχνης. Ινστιτούτο, 
13-15 Ιουλίου 2007. 

Οργανωτές: Mεταπτυχιακό πρόγραµµα Ιστορίας της Τέχνης και Εταιρεία 
Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης. 

 
Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 

• ∆ιεθνής επιστηµονική συνάντηση COST Α 36: “Tributary Empires Cοmpared: 
War, Armies and Empires”, Working Group Meeting, 2-4 Οκτωβρίου 2007. 

Τοπικοί οργανωτές: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ και Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Επιστηµονική ηµερίδα στη µνήµη του Jean Pierre Vernant, 23 
Νοεµβρίου2007. 
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• 13η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας, 16-18 Ιουλίου 2008. 

 
Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 (ενδεικτικά) 

• Αρχαιολογικό έργο Κρήτης. Α΄ παγκρήτια επιστηµονική συνάντηση, 28-30 
Νοεµβρίου 2008. 

Οργανωτές: 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Τµήµα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Οικονοµική και κοινωνική ιστορία: θεωρητικές αναζητήσεις και εµπειρικές 
έρευνες, 10-13 ∆εκεµβρίου 2008. 

Οργανωτές: δίκτυο Η∆ΟΙΣΤΟ, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ. 
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Παράρτηµα 10 
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ 

ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Α) Απογραφικό δελτίο µαθηµάτων 
 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

 

Όνοµα διδάσκοντος / 

διδάσκουσας 
 

Τοµέας 

 
 

 

Ι.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆Ι∆ΑΧΤΗΚΑΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 

Κω

δ. 

αριθµός 

µαθήµατο

ς 

Τίτλος µαθήµατος Είδος 

µαθήµατος (παράδοση: 

Π, προπτυχιακό σεµινάριο: 

ΠΣ, µεταπτυχιακό σεµινάριο: 

ΜΣ) 

Εξά

µηνο που 

διδάχτηκε 
(Χ.Ε., Ε.Ε.) 

    

    

    

    

 

Ι.1 Σύντοµη περιγραφή µαθηµάτων 
1)  

 

2)  

 

3)  
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4) 

 

Ι.2 Ενηµέρωση φοιτητών – Αξιολόγηση από τους φοιτητές 
Πώς ενηµερώνονται οι 

φοιτητές για τα µαθήµατα και 

το περιεχόµενό τους (γραπτή 

ανακοίνωση / σχετικό κείµενο 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 

/ άλλος τρόπος) 

Σηµειώστε τους 

κωδικούς των 

µαθηµάτων για τα 

οποία 

χρησιµοποιήσατε την 

πλατφόρµα Moodle 

Γίνεται αξιολόγηση των 

µαθηµάτων σας από τους 

φοιτητές; (Ναι / Όχι) 

(βλ. και IV.3 και IV.4 

παρακάτω) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

II.1   Oργάνωση και περιεχόµενο µαθήµατος 
ΙΙ.1.1 Σχετικά µε τα µαθήµατα που διδάξατε κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος: 

Ποια µαθήµατα 

διδάξατε για πρώτη φορά 

(σηµειώστε τα µε τους 

κωδικούς τους); 

Για µαθήµατα που έχετε διδάξει ξανά: ποιο 

ακαδηµαϊκό εξάµηνο ήταν η προηγούµενη φορά που 

τα διδάξατε; 

 

 

 

 

ΙΙ.1.2 Οργανώνετε στο πλαίσιο των µαθηµάτων σας εκπαιδευτικές επισκέψεις 
φοιτητών / διαλέξεις ειδικών ή άλλες δραστηριότητες µόνοι σας ή σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς (π.χ., αρχεία ή εφορείες αρχαιοτήτων); Αν 
ναι, µπορείτε να τις περιγράψετε εν συντοµία; Ποια προβλήµατα 
αντιµετωπίζετε στην οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων; 
 

 

 

II.2 Βιβλιογραφική υποστήριξη µαθηµάτων 
ΙΙ.2.1 Από πού προτείνετε στους φοιτητές να µελετήσουν για τα µαθήµατά σας 

(βιβλιογραφία, σηµειώσεις, διαδίκτυο, άλλη πηγή); 
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ΙΙ.2.2 Πότε και πώς ενηµερώνετε τους φοιτητές για τη βιβλιογραφία και τον 
τρόπο εξέτασης των µαθηµάτων σας; 
 

 

 

II.3 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα 
II.3.1 Τρόποι αξιολόγησης 

Σηµειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τη µέθοδο ή τις µεθόδους που χρησιµοποιείτε για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµά σας (αν οι µέθοδοι διαφέρουν κατά µάθηµα, σηµειώστε δίπλα το είδος 
ή τον κωδικό του µαθήµατος). 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου   

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαµήνου  

Πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση):  

Κατ’ οίκον εργασία:  

Προφορική παρουσίαση εργασίας:  

Προφορική παρουσίαση εργασίας και 

κατόπιν υποβολή γραπτής εργασίας 

 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:  

Άλλη µέθοδος:*  

 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

 

ΙΙΙ.  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΙΙΙ.1 Βιβλιοθήκη και εργαστήρια 
ΙΙΙ.1.1 Θεωρείτε ότι η Βιβλιοθήκη καλύπτει ικανοποιητικά τις βιβλιογραφικές 

ανάγκες των µαθηµάτων σας; Αν όχι, περιγράψτε εν συντοµία το 
πρόβληµα. 
 

 

ΙΙΙ.1.2 Άλλα σχόλια για τη Βιβλιοθήκη σε σχέση µε την κάλυψη των αναγκών 
του µαθηµάτων σας. 
 

 

ΙΙΙ.1.3 Χρησιµοποιείτε κάποιο εργαστήριο στο πλαίσιο των µαθηµάτων σας; 
Υπάρχει στο πλαίσιο των µαθηµάτων σας ανάγκη για κάποιο εργαστήριο 
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που δεν υφίσταται σήµερα; Αν ναι, περιγράψτε εν συντοµία τι είδους 
εργαστήριο. 
 

 

 

ΙΙΙ.2 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
ΙΙΙ.2.1 Χρησιµοποιείτε εκπαιδευτικό λογισµικό; Αν ναι, ποιο; (περιγράψτε 

συνοπτικά) 
 

 

ΙΙΙ.2.2 Χρησιµοποιείτε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη 
διδασκαλία των µαθηµάτων και πώς; (π.χ., προβολή ψηφιακών εικόνων) 
 

 

ΙΙΙ.2.3 Χρησιµοποιείτε µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; Αναφέρατε 
παραδείγµατα. 
 

 

ΙΙΙ.2.4 Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Αν ναι, πώς; 
 

 

ΙΙΙ.2.5 Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; (π.χ., 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
 

 

ΙΙΙ.2.6 Θεωρείτε πως το Τµήµα προσφέρει στους φοιτητές του επαρκή πρόσβαση 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο για τις ανάγκες του 
µαθήµατος σας; Έχετε κάποιες προτάσεις; 
 

 

 

ΙV.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΙV.1 Είστε ικανοποιηµένοι από το χρόνο κατά τον οποίο µαθαίνετε τον αριθµό 
και τον κατάλογο των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµά σας; 
Αν όχι, τι προτείνετε; 
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ΙV.2 Παρουσία των φοιτητών στο µάθηµα 
IV.2.1 Κατά την εκτίµησή σας, τι ποσοστό των εγγεγραµµένων φοιτητών 

κατά µέσο όρο παρακολουθεί τις παραδόσεις σας; 

0-20%  

20-40%  

40-60%  

60-80%  

80-100%  

∆εν γνωρίζω  

IV.2.2 Αν το ποσοστό αυτό αλλάζει κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, έχετε 
παρατηρήσει πότε γίνεται αυτό; Αν υπάρχει αλλαγή, είναι προς τα πάνω 
ή προς τα κάτω; 

 

 

IV.2.3 Αντιµετωπίζετε προβλήµατα σε ό,τι αφορά απουσίες φοιτητών από τα 
σεµινάριά σας κατά τη διάρκεια του εξαµήνου; 

 

 

 

ΙV.3 Εφαρµόζετε διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας 
από τους φοιτητές; Αν ναι, χρησιµοποιείτε το τυποποιηµένο 
ερωτηµατολόγιο του Τµήµατος ή άλλο; Αν ισχύει το δεύτερο, επισυνάψτε 
δείγµα του ερωτηµατολογίου σας. 

 

 

 

ΙV.4 Αν δεν εφαρµόζετε διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της 
διδασκαλίας από τους φοιτητές, ποιο είναι το σκεπτικό σας; 

 

 

 

V. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο σχετικά µε προβλήµατα που 
αντιµετωπίσατε ή αντιµετωπίζετε στη διεξαγωγή των µαθηµάτων σας 
(οργάνωση, γραµµατειακή/διοικητική υποστήριξη, υποδοµές, φοιτητές κλπ.) 
ή/και σχετικές προτάσεις; 
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Β) Απογραφικό δελτίο έργου 
 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΕΤΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

 

Όνοµα µέλους 
εκπαιδευτικού 

προσωπικού: 

 

Τοµέας: 
 

 

 

Ι.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ3  

Ι.1 Αριθµός δηµοσιεύσεων 
 Ελληνόγλωσσες Ξενόγλωσσες 
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Ά
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 / 
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µο
σι
εύ
σε
ις

 

2008          

2007          

2006          

2005          

2004          

Σύνολο          

Επεξηγήσεις: Άλλες εργασίες / δηµοσιεύσεις 

                                                 
3 Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως 

προσδιορίζονται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996. 



 181

 

 

 

Ι.2 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
Καταγράψτε τις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας σύµφωνα µε την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση 
 

 

 

Ι.3 Βιβλιοκρισίες 
Καταγράψτε τις βιβλιοκρισίες που έχουν δηµοσιευτεί για τις δηµοσιεύσεις σας της 

τελευταίας πενταετίας 
 

 

 

Ι.4  Ερευνητικά προγράµµατα και έργα  
Ι.4.1 Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία συντονίζετε; Σε ποια 
απλώς συµµετέχετε; 
 

 

Ι.4.2 Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί ερευνητές 
στα ερευνητικά αυτά προγράµµατα ή/και έργα; Σηµειώστε ποια είναι αυτά 
τα προγράµµατα. 
 

 

Ι.4.3 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν στις ερευνητικές σας 
δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι 
υποψήφιοι διδάκτορες; 
 

 

 

Ι.5 Άλλη επιστηµονική δραστηριότητα 
Ι.5.1 Σε ποιες επιτροπές διοργάνωσης συνεδρίων έχετε συµµετάσχει την 

τελευταία πενταετία; 
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Ι.5.2 Σε ποιες συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 
συµµετέχετε ή έχετε συµµετάσχει την τελευταία πενταετία; 

 

 

Ι.5.3 Σε ποια περιοδικά έχετε προσκληθεί ως κριτής την τελευταία 
πενταετία; 

 

 

Ι.5.4 Άλλη επιστηµονική δραστηριότητα 
 

 

 

Ι.6 Συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και προσκλήσεις σε πανεπιστήµια του 
εξωτερικού 

Ι.6.1 Καταγράψτε τον αριθµό των διεθνών συνεδρίων στα οποία έχετε 
συµµετάσχει ως οµιλητής την τελευταία πενταετία. 

 

 

Ι.6.2 Καταγράψτε τις προσκλήσεις που έχετε δεχτεί για να κάνετε διαλέξεις 
και να προσφέρετε µαθήµατα σε πανεπιστήµια του εξωτερικού την τελευταία 
πενταετία. 

 

 

 

Ι.7 Βραβεία / διακρίσεις / τιµητικοί τίτλοι 
Καταγράψτε βραβεία, διακρίσεις και τιµητικούς τίτλους που έχετε 

λάβει την τελευταία πενταετία. 
 

 

 

ΙΙ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΙΙ.1 Χρησιµοποιείτε κάποιο εργαστήριο για τις ανάγκες της έρευνάς σας; 
 

 

ΙΙ.2 Καλύπτουν οι εντός του Πανεπιστηµίου διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες 
της ερευνητικής σας δραστηριότητας; Αν όχι, ποια από τα ερευνητικά σας 
αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές; 
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ΙΙ.3 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο 
υπάρχων εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι 
τυχόν ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισµού του; 

 

 

 

ΙΙ.4 Θεωρείτε επαρκή τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και 
ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών; 

 

 

ΙΙ.5 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες 
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του 

ιδρύµατος; 

(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; 

(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 

 

 

 

ΙΙΙ.  ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναφέρατε δραστηριότητες που απευθύνονται ή έχουν αντίκτυπο στο 

κοινωνικό σύνολο (π.χ. εκθέσεις, δηµοσιεύσεις ή διαλέξεις που απευθύνονται στο 

ευρύ κοινό, συνεργασίες µε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά.). 

 

 

 

ΙV.  ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 

Προσθέστε όποιο άλλο σχόλιο, παρατήρηση ή συµπλήρωση κρίνετε σκόπιµο / 

σκόπιµη σε ό,τι αφορά την ενότητα «ερευνητικό και επιστηµονικό έργο». 
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Γ) Απογραφικό δελτίο υποδοµών, διοικητικών ζητηµάτων 

και προσφερόµενων υπηρεσιών 
 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

 

Όνοµα: ………..................................……………………………….. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τµήµα 

1) Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε πως είναι οι υπηρεσίες που 
προσφέρει η γραµµατεία και το υπόλοιπο προσωπικό του Τµήµατος; 

 

 

2) Θεωρείτε ότι το διοικητικό προσωπικό επαρκεί για τις ανάγκες του 
Τµήµατος; Αν όχι, ποιες είναι οι ανάγκες για επιπλέον προσωπικό 
κατά την κρίση σας;  

 

 

3) Το ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος επαρκεί για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των 
φοιτητών; 

 

 

4) Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
στο Τµήµα; 
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Κεντρική διοίκηση 

5) Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε πως είναι οι υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι εκτός Τµήµατος διοικητικές υπηρεσίες του 
Πανεπιστηµίου; Πού εντοπίζετε προβλήµατα; 

 

 

 

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 

6) Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε πως είναι οι υπηρεσίες που 
προσφέρει ο ΕΛΚΕ; Πού εντοπίζετε προβλήµατα; 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

7) Θεωρείτε ικανοποιητική τη χρηµατοδότηση, την οργάνωση, τη 
στελέχωση και εν γένει τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης; Πού 
εντοπίζετε προβλήµατα; 

 

 

8) Πόσο ικανοποιητικό κρίνετε το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 

 

 

 

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τµήµα 

9) Πόσο επαρκείς είναι οι χώροι του Τµήµατος, συµπεριλαµβανοµένου 
του Σπιτιού του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης; Ποιες 
ανάγκες εκτιµάτε ότι υπάρχουν; 

 

 

10) Πόσο επαρκείς και κατάλληλες είναι οι αίθουσες διδασκαλίας του 
Τµήµατος και ο εξοπλισµός τους; Καταγράψτε τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζετε ως προς την κάλυψη των αναγκών των µαθηµάτων σας 
(π.χ. χωρητικότητα, κατάσταση συντήρησης αίθουσας, πίνακας, 
φωτισµός / συσκότιση, κλιµατισµός, προβλήµατα στην εγκατάσταση 
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και λειτουργία του φορητού εξοπλισµού σας κλπ.), καθώς και τις 
αναγκαίες κατά την άποψή σας βελτιώσεις. 

 

 

11) Πόσο επαρκές και κατάλληλο είναι το γραφείο σας; 

 

 

12) Πώς κρίνετε τον τεχνικό εξοπλισµό που σας διατίθεται από το Τµήµα; 

 

 

13) Πώς κρίνετε την προσβασιµότητα του Τµήµατος σε ΑΜΕΑ; 

 

 

14) Πώς κρίνετε το επίπεδο συντήρησης και καθαριότητας των 
εγκαταστάσεων του Τµήµατος; 

 

 

15) Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο σχετικά µε τις κτηριακές υποδοµές 
και τον εξοπλισµό του Τµήµατος; 

 

 

 

Εκτός Τµήµατος κτηριακές υποδοµές 

16) Πόσο επαρκείς και κατάλληλες είναι οι εκτός Τµήµατος αίθουσες 
διδασκαλίας και ο εξοπλισµός τους; Καταγράψτε τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζετε ως προς την κάλυψη των αναγκών των µαθηµάτων σας 
(π.χ. χωρητικότητα, κατάσταση συντήρησης αίθουσας, πίνακας, 
φωτισµός / συσκότιση, κλιµατισµός, προβλήµατα στην εγκατάσταση 
και λειτουργία του φορητού εξοπλισµού σας κλπ.), καθώς και τις 
αναγκαίες κατά την άποψή σας βελτιώσεις. 

 

 

17) Πώς κρίνετε την προσβασιµότητα των κτηριακών υποδοµών του 
Πανεπιστηµίου σε ΑΜΕΑ; 
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18) Πώς κρίνετε το επίπεδο συντήρησης και καθαριότητας των 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου; 

 

 

19) Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο σχετικά µε τις κτηριακές υποδοµές 
και τον εξοπλισµό του Πανεπιστηµίου; 

 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

20) Θεωρείτε πως οι υποδοµές και οι υπηρεσίες της πόλης του Ρεθύµνου 
καλύπτουν τις ανάγκες του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου; Πού 
εντοπίζετε προβλήµατα; 

 

 

21) Θεωρείτε ότι προκύπτουν ακαδηµαϊκά, διοικητικά ή άλλα προβλήµατα 
από το γεγονός ότι το Πανεπιστήµιο Κρήτης είναι µοιρασµένο µεταξύ 
Ρεθύµνου και Ηρακλείου; Αν ναι, µπορείτε να προσδιορίσετε τα 
σηµαντικότερα; 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ 

22) Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο που εµπίπτει στην ενότητα 
«Υποδοµές, διοικητικά ζητήµατα και προσφερόµενες υπηρεσίες»; 

 

 

 
 

∆) Ερωτηµατολόγιο µαθήµατος 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 
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Τα ερωτηµατολόγια διανέµονται από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα σε ώρα του µαθήµατος κατά προτίµηση 
µεταξύ της 8ης και 10ης εβδοµάδας διδασκαλίας της παράδοσης ή της 11ης και 13ης εβδοµάδας του σεµιναρίου. 
Συµπληρώνονται ανωνύµως από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια συλλέγονται 
και επιστρέφονται στο διδάσκοντα / τη διδάσκουσα πριν από το τέλος του µαθήµατος από φοιτητή ή φοιτήτρια που ο 
διδάσκων / η διδάσκουσα ορίζει για το σκοπό αυτό. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια παραµένουν στα χέρια του 
διδάσκοντα / της διδάσκουσας και δεν είναι προσβάσιµα σε κανέναν άλλο. 

Η συµπλήρωση του εµπιστευτικού αυτού ερωτηµατολογίου προσφέρει στο διδάσκοντα / στη διδάσκουσα 
χρήσιµες πληροφορίες για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη µελλοντικών µαθηµάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια 
που µπορείτε να συµπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηµατολογίου. 

 
Τίτλος και κωδικός µαθήµατος 

 

 

 
∆ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): 
Ηµεροµηνία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου: 

Βαθµολογική κλίµακα 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 
Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή 
 
Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
 
Α1 (παραδόσεις). Το µάθηµα: 

1. Το αντικείµενο και ο στόχος του µαθήµατος ήταν σαφής; 
2. Τα θέµατα που καλύφθηκαν ανταποκρίνονταν στους στόχους και το αντικείµενο του 

µαθήµατος; 
3. Οι παραδόσεις ήταν καλά οργανωµένες; 
4. Αν έγινε χρήση πρωτότυπων ή µεταφρασµένων πηγών, βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του 

θέµατος; 
5. Αν έγινε προβολή ψηφιακών εικόνων, βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος; 
6. Αν έγινε χρήση της πλατφόρµας Moodle, θεωρείτε ότι διευκόλυνε την παρακολούθηση του 

µαθήµατος; 
7. Πόσο ικανοποιητική βρίσκετε τη βιβλιογραφία ως προς την κάλυψη του µαθήµατος; 
8. Πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη; 
9. Βαθµολογήστε το πόσο εγκαίρως θεωρείτε ότι σας γνωστοποιήθηκε η βιβλιογραφία του 

µαθήµατος. 
10. Σας χρησίµευσαν γνώσεις που είχατε από προηγούµενα µαθήµατα; 
Α2 (σεµινάρια). Το µάθηµα: 

1. Ο διδάσκων / η διδάσκουσα έθεσε µε σαφήνεια το αντικείµενο και το στόχο του σεµιναρίου; 
2. Οι εργασίες που ανατέθηκαν ανταποκρίνονταν στους στόχους και το αντικείµενο του 

σεµιναρίου; 
3. Πόσο εποικοδοµητική βρήκατε τη συνεργασία σας µε τον διδάσκοντα /τη διδάσκουσα; 
4. Το θέµα της εργασίας δόθηκε εγκαίρως; 
5. Το διάστηµα που σας δόθηκε για να προετοιµαστείτε για την παρουσίαση της εργασίας ήταν 

επαρκές; 
6. Σας χρησίµευσαν γνώσεις που είχατε από προηγούµενα µαθήµατα; 
7. Σε ποιο βαθµό η Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη κάλυψε τις βιβλιογραφικές σας ανάγκες για το 
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σεµινάριο; 
8. Η συγκεκριµένη εργασία σάς βοήθησε να κατανοήσετε πτυχές του µαθήµατος; 
9. Πόσο ικανοποιητική κρίνετε τη συµµετοχή των φοιτητών / φοιτητριών στο σεµινάριο; 
10. Αν έγινε χρήση της πλατφόρµας Moodle, θεωρείτε ότι διευκόλυνε τη διεξαγωγή του 

σεµιναρίου; 
 

Β. Ο διδάσκων / η διδάσκουσα: 

11. Είναι επαρκώς προετοιµασµένος/-η για το µάθηµα; 
12. Ο τρόπος µε τον οποίο αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες και το περιεχόµενο του µαθήµατος 

είναι κατανοητός; 
13. Ενθαρρύνει το διάλογο µε τους φοιτητές την ώρα του µαθήµατος; 
14. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση 

γραπτών εξετάσεων ή εργασιών, ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές); 
15. Θεωρείτε πως ο διδάσκων / η διδάσκουσα είναι γενικά προσιτός/-ή στους φοιτητές; 

16. Πετυχαίνει να διεγείρει το ενδιαφέρον των φοιτητών για το αντικείµενο του µαθήµατος; 
 

Γ. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 

17. ∆ήλωσα το µάθηµα γιατί: µου άρεσε κάποιο προηγούµενο µάθηµα του διδάσκοντος / της διδάσκουσας      µε 
ενδιέφερε το θέµα      δεν είχα άλλη επιλογή µε βάση του πρόγραµµα αυτού του εξαµήνου      είµαι πρωτοετής και το 
µάθηµα είναι εισαγωγικό      το δήλωσαν και οι φίλοι / φίλες µου      άλλος λόγος (ποιος;)  

 
18. Ήµουν παρών / παρούσα: σε όλα τα µαθήµατα      στα περισσότερα      περίπου στα µισά      σε λιγότερα 

από τα µισά  
19. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αφιερώνω κάθε εβδοµάδα για τη µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος: 
Καθόλου χρόνο      Λιγότερη από 1 ώρα      1-5 ώρες      5-10 ώρες      πάνω από 10 ώρες  
Φύλο: Άντρας               Γυναίκα  

Εξάµηνο σπουδών:     Α΄     Β΄     Γ΄     ∆΄     Ε΄     ΣΤ΄     Ζ΄     Η΄     Θ΄     µεγαλύτερο           (κυκλώστε) 

 
Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά µε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του µαθήµατος και προτάσεις προς τον 
διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα: 
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Παράρτηµα 11 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 

Ενδεικτικά προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών 
(κατευθύνσεις Α1, Α2, Β) 
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Ενδεικτικά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών 
 

Π.Μ.Σ. «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία» 
Κατευθύνσεις «Κλασική Αρχαιολογία» και «Αρχαία Ιστορία» 

Α΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο κλασικής αρχαιολογίας/αρχαίας ιστορίας. 
• Έναρξη προετοιµασίας για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (βιβλιογραφική 

αναζήτηση θέµατος). 
Β΄ εξάµηνο 
• Σεµιναριακό µάθηµα άλλης κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. ή ειδικό σεµιναριακό 
µάθηµα που προσφέρει το Π.Μ.Σ. ή σεµινάριο κλασικής φιλολογίας, αρχαίας 
φιλοσοφίας κλπ. από άλλο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Προετοιµασία για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (ολοκλήρωση 
βιβλιογραφικής αναζήτησης και σύνταξη ερευνητικής πρότασης). 

Γ΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο αρχαιολογίας/αρχαίας ιστορίας. 
• Έρευνα για τη σύνταξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

∆΄ εξάµηνο 
• Σεµιναριακό µάθηµα άλλης κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. ή ειδικό σεµιναριακό 
µάθηµα που προσφέρει το Π.Μ.Σ. ή σεµινάριο κλασικής φιλολογίας, αρχαίας 
φιλοσοφίας κλπ. από άλλο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Σύνταξη και δηµόσια υποστήριξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 
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Κατεύθυνση «Προϊστορική Αρχαιολογία» 
Α΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο προϊστορικής αρχαιολογίας. 
• Σεµιναριακό µάθηµα άλλης κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. ή ειδικό σεµιναριακό 
µάθηµα που προσφέρει το Π.Μ.Σ. ή σεµινάριο κλασικής φιλολογίας, αρχαίας 
φιλοσοφίας κλπ. από άλλο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Έναρξη προετοιµασίας για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (βιβλιογραφική 
αναζήτηση θέµατος). 

Β΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο προϊστορικής αρχαιολογίας. 
• Προετοιµασία για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (ολοκλήρωση 

βιβλιογραφικής αναζήτησης και σύνταξη ερευνητικής πρότασης). 

Γ΄ εξάµηνο 
• Σεµιναριακό µάθηµα άλλης κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. ή ειδικό σεµιναριακό 
µάθηµα που προσφέρει το Π.Μ.Σ. ή σεµινάριο κλασικής φιλολογίας, αρχαίας 
φιλοσοφίας κλπ. από άλλο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Έρευνα για τη σύνταξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

∆΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο προϊστορικής αρχαιολογίας. 
• Σύνταξη και δηµόσια υποστήριξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

Π.Μ.Σ. «Ιστορία Τέχνης της ∆ύσης» 
Α΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο ιστορίας της τέχνης. 
• Έναρξη προετοιµασίας για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (βιβλιογραφική 

αναζήτηση θέµατος). 
Β΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο ιστορίας της τέχνης. 
• Προετοιµασία για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (ολοκλήρωση 

βιβλιογραφικής αναζήτησης και σύνταξη ερευνητικής πρότασης). 

Γ΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο ιστορίας της τέχνης ή σεµινάριο από τα Π.Μ.Σ. «Ο Αρχαίος 

Μεσογειακός Κόσµος» / κατεύθυνση «Κλασική Αρχαιολογία», «Σύγχρονη 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία», «Φιλοσοφία» του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

• Έρευνα για τη σύνταξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

∆΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο ιστορίας της τέχνης. 
• Σύνταξη και δηµόσια υποστήριξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» 
Α΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. 
• Σεµινάριο σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. 
Β΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. 
• Έναρξη προετοιµασίας για την τελική µεταπτυχιακή εργασία – επιτόπια 

άσκηση σε αρχείο, ερευνητικό ίδρυµα, πολιτιστικό κέντρο ή ερευνητικό 
πρόγραµµα. 
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Γ΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. 
• Προετοιµασία για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (ολοκλήρωση 

βιβλιογραφικής αναζήτησης και σύνταξη ερευνητικής πρότασης). 

∆΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. 
• Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της τελικής 
µεταπτυχιακής εργασίας. 

Ε΄ εξάµηνο 
• Σύνταξη και δηµόσια υποστήριξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

Π.Μ.Σ. «Τουρκολογία» 
Α΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο οθωµανικής ιστορίας. 
• Σεµινάριο από άλλο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης (Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές Σπουδές, Π.Μ.Σ. στη 
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της 
Τέχνης). 

• Εισαγωγή στην οθωµανική γλώσσα. 
• Τουρκική γλώσσα. 
• Έναρξη προετοιµασίας για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (βιβλιογραφική 

αναζήτηση θέµατος). 
Β΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο οθωµανικής ιστορίας. 
• Οθωµανική διπλωµατική και παλαιογραφία. 
• Τουρκική γλώσσα. 
• Προετοιµασία για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (ολοκλήρωση 

βιβλιογραφικής αναζήτησης και σύνταξη ερευνητικής πρότασης). 

Γ΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο οθωµανικής ιστορίας. 
• Οθωµανική διπλωµατική και παλαιογραφία. 
• Τουρκική γλώσσα. 
• Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της τελικής 
µεταπτυχιακής εργασίας. 

∆΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο οθωµανικής ιστορίας. 
• Οθωµανική διπλωµατική και παλαιογραφία. 
• Τουρκική γλώσσα. 
• Σύνταξη και δηµόσια υποστήριξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές Σπουδές» 
Α΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο της κύριας κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/ήτρια. 
• Σεµινάριο άλλης κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. 
• Έναρξη προετοιµασίας για την τελική µεταπτυχιακή εργασία. 
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Β΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο της κύριας κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/ήτρια. 
• Άσκηση ή εργαστήριο. 
• Προετοιµασία για την τελική µεταπτυχιακή εργασία (ολοκλήρωση 

βιβλιογραφικής αναζήτησης και σύνταξη ερευνητικής πρότασης). 

Γ΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο άλλης κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. 
• Άσκηση ή εργαστήριο. 
• Έρευνα για τη σύνταξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

∆΄ εξάµηνο 
• Σεµινάριο της κύριας κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/ήτρια. 
• Έρευνα για τη σύνταξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 

Ε΄ εξάµηνο 
• Σύνταξη και δηµόσια υποστήριξη της τελικής µεταπτυχιακής εργασίας. 
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Παράρτηµα 12 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2007-2008 ΚΑΙ 2008-2009) 
(δεν περιλαµβάνονται τα µαθήµατα ξένων γλωσσών) 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κατάλογος προπτυχιακών µαθηµάτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 

Χειµερινό εξάµηνο 

Παραδόσεις: 

• Η ελληνική πόλη κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους (Α. 
Μίσιου) 

• Η Ρώµη και ο ελληνιστικός κόσµος (Κατερίνα Παναγοπούλου) 
• Πολιτισµικές πτυχές του πολέµου στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα 

(Α. Σεργίδου) 
• Κράτος και κοινωνία κατά την εποχή των Κοµνηνών (Τ. 

Κιουσοπούλου) 
• Βυζάντιο και ∆υτική Ευρώπη (∆. Κυρίτσης) 
• Τα µεσαιωνικά Βαλκάνια (Κ. Μουτσάκας) 
• Η τέταρτη τάξη. Οι γυναίκες στη µεσαιωνική κοινωνία (Α. Κάσδαγλη) 
• ∆εσµοί εξάρτησης στην κοινωνία της µεσαιωνικής ∆ύσης (Μ. 

Κουµανούδη) 
• Οι ιταλικές πόλεις κατά τον πρώιµο Μεσαίωνα (Μ. Μιόττο) 
• Ιστορία του φύλου στη ∆ύση, 19ος, 20ος αιώνας (Ε. Αβδελά) 
• Η Γαλλική Επανάσταση (Χ. Χατζηϊωσήφ) 
• Εισαγωγή στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, 1830-1912 (Σ. Πετµεζάς) 
• Το πρώτο πολιτικό σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών, 1790-1830 (Γ. 

Κοκκινάκης) 
• Η µαζική εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 19ος-20ος αιώνας 

(Ν. Μανιτάκης) 
• ∆ιεθνείς σχέσεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (Α. Αναστασόπουλος) 
• Ο οθωµανικός 15ος αιώνας: η συγκρότηση της αυτοκρατορίας (Η. 

Κολοβός) 
• Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία (Ν. Γαλανίδου) 
• Η ανατολική Μεσόγειος κατά τη Νεολιθική Εποχή (∆. 

Παπακωνσταντίνου) 
• Ιστορία των µουσείων στην Ελλάδα (Θ. Καλπαξής) 
• Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία (Π. Καραναστάση) 
• Η αρχαιολογία των νεκρών: ταφικά τελετουργικά έθιµα και πρακτικές 

στην κλασική αρχαιότητα (Ε. Ζυµή) 
• Εισαγωγή στη Μελανόµορφη και Ερυθρόµορφη αττική αγγειογραφία 

(Κ. Κοπανιάς) 
• Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική (Ο. Γκράτζιου) 
• Πρωτοβυζαντινή τέχνη (Μ. Ξανθοπούλου) 
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• Το έργο του Πικάσσο τα χρόνια 1930-1973 (Ε. Ματθιόπουλος) 
• Τάξη και Χάος: Λεονάρντο ντα Βίντσι (Π. Ιωάννου) 
• Η τέχνη στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα (Α. Μάλαµα) 

Σεµινάρια: 

• Μακεδονία και Θράκη κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους: 
ζητήµατα ιστορικής γεωγραφίας (Α. Μίσιου) 

• Ελληνικές θεότητες και λατρεία στην κλασική Ελλάδα (Α. Σεργίδου) 
• Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (Τ. Κιουσοπούλου) 
• Η µεσαιωνική Θράκη. Θέµατα ιστορικής γεωγραφίας (∆. Κυρίτσης) 
• Ζητήµατα πολιτικής θεωρίας και πρακτικής στο Βυζάντιο (Κ. 

Μουστάκας) 
• Ο νοτάριος και η κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής (Μ. 

Κουµανούδη) 
• Οι εµπορικές δραστηριότητες των ιταλικών πόλεων στη Μεσόγειο από 

τον Πρώιµο Μεσαίωνα µέχρι τον 14ο αιώνα (Μ. Μιόττο) 
• Η µεταπολεµική Ευρώπη και η Ελλάδα (Ε. Αβδελά) 
• Η ιστοριογραφία της οθωµανικής Μικράς Ασίας (Χ. Χατζηϊωσήφ) 
• Ζητήµατα συνταγµατικής ιστορίας των Η.Π.Α. (Γ. Κοκκινάκης) 
• Ιστορία του τουρισµού στην Ευρώπη, 19ος-20ος αιώνας (Ν. Μανιτάκης) 
• Η δουλεία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (Α. Αναστασόπουλος) 
• Προϊστορία της Μακεδονίας και της Θράκης (Ι. Τζαχίλη) 
• ∆ηµοσίευση προϊστορικών λιθοτεχνιών (Ν. Γαλανίδου) 
• Υλικός πολιτισµός και διακρίσεις στην Προϊστορία (∆. 

Παπακωνσταντίνου) 
• ∆ελφοί-∆ήλος-Ακρόπολη-Ολυµπία. Οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα 

στα µεγάλα ελληνικά ιερά (Θ. Καλπαξής) 
• Πραξιτέλης. Οι γλυπτές δηµιουργίες του και ο απόηχός τους (Π. 

Καραναστάση) 
• Αρχαιότητες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Πρώιµη 

Εποχή του Σιδήρου έως την Ύστερη Αρχαιότητα (Ν. Σταµπολίδης) 
• Η τέχνη των λαών της ανατολικής Μεσογείου κατά την αρχαϊκή και 

κλασική εποχή: µια συγκριτική θεώρηση (Κ. Κοπανιάς) 
• Από τη Θεσσαλονίκη στην Αδριανούπολη. Ζητήµατα µνηµειακής 

τοπογραφίας (Ο. Γκράτζιου) 
• Βυζαντινή µεταλλοτεχνία (Μ. Ξανθοπούλου) 
• Εισαγωγή στις µεθόδους της Ιστορίας της Τέχνης (Ε. ΜΑτθιόπουλος) 
• Ζητήµατα λειτουργίας των καλλιτεχνικών θεσµών στον 20ό αιώνα (Α. 

Μάλαµα) 

Εαρινό εξάµηνο 
Παραδόσεις: 

• Έλληνες και Πέρσες κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους (Α. 
Μίσιου) 

• Πτολεµαϊκή Αίγυπτος (Κ. Παναγοπούλου) 
• Όψεις της αρχαίας ιστορικής γεωγραφίας και εθνογραφίας (Α. 

Σεργίδου) 
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• Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το κράτος της Ηπείρου (Τ. 
Κιουσοπούλου) 

• Ζητήµατα κοινωνικού φύλου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τη 
Βυζαντινή Εποχή (∆. Κυρίτσης) 

• Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία (Ε. Ράγια) 
• ∆υτικές κυριαρχίες στον ελλαδικό χώρο: η γη και οι αγρότες (Μ. 

Κουµανούδη) 
• Νησιωτικές κοινωνίες, 19ος-20ος αι. (Χ. Λούκος) 
• Ο Ναπολέων Βοναπάρτης, η Γαλλία και η Ευρώπη (Χ. Χατζηϊωσήφ) 
• Η οθωµανική Ελλάδα κατά τον 18ο αιώνα (Σ. Πεµεζάς) 
• Προφορική ιστορία: µεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήµατα (Ν. 

Μανιτάκης) 
• Έµφυλες προσεγγίσεις της οθωµανικής περιόδου (Α. Αναστασόπουλος) 
• Θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας (Η. Κολοβός) 
• Εισαγωγή στην ιστορία των Αράβων (Μ. Μιόττο) 
• Οι προϊστορικές γραφές στο Αιγαίο (Α. Καρναβά) 
• Η αρχαιολογία της τροφής και το Προϊστορικό Αιγαίο (∆. Μυλωνά) 
• Ο ρωµαίος αυτοκράτορας Αύγουστος και η εποχή του (Π. 

Καραναστάση) 
• Ιερά της αρχαίας Ελλάδας: χώροι λατρείας και όψεις του θρησκευτικού 

βίου (Α. Κοτσώνας) 
• Βυζαντινή αρχιτεκτονική: γραπτές µαρτυρίες και αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα (Ο. Γκράτζιου) 
• Εικονογραφικά προγράµµατα µνηµειακής ζωγραφικής της Μέσης 

Βυζαντινής Περιόδου (Κ. Λινάρδου) 
• Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική των πρωτοβυζαντινών χρόνων (Β. 

Συθιακάκη) 
• Το έργο του Βαν Γκογκ (Ε. Ματθιόπουλος) 
• Μανιερισµός και «τρέλα» στην ευρωπαϊκή τέχνη (16ος αι.) (Π. Ιωάννου) 

Σεµινάρια: 

• Πλούταρχος, Αλέξανδρος (Α. Μίσιου) 
• Η Θράκη µέσα από τη µαρτυρία των αρχαίων επιγραφών και των 

νοµισµάτων (Κ. Παναγοπούλου ) 
• Ζητήµατα της αγροτικής κοινωνίας κατά την Ύστερη Βυζαντινή Εποχή 

(Τ. Κιουσοπούλου) 
• Βυζαντινή επαρχιακή διοίκηση (Ε. Ράγια) 
• Η τέταρτη σταυροφορία και οι επιπτώσεις της (Μ. Κουµανούδη) 
• Ο Μεσοπόλεµος (Ε. Αβδελά) 
• Οικονοµική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας, 1912-1960 (Σ. 

Πετµεζάς) 
• Από την φιλανθρωπία στο κράτος πρόνοιας (Γ. Κοκκινάκης) 
• Φοιτητικές αποδηµίες: οι σπουδές των Ελλήνων στο εξωτερικό (!8ος-

20ος αιώνας) (Ν. Μανιτάκης) 
• Η Κρήτη στο οθωµανικό πλαίσιο, 17ος-19ος αι.(Η. Κολοβός) 
• Θέµατα αραβοϊσλαµικής ιστορίας από την προϊσλαµική περίδο µέχρι το 

16ο αιώνα (Μ. Μιόττο) 
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• Αγαιακή τεχνολογία της εποχής του Χαλκού ΙV: αρχιτεκτονική (Κ. 
Κόπακα) 

• Ζωοαρχαιολογία: άνθρωποι και ζώα στο προϊστορικό Αιγαίο (∆. 
Μυλωνά) 

• Και µετά την ανασκαφή, τι; Η περίπτωση της νεκρόπολης της 
Ελεύθερνας (Ν. Σταµπολίδης) 

• Τοπικά εργαστήρια αρχαϊκής πλαστικής (Α. Κοτσώνας) 
• Το βυζαντινό εικονογραφηµένο βιβλίο: λόγος και εικόνα (Κ. Λινάρδου) 
• Πρωτοβυζαντινή αρχαϊκή γλυπτική (Β. Συθιακάκη) 
• Από το «Ουρητήριο» του Μαρσέλ Ντισαν στα «Σκατά» του Πιέρο 

Μαντσόνι. Ατελέσφορες προσπάθειες απόρριψης της τέχνης κατά τον 
20ό αιώνα (Ε. Ματθιόπουλος) 

• Μαικήνες και συλλέκτες (Π. Ιωάννου) 
 
 
Κατάλογος προπτυχιακών µαθηµάτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

Χειµερινό εξάµηνο 

Παραδόσεις: 

• Παιδεία και εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα των αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων (Άννα Μίσιου) 

• Εισαγωγή στην αρχαία ιστοριογραφία (Αν. Σεργίδου) 
• Ιστορία της Ρώµης από τη ∆ικτατορία του Σύλλα στους Σεβήρους (∆. 

Κρητσωτάκης) 
• Οι βυζαντινές πόλεις (Τόνια Κιουσοπούλου) 
• Ύστερη Αρχαιότητα: η µεταµόρφωση ενός κόσµου (∆. Κυρίτσης) 
• Το Βυζάντιο και η θάλασσα (Κ. Μουστάκας) 
• Εισαγωγή στην ιστορία της ιστοριογραφίας (Ε. Αβδελά) 
• Ευρώπη και Εγγύς Ανατολή, 18ος-20ος αιώνας. Ανταλλαγές, επιρροές, 

εισβολές (Χ. Χατζηϊωσήφ) 
• Ιστορία της Ευρώπης στο 19ο αιώνα (1815-1914) (Σ. Πετµεζάς) 
• Κοινωνικές ελίτ στην Ευρώπη, 16ος-19ος αιώνας (Ελ. Ζέη) 
• Εισαγωγή στην ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (Α. 

Αναστασόπουλος) 
• Εξεγέρσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (Ηλ. Κολοβός) 
• Οι Άραβες πριν το ισλάµ (Μ. Μιόττο) 
• Νησιωτικά πολιτισµικά τοπία της 2ης χιλιετίας π.Χ. στο Αιγαίο (Κ. 

Κόπακα) 
• Εισαγωγή στο µυκηναϊκό πολιτισµό (Ι. Τζαχίλη) 
• Μεσολιθική Ελλάδα (Ν. Γαλανίδου) 
• Κανόνες και εξαιρέσεις στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (Θ. 

Καλπαξής) 
• Ελληνικές πόλεις και «εµπόρια» στη Μεσόγειο (9ος-5ος αι. π.Χ.) (Ν. 

Ζυµή) 
• Θυσίες, προσφορές και «Ιερά γεύµατα». Μια αρχαιολογική προσέγγιση 

της οικονοµικής και συµβολικής τους διάστασης (∆. Μυλωνά) 
• Βυζαντινή ζωγραφική: τεχνικές και εκφραστικά µέσα (Ο. Γκράτζιου) 
• Η Κωνσταντινούπολη και τα µνηµεία της (Χ. Τσιγωνάκη) 
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• Ρεαλιστικές τάσεις στη γαλλική τέχνη του 19ου αιώνα: από τον 
Κουρµπέ στον Μανέ (Ε. Ματθιόπουλος) 

• Αναγέννηση και αναγεννήσεις (Π. Ιωάννου)  
• Από το Φονταινµπλό στις Βερσαλλίες: γαλλική τέχνη του 16ου και 17ου 

αιώνα (Τ. Κορνέζου) 

Σεµινάρια: 

• Θρησκευτικοί θεσµοί αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας. Οι πηγές (Α. 
Σεργίδου) 

• Σχέσεις κέντρου και περιφέρειας: Εποχή του Αδριανού (∆. 
Κρητσωτάκης) 

• Ιστορία των βυζαντινών σπουδών (Τ. Κιουσοπούλου) 
• Νοµίσµατα και σφραγίδες ως πηγές της βυζαντινής ιστορίας (∆. 

Κυρίτσης) 
• Το διαµεσογειακό εµπόριο και οι σχέσεις µεταξύ ∆υτικής Ευρώπης και 

ισλαµικού κόσµου (Μ. Μιόττο) 
• Η ελληνική κοινωνία στο Μεσοπόλεµο. Εθνική ολοκλήρωση, 

οικονοµική κρίση, θεσµική εκτροπή (Χ. Χατζηϊωσήφ) 
• Κράτος, πολιτική και οικονοµία στην Ελλάδα (1830-1914) (Γ. 

Κοκκινάκης) 
• Πόλη και ύπαιθρος στη λεκάνη της Μεσογείου, 17ος-18ος αιώνας: 

ζητήµατα ιστοριογραφίας (Ε. Ζέη) 
• Η Βέροια και η περιοχή της κατά την οθωµανική περίοδο (Α. 

Αναστασόπουλος) 
• Ανθρώπινες µορφές στην τέχνη του Αιγαίου την Εποχή του Χαλκού (Κ. 

Κόπακα) 
• Ο κόσµος των ανθρώπων του Νεάντερταλ (Ν. Γαλανίδου) 
• Σηµαντικοί αρχιτέκτονες της αρχαίας Ελλάδας (Θ. Καλπαξής) 
• Μακεδονική µνηµειακή ζωγραφική (Ν. Ζυµή) 
• Η θάλασσα και οι θαλασσινοί. Οι παράκτιες κοινότητες της κλασικής 

Ελλάδας και η αρχαιολογική τους διερεύνηση (∆. Μυλωνά) 
• Το βυζαντινό µοναστήρι του Οσίου Λουκά (Ο. Γκράτζιου) 
• Ζητήµατα βυζαντινής ζωγραφικής (Β. Φωσκόλου) 
• Από το Βυζάντιο στην Κωνσταντινούπολη: η γέννηση µιας 

πρωτεύουσας (Χ. Τσιγωνάκη) 
• Μουσεία και πινακοθήκες στην Ευρώπη (16ος-18ος αιώνας) (Π. 

Ιωάννου) 
• Ροκοκό (Τ. Κορνέζου) 

Εαρινό εξάµηνο 

Παραδόσεις: 

• Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. (Α. Μίσιου) 
• Η Βαλκανική Χερσόνησος κατά τους ελληνιστικούς χρόνους: κρατικοί 

σχηµατισµοί, κοινωνία και οικονοµία µέχρι τη ρωµαϊκή κατάκτηση (Κ. 
Παναγοπούλου) 

• Η θρησκευτική ζωή των Ρωµαίων (∆. Κρητσωτάκης) 
• Από τις πηγές στην αφήγηση: το έργο του ιστορικού του βυζαντινού 

Μεσαίωνα (∆. Κυρίτσης) 
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• Οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις των θρησκευτικών διενέξεων 
στο Βυζάντιο (Κ. Μουστάκας) 

• Εκκλησία και κοινωνία στη µεσαιωνική ∆ύση (Α. Κάσδαγλη) 
• Ιστορία του Πανεπιστηµίου στη νεότερη Ελλάδα (Χ. Χατζηϊωσήφ) 
• Το ελληνικό σοσιαλιστικό και εργατικό κίνηµα (µέχρι τη δικτατορία του 

Μεταξά) (Σ. Πετµεζάς) 
• Η αµερικανική κοινωνία στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα (Γ. 

Κοκκινάκης) 
• Κοινωνικά κινήµατα στην Ευρώπη, 18ος-19ος αι.(Ε. Ζέη) 
• Στρατός και πόλεµος στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (Α. 

Αναστασόπουλος) 
• Ο Μωάµεθ και το ισλάµ (Μ. Μιόττο) 
• Πρώιµη εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο και τη Μικρά Ασία (Ι. Τζαχίλη) 
• Παλαιολιθική τέχνη (Ν. Γαλανίδου) 
• Πειραµατική αρχαιολογία και η µελέτη της χρήσης των οστών (Ρ. 

Χρηστίδου) 
• Εισαγωγή και επισκόπηση στην Κλασική Αρχαιολογία (11ος αι. π.Χ. έως 

τη ρωµαϊκή περίοδο) (Ν. Σταµπολίδης) 
• Σηµαντικά πολιτικά και καλλιτεχνικά κέντρα των ελληνιστικών χρόνων 

(Π. Καραναστάση) 
• Ελληνική αρχιτεκτονική: ναοδοµία και οικιστική (1000-300 π.Χ.)(Ε. 

Ζυµή) 
• Απεικονίσεις του µύθου (Α. Κοτσώνας) 
• Εικονογραφηµένα χειρόγραφα βιβλία (Ο. Γκράτζιου) 
• Υστεροβυζαντινή τέχνη (Β. Φωσκόλου) 
• Η «έκρηξη του χρώµατος» στη γαλλική τέχνη του τέλους του 19ου και 

των αρχών του 20ου αιώνα: ιµπρεσιονισµός, µεταϊµπρεσιονιστικές 
τάσεις και φωβισµός. Από τον Μονέ στον Ματίς (Ε. Ματθιόπουλος) 

• Όψεις της Αναγέννησης (15ος αιώνας) (Π. Ιωάννου) 
• Παρίσι-Ρώµη-Παρίσι: το έργοτου Νικολά Πουσέν (1594-1665) (Τ. 

Κορνέζου) 

Σεµινάρια: 

• Ξενοφώντας, Ελληνικά (Α. Μίσιου) 
• Σηµασία και µέθοδοι της πολιτικής προπαγάνδας στη Ρώµη (∆. 

Κρητσωτάκης) 
• Γυναίκες, άνδρες και παιδιά στη βυζαντινή κοινωνία (Τ. Κιουσοπούλου) 
• Μοναστήρια και µοναστικός βίος στο Βυζάντιο (Τ. Κιουσοπούλου) 
• Ο Βασίλειος Β΄ και η εποχή του (∆. Κυρίτσης) 
• Χρησµολογία και εσχατολογία στη βυζαντινή ιστοριογραφία (Κ. 

Μουστάκας) 
• Κοινωνικό φύλο στη µεσαιωνική Ευρώπη. Γυναικείες και ανδρικές 

δραστηριότητες (Α. Κάσδαγλη) 
• Ιστορία και ιστορικοί τον 20ό αιώνα (Ε. Αβδελά) 
• Έντυπο και τυπογραφία στην Ελλάδα (19ος-20ός αι.)(Χ. Λούκος) 
• Θέµατα κοινωνικής και πολιτισµικής ιστορίας της οθωµανικής Ελλάδας 

κατά τον 18ο αιώνα (Σ. Πετµεζάς) 
• Θεωρίες του δηµοκρατικού κράτους (18ος-20ός αι.)(Γ. Κοκκινάκης) 
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• Κοινωνικές ελίτ στη λεκάνη της Μεσογείου, 17ος-19ος αιώνας: 
ιστοριογραφικά ζητήµατα (Ε. Ζέη) 

• Θέµατα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας των Αράβων, από το 15ο 
αιώνα µέχρι σήµερα (Μ. Μιόττο) 

• Τεχνικές στο Αιγάιο της εποχής του Χαλκού (Ι. Τζαχίλη) 
• Αρχαία ελληνική τεχνολογία: υφαντική και υφάσµατα στους 

ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς χρόνους (Ε. Ζυµή) 
• Εικόνα και µύθος στην πρώιµη ελληνική τέχνη (Α. Κοτσώνας)  
• Η εικονογράφηση της ιστορίας: το εικονογραφηµένο χειρόγραφο της 

«Σύνοψης Ιστοριών» του Ιωάννη Σκυλίτζη (Ο. Γκράτζιου) 
• Μυστράς (Β. Φωσκόλου) 
• Βυζαντινές οχυρώσεις (Χ. Τσιγωνάκη) 
• Το Παρίσι ως καλλιτεχνική µητρόπολη του 20ου αιώνα (Ε. 

Ματθιόπουλος) 
• Ιστορίες της Τέχνης (Π. Ιωάννου) 

 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κατάλογος µεταπτυχιακών µαθηµάτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 

 

Π.Μ.Σ. «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Εκχρηµατισµός και έγγειος ιδιοκτησία κατά τους ελληνιστικούς χρόνους 
(Κ. Παναγοπούλου) 

• Θάνατος: ταφικές πρακτικές στους ελληνιστικούς χρόνους (Ε. Ζυµή) 
Εαρινό εξάµηνο 

• Ζητήµατα ιστοριογραφίας: αρχαίες πηγές και νεότερες προσεγγίσεις (Α. 
Σεργίδου) 

• Αρχαιολογία των ανθρώπων: άϋλη πολιτισµική παράδοση στο 
προϊστορικό Αιγαίο; Ενδείξεις από την υλική παραγωγή (Κ. Κόπακα) 

• Οι προϊστορικές γραφές στο Αιγαίο: ζητήµατα έρευνας και ερµηνείας 
(Α. Καρναβά) 

• Ψηφιδωτά των ρωµαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων (Π. Καραναστάση) 
 
Π.Μ.Σ. «Ιστορία Τέχνης της ∆ύσης» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Πηγές ιστορίας της τέχνης (Π. Ιωάννου) 
Εαρινό εξάµηνο 

• Θεωρία και ιστορία της πρόσληψης (Ν. Χατζηνικολάου) 
 
Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Ζητήµατα ιστορίας και ιστοριογραφίας της δεκαετίας 1940-1950 (Χ. 
Λούκος) 

• Οι νεότερες ιστοριογραφικές τάσεις στης Ιστορία του Κόσµου (World 
history) ή της Παγκοσµιοποίησης (Global history) (Σ. Πετµεζάς) 
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Εαρινό εξάµηνο 
• Φύλο και ιστορία (Ε. Αβδελά) 
• Εισαγωγή στην ιστορία των νοµισµατικών συστηµάτων (Γ. 

Κοκκινάκης) 
• Τεχνολογία, οικονοµική ανάπτυξη και δηµοκρατία (Χ. Χατζηιωσήφ) 

 
Π.Μ.Σ. «Τουρκολογία» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Οθωµανική παλαιογραφία (Η. Κολοβός) 
• Αφηγηµατικές πηγές της οθωµανικής ιστορίας (Μ. Σαρηγιάννης) 

Εαρινό εξάµηνο 
• Μεθοδολογικά ζητήµατα χρήσης και ερµηνείας των πηγών της 

οθωµανικής περιόδου (Α. Αναστασόπουλος) 
• Οθωµανική παλαιογραφία (Μ. Σαρηγιάννης) 

 
Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές Σπουδές» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Ζωγράφοι ορθόδοξοι και δυτικοί του 15ου και 16ου αιώνα: συγκλίσεις 
και αποκλίσεις στην τέχνη, την καλλιτεχνική δραστηριότητα και την 
κοινωνική παρουσία (Ε. ∆ρακοπούλου) 

• Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για την επιστηµονική έρευνα και τη 
διαχείριση έργων τέχνης – Άσκηση (Ε. ∆ρακοπούλου) 

• Εκκλησία και γαιοκτησία στη µεσαιωνική Ευρώπη (Α. Κάσδαγλη) 
Εαρινό εξάµηνο 

• Εικονοµαχία (∆. Κυρίτσης) 
• «Κρητική Σχολή». Η ιστορία της έννοιας και τα είδη της ζωγραφικής 

που ο όρος προσδιορίζει (Ο. Γκράτζιου) 
 
 
Κατάλογος µεταπτυχιακών µαθηµάτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 
 
ΠΜΣ «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Αθηναίων Πολιτεία (Α. Μίσιου) 
• Θεωρίες και έρευνες στην Προϊστορική Αρχαιολογία (Ι. Τζαχίλη) 
• Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου (Ν. 

Σταµπολίδης) 
Εαρινό εξάµηνο 

• Οι αγορές στην ελληνιστική και ρωµαϊκή περίοδο: θεσµοί και πρακτικές 
(Κ. Παναγοπούλου) 

• Βιοπολιτισµικές µεταβολές στην εποχή του Λίθου (Ν. Γαλανίδου) 
• Προσεγγίσεις και ερµηνείες των προϊστορικών οστέινων αντικειµένων 

(Ρ. Χρηστίδου) 
• Ζητήµατα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής (Π. Καραναστάση) 
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ΠΜΣ «Ιστορία Τέχνης της ∆ύσης» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Η πρόσληψη του έργου του Βαν Γκογκ κατά τον 20ό αιώνα (Ε. 
Ματθιόπουλος) 

Εαρινό εξάµηνο 
• Σχέδιο εναντίον χρώµατος: θεωρητικές αντιπαραθέσεις και καλλιτεχνική 

παραγωγή από το 16ο έως τον 18ο αιώνα (Τ. Κορνέζου) 
 
ΠΜΣ «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Εθνική ιδεολογία και κρατική συγκρότηση στην Ελλάδα (1750-1920)(Σ. 
Πετµεζάς) 

• Οι «πατέρες του έθνους»: πολιτικές προϋποθέσεις και κοινωνικές 
προεκτάσεις της «προσωπολατρείας» στις Ηνωµένες Πολιτείες (18ος-
20ος αιώνας) (Γ. Κοκκινάκης) 

Εαρινό εξάµηνο 
• Εθνοπολιτισµικές οµάδες, επιχειρήσεις και εµπορικές πρακτικές στη 

Μεσόγειο, 18ος-20ός αιώνας (Μ.-Χ. Χατζηϊωάννου) 
• Οι πόλεις στην Ανατολική Μεσόγειο (19ος-20ος αιώνας) (Χ. Λούκος) 
• Πανεπιστήµιο και ακαδηµαΪκή διανόηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

(19ος-20ος αιώνας) (Χ. Χατζηιωσήφ) 
 
ΠΜΣ «Τουρκολογία» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Εισαγωγή στην οθωµανική παλαιογραφία (Η. Κολοβός) 
• Εισαγωγή στην οθωµανική ιστορία (Μ. Σαρηγιάννης) 

Εαρινό εξάµηνο 
• Οθωµανικό κράτος και κοινωνία (Α. Αναστασόπουλος) 
• Οθωµανική διπλωµατική και παλαιογραφία (Μ. Σαρηγιάννης) 

 
ΠΜΣ «Βυζαντινές Σπουδές» 
Χειµερινό εξάµηνο 

• Γραπτός λόγος και τέχνη: η συµβολή των πηγών στη µελέτη της 
βυζαντινής τέχνης (Β. Φοσκώλου) 

• Το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι συµβολικές διαστάσεις της «Βασιλείας 
των Ρωµαίων» (Κ. Μουστάκας) 

Εαρινό εξάµηνο 
• Πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία: θεωρία και πράξη (Χ. Τσιγωνάκη) 
• Η κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής (13ος-15ος αι.) (Χ. 

Γάσπαρης) 


