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Α. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1. Αποστολή, Στόχος και Προσανατολισμοί του Τμήματος 

1. Αποστολή του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του (ΦΕΚ 74, τ. Α / 2004), 
είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης 
με δυτικές και άλλες κοινωνίες. 

2. Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που 
απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού. Πιο 
συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτικών θεσμών, στη διερεύνηση των συμβολικών και γλωσσικών αναπαραστάσεων, 
στην ανάλυση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου, στην εξέταση της δομής των 
συγγενικών συστημάτων, στην ερμηνεία των διαδικασιών κατασκευής πολιτισμικών 
ταυτοτήτων και συγκρότησης εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, στην ανάλυση των 
εκπαιδευτικών μηχανισμών, των μεταναστευτικών κινήσεων και των δομών υγείας. Στους 
στόχους του Τμήματος, περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων και η ενίσχυση επιστημονικών ανταλλαγών με δυτικές και άλλες κοινωνίες. 

3. Ειδικότερα, η αποστολή του Τμήματος  πραγματοποιείται μέσα από την έμφαση 
στην ανάπτυξη της θεωρίας και μεθοδολογίας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στην 
καλλιέργεια της εθνογραφικής έρευνας και της (δια)πολιτισμικής ανάλυσης και επίσης, 
μέσα από τη διεπιστημονική προοπτική που περιλαμβάνει την Ιστορία, την Κοινωνική και 
Πολιτική Φιλοσοφία, το Δίκαιο, την Εγκληματολογία, την Κοινωνική και Πολιτισμική 
Γεωγραφία, τις Σπουδές Φύλου, την Γλωσσολογία και την Ανάλυση Λόγου, τις Πολιτισμικές 
και Μετααποικιακές Σπουδές. Το Τμήμα προωθεί τη διεθνική και διατοπική προσέγγιση 
κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων καλύπτοντας σε ερευνητικό επίπεδο ένα 
ευρύτατο γεωγραφικό φάσμα. Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να 
εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονικές 
μεθοδολογίες που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών και 
πολιτισμικών φαινομένων.  

4. Το πρόγραμμα σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 
εστιάζει σε γνωστικές θεματικές όπως: ιδεολογίες και τεχνολογίες της συγγένειας, 
σύγχρονοι εθνικισμοί, μετανάστευση και μετακινήσεις πληθυσμών, ετερότητα και 
εκπαίδευση, κοινωνική οδύνη και βιοπολιτική, θρησκευτικές τελετουργίες και θρησκευτικά 
κινήματα, χώρος και αστικός σχεδιασμός, εργασία και επισφάλεια, οικονομία και 
πολιτισμός, «κοινά» και εναλλακτική οικονομία, υλικός πολιτισμός, κράτος και πολιτικοί 
θεσμοί, ιστορία, ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη, εγκληματικό ζήτημα και 
ποινικοκατασταλτικό σύστημα, ανθρωπιστική δράση και κοινωνία πολιτών, φύλο και 
σεξουαλικότητα, τέχνες, λαϊκός και οπτικός πολιτισμός, γλώσσα και δημόσιος λόγος, 
τεχνολογία και ψηφιακός πολιτισμός, πολιτικές της υγείας/ασθένειας και της αναπηρίας, 
κοινωνικά κινήματα και δικαιώματα. 

5. Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών. Οργανώνει το διετές ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία» και συμμετέχει στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική». 
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2. Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διαμορφώνεται δυναμικά 
και συνδυαστικά με άξονα στρατηγικούς στόχους και κεντρικές επιδιώξεις οι οποίες 
βρίσκονται σε αντιστοιχία και εναρμόνιση με τις ομόλογες πρακτικές από πλευράς του 
Ιδρύματος. Η φροντίδα για την παροχή άρτιας και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες, η ανάπτυξη της ανθρωπολογικής έρευνας και γνώσης, η 
καλλιέργεια της κατανόησης της κοινωνίας και του πολιτισμού με εφόδια τη συγκριτική, 
διεπιστημονική μέθοδο και την κριτική, ανοικτή προσέγγιση συστήνουν τη στρατηγική 
ανάπτυξης και προοπτικής του Τμήματος, και παράλληλα τους όρους αξιολόγησης του 
παρεχόμενου έργου και υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα.  

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας υπηρετείται 
ειδικότερα μέσα από τη διαρκή επιδίωξη των ακόλουθων, συμπληρωματικών σκοπών: 

1. Τη διαμόρφωση και τη συστηματική παρακολούθηση στην πράξη ενός 
ουσιαστικού, σύγχρονου, ανταγωνιστικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ στο 
εξής) με επίκεντρο το πολυπρισματικό πεδίο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, προγράμματος 
το οποίο σε βάθος τετραετίας εφοδιάζει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με επιστημονική 
πληρότητα και συνέπεια στο οικείο γνωστικό αντικείμενο, προσφέροντας όμως παράλληλα 
και μια σφαιρική γνώση του ευρύτερου χώρου των κοινωνικών επιστημών. Μέσα από το 
ΠΠΣ, διασφαλίζεται επιπλέον η ομαλή μετάβαση σπουδών στα διάφορα στάδια, καθώς και 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα- μέσα από ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις- και 
η ενίσχυση της αυτονομίας των φοιτητών και φοιτητριών. 

2. Την τακτή ανανέωση, βελτίωση, συμπλήρωση και ανάπτυξη του ΠΠΣ με γνώμονα 
τις σύγχρονες, καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και την πολυεπίπεδη διδακτική μάθηση, 
και με βάση τις ετήσιες θεσμοθετημένες διαδικασίες (ΟΜΕΑ, Επιτροπή Προγράμματος), την 
αποτίμηση του ΠΠΣ στην πράξη, τις αξιολογήσεις των φοιτητών, τον διάλογο με άξονα τη 
διδακτική εμπειρία, τις σημαντικές συνεισφορές της έρευνας και της βιβλιογραφίας. 

3. Τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου διδακτικού /εκπαιδευτικού 
έργου, αφενός μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, εναλλακτικών και ελκυστικών 
μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητριών και 
φοιτητών, αφετέρου μέσα από τις διαφανείς, αξιοκρατικές διαδικασίες, επιλογής και 
εξέλιξης των διδασκόντων που διακρίνονται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για το 
ερευνητικό/επιστημονικό έργο τους. 

4. Τη συστηματική μέριμνα για τη διαμόρφωση ενός συνδυαστικού 
προσανατολισμού, εκπαιδευτικού, επιστημονικού, επαγγελματικού, προκειμένου οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας να μπορούν να 
απασχοληθούν στο μέλλον σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και να προσφέρουν με γνώμονα τις γενικές γνώσεις, την ανθρωπολογική ειδίκευση, την 
ευαισθησία, την επιστημονική και προσέγγιση τους έργο πολύτιμο σε τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η κρατική διοίκηση, οι δομές υγείας, ο πολιτισμός, ο τουρισμός κ.ά. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (που συνεχώς 
αναπτύσσεται και εντάσσει νέους φορείς συνεργασίας) επιτρέπει στις φοιτήτριες και στους 
φοιτητές να αξιοποιήσουν τις θεωρητικές και μεθοδολογικές τους γνώσεις και να 
αποκτήσουν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εργασιακή εμπειρία. 

5. Την εξασφάλιση στο ΠΠΣ της σύνδεσης της έρευνας με τη διδασκαλία, μέσα από 
την ένταξη και εφαρμογή, πολλαπλών πρόσφορων επιλογών για τις φοιτήτριες και τους 
φοιτητές του Τμήματος (π.χ. εκπόνηση εργασιών και πτυχιακής εργασίας, δυνατότητα 
συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, θερινά σχολεία, Πρακτική Άσκηση, μικρής 
κλίμακας επιτόπιες έρευνες, προγράμματα κινητικότητας, σεμιναριακά μαθήματα, 
μαθήματα στην αγγλική γλώσσα επιμορφωτικές διαλέξεις, δράσεις του ΕΑΕ, διοργάνωση 
ημερίδων/συνεδρίων). 
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6. Την ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του ΠΠΣ που 
ευνοείται από συνεχείς επαφές και αμοιβαίες ανταλλαγές των φοιτητριών και φοιτητών 
αλλά και (ιδίως) του διδακτικού προσωπικού εντός και εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας τις δια-
τμηματικές συνεργασίες, τις συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων τα 
προγράμματα κινητικότητας, τα διεθνή συνεδρία, τις δικτυώσεις, τις διεθνείς διασυνδέσεις. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΠΠΣ, προϋποθέτει τη στενή και γόνιμη 
συνεργασία του διδακτικού/ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού σε επίπεδο μονάδας 
και σε επίπεδο Ιδρύματος προς την εκπλήρωση του ίδιου μείζονος στόχου: της προσφοράς 
στις φοιτήτριες και στους φοιτητές ενός στέρεου, λειτουργικού, ανοιχτού στα νέα 
ερεθίσματά και τις επιστημονικές προκλήσεις προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ενός 
προγράμματος που επιδιώκει , μέσα από την αποτίμηση την αξιολόγηση, τη σύγκριση , τη 
βελτίωση να ανταποκριθεί με συνέπεια στις ακαδημαϊκές/επιστημονικές απαιτήσεις και 
προοπτικές ενός σύγχρονου Τμήματος με αμιγώς ανθρωπολογικές σπουδές, εφάμιλλου σε 
εύρος και ποιότητα όπως κατέδειξε η Εξωτερική Αξιολόγηση του 2013 με αντίστοιχα 
Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

 

3. Επιστημολογικές Κατευθύνσεις και Ταυτότητα του Τμήματος 

1. Η επιστημολογική κατεύθυνση του Τμήματος προάγει τη διαπολιτισμική και 
συγκριτική προσέγγιση με τις ερευνητικές μεθόδους και τα αναλυτικά εργαλεία που η 
Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία έχει διαμορφώσει σε συνομιλία με τις υπόλοιπες 
κοινωνικές επιστήμες.  

2. Το Τμήμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διατμηματική και διεπιστημονική 
έρευνα, καθώς ο προβληματισμός και οι μέθοδοι της Κοινωνικής και Πολιτισμικής 
Ανθρωπολογίας το φέρνουν σε στενή επαφή με άλλες επιστήμες και γνωστικά αντικείμενα, 
που διδάσκονται και καλλιεργούνται είτε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είτε σε άλλα ΑΕΙ της 
χώρας και της αλλοδαπής.  

3. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ενθαρρύνει την κινητικότητα φοιτητών/τριών 
και διδασκόντων/ουσών στο πλαίσιο των συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού 
εντός και εκτός Ευρώπης. Το Τμήμα ενθαρρύνει και τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στην 
ίδρυση και τη λειτουργία διεθνών επιστημονικών οργανισμών, εταιρειών κλπ. 

 

4. Μαθησιακά Αποτελέσματα των Σπουδών στο Τμήμα 

Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν όλες 
εκείνες τις θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν 
ικανούς:  

α) να καταγράφουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν ζητήματα πολιτισμικής 
συγκρότησης και κοινωνικής οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών 

β) να χρησιμοποιούν μια ποικιλία ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων κοινωνικής 
έρευνας για την εξέταση των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων στην ολότητά τους 
και στις ποικίλες αλληλεπιδράσεις τους, με τρόπο που συνδυάζει την εθνογραφική 
εμβάθυνση στο ειδικό με τη συγκριτική αναγωγή στο γενικό 

γ) να κατανοούν και να αναλύουν τους διαφορετικούς ανά τον κόσμο τρόπους ζωής, 
σκέψης και συμπεριφοράς, την ποικιλομορφία των θεσμών, των συνηθειών και των 
κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων, καθώς και φαινόμενα κοινωνικής διάκρισης και 
αποκλεισμού 

δ) να εμβαθύνουν σε θέματα πολιτισμικής «ετερότητας» και «ταυτότητας» και να 
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συμβάλλουν στη διεύρυνση των ορίων της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ατόμων, λαών ή 
κρατών λειτουργώντας συμφιλιωτικά με τις όψεις της διαφορετικότητας και προωθώντας 
έτσι τη διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία και  

ε) να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να εποπτεύουν επιστημονικές έρευνες, να 
καταλαμβάνουν θέσεις διοίκησης και χάραξης πολιτικής, να σχεδιάζουν και να 
διαχειρίζονται προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, να 
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού 
χαρακτήρα και να παρέχουν υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και επικοινωνίας. 

 

5. Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων 

1. Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 228 τ. πρώτο, άρθρο 2/ 6.11.1995), έχουν τη δυνατότητα να 
απασχοληθούν σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
οπουδήποτε απαιτείται η ανάλυση ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν στο πλαίσιο της 
σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. 

2. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προετοιμάζει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες με δεξιότητες και επιστημονικά/ερευνητικά εφόδια που τεκμηριώνουν τη 
συστηματική και συγκριτική εθνογραφική ανάλυση, την τεκμηριωμένη επιστημολογικά και 
κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση και κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών και 
πολιτικών φαινομένων, την καινοτόμα σκέψη και οπτική, την εξοικείωση με τις νέες 
τεχνολογίες και τον ψηφιακό πολιτισμό. Επομένως, ο/η Κοινωνικός/η Ανθρωπολόγος μπορεί 
να αναπτύξει την επαγγελματική του/της δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα, των Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
παρεμβαίνοντας είτε άμεσα με σκευή την επιστημονική εξειδίκευση σε χώρους όπως η 
εκπαίδευση, τα ερευνητικά κέντρα, τα εθνογραφικά μουσεία και σε  ποικίλους εργασιακούς 
χώρους, είτε έμμεσα, ως σύμβουλος σε εθνικούς/περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, όπως  
Υπουργεία, Τοπική/Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Υγεία και Κοινωνική 
Ασφάλιση, η τεχνολογία και ο ψηφιακός πολιτισμός ευρύτερα. 

 

Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων του Τμήματος 

Μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων: 

Καθ. Λ. Οικονόμου, Επίκ. Καθ. Α. Αγγελίδου, Επικ. Καθ. Δ. Κόφτη, Επικ. Καθ. Κ. Ροζάκου 

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων του Τμήματος έχει ως αντικείμενο την προαγωγή 
των επαγγελματικών προοπτικών και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των αποφοίτων του Τμήματος, την καταγραφή των φορέων στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα όπου απασχολούνται απόφοιτοι/ες του Τμήματος και των συνθηκών εργασίας τους, 
καθώς και την προβολή της συμβολής της επιστήμης της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σε 
διάφορα πεδία και χώρους απασχόλησης. Επιπλέον, η Επιτροπή γνωστοποιεί στο Τμήμα 
περιπτώσεις όπου ο κλάδος της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας πλήττεται επαγγελματικά και 
λαμβάνει πρωτοβουλίες δημόσιας παρέμβασης και τοποθέτησης επί επαγγελματικών 
θεμάτων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή αναπτύσσει συνεργασίες με 
συλλογικά όργανα κοινωνικών ανθρωπολόγων (όπως υπήρξε η Εταιρεία Αποφοίτων 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, ΕΑΚΑΠΠ, λειτ. 2010-2021 καθώς και ο 
νεοσύστατος Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας, ΣΚΑΕ, έτος ίδρυσης 2020), 
άλλα πανεπιστημιακά τμήματα καθώς και με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
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Β. ΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

1. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

1. Η Σύγκλητος καθορίζει το ακαδημαϊκό ημερολογιακό έτος και τις ακριβείς 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων.  

2. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα 
(χειμερινό και εαρινό).  

3. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται εγκαίρως στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

2. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

1. Οι σπουδές στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαρκούν οκτώ 
(8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκαπέντε (15) έως δεκαέξι (16) 
εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία και 
δύο έως τρεις (2-3) εβδομάδες για εξετάσεις. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου διδάσκονται σε 
εβδομαδιαία βάση.   

2. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας περιλαμβάνει 
είκοσι (20) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) τα οποία κατανέμονται ισομερώς στα δύο πρώτα 
έτη σπουδών και είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα επιλογής (ΕΠ), τα οποία κατανέμονται 
ισομερώς στο τρίτο και τέταρτο έτος. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές να έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα και να έχουν συγκεντρώσει 
διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

3. Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει ως ακολούθως: 

Α΄ έτος                                                                                60 ECTS 

       ΧΕΙΜ     5 ΥΠ 

       ΕΑΡ      5 ΥΠ 

Β΄ έτος                                                                                60 ECTS 

       ΧΕΙΜ    5 ΥΠ 

       ΕΑΡ     5 ΥΠ 

Γ΄ έτος                                                                                 60 ECTS 

       ΧΕΙΜ     6 ΕΠ 

       ΕΑΡ     6 ΕΠ 

Δ΄ έτος                                                                                 60 ECTS 

       ΧΕΙΜ     6 ΕΠ 

       ΕΑΡ     6 ΕΠ 

 

3. Δηλώσεις Μαθημάτων  

1. Κάθε νέα/ος φοιτήτρια/τής εγγράφεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
δηλώνει τα προβλεπόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατά το συγκεκριμένο 
εξάμηνο. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται έγκαιρα, ανακοινώνονται από τη 
Γραμματεία και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σχετικές πληροφορίες και η 
ακριβής διαδικασία εγγραφών και δηλώσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
με ευθύνη της Γραμματείας, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.   

2. Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από τον/τη φοιτητή/τρια 
αυτοπροσώπως και αποτελεί προϋπόθεση για την ακώλυτη παρακολούθηση, απόκτηση 
δωρεάν συγγραμμάτων και συμμετοχή της/του στις εξετάσεις και γενικά για την συμμετοχή 
στο ΠΠΣ και στην ακαδημαϊκή ζωή στο Τμήμα.   
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3. Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να εξεταστούν μόνο σε μαθήματα που έχουν 
δηλώσει εμπρόθεσμα και έγκυρα κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Εξαίρεση προβλέπεται 
μόνο εφόσον πρόκειται: 

α) για τελειόφοιτους/ες που για εξαιρετικούς λόγους δεν δήλωσαν το μάθημα και τους 
απομένουν έως δύο (2) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, περιλαμβανομένου αυτού για 
το οποίο κάνουν αίτηση  

β) εάν πρόκειται για προαπαιτούμενα μαθήματα που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς αλλά 
δεν έχουν δηλωθεί.  

Επομένως όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί/ες στις 
εξετάσεις του εξαμήνου και στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 46 παρ.1 του Ε.Κ. του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 

4. Κατηγορίες Μαθημάτων 

Γενικά 

1. Η χρονική διάρκεια κάθε μαθήματος εκτείνεται σε ένα εξάμηνο. Κάθε μάθημα έχει 
έναν εξαψήφιο κωδικό αριθμό που αποτελεί την ταυτότητά του και το βασικό στοιχείο 
αναφοράς του. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατατάσσονται σε α) Υποχρεωτικά (ΥΠ)· β) 
Επιλεγόμενα. Τα Επιλεγόμενα διακρίνονται σε Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ), σε Μαθήματα 
εκτός Τμήματος (ΜΕΤ) και σε Σεμινάρια (ΣΕ). Επιπλέον προσφέρονται Φροντιστηριακά 
Σεμινάρια Στήριξης (ΦΣ) χωρίς να λαμβάνουν ECTS. 

2. Μαθήματα που η επιτυχής ολοκλήρωσή τους αποτελεί προϋπόθεση για την 
επιλογή άλλων μαθημάτων ορίζονται ως Προαπαιτούμενα Μαθήματα.  

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠ) 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠ) είναι τα μαθήματα που συνθέτουν τη βάση του πτυχίου του 
Τμήματος και τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για τη διαμόρφωση της παιδείας των 
εκπαιδευομένων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα συγκροτούν τη 
βάση επί της οποίας οι φοιτητές/ριες θα στηριχθούν για να αναπτύξουν τα ειδικότερα 
ενδιαφέροντα τους, κατά τη διάρκεια των δύο επομένων ετών των σπουδών τους. Τα ΥΠ 
μαθήματα διδάσκονται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και είναι κοινά για όλους τους/τις 
φοιτητές/τριες του Τμήματος. 

 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα (ΠΡ) 

Για τους/τις φοιτητές/τριες εισαγωγής στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 και 
μετά, προβλέπονται τέσσερα Προαπαιτούμενα Μαθήματα στο πρώτο έτος, ώστε να 
μπορέσουν να δηλώσουν τα Μαθήματα Επιλογής (ΕE) του Γ΄ και Δ΄ Έτους.  

 

Τα μαθήματα αυτά είναι: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

520003  Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (Προαπαιτούμενο – Α΄ ΕΤΟΣ) 

520089  Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία (Προαπαιτούμενο – Α΄ ΕΤΟΣ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

520011 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία II  (Προαπαιτούμενο – Α΄ ΕΤΟΣ) 

520028 Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης (Προαπαιτούμενο – Α΄ ΕΤΟΣ) 
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Φροντιστηριακά Μαθήματα (ΦΜ) 

Στο πλαίσιο των ΥΠ μπορούν να διεξάγονται και Φροντιστηριακά Μαθήματα (ΦΜ) 
ενισχυτικής διδασκαλίας με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των φοιτητών, την 
στοχευμένη κατανόηση επιμέρους θεμάτων και την ενίσχυση της εποικοδομητικής 
εμπέδωσης της παρεχόμενης γνώσης.  

α) Διδάσκονται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του 
Τμήματος και σχεδιάζονται υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ που έχουν την ευθύνη των 
μαθημάτων στα οποία υπάγονται τα ΦΜ 

β) Περιλαμβάνουν πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις (λ.χ. ασκήσεις ανάγνωσης 
πρωτότυπων κειμένων που περιλαμβάνονται στη διδακτική ύλη του μαθήματος, 
ανακεφαλαιωτικές/επαναληπτικές προόδους, ασκήσεις στην εκπόνηση πανεπιστημιακής 
εργασίας, προβολές και ελεύθερες συζητήσεις ταινιών τεκμηρίωσης και κινηματογραφικών 
ταινιών στο πλαίσιο του οικείου γνωστικού αντικειμένου) 

γ) Δεν βαθμολογούνται αυτοτελώς, δεν λαμβάνουν ECTS και η παρακολούθησή τους 
είναι προαιρετική. 

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα 

Τα Επιλεγόμενα Μαθήματα είναι μαθήματα εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και επιπρόσθετων 
γνώσεων. Αντιστοιχούν στα δύο τελευταία έτη σπουδών (από πέμπτο μέχρι και όγδοο 
εξάμηνο) και περιλαμβάνουν:  

 

Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ)  

Τα Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων του Τμήματος. Οι φοιτητές επίσης μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν 
Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) που αντιστοιχεί σε δύο Μαθήματα Επιλογής. 

 

Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ)  

α) Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν έξι (6) μαθήματα εκτός Τμήματος (ΜΕΤ) και μέχρι δυο (2) ανά 
εξάμηνο, μετά το πέρας του δεύτερου έτους σπουδών και εφόσον έχουν περάσει δώδεκα 
(12) Υποχρεωτικά Μαθήματα. 

β) Επανάληψη των ιδίων Μαθημάτων ΜΕΤ δεν επιτρέπεται. Τα ΜΕΤ 
συνυπολογίζονται στον συνολικό αριθμό των Μαθημάτων Επιλογής που οι φοιτητές/ριες 
δικαιούνται να επιλέξουν στο εξάμηνο. 

γ) Στην επιλογή των μαθημάτων ΜΕΤ οι φοιτητές/τριες εγγεγραμμένοι/ες από το 
ακαδ. έτος 2018-19 και μετά, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι για τη λήψη 
πτυχίου πρέπει να συγκεντρώσουν κατ’ελάχιστο 44 μαθήματα (20 υποχρεωτικά και 
τουλάχιστον 24 επιλογής) και 240 ECTS. 

 

Σεμινάρια 

1. Ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα προσφέρονται σεμινάρια από τα 
μέλη ΔΕΠ. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές/τριες με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. 
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκ μέρους των φοιτητών χρησιμοποίηση των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων που απόκτησαν για την πολυεπίπεδη και πολύπλευρη διερεύνηση και 
ανάλυση επιμέρους προβλημάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.  

2.  Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα επιλογής δύο (2) Σεμιναρίων ανά εξάμηνο, 
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μετά το πέρας του Β΄ έτους και αφού έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) Υποχρεωτικά 
Μαθήματα, από τα οποία οπωσδήποτε στα τέσσερα (4) Προαπαιτούμενα. Ο συνολικός 
αριθμός των φοιτητών/ριων που συμμετέχουν στο Σεμινάριο δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15). Αν η προσέλευση των φοιτητών/ριών ξεπερνά τον 
ενδεδειγμένο αριθμό συμμετοχής στο σεμινάριο, θα γίνεται επιλογή στο πρώτο μάθημα 
από την/τον διδάσκουσα/διδάσκοντα, με βάση την αναλυτική βαθμολογία και τον μέσο 
όρο.  

3. Η παρακολούθηση και η ενεργή συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι υποχρεωτική, 
τεκμηριώνεται μέσω εβδομαδιαίου παρουσιολογίου, το οποίο κατατίθεται στη Γραμματεία. 
Δεν επιτρέπονται πάνω από δύο συνολικά απουσίες από το Σεμινάριο, δικαιολογημένες ή 
όχι.  

4. Φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε σεμινάριο ως ακροατές μετά 
από άδεια του/της διδάσκοντα/ουσας. 

5. Η συνολική διάρκεια κάθε Σεμιναρίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ώρες 
το εξάμηνο, ούτε μεγαλύτερη από 45 ώρες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές να μην δηλώνουν τα σεμινάρια αν δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν επιλεγεί από την/τον διδάσκουσα/διδάσκοντα. 

 

Ξενόγλωσσα Μαθήματα 

Κάθε εξάμηνο έως δύο (2) από τα Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) μπορεί να διδάσκονται στην 
αγγλική γλώσσα. Απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος που επιθυμούν να 
βελτιώσουν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και στους/τις 
εισερχόμενους/ες φοιτητές/ριες με το πρόγραμμα ERASMUS+. Με αυτά ενθαρρύνεται η 
συνεργασία μεταξύ ελληνόφωνων και μη ελληνόφωνων φοιτητών/τριών. Οι εργασίες και 
εξετάσεις είναι κοινές, ωστόσο οι πρώτοι/ες μπορούν να εξεταστούν στα ελληνικά αν το 
επιθυμούν. Φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στα αγγλικά 
θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα συγκεκριμένα μαθήματα στο επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος, όταν θα διδαχθούν στα ελληνικά.  

Φροντιστηριακά Σεμινάρια 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο-
Νοέμβριο, Φεβρουάριο-Μάρτιο και Απρίλιο-Μάιο) προσφέρονται Φροντιστηριακά 
Σεμινάρια (ΦΣ). Τα ΦΣ έχουν διάρκεια 5 συναντήσεων και απευθύνονται στους/στις 
φοιτητές/τριες του 2ου έτους (μοιρασμένους/ες σε μικρές ομάδες). Αντικείμενο των ΦΜ 
είναι η συγγραφή επιστημονικής εργασίας και η συγκρότηση βιβλιογραφίας.  

Τα φροντιστηριακά σεμινάρια δεν βαθμολογούνται αυτοτελώς και δεν λαμβάνουν 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

Ξένη Γλώσσα  

1. Κατά τα πρώτα έξι εξάμηνα της φοίτησής τους, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν μία από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), 
εφόσον δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τίτλο σπουδών που να βεβαιώνει την κατοχή 
μίας από τις γλώσσες αυτές σε επίπεδο που να επιτρέπει τη χορήγηση ισοτιμίας ή 
επάρκειας από την Υπηρεσία Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

2. Η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
λήψη του πτυχίου. Η ξένη γλώσσα αναγράφεται στο πτυχίο, αλλά δεν περιλαμβάνεται στο 
Πρόγραμμα Σπουδών και ο βαθμός δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου. Η προσκόμιση 
τίτλου σπουδών για αναγνώριση, καθώς και η επιλογή ξένης γλώσσας και η δήλωση 
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μαθημάτων γίνεται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου. 

3. Οι φοιτητές που εισήχθησαν πριν το ακαδ. έτος 2019-2020 και κατέχουν 
αναγνωρισμένο τίτλο Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, 
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ισοτιμία και να πάρουν απαλλαγή από την υποχρέωση 
παρακολούθησης μαθημάτων και εξέτασης στην ξένη γλώσσα. Από το ακαδ. έτος 2019-
2020, οι εισαχθέντες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρακολουθήσουν μαθήματα 
ξένης γλώσσας, μόνο εφόσον κατέχουν τίτλο γνώσης επιπέδου C1. Η αναγνώριση 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση τίτλου ξένης γλώσσας επικυρωμένου από δικηγόρο, ή 
βεβαίωση γνησιότητας από τον φορέα που έχει εκδώσει τον τίτλο. Εάν δεν είναι κάτοχοι 
πτυχίου επιπέδου C1 και έχουν πτυχίο επιπέδου Β2 (Lower) θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο επιτυχώς μαθήματα του 5ου και 6ου εξαμήνου. 

 

5. Συγγράμματα, e-class, Οδηγός μαθήματος 

1. Όλες/οι οι προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ητές δικαιούνται να επιλέγουν και να 
προμηθεύονται δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό 
των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του 
πτυχίου και σε κάθε περίπτωση ένα (1) σύγγραμμα ανά μάθημα, μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή 
ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης. 
Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ (https://eudoxus.gr/) του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία δηλώσεων των συγγραμμάτων 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ανακοινώνεται από την υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ. 

2. Για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι 
απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
πλατφόρμες του Παντείου. Τον λογαριασμό αυτόν τον παραλαμβάνει κάθε φοιτήτρια/τής 
κατά την εγγραφή της/του στο πρώτο έτος σπουδών. Σχετικές πληροφορίες αναφέρονται 
στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος και του Παντείου Πανεπιστημίου. 

3. Οι πανεπιστημιακές σημειώσεις των διδασκόντων/ουσών αναρτώνται στην 
παντειακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟ και στο e-class, μαζί με κάθε είδους 
επιβοηθητικό για τους φοιτητές υλικό, σύμφωνα με τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας. 

4. Για κάθε μάθημα, η/ο διδάσκουσα/ων αναρτά Οδηγό Μαθήματος στο e-class, με 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διδακτικές ενότητες του μαθήματος ανά διδακτική 
εβδομάδα, σχεδιαγράμματα για την ύλη κάθε εβδομαδιαίας διάλεξης, βιβλιογραφία 
ελληνική και ενδεχομένως βασική αλλοδαπή και κάθε άλλη πληροφορία που υποβοηθά 
την/τον φοιτήτρια/τή στην προετοιμασία και την παρακολούθηση του μαθήματος. 

 

6. Εργασίες Μαθήματος  

Γενικά 

1. Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να εκπονήσουν και να 
υποβάλουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους εργασίες μαθήματος. Σκοπός των 
εργασιών είναι να δώσουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να ασκηθούν 
στη μελέτη ενός θέματος που τους ενδιαφέρει, να μάθουν και να εξοικειωθούν με τον 
τρόπο ακαδημαϊκής γραφής και τη μεθοδολογία προσέγγισης, συγγραφής και παρουσίασης 
ενός επιστημονικού κειμένου.  

2. Οι εργασίες μαθήματος αποτελούν μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος στο 
πλαίσιο του οποίου εκπονούνται. Είναι πάντοτε προαιρετικές, εφόσον πρόκειται για 
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διδασκόμενο μάθημα. Είναι υποχρεωτικές εφόσον πρόκειται για Σεμινάριο.  

Αξιολόγηση Εργασιών 

1. Κάθε γραπτή εργασία που παραδίδεται, βαθμολογείται με βάση ουσιαστικά και 
τυπικά κριτήρια. Σε ότι αφορά τα τυπικά κριτήρια αυτά αφορούν την  έκταση, τον τρόπο 
παράθεσης αναφορών, τη δομή και τη συνεκτικότητα ανάμεσα στο ζητούμενο και τα 
συμπεράσματα.  

2. Τα ουσιαστικά κριτήρια αφορούν το εύρος της επισκόπησης των πηγών, την ορθή 
μεθοδολογία, την ορθολογική και διεξοδική ανάπτυξη του θέματος, την παράθεση και 
συγκριτική ανάλυση διαφορετικών προσεγγίσεων και άλλα ζητήματα ουσίας που τίθενται 
από τον επιβλέποντα καθηγητή.  

3. Κάθε εργασία που κατατίθεται οφείλει να ακολουθεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία 
ενάντια σε κάθε μορφή λογοκλοπής.  

4. Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό έλεγχο λογοκλοπής από την/τον 
διδάσκουσα/οντα.   

 

7. Πτυχιακή Εργασία 

1. Περιγραφή της πτυχιακής εργασίας (ΠΕ) 

1. Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι μια πρωτότυπη εργασία έκτασης 10.000-12.000 
λέξεων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, που εκπονείται σε καθορισμένο γνωστικό 
αντικείμενο που επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια και αποτελεί προϊόν πρωτογενούς ή και 
δευτερογενούς έρευνας. Σκοπός της είναι η εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία και η 
εμβάθυνση στη θεωρία του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εκπονείται.  

2. Η ΠΕ είναι προαιρετική, το θέμα της εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του 
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που καλύπτονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η 
Πτυχιακή Εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΠΕ 
προτείνεται από τον/την φοιτητή/τρια σε συνεννόηση με ένα από τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος που εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία εγκρίνει την εκπόνησή της. 
Η ΠΕ εμφανίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Μάθημα Επιλογής (ΕΠ) και δηλώνεται 
ηλεκτρονικά στο Εαρινό Εξάμηνο, όπως όλα τα μαθήματα. Αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα 
επιλογής, δηλαδή ισοδυναμεί με 10 πιστωτικές μονάδες. 

3. Η εκπόνησή της διαρκεί δύο (2) εξάμηνα. Στο πρώτο καταρτίζεται το σχέδιο της 
εργασίας, γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις, 
συγγράφεται το θεωρητικό μέρος και σχεδιάζεται η έρευνα ή η περαιτέρω συλλογή 
δεδομένων. Στο δεύτερο συλλέγονται τα ερευνητικά δεδομένα ή άλλα τεκμήρια, 
συστηματοποιούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανάλυση και εξάγονται 
συμπεράσματα. Τέλος, συγγράφονται τα αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους της 
εργασίας και συσχετίζονται με το θεωρητικό. 

2. Προϋποθέσεις για την εκπόνηση ΠΕ 

ΠΕ μπορούν να εκπονήσουν φοιτητές/τριες που  
α) βρίσκονται στο 7ο τουλάχιστον εξάμηνο των σπουδών τους 
β) έχουν μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας 7,5 
γ) εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως την 31η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους 

κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση σε 22 τουλάχιστον μαθήματα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 
σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.   
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δ) Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στις 31 Οκτωβρίου σε 22 τουλάχιστον μαθήματα, στα 
οποία υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα για την εκπόνηση πτυχιακής 
εργασίας τα οποία είναι τα κατωτέρω: 

 
1. Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία Κ.Μ. 520059 
2. Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κ.Μ. 520060 
3. Πληροφοριακή Παιδεία: Μεθοδολογία Αναζήτησης, Αξιολόγησης και Χρήσης 

Πηγών. Κ.Μ. 520195* 
 
* Ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες με αρχική εγγραφή από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 
και έπειτα. 

3. Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ 

1. Ο/Η φοιτητής/τρια που ενδιαφέρεται να εκπονήσει ΠΕ πρέπει να έρθει σε 
συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση στη 

Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 7 Νοεμβρίου, στην οποία θα αναφέρει τον/την 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα και το προτεινόμενο θέμα και τίτλο της πτυχιακής 

εργασίας και ένα συνοπτικό σχέδιο έκτασης 400 έως 600 λέξεων, στο οποίο θα αναφέρεται 
τι επιδιώκει να ερευνήσει και πώς, καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο έως 10 σχετικών 
βιβλιογραφικών αναφορών.  

2. Η αίτηση εξετάζεται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος που ορίζει και 
τον/την επιβλέποντα/ουσα και καταρτίζει κατάλογο των ΠΕ, ο οποίος διαβιβάζεται στην 

υπηρεσία μηχανοργάνωσης.  

3. Οποιαδήποτε αλλαγή του θέματος ή του τίτλου απαιτεί αιτιολόγηση από μέρους 
του/της φοιτητή/τριας, σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας και ενημέρωση της 

Συνέλευσης.  

4. Σε περίπτωση σοβαρής δυσκολίας στη συνεργασία μεταξύ επιβλέποντα/ουσας και 
φοιτητή/τριας το θέμα παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος.  

5. Για την αλλαγή του/της επιβλέποντα/ουσας είτε λόγω αλλαγής θέματος είτε για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο απαιτείται έγκριση της Συνέλευσης.  

6. Ο/Η επιβλέπων/ουσα παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εκπόνησης της ΠΕ, 

παρεμβαίνει με οδηγίες, ορισμό χρονοδιαγραμμάτων, σχόλια και παρατηρήσεις και 

λαμβάνει την τελική μορφή της εργασίας.  

7. Η ΠΕ πρέπει να ακολουθεί τον Οδηγό του Παντείου Πανεπιστημίου «Οδηγίες για τη 

Συγγραφή Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών» που είναι 
ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

8. Ο/Η επιβλέπων/ουσα επιτρέπει στον/στην φοιτητή/τρια να προχωρήσει στην 
υποστήριξη της ΠΕ μόνον εφ’ όσον κρίνει ότι αυτή θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε 

(5). Διαφορετικά, την επιστρέφει για διορθώσεις και βελτιώσεις.  

9. Η διάρκεια εκπόνησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα η πτυχιακή δεν 

επαναλαμβάνεται.  

4. Ολοκλήρωση και υποστήριξη της ΠΕ 

1. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΕ και εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τρια λάβει από τον/την 
επιβλέποντα/ουσα την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του/της, καταθέτει ένα έντυπο κι 

ένα ηλεκτρονικό αντίτυπό της στη Γραμματεία, καθώς και αίτηση για την υποστήριξη.   

2. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει δύο βαθμολογητές, εκ των οποίων ο ένας/η μία 

είναι ο/η επιβλέπων/ουσα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και ένας/μια ακόμα Διδάσκων/ουσα 

από το Τμήμα ή εκτός Τμήματος.  
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3. Η υποστήριξη της ΠΕ πραγματοποιείται στη διάρκεια της αντίστοιχης εξεταστικής 

περιόδου. Ο/Η φοιτητής/τρια παρουσιάζει την εργασία του/της και απαντά στις ερωτήσεις 
των βαθμολογητών. Μετά το τέλος της υποστήριξης, οι δύο βαθμολογητές συσκέπτονται 
ιδιαιτέρως και βαθμολογούν την ΠΕ. Σε περίπτωση απόκλισης πάνω από τρεις (3) βαθμούς 

μεταξύ των δύο βαθμολογητών, την ΠΕ εξετάζει και τρίτος βαθμολογητής.  

4. Ο τίτλος και ο βαθμός της ΠΕ αναφέρονται ρητά στο αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου. 
Σε περίπτωση λογοκλοπής που επιβεβαιώνεται από τη Συνέλευση, η ΠΕ ακυρώνεται.  

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα/ουσας η 
παράδοση της ΠΕ μπορεί να παραταθεί μέχρι και (2) δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

 

8. Πρακτική Άσκηση 

Υπεύθυνη: Επίκ. Καθ. Σαλώμη Μπουκάλα  

1. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σε Δημόσιους Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα, 

ΝΠΙΔ, μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.ά. είναι 

θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, ως μάθημα επιλογής (προαιρετική) με πέντε (5) ECTS.  

2. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι οι φοιτητές/ριες να έρθουν σε άμεση επαφή 

με την εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που 
αποκτούν στο Πανεπιστήμιο με την παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα 
στις ίδιες τις υπηρεσίες και τις οικονομικές μονάδες, να αφομοιώσουν την επιστημονική 

γνώση μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης, να βρεθούν σε περιβάλλον 

που διευκολύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη μελλοντική τους ένταξη στην 

αγορά εργασίας, όπως επίσης και να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση που συνδέεται 
με τις σπουδές τους. 

3. Για την εφαρμογή της δράσης που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ και υλοποιείται μέσω του 

ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου, το Πάντειο διασυνδέεται με την προβλεπόμενη κεντρική 
διαδικτυακή υπηρεσία (ΑΤΛΑΣ), στην οποία είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι ιδιωτικοί και 

δημόσιοι φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

λειτουργεί το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ως ιδρυματικός συντονιστής μεταξύ των 
Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, του ΕΛΚΕ και των επιχειρήσεων και φορέων 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι διαθέσιμες στο Ίδρυμα θέσεις εξαρτώνται από το 
ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης και του χρόνου προκήρυξης της δράσης κατ’ έτος.   

4. Η επιλογή των φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2021-22 
θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να μετέχουν οι φοιτητές/τριες που 
έχουν ολοκληρώσει το Β΄ έτος σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα 
(12) υποχρεωτικά μαθήματα, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά στα τέσσερα 
προαπαιτούμενα του προγράμματος σπουδών. 

• Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις 
εντάσσονται σε πίνακα κατάταξης με βάση τον συνολικό αριθμό μαθημάτων στα 
οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς. 

• Στις περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες έχουν τον ίδιο αριθμό 
επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων, για την κατάταξή τους λαμβάνεται υπόψη ο 
μέσος όρος της βαθμολογίας τους. 
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9. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών 
μελών της καθώς και με εκείνα τρίτων χωρών. Επίσης, η προαγωγή της Ευρώπης των 
πολιτών, η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της άμεσης επαφής και των 
κοινών εκπαιδευτικών και άλλων ευκαιριών των νέων, καθώς και η ενεργοποίηση του 
συνολικού επιστημονικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη 
και την κοινωνική και πολιτική συνοχή της.  

 

Σπουδές (ERASMUS+ STUDIES)  

Υπεύθυνοι:  

Αναπλ. Καθ. Γ. Τσιμουρής (Χειμερινό Εξάμηνο) 
Επίκ. Καθ. Α. Αγγελίδου (Εαρινό Εξάμηνο) 
 
Οι προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες και διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες που 
μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ Studies διανύουν μια περίοδο των 
σπουδών τους σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε 
αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους. 

Το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ παρέχει οικονομική ενίσχυση στους/στις 
μετακινούμενους/νες φοιτητές/τριες, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διαπανεπιστημιακές συμφωνίες και τους κανονισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(ΙΚΥ). Οι συμμετέχοντες/χουσες φοιτητές/τριες απαλλάσσονται από την πληρωμή 
διδάκτρων, εξέταστρων και τελών χρήσης βιβλιοθήκης στο ίδρυμα υποδοχής. 

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας ERASMUS+ σύμφωνα με 
τους Κοινοτικούς κανονισμούς είναι: 

• Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ένωσης ή 
να τους έχει αναγνωρισθεί από ένα κράτος μέλος το καθεστώς του απάτριδος, του 
πρόσφυγα ή του μόνιμου κατοίκου. 

• Οι μετακινούμενοι/ες να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό η 
διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

Η οικονομική ενίσχυση ERASMUS+:  

Α) δεν προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που έχουν λάβει προηγούμενη ενίσχυση ERASMUS+ 
ή σε φοιτητές/τριες που ενισχύονται από άλλο κοινοτικό πρόγραμμα, 

Β)  δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής υποτροφίας, δανείου ή ενίσχυσης. 

Η επιλογή των μετακινούμενων φοιτητών/τριών γίνεται από το ίδρυμα προέλευσής τους (το 
ίδρυμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη 
τίτλου και στο οποίο θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν 
τον τίτλο σπουδών τους). Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών/τριών του στο πρόγραμμα ERASMUS+.  

 

Δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+: 

• Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους και έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα 

• Οι φοιτητές /τριες που  έχουν περάσει όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα 

• Οι φοιτητές/τριες που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας. 
 

Η παρακολούθηση προγράμματος σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής δεν μπορεί να είναι 
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μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 6 μήνες, χωρίς την άδεια της Συνέλευσης του 
Τμήματος. 

• Αναγνωρίζεται η φοίτηση του/ης εξερχόμενου/ης φοιτητή/τριας κατά την παραμονή 
του/της στο πανεπιστήμιο υποδοχής, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια παρακολουθήσει 
τα μαθήματα που έχει επιλέξει και παρουσιαστεί στις εξετάσεις. 

• Αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία ο/η εξερχόμενος/η φοιτητής/τρια έχει 
εξεταστεί επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής είτε α) ως μαθήματα αντίστοιχα του 
προγράμματος σπουδών του τμήματος, είτε β) ως Μαθήματα Εκτός Τμήματος 
(ΜΕΤ), είτε γ) ως μαθήματα επιλογής (ΜΕΤ ERASMUS), όταν δεν υπάρχει 
αντιστοιχία με κάποιο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. 

• Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα που ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη περάσει με επιτυχία 
στο ίδρυμα προέλευσης.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

- Oι φοιτητές/τριες του Τμήματος που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS μπορούν να 
παακολουθήσουν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα έως 8 ΜΕΤ (εκ των οποίων όχι 
περισσότερα από 6 ΜΕΤ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο).  

- Στην επιλογή των μαθημάτων ΜΕΤ ΕRASΜUS οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες 
εγγεγραμμένοι/ες από το ακαδ. έτος 2018-19 και μετά οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι 
για τη λήψη πτυχίου πρέπει να συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστο 44 μαθήματα (20 
υποχρεωτικά και τουλάχιστον 24 επιλογής) και 240 ECTS. 

- Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ καλούνται 
να μην δηλώσουν μαθήματα ΜΕΤ στη δήλωση μαθημάτων τους κατά το εξάμηνο απουσίας 
τους στο εξωτερικό.  
 

Για τους/τις φοιτητές/τριες AMεΑ προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα:  

https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/21-programmes/624-students-with-disabilities  

 

Διεθνής Κινητικότητα (ERASMUS+ INTERNATIONAL MOBILITY)  

Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθ. D. Riboli 

Οι προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες και διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες που 
μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ International Mobility διανύουν μια 
περίοδο των σπουδών τους σε ένα μη-ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα, σε αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους. 

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν και 
για το πρόγραμμα Erasmus+ Studies. 

 

Πρακτική Άσκηση (ERASMUS+ PLACEMENT) 

Υπεύθυνες:  

Επίκ. Καθ. Ουρ. Αστρινάκη (Χειμερινό Εξάμηνο) 
Επικ. Καθ. Ε. Αβραμοπούλου (Εαρινό Εξάμηνο) 

Το πρόγραμμα ERASMUS+ Placement αποτελεί δράση του ERASMUS+. Υποστηρίζει την 
κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή 
άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές/τριες – όχι πλήρη κάλυψη – διαφορετική 
για κάθε χώρα, όπως αυτή καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Εθνική Μονάδα 

https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/21-programmes/624-students-with-disabilities
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Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).  

Σκοπός του προγράμματος είναι: 

• Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών 

• Η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς 

• Η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  

 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι συμμετοχής με το Erasmus Studies με τη διαφορά ότι οι 
προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει το όγδοο εξάμηνο 
σπουδών τους για να μετακινηθούν. Οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να μετακινηθούν με 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο μετά την αποφοίτησή τους 
(και πάντως προτού καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας/λήψης πτυχίου). 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και 
μεγαλύτερη από 6 μήνες.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να βρουν φορέα της προτίμησής τους με δική τους 
πρωτοβουλία. Στην αναζήτηση τους μπορούν να βοηθηθούν από τoν πίνακα φορέων 
Πρακτικής Άσκησης που διαθέτει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος. 

Μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό 
χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον φορέα υποδοχής. Η πρακτική άσκηση Erasmus+ 
αναγράφεται στο πτυχίο αλλά δεν αναγνωρίζεται ως μάθημα για τη λήψη πτυχίου και δε 
βαθμολογείται. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+:  

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο: 
http://erasmus.panteion.gr   

 

10. Πιστωτικές Μονάδες και Λήψη Πτυχίου  

1. Κάθε Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΠ) αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS και κάθε Μάθημα 
Επιλογής (ΕΠ) αντιστοιχεί σε πέντε (5) ECTS.  

2. Για τη λήψη του πτυχίου της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας απαιτείται η συγκέντρωση 
240 ECTS και η προϋπόθεση γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής). 
Κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε 30 ECTS. 

3. Το Τμήμα χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement). 

 

Α) Μεταβατικοί φοιτητές/τριες 

I) Οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 θεωρούνται 
μεταβατικοί/ές φοιτητές/τριες. Για τους φοιτητές αυτούς τα ΥΠ και ΥΠ/ΚΑ του πρώην 
ενιαίου τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής να υπολογίζονται 
πλέον ως  υποχρεωτικά (ΥΠ). 

 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου θεωρείται η επιτυχής εξέταση στα 
παρακάτω ΥΠ: 

KM         ΤΙΤΛΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

520025         «Ανθρωπολογία  της  Σύγχρονης  Ελλάδας» 

520003         «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι» 

http://erasmus.panteion.gr/
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520028         «Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης» 

520059         «Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία»  

500060         «Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» 

 

• Για τη λήψη πτυχίου των  μεταβατικών φοιτητών/τριών απαιτείται η επιτυχής εξέταση  
τουλάχιστον πενήντα (50) μαθημάτων εκ των οποίων τουλάχιστον τα είκοσι (20) να 
είναι υποχρεωτικά και τριάντα (30) επιλογής. 

• Μαθήματα του ενιαίου τμήματος που υπάρχουν ως οφειλόμενα (αποτυχία στην 
εξέταση ή μη προσέλευση  στις  εξετάσεις)  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  στην 
περαιτέρω φοίτηση. 

 

II) Για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος οι οποίοι/ες έχουν αρχική εγγραφή έως το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 για τη λήψη πτυχίου απαιτείται: 

α. Η επιτυχής εξέταση πενήντα (50) μαθημάτων στα οποία περιλαμβάνονται: 

1. Είκοσι (20) Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠ) του Νέου Προγράμματος Σπουδών  

2. Τριάντα (30) Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) 

β. Η επάρκεια μίας (1) ξένης γλώσσας (Αγγλικής-Γαλλικής). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Φοιτητής/τρια που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της, και μετά την 
κατάθεση της σχετικής Βεβαίωσης Επάρκειας ή Ισοτιμίας που χορηγεί το Τμήμα Ξένων 
Γλωσσών του Πανεπιστημίου, και Δεύτερο Τίτλο γλωσσικής επάρκειας μιας άλλης από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• ΔΕΝ θα πιστώνεται με 5 ECTS για τη δεύτερη αυτή γλώσσα και 

• ΔΕΝ θα θεωρείται ως μάθημα επιλογής (ΕΠ) όπως ίσχυε έως το Ακαδημαϊκό Έτος 
2009-10. 

 

Β) Φοιτητές/τριες με αρχική εγγραφή από το 2010-11 και μετά 

Για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος οι οποίοι/ες έχουν αρχική εγγραφή από το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται: 

α. Η επιτυχής εξέταση σε 20 υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον 24 μαθήματα 
επιλογής (σύνολο μαθημάτων για λήψη πτυχίου 44.  

Όσον αφορά στην κατάργηση του υποχρεωτικού μαθήματος με κωδικό 520008 και στην 
μετατροπή του μαθήματος επιλογής με κωδικό 520195 σε υποχρεωτικό, ως προς τις 
προϋποθέσεις λήψεις πτυχίου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τα εξής: 

• Όσοι φοιτητές/τριες έως και το ακ. έτος 2016-2017, είχαν δηλώσει και εξεταστεί 
επιτυχώς στο μάθημα (τότε επιλογής) 520195, αλλά δεν είχαν  εξεταστεί επιτυχώς στο 
υποχρεωτικό μάθημα 520008, μπορούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι μετά από 
επιτυχή εξέταση σε  δεκαεννέα (19) υποχρεωτικά μαθήματα και συνολικά σε σαράντα 
τέσσερα (44) μαθήματα.  

• Όσοι φοιτητές/τριες έως και το ακ. έτος 2016-2017, δεν είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο 
τότε υποχρεωτικό μάθημα 520008 και δεν είχαν δηλώσει ή αν το δήλωσαν δεν είχαν 
εξεταστεί επιτυχώς στο τότε μάθημα επιλογής 520195, προκειμένου να 
ανακηρυχθούν πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 20 υποχρεωτικά 
μαθήματα και συνολικά σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα.  

β. Η επάρκεια μίας (1) ξένης γλώσσας (Αγγλικής-Γαλλικής). 
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Γ) Φοιτητές/τριες με αρχική εγγραφή από το 2018-19 και μετά 

Για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος οι οποίοι έχουν αρχική εγγραφή  από το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2018-19 για τη λήψη πτυχίου απαιτείται: 

α. Η επιτυχής εξέταση κατ’ ελάχιστο σε 44 μαθήματα (20 υποχρεωτικά και τουλάχιστον 24 
επιλογής) και 240 ECTS 

β. Η επάρκεια μίας (1) ξένης γλώσσας (Αγγλικής-Γαλλικής). 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΔΗΛΩΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

Α΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5  

Β΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5  

Γ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5 5 

Δ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5 5 

Ε΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 6 10 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 6 10 

Ζ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 9 16 

Η΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 9 16 

Θ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 
(ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ) 

10 30 

ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

 

 

11. Σύμβουλοι Σπουδών  

Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους φοιτητές/τριες, με έμφαση 
σε θέματα σπουδών και φοίτησης.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στους Συμβούλους 
Σπουδών σύμφωνα με την κατανομή που περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες.  

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

ΣΟΦΙΑ  ΒΙΔΑΛΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΑΑΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ          έως       ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΒΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ          έως       ΓΚΡΑΙΚΟΥ ΟΛΓΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Από   ΓΚΡΙΛΛΑ ΕΛΕΝΗ                 έως       ΖΑΡΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
ΓΙΑΛΟΥΡΗ  
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως       ΚΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ 
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΕΡΑΤΩ             έως       ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

DIANA RIBOLI  
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΚΟΝΟΜΑΗ ΕΡΜΙΟΝΑ       έως       ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ 
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Από   ΚΟΤΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       έως       ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από    ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ        έως       ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΜΠΕΝΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ        έως       ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ     

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   έως       ΠΙΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΦΤΗ 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΠΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ                    έως       ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ   

ΣΑΛΩΜΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ       έως     ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Από   ΤΡΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ          έως     ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΖΑΚΟΥ 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΧΑΒΑΡΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   έως     ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ       

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

ΣΟΦΙΑ  ΒΙΔΑΛΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΑΑΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ          έως       ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
Από   ΒΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ          έως       ΓΚΡΑΙΚΟΥ ΟΛΓΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΓΚΡΙΛΛΑ ΕΛΕΝΗ                 έως       ΖΑΡΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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12. Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας 

Διοικούσα Επιτροπή του Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας (2020-2023):  

Καθ. Α. Αθανασίου (Διευθύντρια) 

Αναπλ. Καθ. Γ. Τσιμουρής 

Επικ. Καθ. Ε. Αβραμοπούλου 

 

1. Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (ΕΑΕ) σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του 
(ΦΕΚ1305/Β’/13-04-2017) έχει ως σκοπό:  

α) Τον σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα της 
Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και γενικότερα σε αντικείμενα τα οποία 
ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα σπουδών και των ερευνητικών κατευθύνσεων του 
τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

β) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
ΓΙΑΛΟΥΡΗ  
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως       ΚΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ  
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΕΡΑΤΩ             έως       ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

DIANA RIBOLI  
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΚΟΝΟΜΑΗ ΕΡΜΙΟΝΑ       έως       ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Από   ΚΟΤΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       έως       ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από    ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ        έως       ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΜΠΕΝΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ        έως       ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ     

ΑΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   έως       ΠΙΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΦΤΗ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΠΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ                    έως       ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ   

ΣΑΛΩΜΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ       έως     ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Από   ΤΡΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ          έως     ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΖΑΚΟΥ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Από   ΧΑΒΑΡΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   έως     ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ       
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συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων 

γ) Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων 

δ) Την συνεργασία με άτομα και εκπαιδευτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα και την αλλοδαπή, όπως και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος 

ε) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τμήματος σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου, και 
μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και κύκλων μαθημάτων  

στ) Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών και άλλων επιστημόνων από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό 

ζ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα 
προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). 

2. Γενικότερα, το ΕΑΕ επιδιώκει να λειτουργήσει μεταξύ άλλων ως ένας χώρος 
διερεύνησης και καλλιέργειας της ανθρωπολογικής θεωρίας και πρακτικής, να ενισχύσει 
την ερευνητική λειτουργία του Τμήματος, να διευκολύνει την επέκταση της διεθνούς του 
δικτύωσης, να συμβάλει στο συνδυασμό έρευνας και διδασκαλίας και στην ερευνητική 
απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.    

3. Για περισσότερες πληροφορίες: https://eae.panteion.gr/    

 

https://eae.panteion.gr/
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 

Α΄ ΕΤΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

520003 
Εισαγωγή στην Κοινωνική 
Ανθρωπολογία I* 

Προαπαιτούμενο Δ. Κόφτη 

520025 
Ανθρωπολογία της 
Σύγχρονης Ελλάδας 

 Ουρ. Αστρινάκη 

520089 
Εισαγωγή στην Κοινωνική 
Θεωρία** 

Προαπαιτούμενο Αλ. Λαβράνου 

520155 
Ευρωπαϊκή Ιστορία 
Νεότερων Χρόνων*** 

 Ν. Μαρωνίτη 

520195 

Πληροφοριακή Παιδεία: 
Μεθοδολογία Αναζήτησης, 
Αξιολόγησης και Χρήσης 
Πηγών**** 

 Χ. Κανάκη 

 

 

Α΄ ΕΤΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

520011 
Εισαγωγή στην Κοινωνική 
Ανθρωπολογία IΙ* 

Προαπαιτούμενο Ε. Αβραμοπούλου  

520028 
Ιστορία της 
Ανθρωπολογικής Σκέψης** 

Προαπαιτούμενο Α. Σιμάτη 

520057 
Ανθρωπολογικές  Έρευνες 
στη Μεσόγειο*** 

 Κ. Ροζάκου 

520141 Οικονομία και Κοινωνία  Α. Αγγελίδου 

520142 
Κράτος και Κοινωνία στη 
Νεότερη Ελλάδα (19ος 
αιώνας) 

 Ν. Μαρωνίτη 
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Β΄ ΕΤΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

520031 
Ανθρωπολογικές Θεωρίες 
της Οικογένειας και της 
Συγγένειας 

Ε. Τουντασάκη 

520032 
Ανθρωπολογία της 
Θρησκείας και των 
Συμβολικών Συστημάτων 

Γ. Μακρής 

520046 Οικονομική Ανθρωπολογία Στ. Αμαριανάκης 

520047 Αστική Ανθρωπολογία Λ. Οικονόμου 

520084 
Ανθρωπολογικές 
Προσεγγίσεις της 
Μετανάστευσης 

Γ. Τσιμουρής  

 

 

Β΄ ΕΤΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

520049 Πολιτική Ανθρωπολογία Σ.-Ε. Μαλακάση 

520059 
Σύγχρονη Ανθρωπολογική 
Θεωρία 

Δ. Κόφτη 

520060 
Μεθοδολογία της 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

D. Riboli 

520110 
Εθνοπολιτισμικές διαφορές, 
Διαπολιτισμικότητα και 
Εκπαίδευση  

Π. Πετρίδης 

520182 
Ανθρωπολογικές Θεωρίες 
του Εθνικισμού και 
Εθνοτισμού 

Π. Καράμπαμπας 

Συμβασιούχος Διδάσκων με 
βάση το ΠΔ 407/1980 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΕΤΟΥΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

520040 
Ανθρωπολογία και Υλικός 
Πολιτισμός 

Στ. Αμαριανάκης 

520063 
Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης 
και του Σχολικού Χώρου 

Δεν θα διδαχθεί 

520064 
Ανθρωπολογία των Ισλαμικών 
Κοινωνιών 

Γ. Μακρής 

520083 Ανθρωπολογία και Λαογραφία Δεν θα διδαχθεί 

520103 Ανθρωπολογία της Υγείας Α. Σιμάτη 

520105 
Ανθρωπολογία των Σύγχρονων  
Δυτικών Κοινωνιών 

Λ. Οικονόμου 

520106 Ανθρωπολογία του Τουρισμού Γ. Τσιμουρής 

520109 
Ταυτότητα, Ετερότητα και 
Πολυπολιτισμικότητα 

Δεν θα διδαχθεί 

520129 Ανθρωπολογία του Φύλου Α. Σιμάτη 

520135 
Ανθρωπολογία της Ευρώπης και 
της Ε.Ε. 

Σ. Μπουκάλα 

520144 
Ανθρωπολογία της Βίας και των 
Συγκρούσεων 

Ουρ. Αστρινάκη 

520149 Ανθρωπολογία και Χώρος Δεν θα διδαχθεί 

520150 
Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις 
της Διασποράς 

Δεν θα διδαχθεί 

 

520152 
Ανθρωπολογία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των 
Κοινωνικών Κινημάτων 

Δεν θα διδαχθεί 

 

520158 Ελληνική Εθνογραφία Σ.-Ε. Μαλακάση 

520160 
Ανθρωπολογία Άλλων 
Κοινωνιών: Το Παράδειγμα των 
Βαλκανίων 

Σ.-Ε. Μαλακάση 

520172 
Ανθρωπολογία και 
Οριενταλισμός: Ζητήματα 
Αποικιοκρατίας 

Ε. Αβραμοπούλου 

520175 
Ανθρωπολογία του Οπτικού 
Πολιτισμού 

Δεν θα διδαχθεί 
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520177 
Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας  του 20ου Αιώνα 

Ν. Μαρωνίτη 

520183 Ανθρωπολογία και Τέχνη Ε. Γιαλούρη 

520184 Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση Δεν θα διδαχθεί 

520188 
Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων 
στην Ποσοτική Έρευνα 

Τρ. Λεμοντζόγλου 

520189 
Εφαρμογές Ποσοτικής Έρευνας 
με το Πρόγραμμα SPSS 
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Δεν θα διδαχθεί 

520193 Εθνοϊατρική D. Riboli 

520204 Ανθρωπολογία της Γλώσσας Σ. Μπουκάλα 

520209 
Κράτος Δίκαιο, Κοινωνία και 
Κοινωνικός Έλεγχος 

Σ. Βιδάλη 

520210 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Σ. Βιδάλη 

520220 
Ανθρωπολογικές και Ιστορικές 
Προσεγγίσεις της Εργασίας 

Δ. Κόφτη 

520221 

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις 
της Ανθρωπιστικής Δράσης  

(το μάθημα θα διδαχθεί στα 
αγγλικά) 

Κ. Ροζάκου 

520223 
Γλώσσα, Μνήμη και Ταυτότητα 
στην Ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία 

Χρ. Πετροπούλου 

520224 
Σύνορα, Μετακίνηση και 
Εξουσία 

Κ. Ροζάκου 

520231 
Εισαγωγή στη Πολιτική 
Φιλοσοφία 

Δεν θα διδαχθεί 

520134 
Ανθρωπολογία και Ψηφιακές 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Δεν θα διδαχθεί 

520135 
Ανθρωπολογία των 
Καταστροφών 

Δεν θα διδαχθεί 

520197 
Contemporary Issues in Social 
Anthropology 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520198 
Anthropology of Tourism 
(ERASMUS+)***** 

G. Tsimouris 

520199 
Anthropology of Islamic 
Societies (ERASMUS+) 

Δεν θα διδαχθεί 
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520200 
Anthropology and Popular 
Culture (ERASMUS+)***** 

L. Economou 

520207 
Identity, Alterity and 
Multiculturalism 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520216 
Anthropology and History 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520217 
Anthropology of Human Rights 
and Activism (ERASMUS+)***** 

Ε. Avramopoulou 

520218 
Economic Anthropology 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520226 
Anthropological Approaches to 
Work and Labour 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520227 
Doing Good? Anthropological 
Perspectives of Humanitarianism 
(ERASMUS+) 

K. Rozakou 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΕΤΟΥΣ 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

/ΟΥΣΕΣ 

520033 Ανθρωπολογία του Σώματος Ε. Αβραμοπούλου 

520051 

Εθνογραφίες μη Δυτικών 
Κοινωνιών  

(το μάθημα θα διδαχθεί στα 
αγγλικά) 

Γ. Μακρής 

520108 Ανθρωπολογία του Δικαίου Ουρ. Αστρινάκη 

520116 
Εισαγωγή στην Πολιτισμική 
Γεωγραφία 

Δεν θα διδαχθεί 

520138 Πολιτισμική Ανθρωπολογία Στ. Αμαριανάκης 

520139 
Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις 
του Λαϊκού Πολιτισμού 

Δεν θα διδαχθεί 

520143 
Εθνογραφία και Παραδείγματα 
Επιτόπιας Έρευνας (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Κ. Ροζάκου 

520145 

Διδακτική της  Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και των 
Κοινωνικών Επιστημών: 
Πειραματικές Μορφές 
Διδασκαλίας (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Δεν θα διδαχθεί 
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520147 
Ιστορία των  Βαλκανικών Λαών 
(19ος - πρώτες δεκαετίες 20ου) 

Ν. Μαρωνίτη 

520156 Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία Δεν θα διδαχθεί 

520162 Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία                        Ε. Γιαλούρη 

520163 
Ανθρωπολογία και Κριτική 
Ανάλυση Λόγου 

Σ. Μπουκάλα 

520168 
Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί 
στη Μετασοσιαλιστική Αν. 
Ευρώπη 

Α. Αγγελίδου 

520170 
Βιοτεχνολογίες, Φύση και 
Συγγένεια 

Ε. Τουντασάκη 

520174 
Ανθρωπολογία και 
Μουσειολογία 

Δεν θα διδαχθεί 

520181 
Εθνογραφία της Μέσης 
Ανατολής 

Γ. Μακρής 

520185 
Εθνογραφία της Ρωσίας και των 
Χωρών της Πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης 

Δεν θα διδαχθεί 

520186 
Πολιτικές της Μνήμης, του                            
Τραύματος και της Μαρτυρίας 
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Α. Αθανασίου 

520190 
Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων 
στην Ποσοτική Έρευνα 

Τρ. Λεμοντζόγλου 

520191 
Κοινωνική  Έρευνα  και 
Συνδυαστική Μεθοδολογία 

Τρ. Λεμοντζόγλου 

520192 
«Αυτόχθονες» Πολιτισμοί, 
Βιωσιμότητα και 
Παγκοσμιοποίηση 

Δεν θα διδαχθεί 

520194 Ψηφιακή Ανθρωπολογία Π. Πετρίδης 

520205 
Ανθρωπολογία των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και 
Κοινωνικής Δικτύωσης  

Σ. Μπουκάλα 

520211 
Ανθρωπολογία της Τροφής και 
του Ποτού 

Αικ. Μελισσινού 

520212 Ανθρωπολογία και Ιστορία Ουρ. Αστρινάκη  

520213 
Εθνογραφία και 
Κινηματογραφική Γραφή 

Δ. Κόφτη 

520214 Νέοι και Έγκλημα Σ. Βιδάλη  
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520215 Αντεγκληματική Πολιτική Σ. Βιδάλη 

520222 
Ανθρωπολογία των Νεανικών 
Πολιτισμών 

Ν. Κουτσούγερα 

520225 
Συγγραφή Επιστημονικών 
Εργασιών 

Χ. Κανάκη & Γ. Λειβανά 

520232 
Ζητήματα Επιστημολογίας των 
Κοινωνικών Επιστημών 

Δεν θα διδαχθεί 

520233 Κριτική Θεωρία Δεν θα διδαχθεί 

520417 
Ανθρωπολογία της Υγείας: 
Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις 
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Δεν θα διδαχθεί 

520424 

Πολυτροπικές αναζητήσεις και 
προοπτικές στην 
ανθρωπολογική έρευνα 
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Ε. Γιαλούρη 

520196 
Anthropological Research in 
Greece and the Mediterranean 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520201 
Anthropology and Archaeology 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520202 
History of the Balkan States 
(19th-20th century) 
(ERASMUS+)***** 

N. Maroniti 

 520203 
Ethnicity and Nationalism: 
Anthropological Perspectives 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520208 
Ethnography of non Western 
Societies (ERASMUS+) 

G. Makris 

520228 
Anthropology of Violence and 
Conflict (ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520229 
"Indigenous" Cultures, 
Sustainability and Globalization 
(ERASMUS+)***** 

Δεν θα διδαχθεί 

520230 
Anthropology and Critical 
Discourse Analysis 
(ERASMUS+)***** 

S. Boukala 

520236 
Digital Anthropology 
(ERASMUS+)***** 

P. Petridis 

520499 Πτυχιακή Εργασία  

520991 
Πρακτική Άσκηση Εαρινού 
Εξαμήνου 
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* Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο 
ομάδες (Αικ. Μελισσινού). 

** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο 
ομάδες (Ν. Κουτσούγερα). 

*** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο 
ομάδες (Χ. Πετροπούλου). 

**** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαία φροντιστηριακή άσκηση δύο 
ωρών σε δύο ομάδες (Γ. Λειβανά). 

***** Τα μαθήματα απευθύνονται μόνο σε φοιτητές/τριες Erasmus. 

 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο-
Νοέμβριο, Φεβρουάριο-Μάρτιο και Απρίλιο-Μάιο) προσφέρονται Φροντιστηριακά 
Σεμινάρια (ΦΣ). Τα ΦΣ έχουν διάρκεια πέντε συναντήσεων και απευθύνονται στους/στις 
φοιτητές/τριες του 2ου έτους (μοιρασμένους/ες σε μικρές ομάδες). Αντικείμενο των ΦΜ 
είναι η συγγραφή επιστημονικής εργασίας και η συγκρότηση βιβλιογραφίας.  



35 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Α΄ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠ) 

 

520003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι           ΥΠ ΠΡ 

 (Προαπαιτούμενο για τα μαθήματα ΕΠ Γ΄ & Δ΄ Έτους)  ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Δ. Κόφτη     

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  OXΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH201/    

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν αποκτήσει γνώσεις για τις βασικές έννοιες της κοινωνικής και πολιτισμικής 
ανθρωπολογίας. Επίσης, θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τα κύρια 
θεωρητικά ρεύματα της ανθρωπολογίας στον 20ο αιώνα.   

• Έχουν εξοικειωθεί με ερωτήματα και θεωρητικές συζητήσεις της ανθρωπολογίας.  Η 
διδασκαλία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα 
ανθρωπολογικά ερωτήματα και στην συγκριτική οπτική της ανθρωπολογικής 
ανάλυσης. Οι φοιτήτριες και φοιτητές εξασκούνται στο να θέτουν ερωτήματα.  

• Έχουν εξοικειωθεί με κύρια ερωτήματα και θεματικές βασικών υποκλάδων της 
ανθρωπολογίας (ανθρωπολογία της συγγένειας, πολιτική και οικονομική 
ανθρωπολογία, ανθρωπολογία της θρησκείας, ανθρωπολογία της υγείας κλπ).  

• Μπορούν να εντοπίζουν στο δημόσιο λόγο και σε καθημερινές πρακτικές ζητήματα 
τα οποία ερευνά η ανθρωπολογία, όπως ζητήματα βιολογικού ντετερμινισμού, 
οικονομικού ντετερμινισμού, εθνοκεντρισμού, διαδικασιών ταξινόμησης, εξουσίας 
και ανισότητας.   

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH201/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η κοινωνική ανθρωπολογία ασχολείται με τη μελέτη των πολιτισμικών φαινομένων και των 
τρόπων οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή σε βασικές 
αναζητήσεις της κοινωνικής ανθρωπολογίας σχετικά με ζητήματα πολιτικής, οικονομικής 
και θρησκευτικής οργάνωσης καθώς και με συζητήσεις ως προς τη σχέση ανάμεσα στη 
φύση και τον πολιτισμό.  Μέσα από τη συγκριτική μελέτη κοινωνικών και πολιτισμικών 
φαινομένων, η ανθρωπολογία επιχειρεί να κατανοήσει συναντήσεις μεταξύ «Άλλου» και 
«Εαυτού» και να προσφέρει μια κριτική ματιά στην κατασκευή αυτών των κατηγοριών. Οι 
ενότητες θα συμπεριλάβουν μία σύντομη εισαγωγή στην ιστορία της ανθρωπολογίας και 
των σημαντικών θεωριών και ρευμάτων. Θα τεθούν ανθρωπολογικά ερωτήματα σχετικά με 
τη θρησκεία και την τελετουργία, τις νοηματοδοτήσεις της εξουσίας, τα οικονομικά 
συστήματα και τους τρόπους παραγωγής, τις έννοιες του χρόνου και του χώρου, τις 
έμφυλες σχέσεις και τη συγγένεια.  
 
Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Φροντιστηριακό Μάθημα (ΦΜ) από την δρ. 
Αικ. Μελισσινού, ΕΔΙΠ του Τμήματος. 
  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μ ελέτη υλικού 
παραδόσεων 

65 

Ατομική εργασία και βιβλιογραφική 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε 
δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι φοιτήτριες και φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης, καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν ένα θέμα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 
δύο συνολικά θέματα. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην 
ιστοσελίδα του τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο 
e-class. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συγγράψουν και να 
παρουσιάσουν ομαδικές εργασίες βασισμένες στις συζητήσεις 
του μαθήματος. Η εργασία συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Eriksen, Thomas Hylland (2007 [2006]). Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα. Μια 
Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
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Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα διαθέσιμα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Hendry, Joy, 2011. Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε.  Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική 
Ανθρωπολογία (μτφρ. Μ. Κούμπουρα).  Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.  
 
Laburthe-Tolra και Jean-Pierre Warnier, 2003.  Εθνολογία – Ανθρωπολογία (μτφρ. Β. 
Χατζάκη, επιμ. Ε. Καλπουρτζή).  Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
  
 

 

520025 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    ΥΠ    

ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520025 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH178/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα:  

• Έχουν αποκτήσει μια εισαγωγική γνώση για την ανάπτυξη των κοινωνικών μελετών 
και τη θεσμοποίηση των κοινωνικών επιστημών, και της ανθρωπολογίας ειδικότερα, 
στην Ελλάδα  

• Έχουν αποκτήσει μια συστηματική γνωριμία με τις ανθρωπολογικές μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο από τη δεκαετία του 1960 και τη 
γεωγραφική διασπορά των μελετών αυτών  

• Έχουν κατανοήσει τους μετασχηματισμούς που συντελέστηκαν σ’ ό,τι αφορά τις 
θεματικές και τις θεωρητικές προσεγγίσεις των ανθρωπολογικών μελετών 

• Έχουν εισαχθεί στους σημαντικούς μετασχηματισμούς που συντελέστηκαν στην 
ελληνική κοινωνία τα τελευταία εκατό χρόνια 

  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH178/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εισάγει στην ανθρωπολογική γνώση, μέθοδο και λογική μέσα από την ανάλυση 
των μελετών για τη σύγχρονη Ελλάδα. Στις θεματικές που εξετάζει περιλαμβάνονται: 

• οι συνθήκες μετακίνησης της ανθρωπολογίας από τον εξωτικό στον οικείο χώρο 

• η μετακίνηση από τη συγχρονία στη διαχρονία και την εισαγωγή της ιστορίας στον 
τρόπο προσέγγισης των λεγόμενων «οικείων» κοινωνιών» 

• οι διαφορετικές εκδοχές μορφών οργάνωσης των κοινοτήτων, της οικογένειας και 
συγγένειας στον ελληνικό χώρο 

• οι έμφυλοι συμβολισμοί και οι διαχωρισμοί των κοινωνικών χώρων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ E-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Δια έξεις – εκπαιδε τικές 
επ σκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

70 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

3  

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο από τρεις 
ερωτήσεις δοκιμιακού τύπου.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος 
αλλά επίσης βρίσκεται αναρτημένη στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν κριτικά 
κείμενα της βιβλιογραφίας στην τάξη και να εκπονήσουν 
εργασίες. Παρουσιάσεις και εργασίες συνυπολογίζονται στον 
τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Mπερνάρ Bερνιέ, H κοινωνική γένεση των αισθημάτων: Πρωτότοκοι και 
υστερότοκοι στην Kάρπαθο. Αθήνα: Εκδόσεις Aλεξάνδρεια, 2001. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

• Γκέφου-Mαδιανού, Δήμητρα. 2002. «Aναστοχαστική ανθρωπολογία και 
ακαδημαϊκός χώρος:     Tροχιές, διλήμματα, προοπτικές». Στο Tο Παρόν του 
Παρελθόντος: Iστορία, Λαογραφία, Kοινωνική Aνθρωπολογία, 383-400. Aθήνα: 
Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. 



39 

• Kουρούκλη, Mαρία. 1978. «Oι ανθρωπολογικές έρευνες στην Eλλάδα». Σύγχρονα 
Θέματα (2): 83-    90. 

• Mπεοπούλου, Iωάννα. 1992. «Όταν οι άνδρες ταξιδεύουν: Xώροι συνάντησης και 
διαχωρισμού των δύο φύλων». Στο E. Παπαταξιάρχης και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), 
Tαυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Eλλάδα: Aνθρωπολογικές προσεγγίσεις, 193-
207. Aθήνα: Eκδόσεις Kαστανιώτη-Πανεπιστήμιο Aιγαίου.  

• Παπαταξιάρχης, Eυθύμιος. 2003. «H κοινωνική ανθρωπολογία στη μεταπολεμική 
Eλλάδα: Tα πρώτα βήματα». Στο I. Λαμπίρη-Δημάκη (επιμ.), Kοινωνικές     Eπιστήμες 
και Πρωτοπορία στην Eλλάδα 1950-1967. Eιδικό Aφιέρωμα,115-154. Aθήνα: Eθνικό 
Kέντρο Kοινωνικών Eρευνών. 

• Campbell, John. 1964. Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and 
Moral Values in a Greek Mountain Community. Oξφόρδη: Oxford University Press. 

• Dubisch, Jill. 1992. «Kοινωνικό Φύλο, Συγγένεια και Θρησκεία: Aναπλάθοντας     την 
Aνθρωπολογία     της Eλλάδας». Στο E. Παπαταξιάρχης και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), 
Tαυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Eλλάδα: Aνθρωπολογικές προσεγγίσεις, 99-126. 
Aθήνα: Eκδόσεις Kαστανιώτη-Πανεπιστήμιο Aιγαίου. 

• Friedl, Ernestine. 1962. Vassilika: A Village in Modern Greece. Nέα Yόρκη: Holt, 
Rinehart and Winston. 

• Hirschon, Renée. 2004[1989]. Kληρονόμοι της Mικρασιατικής Kαταστροφής: H 
Kοινωνική Zωή των Mικρασιατών Προσφύγων στον Πειραιά (Kεφ.ΣT’ και Ζ’). Aθήνα: 
Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tράπεζας.   

• Vernier, Bernard. 2001[1991]. H κοινωνική γένεση των αισθημάτων: Πρωτότοκοι και 
υστερότοκοι στην Kάρπαθο). Aθήνα: Aλεξάνδρεια.  

 
 

 

520089 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ           ΥΠ ΠΡ      

 (Προαπαιτούμενο για τα μαθήματα ΕΠ  Γ΄& Δ΄ Έτους)  ECTS: 6 

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Αλίκη Λαβράνου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520089 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH275/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η παράδοση αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στη σκέψη των κλασικών στοχαστών της 
κοινωνικής θεωρίας με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική θεωρία των Άνταμ Σμιθ, Καρλ 
Μαρξ, Εμίλ Ντυρκέμ και Μαξ Βέμπερ. Στοχεύει στην ειξοικείωση με βασικές έννοιες, 
θεωρητικά εργαλεία και βασικές γραμμές επιχειρηματολογίας της κλασικής κοινωνικής 
θεωρίας. Η παράδοση εστιάζει, αφενός, σε κεντρικές θεματικές των κλασικών θεωρητικών 
("νεωτερική" κοινωνία, κοινωνική αλλαγή, κοινωνική ανισότητα, κοινωνική συνοχή), 
αφετέρου, σε προβλήματα και ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο θεματοποίησης και 
προσέγγισης των κοινωνικών φαινομένων εν γένει (κεντρικές έννοιες, θεωρητική μέθοδος). 

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Φροντιστηριακό Μάθημα (ΦΜ) από την δρ. 
Ν. Κουτσούγερα, ΕΔΙΠ του Τμήματος. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  40 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ομαδική/ατομι κή 
εργασία 

48 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εισαχθεί στην σκέψη των κλασικών στοχαστών της κοινωνικής θεωρίας. 

• Έχουν κατανοήσει την προβληματική της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής 
αναπαραγωγής νεωτερικών κοινωνιών 

• Είναι εξοικειωμένοι/ες με βασικές έννοιες και βασικούς τύπους επιχειρημάτων της 
κλασσικής κοινωνικής θεωρίας 

• Έχουν αποκτήσει «λογική» και «ιστορική» κατανόηση εννοιών και επιχειρημάτων 

• Έχουν αναπτύξει την ικανότητα ανάλυσης και κριτικής επιχειρημάτων της 
κοινωνικής θεωρίας 

• Έχουν αναπτύξει την κριτική ικανότητα όσον αφορά τα θεωρητικά εργαλεία της 
κοινωνικής έρευνας 

• Έχουν αναπτύξει την ικανότητα σύγκρισης διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH275/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις 
(ερωτήματα πολλαπλών επιλογών) στο τέλος του 
εξαμήνου.   

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να αναλάβουν την 
εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών / 
αναλύσεων κειμένων (ατομικών και ομαδικών). 

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
επιστημονικά κείμενα στο πλαίσιο του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Quentin Skinner, Τα Θεμέλια της Νεότερης Πολιτικής Σκέψης, μτφρ. Μ. 
Σαρηγιάννης (μτφ.), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2005 

- A. Comte, Μαθήματα θετικής φιλοσοφίας, Αναγνωστίδης: Αθήνα χχ 

- E. Durkheim, Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου, μτφρ.-εισαγ.: Λ. Μουσούρου, 
Gutenberg: Αθήνα 1978 

- K. Marx, Το εβραϊκό ζήτημα, μετ.: Γ. Κρητικός, Οδυσσέας: Αθήνα 1978 

- K. Marx, Πρόλογος στην Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, μτφρ. Φ. Φωτίου, Θεμέλιο: 
Αθήνα 1983 

- A. Smith, Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, μτφρ. Δ. Δρόσος, Παπαζήσης: 2012 

- M. Weber, Βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας, μτφρ. Μ. Κυπραίος, θεωρ. μτφρ. Π. 
Μεϊντάνη, επιστ. εποπτ. Κ. Ψυχοπαίδης, Κένταυρος: Αθήνα 1997 

- T.B. Bottomore, Κοινωνιολογία, μτφρ. Δ.Γ. Τσαούσης, Gutenberg: Αθήνα 1973 

- Ian Craib, Κλασική Κοινωνική Θεωρία: Μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, 
Ντυρκέμ και Ζίμμελ, μτφρ. Μ. Καρασαρίνης, Ε. Λέκκας, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2012 

- Μ. Αντωνοπούλου, Θεωρία και Ιδεολογία στη σκέψη των κλασσικών της κοινωνιολογίας, 2η 
έκδ., Παπαζήσης: Αθήνα 1991 

- R. Aron, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, μτφρ. Μ. Λυκούδης, τομ. Ι-ΙΙ, Γν  

- Οι κλασσικοί της κοινωνιoλογίας, επιμ. Φ. Φεραρότι,  μτφρ.: Κ. Κατηφόρης κ.ά., Οδυσσέας: 
Αθήνα χχ. 

- N.S. Timasheff, G.A. Theodorson, Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών, μτφρ. Δ.Γ. 
Τσαούσης, Gutenberg: Αθήνα 2001. 

- Κ. Ψυχοπαίδης, "Ο A. Smith και η κριτική μέθοδος της πολιτικής οικονομίας", Αξιολογικά, 
τμ. 1 (1990).  

 

 

520155 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ     ΥΠ 

ECTS: 6                                                                                                                             

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520155 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH109/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν και εμβαθύνουν στις βασικές αρχές της ιστορικής έρευνας και μεθόδου, 
ενός ερευνητικού πεδίου κομβικής σημασίας για τις κοινωνικές επιστήμες και 
συγγενικό με αυτό της κοινωνικής ανθρωπολογίας. 

• Γνωρίζουν με τα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα και τα επιστημολογικά μοντέλα που 
διαμόρφωσαν τους κύριους ιστοριογραφικούς σταθμούς στην Ευρώπη, άρα και τον 
δυναμικό τρόπο θεώρησης, πλαισίωσης και κατανόησης των ιστορικών 
φαινομένων, διαδικασιών και αλλαγών. 

• Μελετούν και εμβαθύνουν στα βασικά φαινόμενα και μετασχηματισμούς που 
προσδιόρισαν την Ευρώπη στον μακρύ 19ο αιώνα (π.χ. Γαλλική Επανάσταση, 
Βιομηχανική, Επαναστάσεις, Φιλελευθερισμός, Συντηρητισμός, Εθνικισμός, 
Αυτοκρατορίες). Παράλληλα η δυνατότητα βαθύτερης και καλύτερης κατανόησης  
των ιστορικών φαινομένων καλλιεργείται μέσα από τη χρήση της συγκριτικής 
μεθόδου και της παρακολούθησης των όρων με τους οποίους η Ευρώπη 
ταξινομείται σε διαφορετικές πολιτισμικές ταξινομήσεις και ιεραρχήσεις (Δυτική, 
Ανατολική, Βόρειος, Νότιος, Νοτιοανατολική κ.λπ.) και επαναπροσδιορίζεται 
απέναντι σε ό,τι κάθε φορά θεωρείται «ξένο» και «εχθρικό».  

• Αποκτήσουν καλή και στέρεα γνώση της ευρωπαϊκής/παγκόσμιας βιβλιογραφίας 
που παρέχει τα βασικά ερμηνευτικά σχήματα για την κατανόηση των βιωμένων 
εμπειριών και των εναλλακτικών τροπών που ενσωμάτωναν κάθε φορά οι 
διαφορετικές, ευρωπαϊκές ιστορικές διαδικασίες. Η δυνατότητα συνεξέτασης της 
ευρωπαϊκής ιστορίας του 19ου αιώνα με την παγκόσμια, μέσα από γόνιμες 
συγκρίσεις. Η αποφυγή του ευρωκεντρισμού.  

• Αναπτύξουν κριτική γνώση και να γνωρίσουν την ιστορική μέθοδο. 

• Κατανοήσουν τις πολλαπλές διαστάσεις που νοηματοδοτούν την Ευρώπη, καθώς 
και τους όρους που διαμόρφωσαν δυναμικά την κυρίαρχη ευρωπαϊκή ταυτότητα 
αλλά και τις θεωρούμενες ως «περιθωριακές». Να αναλύουν τον κριτικό, ενίοτε 
αντι-ευρωπαϊκό λόγο στον 19ο αιώνα.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Από τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ένα καθεστώς 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH109/
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αλλεπάλληλων και ταχύρρυθμων μεταβολών στη βάση των οποίων βρίσκονται η διττή 
επανάσταση- βιομηχανική και γαλλική- και η συγκρότηση εθνικών κρατών. Οι θεμελιώδεις 
μετασχηματισμοί που παρατηρούνται ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τα μείζονα ιστορικά 
φαινόμενα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά,  που βιώνουν οι 
ευρωπαϊκοί κοινωνίες ακόμη και μέχρι σήμερα. Σκοπός του μαθήματος είναι η συγκριτική 
προσέγγιση των σημαντικότερων μετασχηματισμών που δρομολογήθηκαν σε 
διαφορετικούς χρόνους και ρυθμούς, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της ίδιας της 
«έννοιας της Ευρώπης» με άξονα βασικές τομές της μακράς αυτής διάρκειας (1770-1915). 
Ειδικότερα, θα συζητηθούν θέματα, όπως: η βιομηχανική επανάσταση, η γαλλική 
επανάσταση και οι ναπολεόντειοι χρόνοι, η οικοδόμηση εθνικών κρατών, τα επαναστατικά 
ρεύματα του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, η διαμόρφωση και ενδυνάμωση του 
διακρατικού συστήματος, οι διαδικασίες φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού, οι 
κριτικές θεωρίες, οι κρίσεις και οι απόπειρες αποκατάστασης, οι μεταρρυθμιστικές 
πρακτικές, οι διαδικασίες χειραφέτησης και ο ριζοσπαστισμός, οι βίαιες και οι αυταρχικές 
πρακτικές, η σύγκρουση των ευρωπαϊκών εθνικισμών και ο Μεγάλος Πόλεμος. 

 
Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Φροντιστηριακό Μάθημα (ΦΜ) από την δρ. 
Χ. Πετροπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

61 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

 8 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Το μάθημα αξιολογείται είτε γραπτά, είτε προφορικά. Στην γραπτή 
εξέταση, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν δύο θέματα από τα τρία.  Στην προφορική εξέταση οι 
φοιτητές/τριες εξετάζονται σε τρία ερωτήματα τα οποία έχουν τον 
χρόνο να τα προετοιμάσουν. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
διευκρινιστικών υπο-ερωτήσεων. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως 
στην ιστοσελίδα του τμήματος. Επιπλέον με την ολοκλήρωση της 
παράδοσης μιας θεματικής ενότητας οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν 
ότι αυτή εντάσσεται στην εξεταστέα ύλη, άρα μπορούν να 
προγραμματίσουν εγκαίρως το διάβασμά τους.   

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν εργασίες σε 
συγκεκριμένα ιστορικά ευρωπαϊκά ζητήματα του 19ου αιώνα που 
τους ενδιαφέρουν ή σε μεθοδολογικά/ιστοριογραφικά 
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ερωτήματα.  

Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον 
τελικό βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: E. M. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι, 
(μτφρ. Τ. Δαρβέρης). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006 (δ΄ έκδοση). 

‘Αλλα Βοηθήματα: Στο μάθημα θα μοιραστούν ενδεικτική βιβλιογραφία και οι θεματικοί 
άξονες γύρω από τους οποίους θα διαμορφωθούν οι παραδόσεις. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

- E. M. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι, (μτφρ. Τ. 
Δαρβέρης). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006 (δ΄ έκδοση). 

- S. Berstein και P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης.  Η Ευρωπαϊκή  Συμφωνία και η Ευρώπη των 
Εθνών 1815-1919, τ. 2, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1977. 

- Μ. Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός Εικοστός Αιώνας. (Αλεξάνδρεια 2001). 

- Ε. J. Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων, Αθήνα:ΜΙΕΤ, 2015 

- Ε. J. Hobsbawm, Η Εποχή των Αυτοκρατοριών, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2012 

- Ε. Hobsbawm, Η Εποχή των Άκρων. Ο Σύντομος 20ος Αιώνας. (ΜΙΕΤ 1994). 

- D. J. Thomson, Europe Since Napoleon (Penguin Books, 1990). 

- D. Norman, Η ιστορία της Ευρώπης, Αθήνα: Νεφέλη, 2010. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Mediterranean Politics 

Modern European History 

Journal of Southeastern Europe and the Balkans  
 

 

520195  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ          ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Δρ. Χ. Κανάκη, ΕΔΙΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520195 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH196/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενότητες του μαθήματος: 

• Εισαγωγή στην Πληροφοριακή και Ψηφιακή Παιδεία 

• Ακαδημαϊκή κουλτούρα 

• Διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας 

• Δεδομένα- Πληροφορία –Πηγές πληροφόρησης 

• Είδη πηγών πληροφόρησης 

• Ο κύκλος της πληροφορίας 

• Στρατηγικές αναζήτησης πηγών πληροφόρησης 

• Πληροφοριακά συστήματα (κατάλογοι βιβλιοθηκών -ψηφιακές συλλογές/ και 
ψηφιακά αρχεία- βάσεις δεδομένων, γενικές και ειδικές- μηχανές αναζήτησης) 

• Πηγές ανοικτής πρόσβασης  (επιστημονικό περιεχόμενο ελεύθερα προσβάσιμο από 
φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης)   

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι σε θέση να επιτύχουν: 

• Αναγνώριση των αρχών, αξιών και συμπεριφορών της ακαδημαϊκής κουλτούρας ως 
αναγκαίο υπόβαθρο για την ένταξη και ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών 
σπουδών  με έμφαση στην  Πληροφοριακή & Ψηφιακή Παιδεία  

• Αφομοίωση των διαφορετικών τρόπων και μέσων διάχυσης της επιστημονικής 
πληροφορίας –συγκριτική αποτίμηση συμβατικών και ψηφιακών μέσων 

• Απόκτηση πληροφοριακών και ψηφιακών δεξιοτήτων αναζήτησης και χρήσης της 
πληροφορίας στο πλαίσιο της ερευνητικής/επιστημονικής  εργασίας, με 
εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιστήμες και ιδιαίτερα  στην Κοινωνική 
Ανθρωπολογία 

• Ανάπτυξη στρατηγικής αναζήτησης πηγών πληροφόρησης   

• Εφαρμογή και  εμπέδωση των μεθόδων και τεχνικών έρευνας των 
αυτοματοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων 

• Κατανόηση και εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης  

• Επίγνωση των ηθικών ζητημάτων που αφορούν στην πρόσβαση και θεμιτή χρήση 
της πληροφορίας σε επιστημονικό /επαγγελματικό πλαίσιο 

• Πρακτική εμπέδωση των κανόνων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και 
της αποφυγής της λογοκλοπής κατά την εκπόνηση εργασιών  

• Κατανόηση της αναγκαιότητας ανάληψης ατομικής ευθύνης με σκοπό την ενεργό 
και συνεχή/ δια-βίου μάθηση  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH196/
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• Αξιολόγηση πηγών πληροφόρησης 

• Ακαδημαϊκή γραφή – Δεοντολογία εκπόνησης και δομή εργασιών  

• Βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές 

• Πολιτικές και κανόνες αποφυγής της λογοκλοπής 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Παρουσιάσεις με την χρήση Power Point  

Εργασίες & ασκήσεις στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φ οντιστηριακές  
ασκήσεις 

21 

Εργασίες  38 

Μελέτη υλικού και 
βιβλιογραφίας 

50 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

• Φροντιστηριακές ασκήσεις (πρόσωπο με πρόσωπο και 
μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης).  

• Ατομικές εργασίες εμπέδωσης, οι οποίες μετά την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής, συζητούνται  στην αίθουσα 
διδασκαλίας και οι φοιτητές/τριες  έχουν την δυνατότητα 
αυτο-αξιολόγησης. 

• Προφορικές παρουσιάσεις ασκήσεων 

• Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις κρίσης -ανάπτυξης 
και δυνατότητα  επιλογής από περισσότερες ερωτήσεις. 

• Ο τελικός βαθμός  του μαθήματος διαμορφώνεται   από  
το 70% της γραπτής εξέτασης και  το 30%  του μέσου όρου της 
βαθμολογίας  των  εργασιών. 

• Η μέθοδος αξιολόγησης ανακοινώνεται προφορικά στο 
πρώτο εισαγωγικό μάθημα και στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Κανάκη, Χ. (2015). Πληροφοριακή παιδεία: η σχέση των φοιτητών με την 
πληροφορία. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

Άλλα Βοηθήματα: Εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στο open e-class του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Ζαφειρόπουλος,  Κ. ( 2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;. Αθήνα: Κριτική.  
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- Κανάκη, Χ. (2015). Πληροφοριακή παιδεία: η σχέση των φοιτητών με την πληροφορία. 
Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

- Κορομπίλη, Σ. & Τόγια, Α. (2015). Πληροφοριακός γραμματισμός. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε από: 
http://hdl.handle.net/11419/2701 

- Barabasch, A. (2009). Defining Academic Cultures. Ανακτήθηκε από:  

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/pdf/print/conference/2/contribution/3638 

- Bell, J. (2005). Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγίες ερευνητικής 
μεθοδολογίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

- Browne, M.N. & Keeley, S. M. (2005). Οδηγός κριτικής σκέψης. Αθήνα: Πατάκης. 

- Eriksen, T.H. (2005). Η τυραννία της στιγμής: γρήγορος και αργός χρόνος  στην εποχή της 
πληροφορίας. Αθήνα: Σαββάλας. 

- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6. 
Ανακτήθηκε από: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Information Literacy 

Information Research:  an international electronic journal 

Information, Communication & Society 

Assessment & Evaluation in Higher Education 

 
 
 

 

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/pdf/print/conference/2/contribution/3638
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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Α΄ ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠ) 

 

520011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ   ΥΠ  ΠΡ 

  (Προαπαιτούμενο για τα μαθήματα ΕΠ Γ΄ & Δ΄ Έτους)  ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Αβραμοπούλου  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

OXΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH106/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει έννοιες και μεθοδολογικά 
εργαλεία που έχουν υπάρξει κομβικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας, όπως συστήματα ταξινόμησης και αναπαράστασης, η σημασία της 
γλώσσας και των συμβόλων, οι κοσμολογίες, οι μύθοι και οι δοξασίες, δίκτυα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας 

• έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα και την πολυμορφία των αναπαραστάσεων, 
συμβολισμών, τελετουργιών και της πολιτικής της καθημερινότητας, στις 
διαφορετικές προσπάθειες ταξινόμησής τους. 

• έχουν κατανοήσει κριτικά τα διαφορετικά παραδείγματα ανθρωπολογικής 
θεωρητικής σκέψης και εθνογραφικών μεθόδων και έχουν αποκτήσει 
εξειδικευμένες μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες για την οργάνωση και τη 
διεξαγωγή ανθρωπολογικής έρευνας.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH106/
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κοινωνικοποίησης, συγγένειας και οικειότητας, όπως και ο νόμος, οι νόρμες, η άσκηση 
εξουσίας και το δίκαιο. Ταυτόχρονα με μεθοδολογικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν, 
όπως το τι σημαίνει συμμετοχική παρατήρηση, επιτόπια έρευνα, μετάφραση πολιτισμικής 
διαφοράς, απόδοση "φωνής" στα υποκείμενα κτλ., το μάθημα αυτό εστιάζει και στην 
επίδραση που ασκούν πολιτισμικοί και κοινωνικοπολιτικοί θεσμοί στη διαδικασία 
συγκρότησης ταυτοτήτων στη σύγχρονη πολυτοπική, κατακερματισμένη αλλά και 
διεθνοποιημένη σκηνή μέσα από την εξέταση φυλετικών, έμφυλων, ταξικών, θρησκευτικών 
και άλλων διαφορών.  

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Φροντιστηριακό Μάθημα (ΦΜ) από την δρ. 
Αικ. Μελισσινού, ΕΔΙΠ του Τμήματος. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξ εις 39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

30 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία ή έρευνα 

53 

Φροντι στήριο 26 

Τελική εξέτα ση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται γραπτώς. Οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν δύο θέματα από τέσσερα 
συνολικά θέματα και να τα αναπτύξουν με τη μορφή 
σύντομου δοκιμίου. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται 
να πραγματοποιήσουν μικρές έρευνες και να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν εργασίες πάνω σε 
διαφορετικές θεωρίες και μορφές κοινωνικής 
οργάνωσης και θεσμών.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν 
φροντιστηριακού τύπου μάθημα που εμβαθύνει 
περαιτέρω πάνω στα ίδια ζητήματα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς μέσω 
του e-class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

- Douglas, Mary. 2006 [1966]. Καθαρότητα και Κίνδυνος. Μια Ανάλυση των Εννοιών της 
Μιαρότητας και του Ταμπού. Εκδόσεις Πολύτροπον. 

- Marcus, E. George και Michael M. J. Fischer. 2016 [1986]. Η Ανθρωπολογία ως Κριτική του 
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Πολιτισμού. Μια Πειραματική Στιγμή στις Κοινωνικές Επιστήμες του Ανθρώπου. Εκδόσεις 
Ηριδανός.  

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

- Smith, Philip. 2006. Πολιτισμική Θεωρία. Μια εισαγωγή. Εκδόσεις Κριτική. 

- Σερεμετάκη, Νάντια Κ. 2017. Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Εκδόσεις Πεδίο.  

- Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα. 1999. Πολιτισμός και εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό 
ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

- Δερμετζόπουλος, Χρήστος και Μάνος Σπυριδάκης (επιμ.) 2004. Ανθρωπολογία, 
Κουλτούρα, Πολιτική. Εκδ. Μεταίχμιο.  

- Κυριακάκης, Γιάννης και Μάρθα Μιχαηλίδου. 2005. Η προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, 
Μεθοδολογία και Ερευνητική Πρακτική. Εκδ. Μεταίχμιο. 

 

 

520028 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ           ΥΠ  ΠΡ 

  (Προαπαιτούμενο για τα μαθήματα ΕΠ Γ΄ & Δ΄ Έτους)   ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Δρ. Α. Σιμάτη, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το πρόγραμμα «Απόκτηση 
διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520028 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH281/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• έχουν αποκτήσει γνώσεις για τις βασικές έννοιες της ανθρωπολογίας μέσα από την 
εξοικείωση τους με τα κύρια θεωρητικά ρεύματα της ανθρωπολογίας του 20ο και 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH281/
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21ο αιώνα   

• έχουν εξοικειωθεί με ερωτήματα και θεωρητικές συζητήσεις της ανθρωπολογίας 
που αφορούν τη Δύση ως πολιτισμική κατασκευή, την κατασκευή της ετερότητας 
και τη σημασία της Αποικιοκρατίας. Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα εξασκηθούν στο 
να θέτουν ερωτήματα  

• έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη και τη δυνατότητα επιστημονικής 
επεξεργασίας κειμένων, χρήση βιβλιογραφίας και πηγών, ανάγνωση και απόδοση 
επιστημονικών κειμένων κλπ. 

• μπορούν να εντοπίζουν κριτικά στην καθημερινότητά τους και στον δημόσιο λόγο 
ζητήματα τα οποία ερευνά η ανθρωπολογία, όπως ζητήματα βιολογικού 
ντετερμινισμού, οικονομικού ντετερμινισμού, εθνοκεντρισμού, διαδικασιών 
ταξινόμησης, εξουσίας και ανισότητας.   

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα διαρθρώνεται με βασικούς άξονες τα παρακάτω κεντρικής σημασίας θέματα: Η 
επίδραση του Διαφωτισμού στη γένεση της ανθρωπολογικής επιστήμης. Η Δύση ως 
πολιτισμική κατασκευή. Η κατασκευή της ετερότητας. Αποικιοκρατία και εξελικτισμός. Ο 
πολιτισμικός σχετικισμός του Boas και η δημιουργία της Αμερικάνικης Σχολής. Οι μαθητές 
του Boas και η Σχολή του Culture and Personality (Πολιτισμός και Προσωπικότητα): Sapir, 
Benedict, Mead. Ο λειτουργισμός του Malinowski. Ο δομολειτουργισμός του Radcliffe - 
Brown. Η ιστορική -λειτουργιστική προσέγγιση του Evans-Pritchard. Τα βασικά στοιχεία των 
θεωριών του Edmund Leach και Max Gluckman 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Φροντιστηριακό Μάθημα (ΦΜ) από την δρ. 
Ν. Κουτσούγερα, ΕΔΙΠ του Τμήματος.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μ ελέτη υλικού 
παραδόσεων 

65 

Ατομική εργασία και βιβλιογραφική 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε 
δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι φοιτήτριες και φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης, καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν ένα θέμα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 
δύο συνολικά θέματα. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην 
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ιστοσελίδα του τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο 
e-class. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συγγράψουν και να 
παρουσιάσουν ομαδικές εργασίες βασισμένες στις συζητήσεις 
του μαθήματος. Η εργασία συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα:  Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, Erickson Paul A., Murphy Liam D. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα διαθέσιμα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Eriksen, H. T. Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική 
ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική.  
 

 

520057 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ    ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκoυσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. Ροζάκου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520057 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH203/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με την ιστορικότητα και την πολυμορφία της Μεσογείου μέσα 
από τη μελέτη διαφόρων κοινωνιών 

• έχουν εντρυφήσει στην προσεκτική και κριτική ανάγνωση επιμέρους εθνογραφιών 

• έχουν κατανοήσει τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, τα αναλυτικά 
εργαλεία και τους τρόπους με τους οποίους έχουν προσεγγιστεί οι κοινωνίες της 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH203/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα θα μελετήσουμε ανθρωπολογικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στον 
μεσογειακό χώρο. Θα εμβαθύνουμε στις βασικές θεματικές που κυριάρχησαν στις πρώτες 
ανθρωπολογικές μελέτες και στις κριτικές σε αυτές: το «σύμπλεγμα» της τιμής και της 
ντροπής, το «σύστημα» πατρωνίας και την Μεσόγειο ως σταυροδρόμι πολιτισμών, δηλαδή 
ως χώρο πολιτισμικής επαφής και συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών, γλωσσών κοκ. Θα 
προσεγγίσουμε κριτικά την κατασκευή της Μεσογείου ως αντικειμένου μελέτης, τις 
διαδικασίες εξωτικοποίησης και ετεροποίησης που διέπουν τον «μεσογειανισμό» αλλά και 
όψεις του «πρακτικού μεσογειανισμού», δηλαδή εκδηλώσεις της μεσογειακής ταυτότητας 
και χρήσεις της στην καθημερινή ζωή, τον τουρισμό, σε πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο 
κοκ. Θα συζητήσουμε, τέλος, την ανθρωπολογική «επιστροφή» στην Μεσογείο τα 
τελευταία χρόνια και τα νέα ερωτήματα που τίθενται σε μελέτες για την θάλασσα, την 
μετανάστευση και τις πολλαπλές κρίσεις στη Μεσόγειο.  
 
Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Φροντιστηριακό Μάθημα (ΦΜ) από την δρ. 
Χ. Πετροπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστ ριότη α 

Φόρτος Εργασίας 
Ε αμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

90 

Παρουσιάσεις 21 

Τελική εξέταση 2 

Σύν λο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις 
(ερωτήματα πολλαπλών επιλογών).   

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι 
φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να αναλάβουν την 
εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών/ 
παρουσιάσεων κειμένων (ατομικών και ομαδικών). Η  
εργασία/παρουσίαση συνυπολογίζεται στον τελικό 
βαθμό. 

Μεσογείου από την ανθρωπολογία 

• έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τις κύριες θεματικές που έχουν κυριαρχήσει 
στην μελέτη των κοινωνιών της Μεσογείου και θα έχουν εξοικειωθεί με τις 
συζητήσεις κριτικής αναθεώρησής τους 

• είναι σε θέση να αναλύσουν ιστορικά και κριτικά τους τρόπους με τον οποίους η 
Μεσόγειος αναδύθηκε ως αντικείμενο μελέτης 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Παπαταξιάρχης Ε. και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), 2006[1992], Ταυτότητες και φύλο 
στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Άλλα Βοηθήματα:  

Αστρινάκη, Ουρ., (2004), Κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Ανθρωπολογικές έρευνες στη 
Μεσόγειο”. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αβδελά, Ε., (2002), Δια λόγους τιμής: Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή 
Ελλάδα. Αθήνα: Νεφέλη. 

Ben-Yehoyada, N., H. Cabot & P. A. Silverstein (2020) “Introduction: Remapping 
Mediterranean anthropology”. History and Anthropology 31(1): 1-21. 

Boissevain, J. (1966) “Patronage in Sicily”. Man 1(1): 18-33. 

Campbell, J.K., (1964), Honour, family, and patronage: A study of institutions and moral 
values in a Greek mountain community. Oxford: Clarendon Press (επιμέρους κεφάλαια 
μεταφρασμένα στα ελληνικά).  

Couroucli, Μ. (2020) «Χιτίρελεζ λέγαν οι Τούρκοι, Αϊ-Γιώργη λέγαμε εμείς! ‘Ανοιχτοί’ ιεροί 
τόποι και βίοι παράλληλοι στην Ανατολία και στην Κωνσταντινούπολη». Στο Φ. Τσιμπιρίδου 
(επιμ.), Εθνογραφία και καθημερινότητα στην καθ’ημάς Ανατολή. Αθήνα: Κριτική.  

Cowan, J. (1998) Η πολιτική του σώματος: χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια Ελλάδα. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Driessen, H. (1998) «Η περιοχή της Μεσογείου ως πρόκληση στην πολιτισμική 
ανθρωπολογία και οι προκλήσεις στη μεσογειακή εθνογραφία». Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού 
(επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία: σύγχρονες τάσεις, σελ. 619-644. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

Herzfeld, M. (2005) “Practical Mediterraneanism: Excuses for everything, from epistemology 
to eating”. Στο William V. Harris (επιμ.), Rethinking the Mediterranean, σελ. 45-63. 
Οξφόρδη: Oxford University Press. 

Just, R. (2013) «Η απουσία της πολιτικής". Στο Κ. Ροζάκου και Ε. Γκαρά (επιμ.), Ελληνικά 
παράδοξα: πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, σελ. 212-143. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Li Causi, L. (1975) “Anthropology and ideology: The case of ‘patronage’ in Mediterranean 
societies”. Critique of Anthropology 2(4-5): 90-109. 

Τσιμπιρίδου, Φ. (επιμ.) (2020), Εθνογραφία και καθημερινότητα στην καθ’ημάς Ανατολή. 
Αθήνα: Κριτική (επιλεγμένα κεφάλαια).   

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο openeclass του μαθήματος. 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Mediterranean Studies 

Journal of Modern Greek Studies 

 

 

 

 

520141 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ      ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Αγγελίδου 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5200141 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH204/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με την βιβλιογραφία γύρω από την οικονομική και κοινωνική 
ιστορία του καπιταλισμού και τις παγκόσμιες διασυνδέσεις του, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις διαδιασίες  της αποικιακής εξάπλωσης και κυριαρχίας. 

• έχουν κατανοήσει τη σύνδεση ανάμεσα στις οικονομικοκοινωνικές διαδικασίες που 
πραγματεύεται το μάθημα και τις οικονομικές θεωρίες που επιχείρησαν να τις 
αναλύσουν και ερμηνεύσουν. 

• έχουν καλλιεργήσει μια μη εθνοκεντρική ματιά μέσα από την ταυτόχρονη μελέτη 
των εξελίξεων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο ως αδιάσπαστα μέρη μιας 
κοινής και σύνθετης διαδικασίας. 

• έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη και θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν 
επιστημονικά κείμενα (αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας και πηγών, ανάγνωση 
και απόδοση επιστημονικών κειμένων κ.λπ). 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα πραγματεύεται από μια ιστορική και ανθρωπολογική σκοπιά την εξέλιξη του 
καπιταλισμού από το 15ο αιώνα ως τις μέρες μας και τις ποικίλες διαστάσεις των 
μετασχηματισμών που επέφερε η επικράτησή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναδεικνύει τις 
σύνθετες διαδικασίες που οδήγησαν στην εμφάνιση και διαμόρφωση της οικονομίας της 
αγοράς και εξετάζει το πέρασμα από τον εμπορικό στον βιομηχανικό και στη συνέχεια στον 
χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό και την παγκοσμιοποίηση. Ταυτόχρονα, εισάγει τους/τις 
φοιτητές/τριες στις βασικές θεωρητικές παραδόσεις της οικονομικής σκέψης 
(φιλελευθερισμός, μαρξισμός κεϋνσιανισμός, νεοφιλελευθερισμός) που διατυπώθηκαν 
κατά την πορεία του καπιταλισμού κι εξετάζει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 
αυτές επιχείρησαν να τον ερμηνεύσουν και παράλληλα διαμόρφωσαν τον κόσμο στον οποίο 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH204/
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ζούμε σήμερα. Στόχος του μαθήματος είναι η σκιαγράφηση της σταδιακής μετατροπής του 
συγκεκριμένου οικονομικού συστήματος σε ένα συνολικό σύστημα σχέσεων το οποίο 
εμπλέκει όλες της πτυχές της κοινωνικής ζωής και σκέψης. Επίσης, η καλλιέργεια μιας μη 
εθνοκεντρικής ματιάς, μέσα από την ταυτόχρονη μελέτη των εξελίξεων στην Ευρώπη -όπου 
γεννήθηκε ο καπιταλισμός- και στον υπόλοιπο κόσμο, ως αδιάσπαστα μέρη μιας κοινής και 
σύνθετης διαδικασίας.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση power point, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού. 

Χρήση e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Ατομική ή ομ αδική εργασία και 
έρευνα  

35 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων  

45 

Διαδραστική διδασκαλία 30 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο  αθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά στην ελληνική γλώσσα. Οι 
φοιτητές/τριες μπαίνουν στην αίθουσα σε ομάδες 5 ατόμων, 
απαντούν σε ερωτήσεις από δύο διαφορετικές θεματικές 
ενότητες με ελεύθερη χρήση βιβλίων και σημειώσεων. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνοται να αναλάβουν προαιρετική μη 
απαλλακτική ατομική ή ομαδική παρουσίαση κάποιου/ων 
κειμένου/ων από το φάκελο του e-class, η οποία αξιολογείται 
και προσμετράται στην τελική βαθμολόγηση (20%). 

Η ύλη γνωστοποιείται έγκαιρα στο e-class καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Κρεμμυδάς Βασίλης, 1997, Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, 
Αθήνα, Gutenberg.  

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Beaud Michel, 2008, Η ιστορία του καπιταλισμού. Από το 1500 μέχρι το 2000, Αθήνα, εκδ. 
Ηλέκτρα. 

- Berend Ιvan, 2009, Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα, Αθήνα, Gutenberg.  

- Φλιτούρης Λάμπρος, 2014, Αποικιακές Αυτοκρατορίες: Η Εξάπλωση της Ευρώπης στον 
Κόσμο (16ος-20ος αι.), Αθήνα, Ασίνη 

- Magdoff Harry, 2008, Αποικιοκρατία. Η Ευρωπαική Επέκταση μετά το 1763, Αθήνα, Εκδ. 
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Μελάνι. 

- Wolf Eric, 2008, Η Ευρώπη και οι Λαοί Χωρίς Ιστορία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
 
 

 

520142 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (19ος αιώνας)  ΥΠ 

              ECTS: 6                                                                                                                  

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520142 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (19ος ΑΙΩΝΑΣ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH104/  
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος επιτυγχάνεται: 

• Η κατανόηση και εμβάθυνση στις βασικές αρχές της ιστορικής έρευνας και 
μεθόδου, ενός ερευνητικού πεδίου κομβικής σημασίας για τις κοινωνικές επιστήμες 
και συγγενικό με αυτό της κοινωνικής ανθρωπολογίας. 

• Η ερευνητική ενασχόληση με τα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα και τα 
επιστημολογικά μοντέλα που διαμόρφωσαν τους κύριους ιστοριογραφικούς 
σταθμούς, άρα και τον τρόπο πλαισίωσης και κατανόησης των ιστορικών 
φαινομένων, διαδικασιών και αλλαγών.  

• Η μελέτη και εμβάθυνση των βασικών φαινομένων και μετασχηματισμών που 
προσδιόρισαν την ελληνική ιστορική διαδρομή στον μακρύ 19ο αιώνα. Παράλληλα, 
η δυνατότητα βαθύτερης και καλύτερης κατανόησης τους μέσα από τη χρήση της 
συγκριτικής μεθόδου και της συνεξέτασης του ελληνικού  παραδείγματος εντός των 
ευρύτερων βαλκανικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου, με κριτήρια επιστημολογικά 
και ιστορικά.  

• Η καλή και στέρεα γνώση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας που 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH104/
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παρέχει τα βασικά ερμηνευτικά σχήματα για την κατανόηση της ιστορίας του 
ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Η μελέτη και ανάδειξη της 
σημασίας παράλληλα του ιδεολογικού πεδίου, των νοοτροπιών, των πολιτισμικών 
πρακτικών, μεγέθη κομβικά στη διαμόρφωση της «ιδιαίτερης» ιστορικής 
κουλτούρας. 

• Η ανάπτυξη κριτικής γνώσης και ιστορικής μεθόδου.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πολλά στοιχεία από εκείνα που εξακολουθούν να ορίζουν το παρόν της σύγχρονης 
ελληνικής πραγματικότητας σχετίζονται, λιγότερο ή περισσότερο άμεσα, με τον τρόπο 
συγκρότησης του ελληνικού κράτους, καθώς και με τις γενικότερες μεταβολές που επήλθαν 
κατά την μακρά διάρκεια του 19ου αιώνα. Το μάθημα αποβλέπει στην κατανόηση των 
σημαντικότερων φαινομένων, διεργασιών και εξελίξεων που προσδιόρισαν την πορεία της 
νεοελληνικής κοινωνίας, από την εποχή της κυοφορίας του Αγώνα Ανεξαρτησίας το 1821 και 
μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Ειδικότερα το μάθημα εστιάζει σε μείζονα 
ζητήματα της νεοελληνικής ιστορίας: οθωμανική κληρονομιά, πολιτική και συγκρότηση 
κράτους, πελατειακές σχέσεις, εθνική ιδεολογία και ταυτότητα, κομματικά συστήματα, 
ρόλος της ομογένειας, σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, οικονομικά ζητήματα, ιδεολογικά 
ρεύματα. Η συγκριτική μελέτη του ελληνικού «παραδείγματος»- είτε με βάση το βαλκανικό 
πλαίσιο, είτε με βάση το ευρύτερο ευρωπαϊκό- γονιμοποιεί τα ερεθίσματα και εμπλουτίζει 
την προσέγγιση των σύνθετων ιστορικών φαινομένων που καθόρισαν τις διαδικασίες 
συγκρότησης, θεμελίωσης και κρίσης του ελληνικού κράτους. Καθιστά έτσι την ίδια στιγμή 
την κατανόηση της ελληνικής ιστορικής διαδρομής ως μία εναλλακτική εκδοχή ευρωπαϊκής 
νεωτερικότητας.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσε ων 

61 

Ατομική ή ομα δική ερ γασί α και 
έρευνα 

48 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 150 

  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται είτε γραπτά, είτε προφορικά. Στην γραπτή 
εξέταση, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν δύο θέματα από τα τρία.  Στην προφορική εξέταση οι 
φοιτητές/τριες εξετάζονται σε τρία ερωτήματα τα οποία έχουν τον 
χρόνο να τα προετοιμάσουν. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
διευκρινιστικών υπο-ερωτήσεων. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως 
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στην ιστοσελίδα του τμήματος. Επιπλέον με την ολοκλήρωση της 
παράδοσης μιας θεματικής ενότητας οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν 
ότι αυτή εντάσσεται στην εξεταστέα ύλη, άρα μπορούν να 
προγραμματίσουν εγκαίρως το διάβασμά τους.   

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν εργασίες σε 
συγκεκριμένα ιστορικά ζητήματα που τους ενδιαφέρουν ή σε 
μεθοδολογικά/ιστοριογραφικά ερωτήματα. Η εργασία δεν είναι 
απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά): 

1) Γ. Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, 2014 (όγδοη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση) 

2) Κ. Κωστής, ‘Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας’. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού 
κράτους 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα: Πόλις, 2013 

 

Στο μάθημα θα μοιραστούν ενδεικτική βιβλιογραφία και οι θεματικοί άξονες γύρω από τους 
οποίους θα διαμορφωθούν οι παραδόσεις. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:  

- Γ. Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, 2014 (όγδοη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση) 

- Κ. Κωστής, ‘Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας’. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού 
κράτους 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα: Πατάκης, 2018 

Αντώνης Λιάκος-Έφη Γαζή) Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Διεθνές πλαίσιο, εξουσία 
και πολιτική τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Νεφέλη. 

- Ν. Μαρωνίτη, Πολιτική εξουσία και εθνικό ζήτημα στην Ελλάδα, 1880-1910, Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια, 2009 

- Β. Παναγιωτόπουλος, (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ.1-5, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

- Α. Λιάκος, Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Αθήνα: Πόλις, 2007 

- Θ. Βερέμης, Γ. Κολιόπουλος, Ελλάς. Η Σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, 
Αθήνα: Καστανιώτης, 2006.  

- G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 2 τ., Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2004. 

- Α. Μωυσίδης & Σ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα. Εισαγωγή στην 
ελληνική κοινωνία, Αθήνα: Τόπος, 2010. 

- R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία  της Ελλάδας 1770-2000, δεύτερη έκδοση, Αθήνα: Κάτοπτρο, 
2002. 

- Θ. Βερέμης (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στην νεότερη Ελλάδα, Αθήνα:ΜΙΕΤ, 
1997. 

- T.W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, 
Αθήνα: Πεδίο, 2017. 

Για επιμέρους ζητήματα δίνεται πρόσθετη, εξειδικευμένη βιβλιογραφία.  
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Β΄ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠ) 

 

520031 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠ      

ECTS: 6                                                                                                                             

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Ε. Τουντασάκη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH276/     

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα: 

• Έχουν κατανοήσει την κεντρική σημασία της μελέτης της συγγένειας για τη 
συγκρότηση και την ανάπτυξη της επιστήμης της ανθρωπολογίας. 

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και θα είναι σε θέση να εμβαθύνουν στις δομικές 
αρχές, τις αναλυτικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Ανθρωπολογίας της 
Συγγένειας, ενός ερευνητικού πεδίου κομβικής σημασίας για τη συγκρότηση της 
ανθρωπολογικής θεωρίας. 

• Έχουν εξοικειωθεί με την ερευνητική ενασχόληση αναφορικά με τα κυρίαρχα 
θεωρητικά ρεύματα και τα επιστημολογικά μοντέλα, που από από τις αρχές του 
20ού αιώνα, διαμόρφωσαν οι ανθρωπολόγοι για τη μελέτη των συγγενειακών 
συστημάτων στο εσωτερικό μη δυτικών και δυτικών κοινωνιών.  

• Έχουν κατανοήσει και θα μπορούν να αναλύουν τις πολλαπλές μορφές δομής, 
οργάνωσης και ερμηνείας των οικογενειακών και συγγενειακών σχέσεων σε 
διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα.  

• Διαθέτουν ικανότητες και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που 
απέκτησαν ώστε να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν επιχειρήματα σε σχέση με  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH276/
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τους τρόπους διασύνδεσης της συγγενειακότητας με οικονομικές και πολιτικές 
όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας. 

• Έχουν την ικανότητα να διερευνούν κριτικά τη θεωρητική σημασία των 
επιστημολογικών παραδοχών και των σύγχρονων θεωρητικών διενέξεων αναφορικά 
με το τι «είναι η συγγένεια» και το τι «καταφέρνουμε με τη συγγένεια» και θα είναι 
σε θέση να διαμορφώνουν κριτικούς   προβληματισμούς αναφορικά με συναφή 
κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα επικεντρώνεται στα θεωρητικά σχήματα, τις βασικές αρχές, τις αναλυτικές 
έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που διαμόρφωσαν οι ανθρωπολόγοι από τα μέσα 
του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα αναφορικά με τη μελέτη της οικογενειακής και 
συγγενειακής οργάνωσης. Εξετάζονται οι λεγόμενες κλασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που 
αντιμετωπίζουν τη συγγένεια ως δομική αρχή συγκρότησης των ανθρώπινων κοινωνιών. 
Μέσα από τη συγκριτική αντιπαράθεση της δομολειτουργικής θεωρίας της καταγωγής προς 
τη δομιστική θεωρία της επιγαμίας αναδεικνύονται τόσο οι σημαντικές διαφορές όσο και τα 
σημεία όπου και οι δύο αυτές γραμμές σκέψης φαίνεται να συγκλίνουν.  

Εστιάζοντας στα διαφορετικά κατά εθνική σχολή θεωρητικά μονοπάτια που ακολούθησε η 
ανθρωπολογία της συγγένειας μετά την αναστροφή της προς τη μελέτη των δυτικών 
κοινωνιών, η έμφαση μεταφέρεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις, οι οποίες επικεντρώνονται 
στην ανάλυση των πρακτικών και συμβολικών λειτουργιών των συγγενειακών σχέσεων, 
στην ατομική δράση και τις στρατηγικές που τα υποκείμενα ενεργοποιούν σε συνάρτηση με 
τις τοπικές νοηματοδοτήσεις της συγγένειας. Η θεωρία της πρακτικής, η συμβολική 
προσέγγιση και η φεμινιστική κριτική, αμφισβητώντας και ανατρέποντας τις «κλασικές» 
θεωρήσεις της συγγένειας, σηματοδότησαν τη μετατόπιση από την περιγραφή των 
συγγενειακών συστημάτων των διαφόρων κοινωνιών στην ανάλυση των ημικών (emic) 
πολιτισμικών κατασκευών και τη διερεύνηση των ποικίλων νοημάτων που οι σεξουαλικές 
διαφορές, η ανθρώπινη αναπαραγωγή και η συγγένεια προσλαμβάνουν στα διαφορετικά 
πολιτισμικά συμφραζόμενα.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, προβολές, ομάδ ες εργασίας 39 

Αυτοτελής μ ελέτη θ λικού παρα δόσε ων και 
προετοιμασία για τις εξετάσεις 

60 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων  και άρθρων 50 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος  150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Γλώσσα αξιολόγησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

To μάθημα αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου με προφορική 
εξέταση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται από ένα σύνολο 70 
ερωτήσεων ανάπτυξης σύντομων δοκιμιακών απαντήσεων, να 
επιλέξουν και να αναπτύξουν τρεις ερωτήσεις. Η εξεταστέα ύλη 
και ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιούνται κατά το πρώτο 
μάθημα του ακαδημαϊκού εξαμήνου, όταν διανέμεται στους/στις 
φοιτητές/τριες ο επικαιροποιημένος οδηγός του μαθήματος, ο 
οποίος περιλαμβάνει την ύλη του μαθήματος κατανεμημένη σε 
επιμέρους ενότητες, τους μαθησιακούς στόχους, το διανεμόμενο 
σύγγραμμα και την επιπρόσθετη ανά ενότητα βιβλιογραφία.  

Επίσης η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης αναρτώνται 
εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος ενώ λεπτομέρειες 
προσδιορίζονται και στο e-class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα μαθήματος: Τουντασάκη, Ε. [2011]  2018. Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της 
συγγένειας κατά τον 20ο αιώνα. Αθήνα: Πατάκης (γ’ έκδοση).  

 

Επιπλέον βιβλιογραφία 

- Bourdieu, P. (2006) [1980]. Η Αίσθηση της Πρακτικής, [μτφρ. – επιμ. Θ. Παραδέλλης], 
Αθήνα, Εκδ. Αλεξάνδρεια (ιδιαίτερα τα κεφάλαια 1,2 του Βιβλίου ΙΙ). 

- Carsten, J. (2004) Αfter Kinship, Cambridge: Cambridge University Press. 

- Edwards J. & C. Salazar (2012) [2009] (επιμ.), European Kinship in the Age of 
Biotechnology. Νέα Υόρκη, Οξφόρδη: Berghahn Books. 

- Franklin S. και Susan McKinnon (επιμ.) (2001). Relative Values: Reconfiguring Kinship 
Studies. Durham & London, Duke University Press. 

- Holy, L. (1996). Anthropological Perspectives on Kinship, London, Pluto Press.   

- Laburthe-Tolra Ph. – J.-P. Warnier, (2003). Εθνολογία – Ανθρωπολογία, (μτφρ. Β.       
Χατζάκη), Αθήνα, Κριτική, (ιδιαίτερα τα κεφάλαια 4 και 5). 

- Laslett, P. (1996) [1972]. «Οικογένεια και νοικοκυριό. Ιστορικές προσεγγίσεις» [μτφρ. Ρ.     
Καυταντζόγλου] στο Ρ. Καυταντζόγλου (επιμ.) Οικογένειες του παρελθόντος. Μορφές 
οικιακής οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, σς. 35-70. Αθήνα, Αλεξάνδρεια.  

- Lévi-Strauss, C. (2010) [1974]. «Η Δομική ανάλυση στη Γλωσσολογία και στην 
Ανθρωπολογία» στο Δομική Ανθρωπολογία [μτφρ. Θ. Παραδέλλης] σς. 47-72. Αθήνα, 
Κέδρος.  

- Μπακαλάκη, Α. (1997). «Βιολογία ,πολιτισμός και η αναζήτηση της ανθρώπινης φύσης» 
Εισαγωγή στο Μ.Sahlins, Χρήσεις και καταχρήσεις της βιολογίας. Μία   ανθρωπολογική 
κριτική της κοινωνιοβιολογίας. [μτφρ. Α. Μπακαλάκη], σς.  9-35. Αθήνα, Αλεξάνδρεια.  

- Ντυμόν,  Λ. (1996) [1971]. Εισαγωγή σε δύο θεωρίες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,   
Αθήνα, Καστανιώτης.                      

- Parkin, R. 1997. Kinship. An Introduction to Basic Concepts, Oxford, Blacwell.  

- Peletz, M.G. (1995). “Kinship Studies in late Twentieth Century Anthropology” Annual 
Review of Anthropology 24, σς. 343-72. 

- Schneider, D. M. (1984). A critique of the Study of Kinship, Ann Arbor, University of 
Michigan Press.  

- Stone, L. (επιμ.) (2001). New Directions in Anthropological Kinship, Lanham: Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc. 
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- Strathern, Μ. 2008 [1992]. Aναπαράγοντας το μέλλον. Ανθρωπολογία, συγγένεια και 
νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής (μτφρ. Π. Μπουρλάκης) Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.  

- Τεάζη-Αντωνακοπούλου, Η. (1987). «Η μελέτη της οικογένειας από κοινωνικο-ιστορική  και 
ανθρωπολογική σκοπιά» Ελληνική Κοινωνία 1, σς.143-65. 

- Τουντασάκη, Ε. (2015): «Συγγένεια διά του σώματος: το μετα-αφήγημα της μητρότητας και 
της συγγενειακότητας την εποχή της βιοτεχνολογίας». Στο Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (κ.α) (επιμ.) 
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 
σς.251-270. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας.  

- Τουντασάκη, Ε. (2017):  «Η ανθρωπολογική έρευνα της δωρεάς ωαρίων στην Ελλάδα: 
πολιτισμικές αντιλήψεις, κοινωνικές πρακτικές και νομικοί κανόνες». Στο Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας “Η Βιοηθική στον 21ο αιώνα – Αφιέρωμα στον Θ. Κ. 
Παπαχρίστου”, Βιοηθικά, Τόμος 3, τεύχος 2, σς. 26-39.  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Annual Review of Anthropology 

Journal of Marriage and Family  

L’ Homme 

American Ethnologist  
 

 

520032 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520032 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                                  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH111/  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH111/
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του θρησκευτικού 
φαινομένου στην ανθρωπολογία και τις κοινωνικές επιστήμες. 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά μέσα από διαφορετικά παραδείγματα εθνογραφίας 
συγκεκριμένα ζητήματα και πλευρές του θρησκευτικού φαινομένου με έμφαση σε 
σύγχρονες και μη τυπικές μορφές θρησκευτικότητας, που εκφεύγουν των 
θεσμοθετημένων και εκκλησιαστικά οριζόμενων. 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά την εμφάνιση και τον χαρακτήρα μορφών σύγχρονης 
πνευματικότητας στη συνάρθρωσή τους με τον εκκοσμικευμένο κόσμο της Δύσης, 
αλλά και με μορφές εναλλακτικής νεωτερικότητας σε μη δυτικές κοινωνίες. 

• Μέσα από τη διδασκαλία και την τριβή με το αντικείμενο οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες 
για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ανθρωπολογικής έρευνας.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα θα αναλυθούν βασικές έννοιες και ορισμοί της Ανθρωπολογίας της Θρησκείας 
και των Συμβολικών Συστημάτων. Έπειτα από σύντομη αναφορά στις σημαντικότερες 
πρώιμες και νεώτερες θεωρίες περί θρησκείας και μαγείας παρουσιάζονται τα παρακάτω 
ζητήματα: ορθολογισμός και θρησκεία, θρησκεία και πολιτική, φύλο και ιερό, σχέσεις 
θρησκείας, πολιτισμού και περιβάλλοντος έτσι όπως εμφανίζονται σε κοσμολογικά σχήματα 
και σε ιθαγενείς μυθολογίες, θεωρίες συμβολισμού και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της 
τελετουργίας, σαμανισμός, μαγεία και λατρείες της νέας εποχής, ατομικισμός, εκκλησία και 
πίστη, θρησκεία και νεωτερικότητα, θρησκεία και εκκοσμίκευση, ανθρωπολογική ανάγνωση 
των «νέων» θρησκευτικών κινημάτων, προσπάθειες «επαναπροσδιορισμού» μιας 
ανθρωπολογίας του κοσμικού.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλξεις – εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 

παραδόσεων 

60 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 

έρευνα 

50 

Τελική εξέταση  1 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων που 
προκύπτουν από ολόκληρη την ύλη και να σχολιάσουν κριτικά 
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θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικά παραδείγματα. 

Σκοπός των ερωτήσεων είναι να αποκαλύψουν το εύρος και το 
βάθος της κατανόησης εκ μέρους των, τών ζητημάτων που 
έχουν αναλυθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος 
και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
εργασίες και να πραγματοποιήσουν μικρές έρευνες στον αστικό 
χώρο. Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται 
στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Morris, Brian, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία των Θρησκειών, Αθήνα: Εκδόσεις 

ΗΡΙΔΑΝΟΣ (2020). 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

- Asad, T. 1993. Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and 
Islam. The John Hopkins University Press. Baltimore. 

- Bell, C. 2009. Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press. 

- Bloch, M. 1989. Ritual, History and Power: Selected Papers in Anthropology. London: The 
Athlone Press. 

- Carrette, J. R. 2000. Foucault and Religion. London: Routledge. 

- Mauss, M. και Hubert, H. 2013. Σχεδίασμα μιας Γενικής Θεωρίας για τη Μαγεία. Αθήνα: 
Εκδόσεις 21ου.  

- Ortner, Sh. B. 2006. Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Active Subject. 
Durham: Duke University Press. 

- Tambiah, S. J. 2014. Μαγεία, Επιστήμη, Θρησκεία και το Φάσμα της Ορθολογικότητας. 
Αθήνα: Ηριδανός 

- Turner, V. 1989. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Ithaca: Cornell University 
Press. 

- Weber, M. 2006. Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού. Αθήνα: 
Gutenberg. 

- Weber, M. 2007. Κοινωνιολογία της Θρησκείας. Αθήνα: Σαββάλας. 

 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class. 

 

 

520046 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ      ΥΠ 

ECTS: 6                                                                                                                                              

Διδάσκων: Δρ. Στ. Αμαριανάκης, Πανεπιστημιακός υπότροφος με το πρόγραμμα «Απόκτηση 
διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520046 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH172/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με την θεωρία, ορολογία και μέθοδο της οικονομικής 
ανθρωπολογίας 

• έχουν αποκτήσει συνείδηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας του οικονομικού βίου 

• μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναλύουν προβλήματα της σύγχρονης 
οικονομικής ζωής 

• έχουν μάθει να αναζητούν  βιβλιογραφικές αναφορές και να επεξεργάζονται 

ιστορικές και εθνογραφικές πληροφορίες/δεδομένα. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Η οικονομική ανθρωπολογία μελετά τις οικονομικές πρακτικές και αντιλήψεις των ανθρώ-
πων. Στο παρόν μάθημα θα περιηγηθούμε στους κόσμους της οικονομικής ζωής των αν-
θρώπων τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο . Ξεκινώντας από τις πρόσφατες εθνογραφικές 
έρευνες για την παγκόσμια οικονομική κρίση θα αναδείξουμε τις εναλλακτικές θεωρήσεις 
και βιώματα της κρίσης καθώς και τη σχέση μεταξύ οικονομίας και κοινωνικής ζωής από τα 
κάτω, μέσα από την καθημερινότητα των «απλών» ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου θα παρουσιαστούν οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που διαμόρ-
φωσαν τον κλάδο της οικονομικής ανθρωπολογίας. Από το τι σημαίνει το δώρο, την ηθική 
υποχρέωση της ανταπόδοσης, το πώς παράγονται τα πράγματα, πώς γίνονται εμπορεύμα-
τα, και τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων, θα αναδείξουμε τις πολυδιάστατες 
συν-αρτήσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε αντίστιξη με τα κυρίαρχα 
(mainstream) οικονομικά μοντέλα.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις σχέσεις του τοπικού με 
το παγκόσμιο και στα ζητήματα περί ηθικής οικονομίας. Μετά το πέρας του εξαμήνου, οι 
φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να διαχωρίζουν το δώρο από το εμπόρευμα, και να χρη-
σιμοποιούν σχήματα και έννοιες όπως σχέσεις παραγωγής, κατανάλωσης και διανομής, την 
κοινωνική αναπαραγωγή, την πολιτική και ηθική οικονομία, τον καπιταλισμό και τον 
νεοφιλελευθερισμό. 

  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH172/
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΧΡΗΣΗ μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

65 

Ατομική εργασία και βιβλιογραφική 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές και φοιτήτριες κα-
λούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν τρία από τα πέντε θέμα-
τα. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήμα-
τος. Οι φοιτήτριες/ές ενθαρρύνονται να συγγράψουν και να πα-
ρουσιάσουν ομαδικές εργασίες βασισμένες στις συζητήσεις του 
μαθήματος. Η εργασία συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά): 

Narotzky, S. (2007). Οικονομική Ανθρωπολογία: Νέοι Προσανατολισμοί. Αθήνα: Σαββάλας. 

Willk, R. Richard. & Cliggett, L. (2010). Οικονομία και Πολιτισμός, Αρχές Οικονομικής  
Ανθρωπολογίας. Αθήνα: Κριτική. 

 

Άλλα Βοηθήματα: 

Κείμενα διαθέσιμα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Amarianakis, S. & Sarkis, D. (2020) Austerity from below: Class, Temporality, and Scale in 
Grassroots analyses of Crisis, στο Narotzky, S. Grassroots economies: Living with Austerity in 
Southern Europe, London, Pluto Press, σελ. 214-238. 

Appadurai, Α. (ed.) (1986). The Social Life of Things, Cambridge: Cambridge University Press. 

Bourdieu, P. (2007).  Ανδρική Κυριαρχία. Αθήνα: Πατάκης. 

Bourdieu P. (2002 [1979]). Η Διάκριση: Κοινωνική Κριτική της Καλαισθητικής Κρίσης. Αθήνα, 
Πατάκης. 

Geertz C. (2006 [1978]). Η Οικονομία του Παζαριού. Πληροφορίες και Αναζήτηση στο 
Μάρκετινγκ των Χωρικών, στο Κονιόρδος Σ. (επιμ.), Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας. 
Αθήνα: Gutenberg, σελ. 153-162. 

Godelier, M. (2003 [1996]). Το Αίνιγμα του Δώρου, Αθήνα: Gutenberg. 

Graeber, D. (2013 [2011]). Χρέος: Τα πρώτα 5.000 χρόνια. Αθήνα: Εκδ. Στάσει Εκπίπτοντες. 
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Harvey, D. (2007). Νεοφιλελευθερισμός και το Κράτος, στο Harvey, D. Νεοφιλελευθερισμός: 
Ιστορία και παρόν. Αθήνα: Καστανιώτης, σελ. 97-124. 

Hann, C. (2018). Μορφές του Καπιταλισμού και Μορφές της Οικονομικής Ανθρωπολογίας, 
στο Νιτσιάκος, Β. και άλλοι (επιμ.), Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Το 
έργο του Θερινού Σχολείου της Κόνιτσας. Αθήνα: Κριτική, σελ. 93-124. 

Μauss, Μ. (1979 [1923-24]). Το Δώρο. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Meillassoux, C. (1983). Η κοινωνική αναπαραγωγή, στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
51, σελ. 35- 50. 

Mintz, S. (1985).  Sweetness and Power: The place of sugar in modern history. New York, N.Y: 
Viking. Chicago. 

Polanyi, K. (2006 [1957]). Η Οικονομία ως Θεσμοθετημένη Διαδικασία, στο Κονιόρδος Σ. 
(επιμ.), Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 121-152. 

Polanyi, K. (2007). Ο μεγάλος μετασχηματισμός. Αθήνα: Νησίδες. 

Sahlins, M. [2003 (1976)]. Πολιτισμός και πρακτικός λόγος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Sahlins, M. (1981). Η πρώτη κοινωνία της αφθονίας, στο Αντιθέσεις (5), σελ. 33-46. 

Thompson, E. P. (2020). Η ηθική οικονομία του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. 
Εκδόσεις  ΕΑΠ. ( μτφ) Νίκος Ποταμιάνος. 

Ζουμπουλάκης, Μ. (2010). Το πεδίο της πολιτικής οικονομίας και οι μέθοδοι των 
οικονομολόγων, στο Ζουμπουλάκης Μ. και Κόλλιας Χ. (επιμ.) Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία. 
Αθήνα: Πατάκης, σελ. 11-37. 

Μυλωνάκης, Δ. (2012). Οικονομική κρίση και οι αντινομίες της οικονομικής επιστήμης, στο 
Σύγχρονα Θέματα 118-119, σελ. 47-58. 

Ποταμιάνος, Ν. (2021) Εκδοχές της Ηθικής Οικονομίας: Ιστορικές και Θεωρητικές Μελέτες. 
Ρέθυμνο: ΙΤΕ. 

Σπυριδάκης Μ. (2013). Μετά την εργασία. Η εμπειρία της ανεργίας στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος, στο Σπυριδάκης Μ. (επιμ.), Ανεργία και 
Εργασιακή Ανασφάλεια. Όψεις ενός Εμμένοντος Κινδύνου, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.  
 

 

520047 AΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ       ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκων: Καθηγητής Λ. Οικονόμου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520047 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH166/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην αστική ανθρωπολογία 
και την αστική θεωρία και να τους εξοικειώσει με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου. Στα ζητήματα που εξετάζονται 
περιλαμβάνονται:  

1) η ανάδυση και εξέλιξη των βιομηχανικών πόλεων και η κλασική κοινωνική θεωρία για 
την πόλη (Μάρξ, Ντιρκέμ, Βέμπερ, Ζίμελ, Σχολή του Σικάγου),  

2) η ανθρωπολογική κατανόηση του αστικού φαινομένου, η πολυμορφία των πόλεων στο 
χώρο και στο χρόνο, και οι προσπάθειες ταξινόμησής της,  

3) η μεθοδολογία και η θεματική των κυριότερων ανθρωπολογικών υποδειγμάτων 
εθνογραφικής μελέτης της πόλης (Σχολή του Σικάγου, Σχολή του Μάντσεστερ, αμερικανική 
Σχολή, σύγχρονες προσεγγίσεις της παραγωγής του χώρου) και οι κυριότερες 
μεθοδολογικές έννοιες και εργαλεία για την προσέγγιση των σύγχρονων αστικών 
περιβαλλόντων,  

4) οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του αστισμού (Λεφέβρ, Χάρβεϋ, Φουκό, 
Μπέντζαμιν) και η σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα σε πόλεις, και  

5) η ανθρωπολογική και ιστορική μελέτη της κοινωνικής παραγωγής του αστικού χώρου και 
του αστικού σχεδιασμού με αναφορά στις δυτικές μητροπόλεις και την Ελλάδα. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του αστικού 
φαινομένου στην ανθρωπολογία και τις κοινωνικές επιστήμες. 

• Έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα και την πολυμορφία των πόλεων στο χώρο και 
το χρόνο, και τις διαφορετικές προσπάθειες ταξινόμησής της. 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά τα διαφορετικά παραδείγματα αστικής εθνογραφίας και 
έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες για την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή αστικής ανθρωπολογικής έρευνας.  

• Έχουν αποκτήσει  βασικές γνώσεις για την ιστορία, τη δομή, την κοινωνική ζωή, τις 
αναπαραστάσεις και το  χώρο των μεγαλουπόλεων της σύγχρονης εποχής. 

• Έχουν κατανοήσει την πολιτισμική και πολιτική σημασία της κοινωνικής παραγωγής 
του αστικού χώρου. 

 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH166/
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις – 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

3  

Αυτοτελής μελέτη  
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα 

 9 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο 
θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 
επτά συνολικά θέματα.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-
class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
εργασίες και να πραγματοποιήσουν μικρές έρευνες 
στον αστικό χώρο. Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, 
αλλά συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Οικονόμου, Λεωνίδας, 2012, Η Κοινωνική Παραγωγή του Αστικού Χώρου στη 
Μεταπολεμική Αθήνα. Η Περίπτωση της Βούλας, Αθήνα: εκδ. Πατάκη. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Oικονόμου, Λεωνίδας, 2017, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Η Σχολή του Σικάγου: 
Θεωρητική συμβολή και εθνογραφικό έργο”.  

- Oικονόμου, Λεωνίδας, 2017, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Η πόλη στο χώρο και το 
χρόνο”.  

- Oικονόμου, Λεωνίδας, 2011, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Καταστασιακή ανάλυση και 
κοινωνικά δίκτυα”. 

- Pinol, Jean-Luc, 2000 (1991), O Kόσμος των Πόλεων τον 19ο Αιώνα, Αθήνα: Πλέθρον. 

- Stevenson, Deborah, 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική. 

- Simmel, Georg, 1993 (1903), Πόλη και Ψυχή (Mεγαλούπολη και Ψυχικός Bίος), Aθήνα: 
Έρασμος. 

- Nικόλαος Tάτσης και Mαρία Θανοπούλου (επιμ.), H Kοινωνιολογία της Σχολής του 
Σικάγου, Αθήνα: Παπαζήσης, 

- Knox, Paul, και Steven Pinch, 2009, Κοινωνική Γεωγραφία των πόλεων, Αθήνα: Σαββάλας. 

- Lefebvre, Henri, 2007, Δικαίωμα στην πόλη. Χώρος και Πολιτική, Αθήνα: Κουκίδα. 
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- Οικονόμου, Λεωνίδας, 2012, Η Κοινωνική Παραγωγή του Αστικού Χώρου στη 
Μεταπολεμική Αθήνα. Η Περίπτωση της Βούλας, Αθήνα: εκδ. Πατάκη. 

 

Επιπλέον βιλιογραφία αναρτημένη στο e-class 

 

 

 

520084 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ   ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκων: Αναπληρωτής Kαθηγητής Γ. Τσιμουρής 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520084 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH171/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις του 
μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου στην ανθρωπολογία και τις 
κοινωνικές επιστήμες. 

• Έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα των φαινομένων αυτών και την διασύνδεσή 
τους με συναφή φαινόμενα όπως είναι ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και ο φασισμός. 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά τον παγκοσμιοποιημένο και διεθνικό χαρακτήρα των 
μετακινήσεων και τις δυναμικές συγκρότησης νέων ταυτοτήτων και των εννοιών 
που καλούνται να τις χαρακτηρίσουν όπως διασπορά, διαπολιτισμικότητα και 
υβριδικότητα. 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά τις διαφορετικές εκδοχές (αναγκαστικής) μετακίνησης και 
να έχουν εξοικειωθεί με την μεθοδολογία για την οργάνωση και τη διεξαγωγή 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH171/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εστιάζει στη μεταναστευτικές και προσφυγικές μετακινήσεις και στα συναφή 
φαινόμενα απ’ τη σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας και ως αντικείμενα 
διεπιστημονικής προσέγγισης. Διερευνά τα θέματα που συνδέονται με την αναγκαστική και 
εκούσια μετακίνηση, όπως η παγκοσμιοποίηση, το έθνος, το κράτος, οι ταυτότητες, η 
εθνότητα, η τάξη, ο ρατσισμός και η γεωπολιτική τάξη πραγμάτων. Στο πλαίσιο διερευνά τις 
συνθήκες μετασχηματισμού της Eλλάδας από χώρα  αποστολής μεταναστών σε χώρα 
υποδοχής και ως ‘πέρασμα’ και ‘ζώνη ανάσχεσης’ προσφύγων και μεταναστών. Εξετάζει τις 
μεταναστευτικές πολιτικές και τις πολιτικές ασύλου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στην Ελλάδα, τις πολιτικές ένταξης και διαπολιτισμικής συνύπαρξης. Διερευνά τις 
μετακινήσεις σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη στις χώρες 
υποδοχής, τις συνθήκες της πολιτειακής συμπερίληψης των μεταναστών και των 
προσφύγων. Εξετάζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως υποκείμενα δικαίου αλλά 
και τους όρους εξοστρακισμού τους ως έκπτωτων, εκτοπισμένων και εξόριστων και 
αποκειμένων. Διερευνώνται οι τραυματικές μνήμες, η νοσταλγία και οι φαντασιακές 
πατρίδες στα οικεία παραδείγματα των Μικρασιατών και των Ιμβρίων. Συνεξετάζονται 
έννοιες όπως η διεθνική μετανάστευση, ο κοσμοπολιτισμός, τα σύνορα, οι διασπορικές και 
οι υβριδικές ταυτότητες και διερευνώνται κριτικά η σύγχρονη ‘προσφυγική κρίση’, οι 
πολιτικές για τα σύνορα και η ‘ασφαλειοποίηση’ στο πλαίσιο της εθνικής και της διεθνικής 
νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις – 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

70 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα 

39 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται προφορικά. Οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν 4 ερωτήσεις 
και στην συνέχεια καλούνται να τις σχολιάσουν κριτικά. 
Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-
class. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
εργασίες και να πραγματοποιήσουν μικρές έρευνες στο 

ανθρωπολογικής έρευνας στο πεδίο της μετανάστευσης και του αναγκαστικού 
εκπατρισμού. 



73 

αντικείμενο της μετανάστευσης. Η εργασία δεν είναι 
απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

1) Βεντούρα, Λ., Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα: Διαδικασίες αφομοίωσης, 
ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού, Αθήνα: Νήσος, 2011. 

2) Τσιμουρής, Γ., Φυγάδες απ’ τον τόπο μας όμηροι στην πατρίδα, Αθήνα: DaVinci, 2014. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Athanasiou, A. & Tsimouris, G. 2013. Mapping the biopolitics of borders: de-grounding 
bodies and places.   Special Issue, Migration, Gender and Precarious Subjectivities in the era 
of Crisis. The Greek Review of Social Research. Β/Γ. (140-41): 3-39. 

- Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of 
nationalism. London: Verso, p. 15. 

- Brettell, C. 2000, ‘Theorizing migration in anthropology’, In C. Brettell & J. Hollified, 
Migration Theory: Talking across Disciplines, Routledge. 

- Castles, S. & Miller, M. 1993. The Age of Migration: International Population Movements in 
the Modern World. London: The Guilford Press. 

- Clifford, J. 1994. Diasporas. Cultural Anthropology 9 (3): 302-338. 

- Daniel V. E. & Knudsen C. J.  1995. Mistrusting Refugees. Berkeley:  University of California 
Press. 

- Davis, J.  1992.  The Anthropology of Suffering. Journal of Refugee Studies. Vol. 5, No. 2, pp. 
149-161. 

- Hall, S.  1990.  Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (eds), Identity: Community, 
Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart. 

- Hall, S. Held, D. McGrew, A. 2003. Η Νεωτερικότητα Σήμερα: Οικονομία, Κοινωνία, 
Πολιτική, Πολιτισμός. Αθήνα: Εκδ. Σαββάλας. 

- Hirschon, R.  1989.  Κληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής: Η κοινωνική ζωή των 
προσφύγων στον Πειραιά. Αθήνα: ΜΙΕΤ. 

- Rosaldo, R. & Xavier Inda, J. 2002. Introduction: A World in Motion. In The anthropology of 
globalization. Rosaldo, R. & Xavier Inda, J. ed. Oxford: Blackwell. 

- Tarzi, S. M.  1991. The Nation-State, Victim Groups and Refugees. Ethnic and Racial Studies, 
14 (4). 
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Β΄ ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠ) 

 

520049 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ      ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Δρ. Σ.-Ε. Μαλακάση, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το πρόγραμμα 
«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520049 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH165/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα:  

• έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες του πολιτικού και της εξουσίας και την κριτική 
εξέτασή τους σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα 

• έχουν κατανοήσει τις απαρχές και την πορεία της Πολιτικής Ανθρωπολογίας ως 
γνωστικού αντικειμένου, καθώς και τη ζύμωσή της με το πολιτικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι 

• έχουν κατανοήσει την ιστορική διαφοροποίηση των μορφών πολιτικής οργάνωσης  

• έχουν αποκτήσει την κριτική ικανότητα να διακρίνουν το πολιτικό σε κοινωνικούς 
σχηματισμούς, πεδία της κοινωνικής ζωής, κοινωνικές σχέσεις και σφαίρες 
δραστηριοτήτων των οποίων η πολιτική διάσταση δεν είναι άμεσα εμφανής 

• έχουν κατανοήσει τις ανθρωπολογικές θεωρίες για το πολιτικό, τους πολιτικούς 
όρους διαμόρφωσης της (Πολιτικής) Ανθρωπολογίας και τις πολιτικές διαστάσεις 
της ίδιας της εθνογραφικής έρευνας και των διαδικασιών διαμόρφωσης 
ανθρωπολογικής γνώσης 

 
 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH165/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα διατρέχει την πορεία της Πολιτικής Ανθρωπολογίας ως γνωστικού αντικειμένου, 
τις ιστορικές αλλαγές στη θεωρητική σκέψη, αλλά και τη ζύμωσή της με το πολιτικό και 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τις απαρχές της Πολιτικής 
Ανθρωπολογίας, αλλά και την εξέλιξή της στη μετα-αποικιακή συνθήκη· την ανάλυση του 
πολιτικού στις κοινωνίες χωρίς κράτος, αλλά και την κρατική μορφή κοινωνικής οργάνωσης· 
τη συνεισφορά της ανθρωπολογίας στην κατανόηση πολλαπλών μορφών του πολιτικού 
λόγου· και το πολιτικό στις έμφυλες σχέσεις μέσα από το πρίσμα της διαθεματικότητας, το 
κίνημα #metoo και το νευραλγικό πεδίο της αναπαραγωγής. Κεντρικό στόχο αποτελεί η 
ανάπτυξη μιας κριτικής ματιάς, που θα επιτρέπει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να 
διακρίνουν το πολιτικό σε κοινωνικούς σχηματισμούς, πεδία της κοινωνικής ζωής, 
κοινωνικές σχέσεις και σφαίρες δραστηριοτήτων των οποίων η πολιτική διάσταση δεν είναι 
άμεσα εμφανής· καθώς και η εξοικείωσή τους με το γεγονός ότι το χειραφετητικό και το 
καταπιεστικό, η εξουσία και η αντίσταση σε αυτή μπορούν να ενυπάρχουν, να 
αντιπαλεύουν και να διαδέχονται η μία την άλλη μέσα στους ίδιους λόγους, ιδεολογίες και 
κοινωνικούς σχηματισμούς. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση power point, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού. 

Χρήση e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές επισκέψεις 39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

70 

Ατομική εργασία ή/και προφορική 
παρουσίαση 

39 

Τελική εξέταση 2 
  

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο από τέσσερις 
ερωτήσεις δοκιμιακού τύπου, με ελεύθερη χρήση βιβλίων και 
σημειώσεων.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στο e-class καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν επιστημονικά 
κείμενα της βιβλιογραφίας στην τάξη και να εκπονήσουν 
εργασίες. Σε περίπτωση που αναλάβουν προαιρετική γραπτή 
εργασία, ο βαθμός της αποτελεί το 20 τοις 100 της τελικής 
βαθμολογίας. Μία προφορική παρουσίαση συνυπολογίζεται 
επίσης στον τελικό βαθμό, με 10 τοις 100 της βαθμολογίας.  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Ted C. Lewellen, Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις 
Κριτική, 2009. 

Άλλα βοηθήματα: Επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια βιβλίων αναρτημένα στο open e-class 
του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Αβραμοπούλου, Ειρήνη. 2020. «Αναζητώντας το δικαίωμα στη «φωνή»: 
Υποκειμενοποίηση, ιδεολογική έγκληση και η συν-αισθηματική γραμματική της ετερότητας 
μέσα από την αντιπαράθεση για τη μουσουλμανική μαντίλα στην Τουρκία.» Στο Εθνογραφία 
και καθημερινότητα στην «Καθ’ Ημάς Ανατολή»» (επιμ. Φωτεινή Τσιμπιρίδου). Αθήνα: 
Κριτική. 

- Althusser, Louis. 1999 [1970]. Θέσεις (μετ. Ξενοφών Γιαταγάνας). Αθήνα: Θεμέλιο. 

- Anderson, Benedict. 1997 [1983]. Φαντασιακές κοινότητες : στοχασμοί για τις απαρχές και 
τη διάδοση του εθνικισμού (μετ. Ποθητή Χαντζαρούλα). Αθήνα: Νεφέλη.  

- Arendt, Hannah. 2017 [1951]. Ιμπεριασμος: Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού (δεύτερο 
βιβλίο) (μετ. Βασίλης Τομανας). Αθήνα: Νησίδες. 

- Asad, Talal. 1973. Anthropology and the colonial encounter. New York: Humanity Books. 

- Balandier, Georges. 1990. Πολιτική Ανθρωπολογία (μετ. Μαρία Θανοπούλου). Αθήνα: 
Παπαζήσης. 

- Barth, Fredrik. 1969. “Introduction.” In Ethnic groups and boundaries: The social 
organization of culture difference (ed. Fredrik Barth). Boston: Little Brown. 

- Basu, Amrita. 2006. «Παγκοσμιοποίηση του τοπικού / τοπικοποίηση του παγκόσμιου: 
Χαρτογραφώντας διεθνικά κινήματα γυναικών». Στο Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική 
κριτική (επιμ. Αθηνά Αθανασίου). Αθήνα: Νήσος. 

- Γκαρά, Ελένη και Κατερίνα Ροζάκου (επιμ.). 2013. Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία 
πολιτών και βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

- Clastres, Pierre. 1992[1974]. Η Κοινωνία ενάντια στο κράτος (μτφ. Κ. Καψαμπέλη). Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια. 

- Crenshaw, Kimberlé W. 1989. “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black 
feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics.” 
University of Chicago Legal Forum 1989: 139–67. 

- Eriksen Thomas-Hylland. 2007 [1995]. «Πολιτική και εξουσία». Στο Μικροί τόποι, μεγάλα 
ζητήματα: Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία (επιμ. Ιωάννης 
Μάνος, μετ. Θανάσης Κατσικερός). Αθήνα: Κριτική. 

- Farris, Sara, and Catherine Rottenberg. 2017. “Introduction: Righting feminism.” new 
formations: a journal of culture/theory/politics 91: 5-15. 

- Fassin, Didier. 2011. «Η ανθρωπιστική δράση ως πολιτική της ζωής». Στο 
Βιοκοινωνικότητες: Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της Υγείας (επιμ. Αθηνά Αθανασίου, μετ. 
Μιχάλης Λαλιώτης). Αθήνα: Νήσος. 

- Fortes, M. and Evans-Pritchard, E.E. (eds.) 1975 [1940]. African Political Systems London: 
Oxford University Press. 

- Foucault, Michel. 2002 [1997]. Για την υπεράσπιση της κοινωνίας (μετ. Τιτίκα 
Δημητρούλια). Αθήνα: Ψυχογιός. 

- Gledhill, John. 2013. Οι μεταμφιέσεις της εξουσίας: Ανθρωπολογικές οπτικές για την 
πολιτική (μετ. Πελαγία Μαρκέτου). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

- Gluckman, Max. 1976 [1953]. Custom and conflict in Africa. Oxford: Basil Blackwell. 
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- Gusterson, Hugh. 2017. “From Brexit to Trump: Anthropology and the rise of nationalist 
populism.” American Ethnologist 44(2), 209-214. 

- Harvey, David. 2007 [2005]. Νεοφιλελευθερισμός: Iστορία και παρόν (μετ. Αριάδνη 
Αλαβάνου). Αθήνα: Καστανιώτης. (Εισαγωγή και κεφάλαια 1-3.) 

- Hochschild, Arlie. 2016. Strangers in their own land: Anger and mourning on the American 
Right. A journey to the heart of our political divide. New York: The New Press. 

- Καρακασίδου, Αναστασία. 2000 [1997]. Μακεδονικές ιστορίες και πάθη (μετ. Ελένη 
Αστερίου). Αθήνα: Οδυσσέας.  

- King, Tanya J., David Boarder Giles, Mythily Meher, and Hannah Gould. 2020. “Anthropology 
and #MeToo: Reimagining fieldwork.” Australian Journal of Anthropology 31(3): 274-287. 

- Krause, Elizabeth and Silvia De Zordo. 2012. “Introduction. Ethnography and biopolitics: 
Tracing ‘rationalities’ of reproduction across the North–South divide.” Anthropology & 
Medicine 19 (2): 137-151. 

- Kurtz, Donald (2001), Political Anthropology: Paradigms and Power. Boulder, CO: Westview 
Press. 

- Lems, Annika. 2017. “How to write about #precarity from a precarious position.” Allegra 
lab, December 12. https://allegralaboratory.net/how-to-write-about-precarity-from-a-
precarious-position/  

- Low, Setha M. and Sally E. Merry. 2010. “Engaged anthropology: Diversity and dilemmas: An 
introduction to Supplement 2.” Dilemmas, 51(S2), S203-S206. 

- Mahmood, Saba. 2019 [2008]. «Φεμινισμός, δημοκρατία και αυτοκρατορία: Το Ισλάμ και ο 
πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» (μετ. Ουρανία Τσιάκαλου)». φεμινιστιqά 2: 106-138. 

- Malinowski, Bronislaw. 1987 [1922]. Argonauts of the western Pacific: An account of native 
enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: 
Routledge. 

- Malkki, Liisa. 1997 [1992]. “National geographic: The rooting of peoples and the 
territorialization of national identity among scholars and refugees.” In Culture, power, place: 
Explorations in critical anthropology (eds. Akhil Gupta and James Ferguson). Durham and 
London: Duke University Press. 

- Marcus, George and Michael Fischer. 2016 [1986]. Η ανθρωπολογία ως κριτική του 
πολιτισμού : μια πειραματική στιγμή στις επιστήμες του ανθρώπου. Αθήνα: Ηριδανός. 

- McGranahan, Carole. 2017. “An anthropology of lying: Trump and the political sociality of 
moral outrage.” American Ethnologist 44(2): 243-248. 

- Molé, Noelle. 2013. “Trusted puppets, tarnished politicians: Humor and cynicism in 
Berlusconi’s Italy.” American Ethnologist 49(2):288-299. 

- Mohanty, Chandra. 2003. «Υπό τα βλέμματα της Δύσης: Φεμινιστική ακαδημαϊκή 
παραγωγή και αποικιοκρατικοί λόγοι». Στο Φεμινισμός χωρίς σύνορα: Αποαποικιοποίηση 
της θεωρίας και αλληλεγγύη στην πράξη. Αθήνα: Oposito. 

- Morgan, Lynn M. 2015. “Reproductive rights or reproductive justice? Lessons from 
Argentina.” Health and human rights 17(1): 136-147. 

- Ong, Aihwa. 2011. «Κατασκευάζοντας το βιοπολιτικό υποκείμενο: Μετανάστες/-ριες από 
την Καμπότζη, ιατρική για πρόσφυγες και πολιτισμική ιδιότητα του/της πολίτη στην 
Καλιφόρνια». Στο Βιοκοινωνικότητες: Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της Υγείας (επιμ. 
Αθηνά Αθανασίου, μετ. Μιχάλης Λαλιώτης). Αθήνα: Νήσος. 

- Perugini, Nicola and Neve Gordon. 2015. “Introduction.” The human right to dominate. 
Oxford University Press. 

- Said, Edward. 1996 [1978]. Οριενταλισμός. Αθήνα: Νεφέλη.  

- Scott, James. 1995. Seeing like a state: How certain schemes to improve the human 
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condition have failed. New Haven: Yale University Press. 

- Σεβαστάκης, Νικόλας και Γιάννης Σταυρακάκης. 2012. Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και κρίση. 
Αθήνα: Νεφέλη. (επιλεγμένα αποσπάσματα) 

- Sutton, David. 1997. “Poked by the ‘foreign finger’ in Greece: Conspiracy theories or the 
hermeneutics of suspicion?” In The usable past: Greek metahistories (eds. Keith S. Brown and 
Yannis Hamilakis). Lanham, MD: Lexington Books. 

- Vincent, Joan (1990), Anthropology and politics: Visions, traditions, and trends. Tucson, AZ: 
The University of Arizona Press. 

- Weber, Max. 2019 [1919]. Η πολιτική ως κάλεσμα και ως επάγγελμα (μετ. Κώστας 
Κουτσουρέλης). Αθήνα: Δώμα.  

- Wolf, Eric. 2008 [1982]. Η Ευρώπη και οι λαοί χωρίς ιστορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

- Χριστόπουλος, Δημήτρης. 2019. Ποιος είναι Έλληνας πολίτης; Δύο αιώνες ιθαγένεια (2η 
έκδοση). Αθήνα: Βιβλιόραμα.  
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ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Δ. Κόφτη  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν αποκτήσει εξοικείωση με την ιστορία της ανθρωπολογικής θεωρίας και με 
κύριες έννοιες, ερωτήματα και αναλυτικά εργαλεία διαφορετικών θεωρητικών 
ρευμάτων.  

• Προσεγγίζουν κριτικά τη συνάφεια των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις 
μεθοδολογικές πρακτικές. 

• Έχουν αποκτήσει εξοικείωση με κριτικές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις ως προς 
τα θεωρητικά ρεύματα της ανθρωπολογίας. 

• Έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα των θεωρητικών προσεγγίσεων στην 
ανθρωπολογία και τρόπους με τους οποίους οι θεωρητικές προσεγγίσεις βρίσκονται 
σε συνομιλία με άλλους κλάδους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.   

• Έχουν εξασκηθεί στην κριτική ανάγνωση ανθρωπολογικών κειμένων και στην 
αναγνώριση των διαφορετικών προσεγγίσεων μέσα από την κριτική ανάγνωση 
ανθρωπολογικών κειμένων.  

• Έχουν εξασκηθεί στη διατύπωση κριτικών ερευνητικών ερωτημάτων.  

  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα ξεκινάει με μία σύντομη ιστορική προσέγγιση της γενεαλογίας των θεωρητικών 
προσεγγίσεων στην ανθρωπολογία. Επικεντρώνεται στις ανθρωπολογικές θεωρίες από τη 
δεκαετία του 1960 και έπειτα, δίνοντας έμφαση στα ερωτήματα, τις έννοιες και τις 
μεθοδολογίες που χαρακτηρίζουν τα θεωρητικά ρεύματα καθώς και στους 
προβληματισμούς και τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για κάθε ένα από αυτά. Οι 
ενότητες συμπεριλαμβάνουν το πέρασμα από τη δομή στη δράση, φεμινιστικές κριτικές 
στην ανθρωπολογία, τις συμβολικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, την αναστοχαστική 
εθνογραφία και την πολιτισμική κριτική, την οντολογία και ζητήματα ετερότητας, νέες 
προσεγγίσεις για τη σχέση φύσης-πολιτισμού και ζητήματα από-αποικιοποίησης. Επίσης, οι 
συζητήσεις λαμβάνουν υπόψη τις συνομιλίες της ανθρωπολογίας με τη φιλοσοφία, την 
ιστορία, την κοινωνιολογία και την πολιτική οικονομία, τις εικαστικές τέχνες, τον 
κινηματογράφο και τη λογοτεχνική κριτική.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

55 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

54 
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Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

. 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να 
επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο θέματα με τη μορφή ενός 
σύντομου δοκιμίου, από τρία συνολικά θέματα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν και να 
παρουσιάσουν ατομικές ή ομαδικές εργασίες, οι οποίες 
βασίζονται σε βιβλιογραφική έρευνα και σε κριτική ανάγνωση 
ανθρωπολογικών κειμένων. Οι εργασίες και οι παρουσιάσεις 
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία: 
Σύγχρονες Τάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2011. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα διαθέσιμα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

- Απαντουράι, Αρζούν. 2014.  Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα. Πολιτισμικές διαστάσεις της 
παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

- Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα (επιμ.) 2011. Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία: 
Σύγχρονες Τάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, Σειρά «Ανθρωπολογικοί Ορίζοντες». 

- Γκέφου-Μαδιανου, Δήμητρα. 2011. Πολιτισμός και εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό 
ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, Σειρά «Ανθρωπολογικοί 
Ορίζοντες». 

- Αλεξάνδρα Μπακαλάκη. 1997. Είναι η ανθρωπολογία των γυναικών για την ανθρωπολογία 
του φύλου ό,τι η παιδική ηλικία για την ωριμότητα; Περιοδικό Μνήμων, τεύχος 19, σελίδες 
211-223.   

- Geertz, Clifford. 2003. «Πυκνή περιγραφή» & «Από τη σκοπιά του ιθαγενούς», στο 
Ερμηνεία των Πολιτισμών, (μετάφραση-επιστημονική θεώρηση: Θ. Παραδέλλης). Αθήνα: 
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.  

- Stocking, George. 1992. “Paradigmatic traditions in the history of Anthropology”. Στο The 
ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of Anthropology, 342-361. Madison: 
The University of Wisconsin Press.   
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520060 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ   ΥΠ 

ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια D. Riboli 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520060 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH122/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα εξετάζονται η θεωρία και οι μέθοδοι της εθνογραφικής έρευνας με έμφαση α) 
στην ιστορική ανάπτυξη της εθνογραφίας και β) στον τρόπο με τον οποίο η συλλογή των 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ανθρωπολογίας 
(συμμετοχική παρατήρηση, αναστοχασμός, πολυ-τοπική εθνογραφία, 
ανθρωπολογία των αισθήσεων και των συναισθημάτων, μεθοδολογία της έρευνας 
σε επικίνδυνο πεδίο).    

• Θα είναι ικανοί/ες  να συσχετιστούν -σε ιστορικό πλαίσιο- ανθρωπολογικά 
θεωρητικά ρεύματα με συγκεκριμένες μεθοδολογίες. 

• Θα έχουν αποκτήσει βασικά εργαλεία και γνώσεις για να διεξάγουν ποιοτική 
κοινωνική έρευνα.  

• Έχουν εξοικειωθεί με τα κύρια δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα  της 
ανθρωπολογικής έρευνας. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH122/
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ανθρωπολογικών δεδομένων σχετίζεται με τη θεωρία και τη μεθοδολογία.  

Το μάθημα αναφέρεται σε μεθοδολογικές και επιστημολογικές έννοιες και εργαλεία της 
ανθρωπολογίας και εξετάζει ζητήματα όπως: η πολιτική και η πρακτική της επιτόπιας 
έρευνας· ο/η ανθρωπολόγος ως υποκείμενο και αντικείμενο της παρατήρησης: δι-
υποκειμενικότητα και αναστοχαστική ανθρωπολογία· τα στάδια της ενσωμάτωσης κατά τη 
διαδικασία της επιτόπιας έρευνας και η διαδικασία εμβάπτισης στην ετερότητα· το 
ερώτημα της "ανθρωπολογίας οίκοι", καθώς και ερευνητικά ζητήματα της εθνογραφικής 
έρευνας σε αναπτυγμένες κοινωνίες και αστικούς πληθυσμούς· η εθνογραφία ως κείμενο. 
Στο μάθημα συζητιούνται επίσης μεθοδολογικά και επιστημολογικά ζητήματα που 
αφορούν τη συλλογή/κατασκευή και ανάλυση ερευνητικών ‘δεδομένων’. Στις ενότητες του 
μαθήματος περιλαμβάνονται επίσης συζητήσεις που αφορούν πρόσφατους 
μεθοδολογικούς προβληματισμούς (πχ. η επιτόπια έρευνα σε επικίνδυνο περιβάλλον, ο 
ρόλος των αισθήσεων και της προσωπικότητας του ερευνητή στο πεδίο της έρευνας κ.λπ.). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση powerpoint, οπτικού και οπτικοακουστικού 
υλικού. 

Χρήση e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έ  ρευνα  

36 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων  

43 

Διαδραστική διδασκαλ α 30 

Τελική εξέτ ση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες 
απαντούν σε δύο από τρείς ερωτήσεις. 

Σε περίπτωση ότι οι φοιτητές/τριες ανέλαβαν 
προαιρετική (αλλά μη απαλλακτική) εργασία, η 
διδάσκουσα την αξιολογεί και την υπολογίζει στην 
τελική βαθμολόγηση. Ο βαθμός της εργασίας αποτελεί 
το 30% της τελικής βαθμολογίας 

Η ύλη γνωστοποιείται έγκυρα στο e-class καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Γκέφου-Μαδιανού, Δ. 2011. Πολιτισμός και Εθνογραφία: Από τον Εθνογραφικό 
Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Σειρά «Ανθρωπολογικοί Ορίζοντες», Αθήνα: Εκδόσεις 
Πατάκη. 

Άλλα βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Γκέφου-Μαδιανού, Δ. 2011. «Αναστοχασμός, Ετερότητα και Ανθρωπολογία Οίκοι: 
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Διλήμματα και Αντιπαραθέσεις». Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.) Ανθρωπολογική Θεωρία 
και Εθνογραφία. Σύγχρονες Τάσεις. σσ. 365-435.  Νέα Έκδοση, Σειρά «Ανθρωπολογικοί 
Ορίζοντες», Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

- Γκέφου-Μαδιανού, Δ. 2009. Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας. Πολιτισμός, Ιστορία, 
Αναπαραστάσεις , κεφ. 1 («Εισαγωγή: Η Ανθρωπολογική Έρευνα μετά την Πολιτισμική 
Κριτική»): 15-36 

- Kovats-Βernat, J. C. 2002. Negotiating Dangerous Fields: Pragmatic Strategies for Fieldwork 
amid Violence and Terror. American Anthropologist 10 (1): 208-222 

- Riboli, D. 2006. Πληγιάζοντας τον Άλλο. Μύθοι και Αυταπάτες του Ανθρωπολόγου στην 
Προσπάθειά του να Αντιμετωπίσει την Ετερότητα στη Δύση και στην Ανατολή. Στο 
Κυριακάκης Γ. και Μιχαηλίδου Μ., Η Προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, Μεθοδολογία και 
Ερευνητική Πρακτική. Εκδόσεις Μεταίχμιο: 143-169. 

- Riboli D. και Tacey, I., 2013. Emplaced, Embodied, Multi-sited, Collaborative Ethnography in 
Peninsular Malaysia. Man and Society 24: 1-20   

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Current Anthropology 

American Anthropologist 

 

 

520110  ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ            ΥΠ                                                       

ECTS: 6 

Διδάσκουσα: Επικ. Καθηγητής Π. Πετρίδης 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520110      ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH205/  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH205/
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κεντρικό άξονα του μαθήματος αποτελεί η ανθρωπολογική ανάλυση των πρακτικών που τα 
σύγχρονα δυτικά κράτη ακολουθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν 
τα ζητήματα, τα οποία η πολυπολιτισμικότητα θέτει στο επίπεδο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, η ιστορική σύνδεση των εκπαιδευτικών συστημάτων με τις 
ευρύτερες διαδικασίες διαμόρφωσης των εθνικών κρατών θα αποκαλύψει την 
ομογενοποιητική λειτουργία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τον χαρακτήρα του σχολείου 
ως ιδεολογικού μηχανισμού του κράτους και τη θεμελιακή συμβολή του μονοπολιτισμικού 
και μονογλωσσικού σχολείου στις διεργασίες συγκρότησης και αναπαραγωγής της εθνικής 
ταυτότητας. Στη συνέχεια, η ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, οι 
οποίες καθορίζονται από τον πολλαπλασιασμό των εθνοπολιτισμικών ετεροτήτων και των 
θρησκευτικών διαφορών θα τεκμηριώσει την ανάγκη απομάκρυνσης από τους στόχους 
μιας «εθνικής διαπαιδαγώγησης» και τη στροφή προς την οργάνωση εναλλακτικών 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων που απορρίπτουν τις ιεραρχικές κατηγοριοποιήσεις και τις 
στερεοτυπικές προκαταλήψεις. 

Μέσα από την κριτική προσέγγιση των μοντέλων που αρχικά εξέφρασαν την εκπαιδευτική 
πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στην εθνοπολιτισμική διαφορά και την 
ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, θα διαφανούν οι παράγοντες που επέβαλαν τη 
μετατόπιση από το μοντέλο του «χωνευτηρίου» προς τη διαπολιτισμική προσέγγιση. Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, υπερβαίνοντας τις αγκυλώσεις της εθνοκεντρικής 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Είναι σε θέση να αναλύουν κριτικά την εκπαίδευση ως κυρίαρχο ιδεολογικό 

μηχανισμό του κράτους και να διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους το 

σχολείο συμβάλλει στις διεργασίες συγκρότησης και αναπαραγωγής της εθνικής 

ταυτότητας.  

• Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας 

που επιβάλλουν την αναίρεση του μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού σχολείου 

και την οργάνωση εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων. 

• Έχουν εξοικειωθεί με την ερευνητική ενασχόληση με τις διαφορετικές εκδοχές 

εθνικισμών και τις επιπτώσεις τους στη σχέση μεταξύ εθνοπολιτισμικής ετερότητας 

και εθνικής ταυτότητας στο επίπεδο της σχολικής τάξης.  

• Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν ώστε να κατανοούν τη 

διασύνδεση των εθνοπολιτισμικών διαφορών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές 

ιεραρχήσεις/ανισότητες στην εκπαίδευση καθώς και τη συνάρτηση των 

διαφορετικών πολιτικών διαχείρισης των διαφορών αυτών στο σχολείο με τη 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση, θα κατανοούν και θα μπορούν να εμβαθύνουν στη 

διαλεκτική σχέση ανάμεσα στους ενοποιητικούς στόχους της εκπαίδευσης και τον 

σεβασμό των εθνοπολιτισμικών διαφορών.  

• Έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν τη σχολική εμπειρία από την πλευρά των 

διαφορετικών εθνοτικών/μειονοτικών ομάδων που συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο των σύγχρονων εθνικών κρατών.  
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παιδαγωγικής πράξης και αναδεικνύοντας την έννοια του πολιτισμού σε σημαίνουσα 
κατηγορία για την ανάλυση και την ερμηνεία της μετανάστευσης και των κοινωνικών 
επιπτώσεών της, στηρίζεται στα δημοκρατικά  ιδεώδη της ελευθερίας και της ισότητας και 
τείνει να καθιερωθεί ως κυρίαρχο «μέσο» για τη δημιουργία προϋποθέσεων συμμετρικής 
αλληλεπίδρασης των πολιτισμών. Ξεχωριστή ενότητα θα αποτελέσουν οι περιπτώσεις της 
«μειονοτικής» και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα συνδεθούν με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις –

εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 

υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική ή ομαδική 

εργασία και έρευνα 

50 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήμ ατος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Γλώσσα αξιολόγησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

To μάθημα αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου με 
προφορική εξέταση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται 
από ένα σύνολο 60 ερωτήσεων ανάπτυξης μικρών 
δοκιμίων, να επιλέξουν τρεις ερωτήσεις στις οποίες 
οφείλουν να απαντήσουν. Η εξεταστέα ύλη και ο 
τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιούνται κατά το 
πρώτο μάθημα του ακαδημαϊκού εξαμήνου, όταν 
διανέμεται στους/στις φοιτητές/τριες ο 
επικαιροποιημένος οδηγός του μαθήματος, ο 
οποίος περιλαμβάνει την ύλη του μαθήματος 
κατανεμημένη σε επιμέρους ενότητες, τους 
μαθησιακούς στόχους, το διανεμόμενο σύγγραμμα 
και την επιπρόσθετη ανά ενότητα βιβλιογραφία.  

Επίσης η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης 
αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος ενώ λεπτομέρειες προσδιορίζονται και 
στο e-class. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
εργασίες οι οποίες δεν είναι απαλλακτικές αλλά 
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

  



86 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Α. Ανδρούσου & Ν. Ασκούνη (επιμ.) 2009. Πολιτισμική ετερότητα και 

ανθρώπινα δικαιώματα. Προκλήσεις για την εκπαίδευση. Αθήνα, Μεταίχμιο. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Π. Λέκκας, Η Εθνικιστική Ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική 

κοινωνιολογία.  Αθήνα, Κατάρτι, 1996, (ιδιαίτερα κεφ. 3, Η εθνική ταυτότητα σ.139-163). 

- A. Smith, Εθνική Ταυτότητα, (μτφρ. Ε. Πέππα). Αθήνα, Οδυσσέας, 2000, (ιδιαίτερα κεφ. 4, 

Εθνικισμός και πολιτισμική ταυτότητα σ.108-144). 

- E. Gellner, Εθνικισμός. Πολιτισμός, Πίστη και Εξουσία (μτφρ. Λ. Παπαδάκη). Αθήνα, 

Αλεξάνδρεια, 2002 (ιδιαίτερα κεφ. 1,2). 

- Λ. Βεντούρα, «Εθνικό κράτος και σύγχρονες μεταναστεύσεις: πολιτικές, τάσεις, 

προσεγγίσεις» Σύγχρονα Θέματα 107 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009) : 23-36. 

- Λ. Βεντούρα, Μετανάστευση και Έθνος. Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες και τις  

κοινωνικές θέσεις. Αθήνα, ΕΜΝΕ, Μνήμων 1994. 

- Τ. Ταίηλορ, Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα, Πόλις, 1997.  

- J. L. Kincheloe and S. R. Steinberg, Changing Multiculturalism. Buckingham, Open 

University Press,1997. 

- T. Turner, «Anthropology and multiculturalism: What is Anthropology that Multiculturalism 

Should Be Mindful of It?»  Cultural Anthropology 8 (1993) 4,  411-429. 

- Ξ. Παπαρρηγόπουλος «Η πολυπολιτισμικότητα ως σύγχρονο πρόβλημα» Επιστήμη και 

Κοινωνία 2-3(1999) 1-25. 

- W. Kymlicka, Πολυπολιτισμικές Οδύσσειες. Πλοήγηση στη νέα διεθνή πολιτική της 

διαφορετικότητας. Αθήνα. Σιδέρης. 2012.  

- J. Cummins, Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε 

μία Κοινωνία της Ετερότητας. (μτφρ. Σ. Αργύρη), Αθήνα, Gutemberg, 1999. 

- Λ. Βεντούρα,  «Εθνικισμός, ρατσισμός και μετανάστευση στη σύγχρονη Ελλάδα» στο Μ. 

Παύλου – Δ. Χριστόπουλος (επιμ.) Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή, 

δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη. Αθήνα, ΚΕΜΟ, Κριτική, 2004, σσ. 174-204. 

- Α. Παπαταξιάρχης, «Στην άκρη του βλέμματος. Η κρίση της «φιλοξενίας» την εποχή των 

διαπερατών συνόρων» Σύγχρονα Θέματα 107 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009) : 67-74. 

- Ε. Αβδελά, “Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο” στο Α. 

Φραγκουδάκη – Θ. Δραγώνα (επιμ.) “Τι είν’ η πατρίδα μας;”  Εθνοκεντρισμός στην 

εκπαίδευση. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1997, σ.27-48. 

- Α. Φραγκουδάκη, Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου. Ιδεολογικός 

πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία. Αθήνα, Θεμέλιο,1978. 

- Ν. Ασκούνη, “Μια μακρά πορεία στο χρόνο…” : οι Έλληνες και οι άλλοι στα βιβλία της 

γλώσσας” στο Α. Φραγκουδάκη – Θ.Δραγώνα (επιμ.) “Τι είν’ η πατρίδα μας;”  

Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. ό.π, σ.442-490. 

- Ε. Τρέσσου, “Μειονοτική ¨Εκπαίδευση  στη Θράκη: Τα αίτια της αποτυχίας”  Σύγχρονα 
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Θέματα, 63 (1997): 49-53. 

- Ι. Ονσούνογλου, “Κριτική στη μειονοτική εκπαίδευση”, Σύγχρονα Θέματα 63  (1997): 61-

64. 

- N. Ασκούνη, Η Εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Από το περιθώριο  στην 

προοπτική της κοινωνικής ένταξης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Intercultural Education 

Journal for Multicultural Education 

Journal of Linguistics and Intercultural Education 

 

 

520182 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΥ  ΥΠ                                                                                   

ECTS: 6 

Διδάσκων: Δρ. Π. Καράμπαμπας, Συμβασιούχος Διδάσκων με βάση το ΠΔ 407/1980 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520182 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH348/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις αναλυτικές κατηγορίες του έθνους και της εθνοτικής 

ομάδας, καθώς και με τις έννοιες του εθνικισμού, του εθνοτισμού (εθνοτικότητας), 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα επιχειρεί μια κριτική παρουσίαση των κυριότερων θεωριών για τον εθνικισμό 

και τον εθνοτισμό. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις 

αναλυτικές κατηγορίες του έθνους και της εθνοτικής ομάδας, καθώς και με τις έννοιες του 

εθνικισμού, του εθνοτισμού (εθνοτικότητας), της εθνικής και εθνοτικής ταυτότητας που 

αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου. Οι 

παραπάνω αναλυτικές κατηγορίες και έννοιες τοποθετούνται στο ιστορικό τους πλαίσιο και 

εξετάζονται υπό το πρίσμα της κλασσικής κοινωνικής θεωρίας και των σύγχρονων τάσεων 

της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ενδεικτικά: α) το έθνος και οι 

εθνοτικές ομάδες ως, διακριτές μεταξύ τους, μορφές κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης 

με δυναμικό και «σχεσιακό» χαρακτήρα, β) η εθνική και η εθνοτική συλλογική ταυτότητα 

ως κοινωνικές κατασκευές, γ) η σχέση εθνικισμού και εθνοτισμού με τον πολιτισμό,  δ) η 

σχέση του εθνοτισμού με τον εθνικισμό και η συζήτηση περί εθνοτικής βάσης του 

εθνικισμού. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

παρουσιάζονται εθνογραφικά και ιστορικά παραδείγματα από όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη 

έμφαση στο χώρο των Βαλκανίων και της πρώην ΕΣΣΔ. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Οπτικο-ακουστικό υλικό μέσω διαδικτύου 

(φωτογραφίες, βίντεο), διαδραστικοί χάρτες (time 

lapse), Powerpoint, Oe-class (έγγραφα, πολυμέσα, 

γλωσσάριο, εργασίες) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής, μη 

καθοδηγούμενη μελέτη 

υλικού παραδόσεων 

47 

Αυτοτελής, μη 

καθοδηγούμενη μελέτη 

& ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

62 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται γραπτά στην ελληνική 

γλώσσα. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και 

της εθνικής και εθνοτικής ταυτότητας. 

• Έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα των παραπάνω εννοιών και αναλυτικών 

κατηγοριών. 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για τον εθνικισμό και 

τον εθνοτισμό. 

• Έχουν γνωρίσει συγκεκριμένα παραδείγματα από διαφορετικά μέρη του κόσμου. 
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να αναπτύξουν δύο από τα τέσσερα προτεινόμενα 

θέματα υπό μορφή σύντομου δοκιμίου. Η ύλη 

γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 

τμήματος και στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες δύνανται να εκπονήσουν γραπτές 

εργασίες. Οι εργασίες και παρουσιάσεις δεν είναι 

απαλλακτικές, αλλά συνυπολογίζονται στον τελικό 

βαθμό.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

του τμήματος στο open eclass και μοιράζονται και 

έντυπα στους φοιτητές/τριες στο πρώτο μάθημα με το 

syllabus του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Özkirimli, Umut, Θεωρίες του εθνικισμού: Μια κριτική προσέγγιση. Αθήνα: Ι. 

Σιδέρης, 2011. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα και άλλο υλικό αναρτημένα στο open e-class του Παντείου 

Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αγγελόπουλος, Γιώργος, "Εθνοτικές ομάδες και ταυτότητες. Οι όροι και η εξέλιξη του 

περιεχομένου τους", Σύγχρονα Θέματα, τ. 13, Απρίλιος – Ιούνιος 1997, σσ. 18-25. 

Anderson, Benedict, Φαντασιακές κοινότητες. Αθήνα: Νεφέλη, 1997 (κεφάλαια 1, 2, 3). 

Banks, Marcus, Εθνοτισμός: Ανθρωπολογικές Κατασκευές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 

2005 (σελ. 39-49 & 74-101). 

Barth, Fredrik (ed.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture 

Difference. Oslo: Universitetsforlaget, 1969. 

Cohen, Ronald, "Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology", Annual review of 

anthropology, 1978, pp. 379-403. 

Eriksen, Τhomas Hylland, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην κοινωνική 

και πολιτισμική ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική, 2007 (κεφάλαια 17 και 18). 

Geertz, Clifford "Η απαρτιωτική επανάσταση: Αρχέγονα αισθήματα και αστική πολιτική στα 

νέα κράτη", στο Geertz, Clifford, Η Ερμηνεία των Πολιτισμών. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2003, 

σσ. 253-302. 

Gellner, Ernest, Έθνη και Εθνικισμός. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1992 (κεφάλαια 1, 5, 10). 

Hobsbawm, Eric, Έθνη και εθνικισμός από το 1780. Αθήνα: Καρδαμίτσας, 1994 (εισαγωγή 

και κεφάλαιο 1). 

Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (επιμ.), Η Επινόηση της Παράδοσης. Αθήνα, Θεμέλιο, 

2004 (εισαγωγή). 

Jenkins, Richard, Rethinking Ethnicity. London: Sage, 1997. (τα κεφ. 1,2,3,4,). 

McCrone, David, Η Κοινωνιολογία του Εθνικισμού. Οι αυριανοί μας πρόγονοι. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000 (κεφάλαια 1 και 4). 

Λέκκας, Παντελής, Η εθνικιστική ιδεολογία. Αθήνα: Μνήμων, 1992 (κεφάλαιο 2). 

Lewellen, Ted C., Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια εισαγωγή. Αθήνα: Κριτική, 2009 (κεφάλαιο 

9). 

Renan, Ernest, «Τι είναι έθνος;», Ο Πολίτης, τ. 122, 1992, σσ.  32-38. 
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Smith, Anthony D.,  Εθνική ταυτότητα. Αθήνα: Οδυσσέας, 2000 (κεφάλαια 2, 3). 

Vermeulen, Hans & Govers, Cora (eds.), The Anthropology of ethnicity: Beyond ‘Ethnic 

Groups and Boundaries’. Amsterdam: Het Spinhuis, 1994. 

Weber, Max, Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες. Αθήνα: Κένταυρος, 1997, σσ. 41-

70. 

Wolf, Eric, "Perilous Ideas: Race, Culture, People", Current Anthropology, Vol. 35, No.1 (Feb., 

1994), pp. 1-12. 

 

Συμπληρωματική, αναλυτική βιβλιογραφία ταξινομημένη ανά θεματική ενότητα υπάρχει 

στο syllabus του μαθήματος (βλέπε Open eclass). 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ethnic and Racial Studies 

Ethnicities 

Nations and Nationalism Journal 

Σύγχρονα Θέματα 



91 

Γ΄ & Δ΄ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) 

 

520040 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     ΕΠ 

ECTS: 5                       

Διδάσκων: Δρ. Στ. Αμαριανάκης, Πανεπιστημιακός υπότροφος με το πρόγραμμα «Απόκτηση 
διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520040 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH176/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα Ανθρωπολογία και Υλικός πολιτισμός θα εξερευνήσουμε τoν συναρπαστικό και 
«μαγικό» κόσμο των πραγμάτων και των αντικειμένων. Μέσα από εθνογραφικά 

Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ές θα έχουν αποκτήσει: 

• εξοικείωση με τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού και της 
κοινωνικής ζωής των αντικειμένων.   

• γνώση των εννοιών και της μεθοδολογίας της ανθρωπολογίας του υλικού 
πολιτισμού   

• εθνογραφική εμπειρία 

• την ικανότητα να προσλαμβάνουν το βάθος και να αναλύουν τον υλικό πολιτισμό  
σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. 

• να προσεγγίζουν και να αναλύουν αντικείμενα και τις βιογραφίες τους εντος του 
πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται.  

• την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διεξάγουν εθνογραφική και βιβλιογραφική 
έρευνα 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH176/
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παραδείγματα θα γνωρίσουμε τους διάφορους τρόπους που οι άνθρωποι φτιάχνουν, 
καταναλώνουν και χρησιμοποιούν ή ανταλλάσουν πράγματα καθώς και για τις 
συμπεριφορές, τις τελετουργίες και τους κανόνες που τα αντικείμενα/«τέχνεργα» 
συμμετέχουν και μπορούν να δημιουργήσουν. Συνεπώς, το ενδιαφέρον μας θα 
περιστρέφεται γύρω από τους τρόπους με τους οποίους άνθρωποι και αντικείμενα 
αλληλεπιδρούν και αντλούν αλλά και δίνουν νόημα το ένα στην ύπαρξη του άλλου.  
Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τον υλικό πολιτισμό σε σχέση με το φαγητό, την ένδυση, την 
τέχνη και την τεχνολογία και τον οπτικό πολιτισμό (κινηματογράφο/φωτογραφία) και την 
παραγωγή και διαμόρφωση του χώρου και του χρόνου. Οι φοιτήτριες/τές θα εξοικειωθούν 
με έννοιες συνυφασμένες με την ανθρωπολογία του υλικού πολιτισμού, όπως: 
αντικειμενοποίηση, βιογραφία και κοινωνική ζωή των αντικειμένων, υλικότητα. Τέλος θα 
είναι σε θέση να μελετούν συγκριτικά τις διάφορες εκφάνσεις της υλικότητας σε 
αντικείμενα και διαδικασίες της καθημερινής ζωής, από τα είδη ένδυσης και την 
αρχιτεκτονική των κτιρίων στα smartphones και wearable gadgets, από τις συνταγές 
μαγειρικής στα έργα τέχνης και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
εκπόνηση, μικρής έκτασης, εθνογραφίας με βάση τη θεματολογία και βιβλιογραφία του 
μαθήματος.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΧΡΗΣΗ μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασί ς 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις / 
Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

54 

Ατομική εργασία 30 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτώς. Οι φοιτήτριες/ές 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν ένα ή δύο 
θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 
πέντε συνολικά θέματα.  Όλη η ύλη είναι διαθέσιμη 
μέσω του open e-class. 

Οι φοιτήτριες/ές ενθαρρύνονται να εκπονήσουν μια 
μικρής έκτασης εθνογραφική έρευνα με βάση τη 
θεματολογία και τη προτεινόμενη βιβλιογραφία.   

Οι εργασίες δεν έχουν απαλλακτικό χαρακτήρα, αλλά 
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

Οι τρόποι και οι όροι αξιολόγησης περιγράφονται 
αναλυτικά στο open e-class. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Γιαλούρη, Ε. (2012) Υλικός Πολιτισμός: Η ανθρωπολογία στη χώρα των 
πραγμάτων. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

Άλλα Βοηθήματα: Οικονόμου, Α. (2014) Υλικός Πολιτισμός: Θεωρία, Μεθοδολογία, 
Αξιοποίηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

Κείμενα  στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Αppadurai, A. (2003) Πώς φτιάχνεται μια εθνική κουζίνα: Τα βιβλία μαγειρικής στη 
σύγχρονη Ινδία στο Ματθαίου Α. (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής: Προσεγγίσεις της 
Σύγχρονης Ιστοριογραφίας. Αθήνα: ΕΜΝΕ-Μνήμων, σελ. 157-195.  

Barthes, R. (2002). Ιστορία και κοινωνιολογία του ενδύματος, Αρχαιολογία και Τέχνες, 
85(Α), σελ. 8-16. 

Boas, F. (1922). Primitive Art. New York: Dover.  

Cardwell, D. (2000), Ιστορία της Τεχνολογίας. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Delphi, C. (2004). Φύλο και φυλή στη μεταποικιακή Γαλλία: Η μαντίλα και η απόρριψη του 
Ισλάμ, Σύγχρονα Θέματα, 84, σελ. 61-69.  

Ferro, M. (1998). Το φιλμ και οι κινηματογραφικές πηγές ως μέσα για την ανάλυση των 
κοινωνιών, στο Νικολακάκης, Γ. (επιμ.) Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ. 
Αθήνα: Αιγόκερως, σελ. 29-37. 

Lemonnier, P., & Speth, J. (1992). Technology and Anthropology, στο Elements for an 
Anthropology of Technology. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, σελ. 1-24.  

Mauss, M. (2004). Οι τεχνικές του σώματος, στο Mauss, M. Κοινωνιολογία και 
Ανθρωπολογία. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου, σελ. 185-200.  

Miller, D. et al (2021) The Global Smartphone. Beyond a youth technology. London: UCL 
Press. 

Miller, D. (2010). Stuff. Cambridge: Polity.   

Mintz, S. (1985). Sweetness and Power: The place of sugar in modern history. New York, N.Y: 
Viking. Chicago. 

Pinney, C. [2007 (2002)]. Visual Culture, στο Buchli, V. (επιμ.) The material culture reader. 
New York: Berg, σελ. 81-104.  

Richardson, K. (2015). An Anthropology of Robots and AI: Annihilation Anxiety and Machines 
(1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315736426   

Sahlins, M. [2003 (1976)], La pensée bourgeoise: Η δυτική κοινωνία ως πολιτισμός, στο 
Sahlins, Μ. Πολιτισμός και πρακτικός λόγος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 240-284.   

Seaver, N. (2019). Captivating algorithms: Recommender systems as traps, Journal of 
Material Culture, 24(4), σελ. 421–436.   

Seaver N. (2017). Algorithms as culture: Some tactics for the ethnography of algorithmic 
systems, στο Big Data & Society.  

Sutton, D. (2012) Τροφή και αισθήσεις στο Γιαλούρη, Ε. Υλικός Πολιτισμός: Η 
ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 391-426.   

White, D. (2019). The Mechanics of Fear: Re-envisioning Anxiety through Emerging 
Technologies of Affect, Technikgeschichte, Special Volume on Fear and Technology 86(3). 
σελ. 245–263. 

Δημητρίου-Κοτσώνη, Σ. (2001). Το τραπέζι του φαγητού: Συμβολικός Διάλογος, Πρακτική 
και Επιτέλεση στο Δημητρίου, Σ. (επιμ.) Ανθρωπολογία των Φύλων, Αθήνα, Σαββάλας.   

Κερκινός, Δ. (2007). Εθνογραφικός Κινηματογράφος: Από την παρατήρηση στη συμμετοχή, 
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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 122Α, σελ. 23-52.  

Κράββα, Β. (2010). Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης: Διατροφή και Συλλογική 
Μνήμη, στο Ο Πολιτισμός στο Τραπέζι, Έκδοση του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης, σελ 133-145.  

Λυδάκη, Α. (2012). Μέσα από την κάμερα: κινηματογράφος και κοινωνική πραγματικότητα. 
Αθήνα: Παπαζήσης.   

Μπακαλάκη, Α. (2000). Γευστικά Ταξίδια. Συναντήσεις και διακρίσεις, στο Καυτατζόγλου, Ρ 
και Πετρονώτη Μ. (επιμ.) Όρια και Περιθώρια. Εντάξεις και Αποκλεισμοί. Αθήνα: ΕΚΚΕ. 

Πούπου, Α. (2019). Μοναχικοί λύκοι, έξυπνα λαγωνικά, θυμωμένοι γάτοι. Ανδρισμοί στο 
ελληνικό αστυνομικό θρίλερ, στο Βασιλειάδου, Δ., Γιαννιτσιώτης Γ., Διαλέτη Α., Πλακωτός, 
Γ. (επιμ.), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι 
τη σύγχρονη περίοδο. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 358-382.  

Ρίκου, Ε. (2013). Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.   

Σκιαδά, Β. (1992). Πολιτισμική αλλαγή και υλικός πολιτισμός – Η κοινωνική ιστορία της 
‘κολαϊνας’ στην Όλυμπο Καρπάθου, Εθνολογία, 1, σελ. 85-115.   

 

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά 

Journal of Material Culture 

Journal of the Royal Anthropological Institute 

International Journal of Cultural Studies 

Journal of Ethnographic Theory 

 

 

 

520063  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520064 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    ΕΠ 

                                                                                                                                            ECTS: 5 

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520064 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH156/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της ισλαμικής 

παράδοσης στην ανθρωπολογία και τις κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα. 

• Έχουν κατανοήσει τις βασικότερες έννοιες και κατηγορίες της ισλαμικής 

παράδοσης καθώς και τις σχέσης αυτής με την εκκοσμικευμένη Δύση. 

• Έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα και την πολυμορφία που χαρακτηρίζει την 

ισλαμική παράδοση έτσι όπως αυτή πραγματώνεται κυρίως στις κοινωνίες της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής μέσα από τη χρήση εθνογραφικών 

παραδειγμάτων.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εξετάζει θέματα που αναφέρονται στην εμφάνιση και εξάπλωση του Ισλάμ, τις 
σχέσεις Ισλάμ και Ευρώπης, όπως τα κοινωνιολογικά στερεότυπα και η αποικιοκρατία, το 
κανονιστικό περιεχόμενο της ισλαμικής παράδοσης, ο ρόλος του Ισλάμ διεθνώς και ο 
τρόπος που βιώνεται από τις διάφορες ισλαμικές κοινωνίες, οι πηγές της ισλαμικής πίστης 
και οι «πέντε στύλοι του Ισλάμ», ο ρόλος των θεολόγων-νομοδιδασκάλων στην παραγωγή 
«ορθοδοξίας», ζητήματα ισλαμικού μυστικισμού με έμφαση στον σουφισμό και τις 
πνευματοληπτικές λατρείες, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους το Ισλάμ επιδρά 
στη διαμόρφωση των πολιτικών και οικονομικών πλαισίων των υπό εξέταση κοινωνιών και 
πως διαμορφώνεται από αυτές. Θα περιλάβει επίσης θέματα όπως η μελέτη των θεσμών 
στις ισλαμικές κοινωνίες όπου το «παραδοσιακό» και το «σύγχρονο» αρθρώνονται μέσα 
από έναν ισλαμικό πολιτικό λόγο. Θα ασχοληθεί με ζητήματα όπως ο ισλαμικός 
εκσυγχρονισμός και ο ισλαμισμός δίνοντας έμφαση στη μετά το 9/11 εποχή και στις 
τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που επέφερε η επονομαζόμενη «Αραβική Άνοιξη». Το κάθε 
θεωρητικό ζήτημα θα εξετάζεται σε συγκεκριμένο εθνογραφικό πλαίσιο. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH156/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις-εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

47 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

38 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων που 
προκύπτουν από ολόκληρη την ύλη και να σχολιάσουν κριτικά 
θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικά παραδείγματα. 

Σκοπός των ερωτήσεων είναι να αποκαλύψουν το εύρος και το 
βάθος της κατανόησης εκ μέρους των, τών ζητημάτων που έχουν 
αναλυθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος 
και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
εργασίες και να πραγματοποιήσουν μικρές έρευνες στον αστικό 
χώρο. Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται 
στον τελικό βαθμό. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα:  Γ. Μακρής, Ισλάμ: Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις. Αθήνα, Εκδόσεις 
Πατάκη 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Κείμενα αναρτημένα στο open-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

 

 

520083 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

 

520103 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ      ΕΠ 

ECTS: 5                                

Διδάσκων/ουσα: Δρ. Α. Σιμάτη, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το πρόγραμμα «Απόκτηση 
διδακτικής εμπειρίας» 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH284/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα θα διερευνηθούν ανθρωπολογικά οι ιδιαίτερες μορφές εξουσίας και γνώσης 
που εμπλέκονται στην κοινωνική και πολιτισμική οριοθέτηση εννοιών όπως “υγεία”, 
“ασθένεια”, “δυσλειτουργία”, “θεραπεία”. Έμφαση δίνεται στην κοινωνική και πολιτισμική 
μορφοποίηση της ιατρικής γνώσης και πράξης σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά 
συμφραζόμενα και αναφορικά με πολλαπλές κοινωνικές ιεραρχήσεις. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τες  θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των εννοιών υγεία/ ασθένεια, 
κανονικό/ παθολογικό, αναπηρία/ αρτιμέλεια, καθαρότητα/ μιαρότητα 

• έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη όσον αφορά στην κοινωνική και 
πολιτισμική μορφοποίηση της ιατρικής γνώσης και πράξης σε διαφορετικά ιστορικά 
και πολιτισμικά συμφραζόμενα  

• μπορούν να διακρίνουν στην καθημερινή τους ζωή τα κοινωνικά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις που συνοδεύουν την έννοια της υγείας 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH284/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται με μικρή εργασία. Οι 
φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν ένα θέμα από τα θέματα που 
συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  
Όλη η ύλη είναι διαθέσιμη μέσω του open e-class. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να κάνουν 
παρουσιάσεις στο μάθημα. Ειδικότερα, μπορούν να 
επιλέξουν από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον 
οδηγό ή να προτείνουν άλλα, συναφή με το 
αντικείμενο του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Αθανασίου, Αθηνά (επιμ.) Βιοκοινωνικότητες, Θεωρήσεις στην ανθρωπολογία 
της υγείας, Αθήνα: νήσος  

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αλεξίου, Θανάσης. 1999. Περιθωριοποίηση και ενσωμάτωση: Η κοινωνική πολιτική ως 
μηχανισμός ελέγχου και κοινωνικής πειθάρχησης. Αθήνα: Παπαζήση 

Γιαννακόπουλος, Κώστας.  1998.  «Πολιτικές Σεξουαλικότητας και Υγείας την Εποχή του 
Aids», Σύγχρονα Θέματα, 76-86.    

Cvetkovich Ann. 2003. An archive of feelings. Duke university press: Durham and New York 

Cvetkovich, Ann. 2012. Depression. A public feeling. Duke University Press 

Douglas, Mary. 2007. Καθαρότητα και κίνδυνος: Μια ανάλυση των εννοιών της μιαρότητας 
και των ταμπού. Αθήνα: πολύτροπον. 

Οικονόμου, Σπυριδάκης. 2012. Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της 
υγείας. Αθήνα: Σιδέρης.  

Μακρυνιώτη, Δήμητρα (επιμ.). 2002. Τα όρια του σώματος, Αθήνα: νήσος.   

Marshall, Sahlins, Χρήσεις και καταχρήσεις της βιολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

Τράκα, Ντιάνα. 2007. «Η ιατρική στη σύγχρονη Ελλάδα», Αρχαιολογία και τέχνες. τεύχ. 105.  

Φουκώ, Μισέλ. 2012. Η γέννηση της κλινικής, Αθήνα: νήσος (1η έκδ. 1975).  

 

 

520105 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκων: Καθηγητής Λ. Οικονόμου 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH167/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στο δυτικό πολιτισμό τόσο από τη σκοπιά 

της κοινωνικής ιστορίας και της ιστορίας των ιδεών όσο και από τη σκοπιά της σύγχρονης 

εθνογραφίας. Στα ζητήματα που αναπτύσσονται στη διάρκεια του μαθήματος 

περιλαμβάνονται: 1) Η ανάδυση του νεωτερικού πνεύματος και τα πολιτισμικά θεμέλια της 

Αναγέννησης, της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, της επιστημονικής επανάστασης και του 

διαφωτισμού, 2) Άτομο, πολιτική κοινωνία και κράτος στον Χομπς, τον Λοκ και τον Ρουσώ, 

3) Η προτεσταντική ηθική και η ανάδυση του καπιταλισμού, 4) Οι ιδέες του οικονομικού 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν κατανοήσει τον ιδιαίτερο πολιτισμικό χαρακτήρα και την ιστορική εξέλιξη 
του δυτικού πολιτισμού 

• Έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για την ιστορικότητα, τη συνθετότητα και την 
πολυμορφία των νεωτερικών και μετανεωτερικών ιδεών και πρακτικών για το 
άτομο, την κοινωνία, τη συγγένεια, την οικονομία, την πολιτική και τη θρησκεία. 

• Έχουν εισαχθεί στην επιστημονική διερεύνηση και τη δημόσια συζήτηση γύρω από 
ορισμένα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες όπως είναι 
το ζήτημα των σχέσεων ατόμου και κοινωνίας, η συγκρότηση των ερωτικών και των 
γαμήλιων σχέσεων, και τα ζητήματα που σχετίζονται με την εννοιολόγηση και τις 
ιδεολογικές χρήσεις της ανάπτυξης, της προόδου και της τεχνολογίας. 

 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH167/
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φιλελευθερισμού και η ανάδυση της “ελεύθερης αγοράς” στην Αγγλία, 5) Άνθρωπος, φύση 

και Θεός στη μεσαιωνική σκέψη, το διαφωτισμό και την ύστερη νεωτερικότητα, 6) 

Αντιλήψεις για το άτομο και την κοινωνία στην πρώιμη και την ύστερη νεωτερικότητα, 7) 

Αγάπη, φύλο, γάμος και οικογένεια στην πρώιμη και την ύστερη νεωτερικότητα, 8) Η ιδέα 

της δυτικής ορθολογικότητας στην κοινωνική θεωρία και την ανθρωπολογική σκέψη, 9) Οι 

ιδέες της ανάπτυξης και της προόδου στη σύγχρονη δυτική σκέψη και τον πολιτικό λόγο, 

και 10) Τεχνολογία, κοινωνική οργάνωση και κοινωνική ιδεολογία στις σύγχρονες δυτικές 

κοινωνίες. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – 

εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 

 υλικού παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική 

εργ σία και έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο 
θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 
πέντε θέματα.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-
class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
εργασίες με βάση μεθόδους και βιβλιογραφία που 
διαμορφώνονται μαζί με τον διδάσκοντα. Η εργασία 
δεν είναι απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον 
τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Stuart Hall και Bram Gieben (επιμ.), Η Διαμόρφωση της Νεωτερικότητας, 

Αθήνα: Σαββάλας. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 
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- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Brubaker, R, 1984, The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of 

Max Weber, London and New York: Routledge. 

- Cassirer, Ernst, 2013, Η Φιλοσοφία του Διαφωτισμού, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης. 

- Coontz, Stephanie, 2008, Η Ιστορία του Γάμου, Αθήνα: Πολύτροπον. 

- Giddens, Anthony, 2005, Η Μεταμόρφωση της Οικειότητας. Σεξουαλικότητα, Αγάπη και 

Ερωτισμός στις Μοντέρνες Κοινωνίες, Αθήνα: Πολύτροπον. 

- Heller, Thomas, et al (επιμ.), 1986, Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality 

and the Self in Western Thought, Stanford Calif.: Stanford University Press. 

- Καστοριάδης, Κ., 1984, "Σκέψεις πάνω στην 'Ανάπτυξη' και την 'Ορθολογικότητα'", στο 

Bianco, L., J. Domenach, R. Dumont, Κ. Καστοριάδης, J. Mince, και E. Morin, Υπάρχει 

Σοσιαλιστικό Μοντέλο Ανάπτυξης;, Αθήνα: Υψιλον, σσ. 54-87. 

- Κονδύλης, Παναγιώτης, 1997, Η Παρακμή του Αστικού Πολιτισμού: Από τη Μοντέρνα στη 

Μεταμοντέρνα Εποχή κι από τον Φιλελευθερισμό στη Μαζική Δημοκρατία, Αθήνα: Θεμέλιο. 

- Macpherson, C. B., 1986, Ατομικισμός και Iδιοκτησία: Η Πολιτική Θεωρία του Πρώιμου 

Φιλελευθερισμού από τον Hobbes ως τον Locke, Αθήνα: Γνώση. 

- Max Weber, 1984, H Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, Aθήνα: 

Gudenberg. 

- Ντυμόν Λουί, 1991, Δοκίμια για τον Ατομικισμό. Μια Ανθρωπολογική Προοπτική πάνω στη 

Σύγχρονη Ιδεολογία, Αθήνα: Εξάντας. 

- Οικονόμου Λεωνίδας, 2001, “Γονείς και παιδιά της μεσαίας τάξης σε μια αμερικανική 

πανεπιστημιούπολη”, στα Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 76-77, σσ. 151-162. 

- Overing, Joanna, 1985, Reason and Morality, London: Tavistock. 

- Πολάνυι, Kαρλ, 2001, O Mεγάλος Mετασχηματισμός: Οι Πολιτικές και Κοινωνικές Απαρχές 

του Καιρού μας, Aθήνα: Nησίδες. 

- Pfaffenberger, Bryan, 1992, “Social anthropology of technology”, στο Annual Review of 

Anthropology, vol. 21, σσ. 491-516. 

- Tambiah, Stanley J., 2014, Μαγεία Επιστήμη Θρησκεία και το Φάσμα της Ορθολογικότητας, 

Αθήνα: Ηριδανός. 

 

 

520106 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

http://library.panteion.gr/opacial/details.php?catalog=1&view=1&language=el&numhits=10&query=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&search_field=1&bool_field1=&query2=&search_field2=1&bool_field2=&query3=&search_field3=1&page=1&show=normal&rec_id=10017834
http://library.panteion.gr/opacial/details.php?catalog=1&view=1&language=el&numhits=10&query=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&search_field=1&bool_field1=&query2=&search_field2=1&bool_field2=&query3=&search_field3=1&page=1&show=normal&rec_id=10017834
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520106 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ώρες Εβδομαδιαίας 

Διδασκαλίας 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH291/    

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους φοιτητές/τριες μια γενική 
ανθρωπολογική επισκόπηση και κριτική κατανόηση του αναπτυσσόμενου τομέα του 
τουρισμού. Στοχεύει στην ιστορική κατανόηση του ταξιδιού και του τουρισμού στη 
νεωτερικότητα και επιδιώκει να εμπλέξει τους φοιτητές/τριες στις συζητήσεις της 
ανθρωπολογίας του τουρισμού σχετικά με τις διασυνδέσεις του σύγχρονου ταξιδιού με τα 
προσκυνήματα του παρελθόντος, τα θέματα ταυτοτήτων, τη συνάντηση των 
‘φιλοξενουμένων’ και των επισκεπτών, τις επιπτώσεις του τουρισμού στις κοινωνίες 
προορισμού και τις ενδεχόμενες αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ τουρισμού και εθνογραφικών 
πρακτικών. Εξετάζουμε γιατί ο τουρισμός όπως άλλες πρακτικές κινητικότητας, έγινε 
σχετικά πρόσφατα ένα αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας στην κοινωνική ανθρωπολογία. Ο 
τουρισμός θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο στο πλαίσιο των 
σύγχρονων εξελίξεων και συνδέεται με την βελτίωση των συγκοινωνιών, τις τεχνολογίες 
επικοινωνιών, τα μέσα ενημέρωσης και την ηλεκτρονική διαφήμιση. Η τουριστική 
δραστηριότητα διερευνάται ως ελεύθερος χρόνος (ή «ελεύθερος χρόνος») που συνδέεται 
στενά με την κατανάλωση, τα ζητήματα του στυλ και την διαμόρφωση ατομικών και 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα:  

• έχουν εξοικειωθεί με βασικές αναλυτικές έννοιες και θεωρίες που σχετίζονται με την 
ανθρωπολογία του τουρισμού 

• έχουν αναπτύξει μια αναστοχαστική κατανόηση της σχέσης της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας ως προς την μελέτη του τουρισμού 

• έχουν κατανοήσει εμπεριστατωμένα τις διαφόρες μορφές ταξιδιού σε ιστορική και 
διαπολιτισμική προοπτική. 

• είναι ικανοί/ες να κατανοούν κριτικά τις αναπαραστάσεις ανθρώπων, πολιτισμών και 
τόπων. 

• έχουν αναπτύξει μια κριτική κατανόηση του τουρισμού ως μια μορφή κατανάλωσης 
που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής και τη διαμόρφωση ταυτότητας. 

• διαθέτουν κίνητρα και υλικά αναστοχασμού που σχετίζονται με την δική τους 
συμμετοχή σε πρακτικές ταξιδιού, τουρισμού, αναψυχής και κατασκευής του 
εαυτού. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH291/
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ομαδικών ταυτοτήτων. Εξετάζουμε τους πολλαπλούς τύπους τουρισμού, όπως 
περιπετειώδεις, ψυχαγωγικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, συνεδριακούς, 
περιβαλλοντικούς, και τις ενδεχόμενες επικαλύψεις τους.  

Εξετάζουμε επίσης τους μετασχηματισμούς του τουρισμού στη μεταπολεμική περίοδο σε 
ένα περιβάλλον έντασης της παγκοσμιοποίησης και διερευνούμε θέματα τουριστικών 
πολιτικών για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και εστιάζουμε στην αειφόρο 
τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα 
εκπροσώπησης των τόπων και των ανθρώπων στην τουριστική βιομηχανία. Τέλος 
διερευνούμε τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που καθιερώνει μορφές εξάρτησης και 
νεοαποικιοκρατίας.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Παρουσιάσεις με χρήση Power Point και 
οπτικοακουστικού υλικού 

Χρήση της e-class ανοικτής πλατφόρμας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις και Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις 

39 

Συναντήσεις και υποστήριξη 
της μελέτης των 
φοιτητών/τριών 

7 

Μελέτη  της βιβ ιογραφίας 34 

Τελική Εργασία 45 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Αξιολόγηση βασισμένη στην  

α) Συμμετοχή και προφορική παρουσία (20%) 

β) Τελική Εργασία (80%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Μουτάφη, Βασιλική. 2002. Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα & Κύπρο: Μια 
ανθρωπολογική προσέγγιση. Αθήνα: Προπομπός.  

 

Επιπλέον βιβλιογραφία: 

Bauman, Z. 1996. From Pilgrim to Tourist-Or a Short History of Identity. Στο επιμ.  

S. Hall & P. duGay, Questions of Cultural Identity, σελ. 18-36. 

Bauman, Z. 2002. Τουρίστες και πλάνητες: οι ήρωες και τα θύματα της μετανεωτερικότητας, 
σελ. 161-182. Στο Η Μετανεωτερικότητα και τα δεινά της. Αθήνα: Ψυχογιός. 

Clifford, J. 1997. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge MA: 
Harvard University Press. 

Crick, M. 1995. The Anthropologist as Tourist: An identity in question, στο Μ. F. Laflant, J.B. 
Allcock και Ed. M. Bruner (επιμ.), International Tourism: Identity and Change. London: Sage, σ. 
205-223. 

Graburn, N. 1983. The anthropology of Tourism. Annals of Tourism Research. Vol. 10, pp. 9-33. 
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Graburn, N. 1983. The anthropology of Tourism. Annals of Tourism Research. Vol. 10, pp. 9-33. 

Graburn, N. 1989. Tourism: The Sacred Journey. In Hosts and Guests: The Anthropology of 
Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Greenwood, D. 1989. Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourismand as 
Cultural Commoditization. In Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. Pp. 1-17. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Mac Cannell, D. 1989. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. New York: Shocken. 

Nunez, T. 1989. Touristic Studies in Anthropological Perspective. In Hosts and Guests: The 
Anthropology of Tourism. Pp. 1-17. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Said, E. 1978. Orientalism.  Western Conception of the Orient. London: Penguin. 

Said, E. 1993.  Culture and Imperialism. London: Ghatto and Windus. 

Smith, V. 1989. Introduction in Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism.  Pp. 1-17. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Thurot, J., and G. Thurot 1983 The Ideology of Class and Tourism: Confronting the Discourse 
of Advertising. Annals of Tourism Research 10:173–189. 

Urry, J. 1990. The Tourist gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. (Introduction 1-
16). London: Sage. 

Μουτάφη, Βασιλική. 2002.  Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα & Κύπρο: Μια 
ανθρωπολογική προσέγγιση. Αθήνα: Προπομπός. 

Τσάρτας, Π. 1996. Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό. 
Εξάντας, σσ. 11 – 47. 

 

 

520129 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ                                  ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Δρ. Α. Σιμάτη, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το πρόγραμμα «Απόκτηση 
διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520129 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH144/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εξετάζει τις συνθήκες της ανάδειξης του φύλου σε κεντρική αναλυτική 
κατηγορία της κοινωνικής ανθρωπολογίας, τις πιο σημαντικές στιγμές της μετάβασης από 
την «ανθρωπολογία των γυναικών» στην «ανθρωπολογία του φύλου», καθώς και τη 
σημασία της εννόησης του φύλου με κοινωνικούς, αντί για βιολογικούς, όρους. Διερευνά 
τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη φεμινιστική σκέψη συμβάλλει στον 
εμπλουτισμό αλλά και την αναθεώρηση θεωρητικών επεξεργασιών που αφορούν τη 
συγκρότηση του υποκειμένου, τις σχέσεις εξουσίας, την εμπρόθετη δράση, την ταυτότητα 
και τη διαφορά, την πολιτική της κοινωνικής αλλαγής. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται με μικρή εργασία. Οι 
φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν ένα θέμα από τα θέματα που 
συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  
Όλη η ύλη είναι διαθέσιμη μέσω του open e-class. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να κάνουν 
παρουσιάσεις στο μάθημα. Ειδικότερα, μπορούν να 
επιλέξουν από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον 
οδηγό ή να προτείνουν άλλα, συναφή με το 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και τα αναλυτικά εργαλεία της  

Ανθρωπολογίας του φύλου 

• έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη για τους τρόπους με τους οποίους  το  
φύλο γίνεται κατανοητό με κοινωνικούς και ιστορικούς, αντί για βιολογικούς, όρους 

• μπορούν να διακρίνουν στην καθημερινή τους ζωή τους τρόπους με τους οποίους 
το φύλο και η σεξουαλικότητα συναρμόζονται με τις βιωμένες εμπειρίες της 
εθνότητας, της τάξης, της ηλικίας κα.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH144/
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αντικείμενο του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Αθανασίου, Αθηνά (επιμ.) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. Αθήνα: 

Νήσος. 

Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα (επιμ.). 1994. Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο. Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αβδελά Ε., Ψαρρά Α (επιμ) 1997. Σιωπηρές Ιστορίες: Γυναίκες και Φύλο στην Ιστορική 
Αφήγηση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Αβραμοπούλου, Ε. (επιμ).2018. Το συν-αίσθημα στο πολιτικό. Υποκειμενικότητες, εξουσίες 
και ανισότητες στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Νήσος. 

Αποστολλέλη, Χαλκιά (επιμ) Σώμα, φύλο, σεξουαλικότητα. ΛΟΑΤΚ πολιτικές στην Ελλάδα. 
Αθήνα: Πλέθρον. 

Γιαννακόπουλος (επιμ.) 2006. Σεξουαλικότητα. Θεωρία και πολιτικές της Ανθρωπολογίας. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Δημητρίου (επιμ.) 2001. Ανθρωπολογία των Φύλων. Αθήνα: Σαββάλας. 

Cornwall & Lindisfarne. 1994 (eds) Dislocating Masculinity. Comparative ethnographies. 
London and New York: Routledge. 

Καντσά Β, Μουτάφη, Παπαταξιάρχης (επιμ.) 2011. Μελέτες για το φύλο στην 
ανθρωπολογία και την ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Παπαταξιάρχης Ε, Παραδέλλης Θ. (επιμ), 1998. Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

Τσιμπιρίδου Φωτεινή (επιμ) 2006. Μουσουλμάνες της Ανατολής. Ανατολής. 
Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και πολιτικές. Αθήνα: Κριτική. 

 

 

 

520135 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επικ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520135 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH131/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει την αμφιλεγόμενη έννοια της ‘Ευρώπης’ και επιχειρεί να 
αναδείξει την πολιτική και πολιτισμική κατασκευή της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Αρχικά παρουσιάζονται εθνογραφικές μελέτες ευρωπαϊκών κοινωνιών, οι οποίες 
σχετίζονται με θέματα κοινωνικής οργάνωσης, κατασκευής εθνικών και εθνοτικών 
ταυτοτήτων και διαπολιτισμικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο από τη δεκαετία του 1960.  

Στη συνέχεια, οι διαλέξεις επικεντρώνονται στην ιστορία και στην κατασκευή της 
υπερεθνικής ταυτότητας της Ευρώπης. Μέσα από ανθρωπολογικές και ιστορικές 
προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζεται η αμφισημία της ευρωπαϊκής ιδέας, ενώ 
δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και υπηκοότητας μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι την κρίση της Ευρωζώνης. 

Ερωτήματα σχετικά με τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του έθνους κράτους, τα 
μεταβαλλόμενα σύνορα της Ευρώπης και την Ευρώπη ως τρόπο ζωής συζητούνται μέσα 
στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, της 
προσπάθειας για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, των σύγχρονων πολλαπλών κρίσεων που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη (οικονομική, πολιτική, προσφυγική, υγειονομική), της ανόδου του 
εθνικισμού και των τριγμών που παρατηρούνται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια-
εκπαιδευτικές 

39 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα:  

• Έχουν εξοικειωθεί με την πολυπλοκότητα της ιδέας της Ευρώπης. 

• Έχουν προσεγγίσει κριτικά την αμφισημία της έννοιας της Ευρώπης. 

• Έχουν εξοικειωθεί με το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Έχουν κατανοήσει τη σημασία της ανθρωπολογικής σκέψης για την κατανόηση της 
σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH131/
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επισκέψεις 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα 

44 

Τελική εξ έταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται γραπτά και η εξέταση απαιτεί 
την ανάπτυξη δοκιμίων σχετικά με την ανθρωπολογία 
της Ευρώπης, την ιδέα της Ευρώπης, το ιστορικό και 
πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-
class.  
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
δημόσια εργασίες σχετικά με την αναπαράσταση της 
Ευρώπης, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ετερότητα.  
Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά 
συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Tony Judt. (2012).Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Bache, I. & George S. (2006). Politics in the EU. Oxford: OUP. 

Bellier, I. and Wilson, T. (Eds). (2000). An Anthropology of the European Union: Building, 
Imagining and Experiencing the New Europe. Oxford: Berg. 

Burgess, A. (2001). Διαμελισμένη Ευρώπη. Αθήνα: Μπουκουμάνης. 

Bevelander, P. and Wodak, R. (2019). Europe at the Crossroads: Confronting Populist, 
Nationalist and Global Challenges. Lund: Nordic Academic Press.  

Checkel, J. and Katzenstein, P. (2009). European Identity. Cambridge: CUP. 

Cinpoes, R. (2008). 'From National Identity to European Identity', Journal of Ιdentity and 
Migration Studies, (2): 1. 

Cushman, T. (2004). ‘Anthropology and Genocide in the Balkans An Analysis 

of Conceptual Practices of Power’. Anthropological Theory, 4(1), 5-28. 

Geddes, A. (2008). Immigration and European Integration, Beyond Fortress Europe? 
Manchester: MUP. 

Goddard, V., Josep R. L. and Chris S. (1994). The Anthropology of Europe: Identity and 
Boundaries in Conflict. Oxford: Berg. 

Green, S et al. (2016). ‘Brexit Referendum: first reactions from anthropology’. Social 
Anthropology, 24 (4): 478-502. 

Hix, S. (1999). The political system of the European Union. London: Macmillan. 

Judt, T. (2012). H Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Kockel, U., Craith, M. N., & Frykman, J.. (2012). A Companion to the Anthropology of Europe 
(Vol. 41). John Wiley & Sons. 

Krzyzanowski, M. & Oberhuber, F. (2007). (Un)Doing Europe: discourses and practices of 
negotiating the EU constitution. Oxford: Peter Lang. 
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Μούσης, Ν. (2004). Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, κοινωνία, πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Risse, T. (2010). A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres. 
London: Cornell University Press. 

Stråth, Bo. (2002). ‘A European Identity To the Historical Limits of a Concept’. European 
Journal of Social Theory, 5(4), 387-401. 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ethnicities 

Journal of European Studies 

Journal of Contemporary European Studies 

South European Society and Politics 

 

 

 

 

520144 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ    ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επικ. Καθηγήτρα Ουρ. Αστρινάκη  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520144 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH286/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες να έχουν αποκτήσει: 

• Κατανόηση βασικών προσεγγίσεων της ανθρωπολογίας σχετικά με το ζήτημα της 
βίας 

• Διαμόρφωση κριτικής ματιάς απέναντι σε θεωρίες που αντιμετωπίζουν τη βία ως 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH286/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό συνιστά έναν ανθρωπολογικό προβληματισμό σχετικά με την εμφάνιση 
και τις πρακτικές της βίας. Τα κεντρικά ερωτήματα του μαθήματος είναι το κατά πόσο ο 
άνθρωπος είναι βίαιος «εκ φύσεως» και τι συνιστά τη βία. Μέσα από εθνογραφικά 
παραδείγματα δυτικών και μη κοινωνιών θα παρουσιάσουμε όψεις της βίας (κρατικής, 
έμφυλης, αόρατης) και θα εξετάσουμε πώς αυτές σχετίζονται με ζητήματα συγκρότησης 
ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμή ου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσε ων 

60 

Ομαδική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν δύο θέματα με τη μορφή ενός σύντομου 
δοκιμίου, από επτά συνολικά θέματα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
επιστημονικά κείμενα στο πλαίσιο του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Δημητρίου Σ. 2003. Μορφές Βίας. Αθήνα: Σαββάλας. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Αντμάν, Μ-Ε. 1987. Βία και Πονηριά. Άντρες και Γυναίκες σ’ ένα ελληνικό χωριό, Αθήνα: 
Καστανιώτη (κεφ. 5 «Αντρικές βιαιότητες» 225- 233 και κεφ.6 «Μπροστά στους Αυθέντες» 
234- 251). 

- Αστρινάκη Ρ. 2013. «’Παράδοση βίας’ και ιδιώματα κρατικότητας στις ορεινές κοινότητες 
της δυτικής Κρήτης» Στο Κ. Ροζάκου και Ε. Γκαρά (επιμ.) Ελληνικά Παράδοξα. Πατρωνία, 
Κοινωνία Πολιτών και Βία, Αθήνα: Αξενάδρεια, 363- 402. 

- Δημητρίου, Σ. 2003. Μορφές Βίας. Αθήνα: Σαββάλας. 

- Enzo, T. 2013. Οι ρίζες της Ναζιστικής Βίας. Μια Ευρωπαϊκή Γενεαλογία (μτφρ: Ν. 

εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου  
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Κούρκουλος), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.Le Vine R. A. 1961. “Anthropology and 
the Study of Conflict of of Conflict: An Introduction” The Journal of Conflict Resolution, 5 (1): 
3-15. 

- Παπαηλία Π. 2013. «Η βία της οπτικοποίησης: Το πληγωμένο ξένο σώμα ως μιντιακό 
θέαμα στη σύγχρονη Ελλάδα» Στο Κ. Ροζάκου και Ε. Γκαρά (επιμ.) Ελληνικά Παράδοξα. 
Πατρωνία, Κοινωνία Πολιτών και Βία, Αθήνα: Αξενάδρεια, 451- 482. 

- Παναγιωτόπουλος Ν. 2013. Η Βία της Ανεργίας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (Μέρος 3 «Η βία της 
Ανεργίας και η Οδύνη των Ανέργων», 217- 268 και 371- 398). 

 

 

520149 AΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ      ΕΠ 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

 

 

520150 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ    ΕΠ 

          ECTS: 5                                                                                                                                

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520152 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ                  ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ       ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Δρ. Σύνθια-Ελένη Μαλακάση, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το πρόγραμμα 
«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510158 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ NAI 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH283/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εξετάζει την πορεία της ανθρωπολογικής έρευνας στον ελληνικό χώρο από τα 
μέσα του 20ου αιώνα μέχρι τώρα. Ξεκινάει εξετάζοντας την έλευση της ανθρωπολογικής 
έρευνας στην Ελλάδα και την προσέγγιση της ελληνικής κοινωνίας ως συνόλου 
«παραδοσιακών», αγροτικών, ομοιογενών κοινοτήτων με χαρακτηριστικά κοινά στις 
μεσογειακές κοινωνίες. Η πορεία της ανθρωπολογικής έρευνας στον ελλαδικό χώρο 
συμβαδίζει εν πολλοίς με τις ευρύτερες διαδρομές της ανθρωπολογικής σκέψης, από την 
οριενταλιστική μελέτη του «εξωτικού» στην κριτική θεώρηση του οικείου, από τον δομικό 
λειτουργισμό στον κονστρουκτιβισμό και από τις μονοδιάστατες, στατικές ταυτότητες στην 
πολλαπλότητα και την ρευστότητα. Το μάθημα εξετάζει τις κυριότερες εστιάσεις των 
ερευνητών, τις διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αλλά και τα 
επιστημολογικά και πολιτικά ζητήματα που εγείρονται από την υποκειμενικότητα των 
ερευνητών. Έμφαση δίνεται στις έρευνες ταυτότητας και ετερότητας, αλλά και στην 
πρόσληψή τους από το ευρύτερο, μη ακαδημαϊκό κοινό· σε μελέτες που πραγματεύονται 
την ηγεμονική κατασκευή της Ελλάδας ως κεντρικού αλλά και περιθωριακού τμήματος της 
Ευρώπης· στη μελέτη έμφυλων ζητημάτων της ελληνικής κοινωνίας, από τις οικογενειακές 
σχέσεις και την αναραγωγή στις σεξουαλικότητες και τις ταυτότητες φύλου· στις 
εθνογραφίες της «κρίσης» στα πλαίσια της λιτότητας και των προσφυγικών αφίξεων· και 
στην εθνογραφική έρευνα στη διάρκεια της πανδημίας.  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

Χρήση power point, οπτικού και οπτικοακουστικού 
υλικού. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα:  

• έχουν εξοικειωθεί με την πορεία της ανθρωπολογικής έρευνας  στον ελληνικό χώρο 
από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι τώρα   

• έχουν κατανοήσει την παράλληλη πορεία της ανθρωπολογικής έρευνας στον 
ελλαδικό χώρο με τις ευρύτερες διαδρομές της ανθρωπολογικής σκέψης 

• έχουν κατανοήσει την ηγεμονική κατασκευή της Ελλάδας ως κεντρικού αλλά και 
περιθωριακού τμήματος της Ευρώπης 

• έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές, τα μεθοδολογικά διλήμματα και τα ηθικά και 
πολιτικά διακυβεύματα της εθνογραφικής έρευνας 

• έχουν κατανοήσει μια σειρά από θεματικές: (έρευνες ταυτότητας και ετερότητας, 
έμφυλες σχέσεις στην ελληνική κοινωνία,  εθνογραφίες της «κρίσης» στα πλαίσια της 
λιτότητας και των προσφυγικών αφίξεων) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH283/
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέ τη 
υλικού π ραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία ή/και 
προφορική παρουσίαση 

24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτήτριες και οι 
φοιτητές καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν 
δύο από τέσσερις ερωτήσεις δοκιμιακού τύπου, με 
ελεύθερη χρήση βιβλίων και σημειώσεων.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στο e-class καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
επιστημονικά κείμενα της βιβλιογραφίας στην τάξη και 
να εκπονήσουν εργασίες. Σε περίπτωση που 
αναλάβουν προαιρετική γραπτή εργασία, ο βαθμός 
της αποτελεί το 20 τοις 100 της τελικής βαθμολογίας. 
Μία προφορική παρουσίαση συνυπολογίζεται επίσης 
στον τελικό βαθμό, με 10 τοις 100 της βαθμολογίας.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα (επιμ.). 2009. Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας. 
Πολιτισμός, Ιστορία, Αναπαραστάσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Αβραμοπούλου, Ειρήνη. 2020. «Αρχειακή βία, η βιοπολιτική του συνόρου και το αίτημα 
για ελευθερία μέσα από το παράδειγμα της Λέρου». Στο Η Λέρος στο επίκεντρο και στο 
περιθώριο (επιμ. Δανάη Καρυδάκη). Αθήνα: Ψηφίδες. 
- Αθανασίου, Αθηνά, Γρηγόρης Γκουγκούσης και Δημήτρης Παπανικολάου (επιμ.). 2020. 
Κουήρ πολιτική/ δημόσια μνήμη. 30 κείμενα για τον Ζακ. Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, 
Παράρτημα Ελλάδας.  
- Βαν Μπουσχότεν, Ρίκι, Τασούλα Βερβενιώτη και Δήμητρα Λαμπροπούλου. 2016. Η μνήμη 
αφηγείται την πόλη: Προφορική ιστορία και μνήμη του αστικού χώρου. Αθήνα: Πλέθρον.  
- Ben-Yehoyada, Naor, Heath Cabot, and Paul Silverstein. 2020. “Introduction: Remapping 
Mediterranean anthropology.” History and Anthropology 31(1): 1-21. 
- Βερβενιώτη, Τασούλα. 2020. «Επίμετρο: Λέρος: Ημερολόγιο 1999... 2019. Ταξίδι σε 
τόπους ιστορίας και μνήμης». Στο Η Λέρος στο επίκεντρο και στο περιθώριο (επιμ. Δανάη 
Καρυδάκη). Αθήνα: Ψηφίδες. 
- Γιαννακόπουλος, Κ. 2001. «Ανδρική Ταυτότητα, σώμα και ομόφυλες σχέσεις», στο Σ. 
Δημητρίου (επιμ.), Ανθρωπολογία των φύλων, σσ. 161-187. Αθήνα: Σαββάλας. 
- Campbell, John. 1974. Honour, family, and patronage: A study of institutions and moral 
values in a Greek mountain community. New York and Oxford: Oxford University Press.  
- Danforth, Loring και Riki Van Bouschoten. 2015 [2012]. Παιδιά του ελληνικού εμφυλίου: 
Πρόσφυγες και διατήρηση της μνήμης (μετ. Μιχάλης Λαλιώτης). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
Καραμανωλάκης, Βαγγέλης. 2019. Ανεπιθύμητο παρελθόν: Οι φάκελοι κοινωνικών 
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φρονημάτων στον 20ο αιώνα και η καταστροφή τους. Αθήνα: Θεμέλιο.  
- Friedl, Ernestine. 1962. Vasilika: A village in modern Greece. New York: Holt, Rinehart, and 
Winston.  
- Gallant, Thomas. 2014 [2002]. Η εμπειρία της αποικιακής κυριαρχίας. Πολιτισμός, 
ταυτότητα κι εξουσία στα Επτάνησα, 1817-1864.  
- Herzfeld, Michael. 2002 [1982]. Πάλι δικά μας: Λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση 
της σύγχρονης Ελλάδας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
- Herzfeld, Michael. 2012 [1985]. Η ποιητική του ανδρισμού: Ανταγωνισμός και ταυτότητα σ’ 
ένα ορεινό χωριό της Κρήτης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
- Herzfeld, Michael. 1998 [1987]. Η ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέφτη: Κριτική 
εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
- Hirschon, Renée. 2006. Κληρονόμοι της Μικρασιατικής καταστροφής: Η κοινωνική ζωή των 
μικρασιατών προσφύγων στον Πειραιά. Αθήνα: ΜΙΕΤ.  
- Καντσά Βενετία, 2010. «Ποιος φοβάται τη σεξουαλικότητα;». Εφημερίδα Η Αυγή της 
Κυριακής, Β’ περίοδος αρ.φ. 10777, σελ. 28 (21.3.2010). 
https://enthemata.wordpress.com/2010/03/21/ποιος-φοβάται-τη-σεξουαλικότητα/  
- Καρακασίδου, Αναστασία. 2000 [1997]. Μακεδονικές ιστορίες και πάθη (μετ. Ελένη 
Αστερίου). Αθήνα: Οδυσσέας.  
- Καρυδάκη, Δανάη. 2020. «Εισαγωγή». Στο Η Λέρος στο επίκεντρο και στο περιθώριο 
(επιμ. Δανάη Καρυδάκη). Αθήνα: Ψηφίδες. 
- Λαφαζάνη, Όλγα. 2017. «Η ετεροτοπία των χωρίς χαρτιά. Ο καταυλισμός των μεταναστών 
στην Πάτρα». Στο Σύνορα/Όρια (επιμ. Λίνα Βεντούρα, Δημήτρης Καρυδάς και Γεράσιμος 
Κουζέλης). Αθήνα: Νήσος. 
- Παπαηλία, Πηνελόπη. 2013. «Η βία της οπτικοποίησης: Το πληγωμένο ξένο σώμα ως 
μιντιακό θέαμα στη σύγχρονη Ελλάδα». Στο Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία 
πολιτών και βία (επιμ. Ελένη Γκαρά και Κατερίνα Ροζάκου). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
- Papailias, Penelope (ed). 2011. “Beyond the “Greek crisis”: Histories, rhetorics, politics.” 
Cultural Anthropology Editor’s Forum.  
- Παπανικολάου, Δημήτρης. 2018. Κάτι τρέχει με την οικογένεια: Έθνος, πόθος και 
συγγένεια την εποχή της κρίσης. Αθήνα: Πατάκης.  
- Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος. 2006. «Τα άχθη της ετερότητας: Διαστάσεις της πολιτισμικής 
διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 21ου αιώνα»». Στο Περιπέτειες της 
ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα (επιμ. Ευθύμιος 
Παπαταξιάρχης). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
- Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος. 2003. «Η κοινωνική ανθρωπολογία στη μεταπολεμική Ελλάδα: 
Τα πρώτα βήματα». Στο Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα, 1950-1967 
(επιμ. Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη). Αθήνα: Gutenberg. 
- Παπαταξιάρχης Ευθύμιος (επιμ.). Πολιτικές της Καθημερινότητας. Σύνορο, σώμα και 
ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
- Παπαταξιάρχης, Ευθύμος. 2018, "Προσφυγικό, η γνωστική πρόκληση", Σύγχρονα Θέματα 
138-139: 17-21 
- Παρσάνογλου, Δημήτρης. 2010. «Όταν οι κοινωνικές επιστήμες αναπαράγουν ιδεολογικά 
άλλοθι του «ξαφνιάσματος» της ελληνικής κοινωνίας από τη μετανάστευση. Στο 
Μετανάστες και μειονότητες: Λόγος και πολιτικές (επιμ. Μίλτος Παύλου και Αθηνά 
Σκουλαρίκη). Αθήνα: Βιβλιόραμα. 
- Paxson, Heather, 2013. « Η αναπαραγωγή ως πνευματικό έργο συγγένειας: Ορθοδοξία, 
εξωσωματική γονιμοποίηση και η ηθική οικονομία της μητρότητας στην Ελλάδα.» Στο Η 
μητρότητα στο προσκήνιο: Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία (επιμ. Βενετία 
Καντσά). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
- Πλεξουσάκη, Ελένη (επιμ.). 2014. Μεταμορφώσεις του εθνικισμού. Επιτελέσεις της 
συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

https://enthemata.wordpress.com/2010/03/21/ποιος-φοβάται-τη-σεξουαλικότητα/
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- Ροζάκου, Κατερίνα. 2018. Από «αγάπη» και «αλληλεγγύη»: Εθελοντική εργασία με 
πρόσφυγες στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
- Ρόμπου-Λεβίδη, Μαρίκα. 2016. Επιτηρούμενες ζωές. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
- Rozakou, Katerina. 2017. “Nonrecording the ‘European refugee crisis’ in Greece: Navigating 
through irregular bureaucracy.” Focaal – Journal of Global and Historical Anthropology 77: 
36-49. 
- Τουντασάκη, Ειρηνη. 2015. «Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα πάρει και από σένα». 
Δωρεά ωαρίων, μητρότητα και συγγένεια. Αθήνα: Πατάκης.  
- Τρουμπέτα, Σεβαστή. 2001. Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της 
Θράκης: Το παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγγάνων. Αθήνα: Κριτική.  
- Τσουκαλά, Ουρανία. 2013. «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της συγγένειας στα νομικά 
πλάσματα: η περίπτωση της παρένθετης μητρότητας». Στο Η μητρότητα στο προσκήνιο: 
Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία (επιμ. Βενετία Καντσά). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
- Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος. [2013]2000. «Η ειρωνία των συμβολικών αμοιβαιοτήτων: Η 
ελληνική σημασία της Ευρώπης ως ιστορική αντιστροφή της ευρωπαϊκής σημασίας της 
Ελλάδας.» Στο Μορφές συνέχειας και ασυνέχειας: Από την ιστορική εθνεγερσία στην 
οικουμενική δυσφορία. Αθήνα: Θεμέλιο.  
- Τσιμουρής, Γιώργος και Roland Moore. 2017. Περί ορατών και αοράτων συνόρων και 
ορίων. Οριοθετήσεις του έθνους-κράτους από τους «εκτός» εντός των συνόρων του. Στο 
Σύνορα/Όρια (επιμ. Λίνα Βεντούρα, Δημήτρης Καρυδάς και Γεράσιμος Κουζέλης). Αθήνα: 
Νήσος. 
- Τσιμπιρίδου, Φωτεινή. 2013. Ανάμεσα στο έθνος και το κράτος: Η επαναδιαπραγμάτευση 
της ατελούς σχέσης πολίτη-κράτους στη Θράκη». Στο Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, 
κοινωνία πολιτών και βία (επιμ. Ελένη Γκαρά και Κατερίνα Ροζάκου). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
- Tzanelli, Rodanthi. 2002. “Haunted by the ‘enemy’ within: Brigandage, Vlachian/Albanian 
greekness, Turkish ‘contamination,’ and narratives of Greek nationhood in the 
Dilessi/Marathon Affair (1870).”  Journal of Modern Greek Studies, 20(1): 47-74. 
- Χριστόπουλος, Δημήτρης. 2019. Ποιος είναι Έλληνας πολίτης; Δύο αιώνες ιθαγένεια (2η 
έκδοση). Αθήνα: Βιβλιόραμα.  
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ethnic and Racial Studies 

History and Anthropology 

Journal of Modern Greek Studies 

Σύγχρονα Θέματα 

Φεμινιστιqά 

 

 

 

520160 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ   ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Δρ. Σύνθια-Ελένη Μαλακάση, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το πρόγραμμα 
«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5200160 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΌΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH136/  
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα:  

• έχουν εξοικειωθεί με τις ιστορικές και κοινωνικές διεργασίες στην περιοχή των 
Βαλκανίων από από το πέρας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον σχηματισμό 
των εθνικών κοινοτήτων εώς την παρούσα συγκυρία των πολλαπλών «κρίσεων».  

• έχουν προβληματοποιήσει τον όρο «Βαλκάνια» και κατανοήσει τις ιστορικές και 
πολιτικές σχέσεις εξουσίας από τις οποίες προέκυψε  

• έχουν κατανοήσει την ιστορική ρευστότητα και πολυπλοκότητα των βαλκανικών 
κοινωνιών, καθώς και τις πολλαπλές διαδικασίες εθνικής, εθνοτικής, φυλετικές, 
θρησκευτικής και κοινωνικής οριοθέτησης 

• έχουν κατανοήσει τις σχέσεις εξουσίας μέσα στους ίδιους τους κόλπους της 
ανθρωπολογικής κοινότητας και τους συσχετισμούς τους με γεωπολιτικές ιεραρχίες  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εξετάζει τις ανθρωπολογικές μελέτες των Βαλκανίων, με σκοπό να διατρέξει την 
ιστορική πορεία της περιοχής από το πέρας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον 
σχηματισμό των εθνικών κοινοτήτων εώς την παρούσα συγκυρία των πολλαπλών 
«κρίσεων». Μέσα από τις μελέτες αυτές, αναδεικνύεται η ιστορική ρευστότητα και 
πολυπλοκότητα των βαλκανικών κοινωνιών, μακριά από πολιτισμικά και ουσιοκρατικά 
στερεότυπα, και αποδομούνται κριτικά οριενταλιστικές αναπαραστάσεις του 
«βαλκανισμού». Αναλύνονται επίσης οι εθνογραφικές μελέτες περί τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, καθώς και οι συνθήκες που δημιούργησε για την εθνογραφική έρευνα ο Ψυχρός 
Πόλεμος και οι πολλαπλές ιεραρχίες στους κόλπους της ανθρωπολογικής κοινότητας. Στη 
συνέχεια,  διευρευνάται η κοινωνική ζωή στα Βαλκάνια μετά το 1989, με έμφαση στην 
καθημερινότητα της μετασοσιαλιστικής μετάβασης, στην εκ νέου συγκρότηση εθνικών κι 
εθνοτικών ταυτοτήτων και στην ενδο-βαλκανική μετανάστευση. Το μάθημα αφιερώνει μια 
ενότητα στη μελέτη των Ρομά, ως δι-εθνικού πληθυσμού του οποίου η ιστορία, ενάντια σε 
ηγεμονικές αφηγήσεις, είναι συνυφασμένη με την ιστορία των βαλκανικών κοινωνιών και 
του οποίου οι πολλαπλές κινητικότητες αντανακλούν και διαμορφώνουν το κοινωνικό τοπίο. 
Αφιερώνει επίσης μία ενότητα στο Ισλάμ, ως συστατικό παρά ξένο στοιχείο της περιοχής. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH136/
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Τέλος, ασχολείται με την εθνογραφία μετά το 2008 και με τις βαλκανικές εκφάνσεις της 
προσφυγικής «κρίσης». 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση power point, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού. 

Χρήση e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλ έξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων   

60 

Ατομική εργασία ή/και προφορική 
παρουσίαση 

24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήμα τος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

  

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτήτριες και οι 
φοιτητές καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο 
από τέσσερις ερωτήσεις δοκιμιακού τύπου, με ελεύθερη 
χρήση βιβλίων και σημειώσεων.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στο e-class καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
επιστημονικά κείμενα της βιβλιογραφίας στην τάξη και να 
εκπονήσουν εργασίες. Σε περίπτωση που αναλάβουν 
προαιρετική γραπτή εργασία, ο βαθμός της αποτελεί το 20 
τοις 100 της τελικής βαθμολογίας. Μία προφορική 
παρουσίαση συνυπολογίζεται επίσης στον τελικό βαθμό, με 
10 τοις 100 της βαθμολογίας.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα:  

1) Μαζάουερ Μαρκ, 2002, Τα Βαλκάνια, Αθήνα, Πατάκης. 

2) Νιτσιάκος, Μάνος, Δαλκαβούκης Αγγελίδου, Αγγελόπουλος (επιμ.), 2018, Τα πολλαπλά 
σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα: Κριτική.  

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Adamovsky, Ezequiel. 2005. “Euro-orientalism and the making of the concept of Eastern 
Europe in France, 1810–1880.” The Journal of Modern History, 77(3): 591-628. 

- Aγγελίδου, Αλίκη. 2010. «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και στρατηγικές επιβίωσης στα 

μετα-σοσιαλιστικά Βαλκάνια: Οι νέοι αγροτικοί συνεταιρισμοί στη Βουλγαρία» Δοκιμές 15-

16: 1- 23. 
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- Αγγελίδου Αλίκη. 2010, «Όταν οι γυναίκες ταξιδεύουν: Γυναικεία μετανάστευση από τη 

Βουλγαρία, οικονομικές πρακτικές και έμφυλες ταυτότητες», στο Αυδίκος Ευάγγελος (επιμ)., 

Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια. Αθήνα: Πεδίο, 159- 190. 

- Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκη και Ευτυχία Βουτυρά. 2007. Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν: 
Εθνογραφίες του μετασοσιαλιστικού κόσμου. Αθήνα: Κριτική. 

- Ballinger, Pamela. 1999. “Definitional Dilemmas: Southeastern Europe as ‘culture area’.” 
Balkanologie 3(2). 

- Baker, Catherine. 2018. Race and the Yugoslav region. Manchester University Press.  

- Bakic-Hayden, Milica. 1995. “Nesting orientalisms: The case of former Yugoslavia.” Slavic 

Review 54(4), 917-931. 

- Bringa Tone. 1995. Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central 

Bosnian Village. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

- Barth, Fredrik. 1969. “Introduction.” In Ethnic groups and boundaries: The social 
organization of culture difference (ed. Fredrik Barth). Boston: Little Brown. 

- Buchowski, Michal. 2012. “Intricate relations between Western anthropologists and Eastern 
ethnologists.” Focaal – Journal of global and historical anthropology 63(2012): 20-38. 

- Burawoy, Michael and Katherine Verdery (eds.). 1999. Uncertain transition: Ethnographies 
of change in the postsocialist world. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 

- Clayer, Nathalie. 2005. «Ισλάμ, κράτος και κοινωνία στη μετα-κομμουνιστική Αλβανία.» Στο 
Μπεκτάσηδες, ντερβίσηδες και εθνικό κίνημα στην Αλβανία (επιμ. Ευστράτιος Ζεγκίνης). 
Αθήνα: Ισνάφι. 

- Clayer, Nathalie and Xavier Bougarel. 2018 [2013]. Οι μουσουλμάνοι της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης: Από τις αυτοκρατορίες στα βαλκανικά κράτη (μετ. Ανδρέας Σιδέρης). Αθήνα: 
Ισναφι.  

- Dalakoglou, Dimitris. 2010. “The Road. An ethnography of the Albanian-Greek cross-border 

motorway”. American Ethnologist 37(1): 132-149. 

- Danforth, Loring και Riki Van Bouschoten. 2015 [2012]. Παιδιά του ελληνικού εμφυλίου: 
Πρόσφυγες και διατήρηση της μνήμης (μετ. Μιχάλης Λαλιώτης). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.   

- Delanty, Gerard. 2016 [1995]. «Κεφάλαιο 4: Τα όρια της Ευρώπης: Τα μεταβαλλόμενα 
σύνορα». Στο Επινοώντας την Ευρώπη: Ιδέα, ταυτότητα, πραγματικότητα (επιμ. Μιχάλης 
Σωτηρόπουλος και Κωστής Καρπόζηλος, μετ. Γιάννης Μπαχάρας). Αθήνα: Ασίνη. 

- Detrez, Raymond. 2003. “Relations between Greeks and Bulgarians in the pre-nationalist 
era: The Gudilas in Plovdiv.” In Greece and the Balkans: Identities, perceptions and cultural 
encounters since the Enlightenment (ed. Dimitris Tziovas). Aldershot: Ashgate. 

- Duijzings, Ger (ed.). 2013. Global villages. Rural and urban transformations in contemporary 
Bulgaria. London and New York: Anthem Press. 

- Ghodsee, Kristen. 2010. Muslim lives in Eastern Europe: Gender, ethnicity, and the 
transformation of Islam in postsocialist Bulgaria. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

- Green, Sarah. 2020. Σημειώσεις από τα Βαλκάνια. Τόπος, περιθωριακότητα και αμφισημία 
στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ιωάννινα: Ισνάφι. 

- Θεοδοσίου, Σίσσυ. 2009. ««Όταν έγινε Ελληνικό»: Γύφτοι, μουσική και «αυθεντικότητα» 
στα ελληνο-αλβανικά σύνορα». Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών 128(Α’): 115-142. 

- Jansen, Stefaan. 2014. “On not moving well enough: temporal reasoning in Sarajevo 
yearnings for ‘normal lives.’” Current Anthropology 55(S9): S74-S84.  

- Jansen, Stefaan. 2018. “Materialising the border-as-line in Sarajevo.” In The political 
materialities of borders: new theoretical directions (eds. Olga Demetriou and Rozita Dimova). 
Manchester University Press.  
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- Kallius, Anastiina, Montersecu, Daniel, and Rajaram, Prem K. 2016. “Immobilizing mobility: 
Border ethnography, illiberal democracy, and the politics of the ‘refugee crisis’ in Hungary.” 
American Ethnologist 43(1): 25–37. 

- Καρακασίδου, Αναστασία. 2000 [1997]. Μακεδονικές ιστορίες και πάθη (μετ. Ελένη 
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subjectivities and boundary work through migration.” East European Politics and Societies 
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- Μάρκου, Aικατερίνη (επιμ.). 2010. Ανασυνθέσεις και νέες δυναμικές στις βαλκανικές 
κοινωνίες μετά το 1990. Αθήνα: Ηρόδοτος.  
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Κουρεμένος). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
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- Ρόμπου-Λεβίδη, Μαρίκα. 2018. «Εδώ καπούτ»: Η βία του συνόρου. Μετανάστευση, 
εθνικοφροσύνη και φύλο στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

- Silverman, Carol. 2012. Romani routes: Cultural politics and Balkan music in diaspora. 
Oxford and New York: Oxford University Press. 

- Todorova, Maria. 2005 [1997]. Βαλκάνια: Η δυτική φαντασίωση (επιμ. Πασχάλης 
Κιτρομηλίδης, μετ. Ιουλία Κολοβού). Αθήνα: Επίκεντρο. 

- Verdery, Katherine. 1996. What was socialism and what comes next? Princeton, NJ: 
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- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Balkanologie 

East European Politics and Societies 

Ethnic and Racial Studies 

South European Society and Politics 

Slavic Review 

Journal of Balkan and Near Eastern Studies 

 

 

520172 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Αβραμοπούλου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

https://www.tandfonline.com/toc/cjsb20/current
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520172 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH138/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εξετάζοντας τη γενεαλογία του Οριενταλισμού ως πεδίο άσκησης "επιστημικής βίας" και 
εξουσίας πάνω σε διαφορετικούς πληθυσμούς, στόχος του μαθήματος αυτού είναι να 
αναδείξει το πως κατασκευάζονται οι έννοιες της "Ανατολής" και της "Δύσης", αλλά και του 
"Βορρά" και του "Νότου," ως κυρίαρχα αναλυτικά μοντέλα κατάτμησης του κόσμου, 
διακυβέρνησης και ετεροποίησης. Αντλώντας από σημαντικούς/ες θεωρητικούς στοχαστές, 
όπως για παράδειγμα ο Έντουαρντ Σαίντ, ο Φραντς Φανόν και η Γκαγιάρτι Τσακραβόρτι 
Σπίβακ, θα εξεταστούν έννοιες όπως οριενταλισμός, ιμπεριαλισμός και αποικιοκρατία, στις 
διαφορετικές εκφράσεις, συνδηλώσεις και ρωγμές τους, προκειμένου να αναλυθούν 
σύγχρονες μορφές αποικιοκρατικής δράσης, και η σημασία της μετααποικιοκρατικής 
κριτικής και των διαδικασιών απο-αποικιοποίησης.  

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του Οριενταλισμού 
και της Αποικιοκρατίας, όπως και με την εννοιολογική και συμβολική διαπλοκής 
τους. 

• Έχουν εμβαθύνει σε διαφορετικές ιστορικές και πολιτικές συνθήκες μέσα από τις 
οποίες εμφανίστηκαν και λειτούργησαν αποικιοκρατικοί μηχανισμοί ελέγχου και η 
σύνδεσή τους με τον οριενταλισμό και την εξωτικοποίηση. 

• Έχουν κατανοήσει αυτές τις έννοιες και έχουν αποκτήσει ουσιαστική γνώση σχετικά 
με αγώνες αντίστασης κατά τις αποικιοκρατίας σε διαφορετικά ιστορικά και 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

• Έχουν καταφέρει να συνδέσουν μεθοδολογικά αυτές τις έννοιες με την ερμηνεία 
σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων πολέμου, εκτοπισμού, διασποράς και 
μετανάστευσης. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH138/
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Α τοτελής μελέτη 
υλικού παραδ σεων 

58 

Ατομικ ή  ή ομαδική 
εργασία και έρευνα 

26 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτώς. Οι 
φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν δύο 
θέματα από τέσσερα συνολικά θέματα και να τα 
αναπτύξουν με τη μορφή σύντομου δοκιμίου. Η 
ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς 
μέσω του e-class. Οι φοιτητές/τριες 
ενθαρρύνονται να εκπονήσουν εργασίες πάνω σε 
ζητήματα που αφορούν στον οριενταλισμό και την 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται είτε γραπτά, είτε προφορικά. Στην γραπτή 
εξέταση, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν δύο θέματα από τα τρία.  Στην προφορική εξέταση οι 
φοιτητές/τριες εξετάζονται σε τρία ερωτήματα τα οποία έχουν τον 
χρόνο να τα προετοιμάσουν. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
διευκρινιστικών υπο-ερωτήσεων. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως 
στην ιστοσελίδα του τμήματος. Επιπλέον με την ολοκλήρωση της 
παράδοσης μιας θεματικής ενότητας οι φοιτητές γνωρίζουν ότι 
αυτή εντάσσεται στην εξεταστέα ύλη, άρα μπορούν να 
προγραμματίσουν εγκαίρως το διάβασμά τους.   

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν εργασίες σε 
συγκεκριμένα ιστορικά ευρωπαϊκά φαινόμενα/ζητήματα του 20ου 
αιώνα που τους ενδιαφέρουν ή σε μεθοδολογικά/ιστοριογραφικά 
ερωτήματα. Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά 
συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα:  
Mazower, Mark, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, (μτφρ. Κουρεμένος 
Κώστας), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013 (5η).  
(βοηθητικό) Burns, E.M., Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: νεότεροι χρόνοι, 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2006, (δ’ έκδοση)   
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
- Ε. J. Hobsbawm, Η Εποχή των Αυτοκρατοριών, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2012 
- Ε. Hobsbawm, Η Εποχή των Άκρων. Ο Σύντομος 20ος Αιώνας. (ΜΙΕΤ 1994). 
- D. J. Thomson, Europe Since Napoleon (Penguin Books, 1990). 
- D. Norman, Η ιστορία της Ευρώπης, Αθήνα: Νεφέλη, 2010 
- Ζάκ Λε Γκοφ, Ιστορία και μνήμη, (μτφρ. Γ. Κουμπορλής), Αθήνα: Νεφέλη, 1998.  
- Φλάισερ Χάγκεν, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια ιστορία, 
Αθήνα: Νεφέλη, 2008.  
- Noiriel, Gerard, Τι είναι σύγχρονη ιστορία; (μτφρ. Μ.Κορασίδου), Αθήνα: Gutenberg, 
2005.  
- Cannadine David,  (ed.), Τι είναι ιστορία σήμερα;, (μτφρ. Κ. Αθανσίου), Αθήνα: Νήσος, 
2007 
- Κόκκινος Γιώργος, Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της 
ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, 1998 
Για επιμέρους ζητήματα δίνεται πρόσθετη, εξειδικευμένη βιβλιογραφία 
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520183 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Γιαλούρη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520183 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH153/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν λάβει κριτική γνώση των όψεων της σχέσης μεταξύ ανθρωπολογίας και 
τέχνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε σε διαφορετικές περιόδους από τον 19ο αιώνα, 
έως πιο πρόσφατες εξελίξεις που από τη δεκαετία του 1980 και μετά ευνοούν την 
ανανέωση της μεταξύ τους συνομιλίας.  

• Έχουν επίσης λάβει γνώση βασικών θεωριών και εθνογραφιών που έχουν 
αποτελέσει σταθμό στη διαμόρφωση του ερευνητικού πεδίου Ανθρωπολογία και 
Τέχνη.  

• Είναι σε θέση να αναλύσουν κριτικά διαφορετικές όψεις των θεωρητικών και 
μεθοδολογικών παραμέτρων των δυο αυτών πεδίων και να αντιληφθούν τους 
λόγους  για τους οποίους έχει σημασία και προοπτική ο διάλογος και η διάδραση 
μεταξύ τους.   

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων θα συζητήσουμε όψεις της σχέσης μεταξύ ανθρωπολογίας 
και τέχνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε σε διαφορετικές περιόδους από τον 19ο αιώνα (με τη 
συλλογή και ταξινόμηση αντικειμένων ‘άλλων’ πολιτισμών), έως πιο πρόσφατες εξελίξεις 
που από τη δεκαετία του 1980 και μετά ευνοούν την ανανέωση της μεταξύ τους 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH153/
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συνομιλίας. 

Δεν θα περιοριστούμε στην αναζήτηση των σημασιών που αποδίδονται στην τέχνη και των 
ερμηνειών τους, αλλά και στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η τέχνη είναι ικανή 
τόσο ‘να δρα’ στη ζωή των ανθρώπων, να επηρεάζει μορφές κοινωνικότητας και να μετέχει 
σε πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαδικασίες και διαπραγματεύσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της τέχνης (από τους 
Boas, Levi-Strauss και Geerz έως και τους Gell και Ingold)˙ θα συζητήσουμε θέματα που 
έχουν απασχολήσει τόσο την τέχνη όσο και την ανθρωπολογία (π.χ. το ‘πρωτόγονο’, το 
σώμα, το χώρο), αλλά και μορφές τέχνης και έρευνας (περφόρμανς, εγκαταστάσεις, 
φωτογραφία, βίντεο, επιτόπια έρευνα) που μπορεί να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στη 
διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης. 

Σκοπός μας τέλος είναι να περάσουμε από μια ‘ανθρωπολογία της τέχνης’, δηλαδή από μια 
ανθρωπολογική μελέτη που θα έχει ως αντικείμενο έρευνας την τέχνη, σε μια 
‘ανθρωπολογία δια της τέχνης’ που θα διερευνά τις δυνατότητες συστηματικότερων 
αμοιβαίων ανταλλαγών και θα επιτρέπει την αλληλοτροφοδότηση και εξέλιξη των 
πρακτικών και των δυο πεδίων.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση powerpoint και οπτικοακουστικού υλικού. 

Χρήση e-class.  

Χρήση διαδικτύου για αναζήτηση και πληροφόρηση. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις/εκπαιδευτικές 
επισκέψεις  

39 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα  

15 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογρα ίας  

38 

Διαδραστική διδασ αλία  16 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο 15 

Τελική εξέταση                    2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως 
και αναρτάται στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να 
πραγματοποιήσουν μικρές έρευνες, να εκπονήσουν 
και να παρουσιάσουν εργασίες, συχνά σε συνεργασία 
με εικαστικούς καλλιτέχνες. Η εργασία δεν είναι 
απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον τελικό 
βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Σύγγραμμα: Ρίκου, Ε (επιμ.), Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2012. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Ρίκου, Ε. 2011. ‘Ανθρωπολογία και εικαστικές τέχνες: ιστορία ενός διαλόγου και σύγχρονα 
ζητούμενα’. Στο Δ. Μαδιανού (επιμ.). Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας. Πολιτισμός, Ιστορία, 
Αναπαραστάσεις. Αθήνα : Πατάκης, 395-434. 

- Boas, F. 1955 [1927]. ‘Ιntroduction’. Στο Primitive Art. Νέα Υόρκη: Dover Publications.  

- Levi-Strauss, C. 1981 [1979]. O Δρόμος της Μάσκας. Αθήνα: Χατζηνικολή. Σ. 7-35, 48-54, 
118-123. 

- Geerz, C. 1983. ‘Art as a cultural system’. Στο C. Geerz. Local Knowledge. Νέα Υόρκη: Basic 
Books,  94-120.  

- Gell, A. 1998. Art and Agency. An Anthropological Theory. Οξφόρδη: Clarendon Press, κεφ. 
1, 2. 

- Γιαλούρη, Ε. 2012. ‘Alfred Gell: H τέχνη ως μορφή δράσης’. Απόσπασμα από το Ε. 
Γιαλούρη (επιμ.) Υλικός Πολιτισμός. Η Ανθρωπολογία στη Χώρα των Πραγμάτων. Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια. 

- Ρίκου, Ε. «Επί τόπου’ μετατοπίσεις: αναστοχασμός και καινοτομία στη σύμπραξη τέχνης 
και ανθρωπολογίας». Ανακοίνωση στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Δυνατότητες και Όρια των 
Βασισμένων στην Τέχνη Ποσοτικών Μεθοδολογιών: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον 
Ερευνητικό Σχεδιασμό, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών 
Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο 25-27 Νοεμβρίου 2011.  

- Τhomas, N. 2001. Introduction. Στο C. Pinney & N. Thomas (επιμ.). Beyond Art and the 
Technologies of Enchantment, 1-12. Οξφόρδη, Νέα Υόρκη: Berg. 

- Schneider, A. & C. Wright 2006. ‘The Challenge of Practice’. Στο A. Schneider & C. Wright 
(επιμ). Contemporary Art and Anthropology. Οξφόρδη, Νέα Υόρκη: Berg, 1-27. 

- Schneider, A. & C. Wright 2010. ‘Between art and anthropology’. Στο A. Schneider & C. 
Wright (επιμ.). Between Art and Anthropology. Contemporary Ethnographic Practice. 
Οξφόρδη, Νέα Υόρκη: Berg, 1-21. 

- Freeland, C. 2005 [2001]. ‘ Χρήμα, αγορές, μουσεία’. Στο C. Freeland. Μα είναι αυτό Τέχνη; 
Αθήνα: Πλέθρον, 75-96. 

- Godfrey, T. 2001 [1998]. ‘Who were the brain police? Είδη εννοιολογικής τέχνης’. Στο Τ. 
Γκόντφρεϋ. Εννοιολογική Τέχνη. Αθήνα: Καστανιώτης, 147-184. 

- Mπαντινάκη, Κ. 2011. ‘Η καλλιτεχνική αξία της εννοιολογικής τέχνης’. Στο Β. Κιντή (επιμ.). 
Φιλοσοφία και Τέχνη. Αθήνα: Οκτώ, 21-45. 

- Φιλιππάκη, Ε. 2011. ‘Η ανατομή του σώματος στη σύγχρονη τέχνη’ Στο Β. Κιντή (επιμ.). 
Φιλοσοφία και Τέχνη. Αθήνα: Οκτώ, 93-145. 

- Rikou, E. & E. Yalouri (επιμ.). 2018. The Art of Research Practices between Art and 
Anthropology. Special issue of Field (11). 

- Layton, R. Η Ανθρωπολογία της Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.  

- Coote, J. & A. Shelton (επιμ.) 1992. Anthropology, Art and Aesthetics. Οξφόρδη: Clarendon 
Press. 

- Η. Morphy & M. Perkins (επιμ.) 2006. Τhe Anthropology of Art. A Reader. Οξφόρδη: 
Blackwell. 

 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class. 
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520184 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ     ΕΠ  

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520188 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΕΠ 

   ECTS: 5                                                                                                                                 

Διδάσκων: Δρ. Τρύφωνας Λεμοντζόγλου, Πανεπιστημιακός υπότροφος με το πρόγραμμα 
«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520188 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH157/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές/τριες σε μια πρώτη 
συστηματική επαφή με το αντικείμενο της ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

• Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ποσοτικά δεδομένα.   

• Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων.    

• Να διεξάγουν τις δικές τους ποσοτικές αναλύσεις.   

• Να ερμηνεύουν αποτελέσματα επιστημονικών δημοσιεύσεων που εντάσσονται στο 

γνωστικό αντικείμενο των ποσοτικών μεθόδων με έμφαση στις κοινωνικές 

επιστήμες.      

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH157/
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δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα προβληματιστούν γύρω από θεμελιώδεις 
έννοιες της ποσοτικής ανάλυσης, όπως είναι τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, οι 
τεχνικές δειγματολοψίας, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων, η ποσοτικοποίηση των 
συλλεχθέντων στοιχείων, οι κλίμακες διαθάθμισης και οι στατιστικές μέθοδοι ελέγχου 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας των μετρήσεων. Μετά το τέλος του εξαμήνου, οι 
φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να ορίζουν και να προσεγγίζουν ένα ερευνητικό πρόβλημα 
με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων, να διατυπώνουν τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα ή 
υποθέσεις, να συλλέγουν πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες με τη βοήθεια του Η/Υ, να 
διεκπεραιώνουν βασικές στατιστικές αναλύσεις στο Excel και το Eviews, αλλά και να 
ελέγχουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των μετρήσεών τους.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

- Τελική Γραπτή Εξέταση (65% του τελικού βαθμού) 

Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια 

γραπτή τελική εξέταση (με ανοικτές σημειώσεις) πάνω 

σε θέματα που θα αφορούν την ύλη του μαθήματος. 

Οι ερωτήσεις θα έχουν τη μορφή Σ/Λ, πολλαπλής 

επιλογής και σύντομης ανάπτυξης. Όσοι/ες 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες θα έχουν τη 

δυνατότητα να εξεταστούν και προφορικά (εφόσον το 

επιθυμούν).  

- Εργασία (35% του τελικού βαθμού)      

Οι φοιτητές/τριες, σε ομάδες των 2 ατόμων (ή και 

ατομικά), θα κληθούν να παρουσιάσουν μια δική τους 

mini ποσοτική έρευνα που θα βασίζεται στη συλλογή 

και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων, 

εφαρμόζοντας μια μέθοδο της επιλογής τους. Το 

αντικείμενο της ανάλυσης θα πρέπει να αφορά το 

γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 

Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει: ένα 

κύριο ερευνητικό πρόβλημα, 2-3 ερευνητικά 

ερωτήματα ή υποθέσεις, συλλογή πρωτογενών 
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στοιχείων, κωδικοποίηση των δεδομένων (βλ. πίνακες, 

γραφήματα, βασικά περιγραφικά στατιστικά, κλπ) και 

σύντομα συμπεράσματα. Αναλυτικότερες οδηγίες θα 

δοθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.     

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Babbie, E. (2018), Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα: Κριτική. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Adler, E.S., & Clark, R. (2018), Κοινωνική Έρευνα: Μια Ξενάγηση στις Μεθόδους και στις 
Τεχνικές, Θεσσαλονίκη: Τζιόλας.  

Bryman, A. (2017), Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας, Αθήνα: Gutenberg.   

Keith, H., & Sharp, J.A. (1994), Η Επιστημονική Μελέτη, Αθήνα: Gutenberg.  

Robson, C. (2007), Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Ένα Μέσον για Κοινωνικούς 
Επιστήμονες και Επαγγελματίες Ερευνητές, Αθήνα: Gutenberg - Δαρδανός. 

 

Κυριαζή, Ν. (2011), Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των 
Τεχνικών, Αθήνα: Πεδίο.   

Λαμπίρη-Δημάκη, Ι., & Παπαχρήστου, Θ.Κ. (1995), Κοινωνικές Έρευνες με Στατιστικές 
Μεθόδους, Αθήνα: Σάκκουλα.  

Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2006), Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: 
Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση του SPSS, Αθήνα: Gutenberg .  

Παπαγεωργίου, Γ. (1998), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα: Gutenberg.      

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History  

International Journal of Social Research Methodology  

Journal of Demographic Economics  

Journal of Family History  

Journal of Marriage and Family  

Journal of Quantitative Methods  

The Journal of Economic History  

 

 

520189 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS  ΕΠ 

(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)        ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

520193 ΕΘΝΟΪΑΤΡΙΚΗ        ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρα D. Riboli  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520193 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH179/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα  αναλύει τα ιατρικά συστήματα ως  κοινωνικά και πολιτισμικά μορφώματα σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς. Στη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές θα ερευνήσουν 
εθνοϊατρικά συστήματα όπως σαμανισμός και παραδοσιακά θεραπευτικά συστήματα 
προφορικών πολιτισμών,  συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική (με ιδιαίτερη έμφαση 
στην Ayurveda και την Κινέζικη Ιατρική), καθώς και περιπτώσεις ιατρικού πλουραλισμού. 
Παρότι και η βιοϊατρική μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πολλά εθνοϊατρικά συστήματα του 
κόσμου, το μάθημα θα επικεντρωθεί κυρίως σε συστήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούν 
βιοϊατρικές μεθόδους  και δεν βασίζονται στον ιατρικό υλισμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στις αιτίες και στους μηχανισμούς συγκρούσεων ή/και αποδοχής μεταξύ διαφορετικών 
συστημάτων ενόψει της παγκοσμιοποίησης, καθώς και των περιβαλλοντικών, οικονομικών, 
πολιτικών και θρησκευτικών αλλαγών ή/και απειλών.    

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές θεωρητικές έννοιες της εθνοϊατρικής, καθώς και 
με την πολιτισμική σημασία των εθνοϊατρικών συστημάτων σε σύγκριση με το 
βιοϊατρικό μοντέλο (διαφορές, συνεργασίες και συγκρούσεις μεταξύ 

ολιστικών/συμβολικών και συμβατικών θεραπευτικών συστημάτων υγεία, 

ασθένεια, ανάρρωση ως έννοιες πολιτισμικά κατασκευασμένες ιατρικός 

πλουραλισμός βιοπειρατεία, αποικιοκρατία και παγκοσμιοποίηση).    

• Θα είναι ικανοί/ες  να  κατανοήσουν και να αναλύσουν τη σημασία 
‘παραδοσιακών’ ή/και ολιστικών θεραπευτικών συστημάτων τόσο σε 
καπιταλιστικές όσο σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες. 

• Θα έχουν αποκτήσει βασικά εργαλεία και γνώσεις για να διεξάγουν ποιοτική 
κοινωνική έρευνα στο πεδίο της εθνοϊατρικής.  

 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH179/
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση powerpoint, οπτικού και οπτικοακουστικού 
υλικού. 

Χρήση e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα  

25 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων  

44 

Διαδραστική διδασκαλία 15 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μα ήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Σε περίπτωση ότι οι φοιτητές/τριες ανέλαβαν 
προαιρετική (αλλά μη απαλλακτική) εργασία, η 
διδάσκουσα την αξιολογεί και την υπολογίζει στην 
τελική βαθμολόγηση. Ο βαθμός της εργασίας αποτελεί 
το 30% της τελικής βαθμολογίας 

Η ύλη γνωστοποιείται έγκυρα στο e-class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Riboli D. 2008 [2000], Tunsuriban. Ανθρωπολογική Μελέτη του Σαμανισμού 
των Chepang του Νοτίου και Κεντρικού Νεπάλ, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  

 
Άλλα βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

-Βεϊκου Χ., 2004, Κακό Μάτι. Η Κοινωνική Κατασκευή της Οπτικής Επικοινωνίας, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα: 291-339. 

-Crandon L. (1986), “Medical Dialogue and the Political Economy of Medical Pluralism: A 
Case from Rural Highland Bolivia”, American Ethnologist 13(3): 463-476. 

-Danforth L. M., 1995 [1989], Τα Αναστενάρια της Αγίας Ελένης. Πυροβασία και 
Θρησκευτική́ Θεραπεία, Αθήνα: Εκδόσεις Πλέθρων. 

-Douglas, M. 2006 [1966], Καθαρότητα και κίνδυνος. Μια ανάλυση των εννοιών της 
μιαρότητας και του ταμπού. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον.    

-Erickson P. I., 2008, Ethnomedicine, Long Grove, Illinois: Waveland Press. 
-Katz R. 1982, “Accepting “Boiling Energy”. The Experience of !Kia-Healing among the 
!Kung”, ETHOS 10(4): 344-368. 

-Kleinman A., 1980, Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration on the 
Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry, University of California Press. 

-Langford J. M. (2002), Fluent Bodies. Ayurvedic Remedies for Postcolonial Imbalance, Duke 
University Press: 1-24. 

-Lévi-Strauss C., 2010 [1958], «Ο Μάγος και η Μαγεία του» και «Συμβολική Δραστικότητα» 
στο Δομική ανθρωπολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος.  

-Nichter M. (ed.) 1992, Anthropological Approaches to the Study of Ethnomedicine, 
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Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. 

-Riboli, D. 2014, Consciousness and Indigenous Healing Systems. Between Indigenous 
Perceptions and Neuroscience, New York: Nova Publisher (open access: 
https://novapublishers.com/shop/consciousness-and-indigenous-healing-systems-between-
indigenous-perceptions-and-neuroscience/) 

-Riboli D. 2012, ‘Άνθρωποι χωρίς ζούγκλα είναι ετοιμοθάνατοι άνθρωποι’. Υγεία και 
Αρρώστια στους Semang-Negrito (Μαλαισία)». Στο X. Οικονόμου και M. Σπυριδάκη, 
Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Υγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης: 
333-357. 

-Scheper-Hughes N., 2011 [2007], «Nervoso» στο Α. Αθανασίου, Βιοκοινωνικότητες. 
Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της Υγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.  

 Wayland C., 2003, «Contextualizing the Politics of Knowledge: Physicians’ Attitudes toward 
Medicinal Plants», Medical Anthropology Quarterly, 17(4): 483-500.   

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Medical Anthropology Quarterly 

Anthropology & Medicine  

Medical Anthropology, Cross-Cultural Studies in Health and Illness 

Shaman, Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism 

Culture, Medicine, and Psychiatry. An International Journal of Cross-Cultural Health Research 

 

 

520204 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH236/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, το οποίο εστιάζει στη κοινωνική διάσταση της 
γλώσσας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά τις κυριότερες θεωρητικές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις της γλωσσολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας και της ανθρωπολογίας 
της γλώσσας.  

• Είναι σε θέση να απαντήσουν κριτικά στα παρακάτω ερωτήματα: 

o Τι είναι η γλώσσα και πως μελετάται από τους ανθρωπολόγους; 

o Μπορεί η χρήση μιας συγκεκριμένης γλώσσας να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη 
αίσθηση της πραγματικότητας και πως;  

o Πώς οι γλωσσικές αντιλήψεις επηρεάζουν τον τρόπο που οι κοινωνικοί δρώντες 
αναγνωρίζουν κοινωνικές διαφοροποιήσεις και διαμορφώνουν κοινωνικές 
ταυτότητες;  

o Συνδέονται κ πως οι γλωσσικές πρακτικές με σχέσεις ανισότητας; 

o Διαθέτουν μια σφαιρική γνώση της σημασίας της γλώσσας στις κοινωνικές 
επιστήμες.   

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η Ανθρωπολογία της γλώσσας αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους κλάδους της 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναδείξει την 
ανθρωπολογική προσέγγιση της μελέτης της γλώσσας και να εξηγήσει τη διαχρονική σχέση 
της γλώσσας με την ανθρωπολογία. Το μάθημα επιχειρεί να εξετάσει το ευρύ και περίπλοκο 
φάσμα των σχέσεων γλώσσας, πολιτισμού και κοινωνίας αρχικά μέσα από την ιστορική 
εξέλιξη του κλάδου, αλλά και σε συνομιλία με τη δομική γλωσσολογία του Saussure και στη 
συνέχεια με την εξέταση διάφορων ανθρωπολογικών και κοινωνιογλωσσικών μελετών. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

   

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις – 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις    

39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων    

40 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH236/
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Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα    

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

  

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά και η εξέταση απαιτεί την 
ανάπτυξη δοκιμίων σχετικά με τη γλώσσα και τους κλάδους 
που μελετώνται.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν δημόσια 
ανθρωπολογικές μελέτες στη γλώσσα, προκειμένου να 
κατανοήσουν θέματα εθνογραφίας και γλώσσας. 

Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον 
τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: 
Αρχάκης, Α. και Κονδύλη, Μ. (2004). Εισαγωγή σε ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας. 
Εκδόσεις Νήσος.  
 
Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα και PowerPoint αναρτημένα στο open e-class του Παντείου 
Πανεπιστημίου 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Αρχάκης Α. & Κονδύλη, M. (2002) Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: 
Νήσος. 

- Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β. (2011) Ταυτότητες, Αφηγήσεις και Γλωσσική Εκπαίδευση. 
Αθήνα: Πατάκης. 

- Κανάκης, Κ. (2007) Εισαγωγή στην Πραγματαλογία. Αθήνα: Εκδόσεις Εικοστού Πρώτου.  

- Κωστούλα-Μακράκη, Ν.( 2001) Γλώσσα και κοινωνία: Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

- Μοσχονάς, Σ.( 2005) Ιδεολογία και γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης. 

- Παυλίδου, Θ. (2006) Γλώσσα, Γένος, Φύλο. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών. 

- Παυλίδου, Θ. (2008) Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών. 

- Τσιτσιπής, Λ. (2004) Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.  

- Τσιτσιπής, Λ. (2005) Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη γλώσσα ως πράξη. Αθήνα: Νήσος. 

- Φραγκουδάκη,  Ά. (1987) Γλώσσα και ιδεολογία: Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής 
γλώσσας. Αθήνα: Οδυσσέας. 

- Bourdieu, P. (1982)  Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία. Αθήνα: Καρδαµίτσα. 

- Levi-Strauss, C. (2009) Δομική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κέδρος.  

- Levi-Strauss, C. (1991) Ανθρωπολογία και Μύθος ΙΙ. Αθήνα: Καρδαμίτσα.  

- Lyons, J. (2017) Εισαγωγή στη Γλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκης.  

- ΜcMahon, Α. (2005) Ιστορική Γλωσσολογία: Η Θεωρία της Γλωσσικής Μεταβολής. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.  
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- Saussure, F. (1979) Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας. Aθήνα: Παπαζήσης. 

- Ahearn, L. (2012) Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology. London: 
Willey Blackwell. 

- Duranti, A. (1997) Linguistic Anthropology. Cambridge: CUP. 

- Hymes, D. (1983). Essays in the History of Linguistic Anthropology. Amsterdam: John 
Benjamins. 

- Salzmann, Z., Stanlaw, J. and Adachi, N. (2015) Language, Culture, and Society: An 
Introduction to Linguistic Anthropology (6th edition).  Boulder CO: Westview Press. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Linguistic Anthropology 

Text & Talk 

Journal of Pragmatics  

 

 

520209 ΚΡΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ KΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   ΕΠ 

ECTS: 5                                    

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH250/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μεταξύ άλλων: 

• Αναμένεται ότι  θα έχουν κατανοήσει  έννοιες όπως κράτος,  δίκαιο,  νόμος, τυπικός 
και άτυπος κανόνας,  απόκλιση και έγκλημα.  

• Θα έχουν  κατανοήσει το φαινόμενο  του κοινωνικού ελέγχου και θα μπορούν, να 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH250/
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διερευνούν σε ένα μέσο και μικρο -κοινωνιολογικό επίπεδο τις λειτουργίες των 
τυπικών και άτυπων  

• Θα μπορούν να προσεγγίσουν και να αναλύουν την έννοια της απόκλισης και την 
κοινωνική σημασία της και να αναλύουν κριτικά την έννοια τη διαδικασία και τις 
κοινωνικές συνθήκες εγκληματοποίησης κοινωνικών συμπεριφορών.  

• Θα μπορούν να εξηγούν και αναλύουν την έννοια των δικαιωμάτων και  του 
κράτους δικαίου και να τα συσχετίζουν με την κοινωνική πραγματικότητα.  

• Θα αντιλαμβάνονται το εύρος και τη σημασία και  θα μπορούν να διερευνούν  τις 
διαδικασίες εγκληματοποίησης και δημιουργίας κανόνα. 

• Θα μπορούν να αναπτύξουν θεωρητικές αναλύσεις και να διαμορφώσουν 
ερευνητικούς αξόνες, σχετικά με τη διάσταση ανάμεσα στο γράμμα του νόμου και 
την εφαρμογή του.  

• Θα γνωρίζουν και θα μπορούν να διερευνούν τη λειτουργία του συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης. 

• Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου και βασικές αρχές και κανόνες 
διεξαγωγής της ποινικής δίκης και των βασικών παραγόντων της.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους διδασκόμενους στις έννοιες του κράτους, 
δικαίου, του κανόνα και της παραβίασής του και να εξετάσει όψεις του κρατικού 
φαινομένου από την οπτική του τυπικού κοινωνικού ελέγχου και του ποινικού φαινομένου. 
Ειδικότερα στόχος είναι, να καταδείξει την ποικιλομορφία των κοινωνικών συμπεριφορών, 
τις βασικές λειτουργίες του κράτους, την ιδεολογική ηγεμονία των μηχανισμών καταστολής 
και συνολικά, να διερευνήσει τη διαδικασία υπαγωγής και συναίνεσης στο κράτος, μέσω 
των μηχανισμών τυπικού κοινωνικού ελέγχου και τις συνέπειες της μη προσαρμογής στους 
τυπικούς κυρίαρχους κανόνες.  

Στο μάθημα εξετάζονται  

1. Η έννοια του κανόνα και της απόκλισης, η έννοια του έννομου αγαθού και του νόμου, η 
σχέση δικαίου και νόμου, η λειτουργία του νόμου για τη συγκρότηση της πολιτικής 
κοινωνίας (civil society), η έννοια του εγκλήματος, η σχέση απόκλισης, εγκλήματος, νόμου 
και κοινωνίας  μέσω της έννοιας της επικινδυνότητας, η σχέση τους με το κράτος.  

2. Η έννοια, οι λειτουργίες  και το φαινόμενο του κράτους και οι βασικοί τύποι κράτους υπό 
το πρίσμα των ιστορικών και κοινωνικών διεργασιών που σηματοδότησαν την ανάπτυξή του 
από τη νεωτερικότητα έως σήμερα στη Δύση. Έμφαση δίνεται στη σχετικότητα της 
νομιμότητας, της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και τις κοινωνικές στιγματιστικές 
λειτουργίες τους στο πλαίσιο του νεωτερικού και υστερονεωτερικού κράτους. 

3. Το φαινόμενο της κρατικής εξουσίας σε σχέση με την κοινωνική συγκρότηση τα 
δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα εξετάζεται η έννοια κρατικής 
εξουσίας και η λειτουργία της για τη συγκρότηση της κοινωνίας στη Δύση, η διάκριση των 
εξουσιών, η έννοια και η λειτουργία του συνταγματικού κράτος και το φαινόμενο του 
Κράτους Δικαίου και αναλύονται οι έννοιες του έννομου αγαθού, των δικαιωμάτων, 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επικινδυνότητας, οι προϋποθέσεις, όροι εφαρμογής, τα 
χαρακτηριστικά του νόμου και της καλής νομοθεσίας στο δημοκρατικό κράτος δικαίου, ο 
αρχές και η κρίση του φιλελεύθερου δικαίου στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας.  

4. Η θεωρία και έννοια του κοινωνικού ελέγχου και του τυπικού κοινωνικού ελέγχου ως 
κεντρικού φαινομένου του βιομηχανικού και  του μεταβιομηχανικού καπιταλισμού, η 
εξέλιξή και οι μετασχηματισμοί  του σε συνάρτηση με το  λεγόμενο κοινωνικό  ζήτημα. 

5. Οι βασικοί θεσμοί μέσω των οποίων  πραγματώνεται η ιδέα του κράτους, η έννομη τάξη 
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και η κρατική εξουσία με έμφαση στην έννοια και στη λειτουργία του ποινικού νόμου των 
θεσμών τυπικού κοινωνικού ελέγχου και συγκεκριμένα, των θεσμών της αστυνομίας, της 
ποινικής δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού συστήματος.  

6. Ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της σχέσης κράτους, κοινωνίας και τυπικού 
κοινωνικού ελέγχου. Επίκεντρο της προβληματικής αυτής αποτελούν οι διαδικασίες μέσω 
των οποίων δημιουργείται ο τυπικός κανόνας και ειδικά οι διαδικασίες εγκληματοποίησης 
και τις συνέπειές της. Εξετάζονται η σχετικότητα του νόμου και τα εύπλαστα όρια του, οι 
εξω-νομικές συνθήκες και προϋποθέσεις εγκληματοποίησης συμπεριφορών με έμφαση 
στην έννοια και το φαινόμενο των ηθικών πανικών και των συνεπειών τους.  

7. Τέλος εξετάζονται βασικές αρχές της διαδικασίας απονομής της ποινικής δικαιοσύνης ως 
παράδειγμα μια πτυχής του ποινικού φαινομένου στην οποία συντίθενται οι έννοιες του 
δικαίου του κανόνα και του κοινωνικού ελέγχου.  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Οι φοιτητές/τριες καλούνται κατά περίπτωση κατά τη διάρκεια 
των παραδόσεων να συμμετέχουν σε ασκήσεις προφορικά, ή 
γραπτά οι οποίες συζητούνται στο μάθημα. Οι φοιτητές/τριες 
ενθαρρύνονται να εκπονήσουν μικρές εργασίες, ώστε να 
βοηθηθούν στην κατανόηση των επιμέρους θεμάτων. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται κατά περίπτωση να επιλέξουν και να 
απαντήσουν σε 4 ή 5 ερωτήσεις σύντομης απάντησης από έναν 
πολλαπλάσιο  αριθμό ερωτήσεων ή να  αναπτύξουν συνοπτικά 2 
ή 3 θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 5 ή 6 
συνολικά θέματα ή τέλος, καλούνται να επιλέξουν την ορθή 
απάντηση με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής από ένα πλήθος 
ερωτήσεων.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα: 
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1. Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν. (2012). Αποκλίνουσα συμπεριφορά και ποινικό φαινόμενο. 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 
Εναλλακτικά 

2. Καλτσώνης, (2014). Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα. Δίκαιο Οικονομική κρίση και 
Δημοκρατία. Αθήνα: Τόπος. 

 
Άλλα βοηθήματα: Φάκελος μαθήματος στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Βιδάλη, Σ., (2019). Έγκλημα και κοινωνία, Αθήνα: ΕΑΠ. 

Βιδάλη, Σ. (2007). Έλεγχος του Εγκλήματος και  Δημόσια Αστυνομία. Τομές και συνέχειες στην 
αντεγκληματική Πολιτική. Αθήνα- Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας. Τομος Α, Β.  

Βιδάλη, Σ., επιμ., (2018). Αστυνομία και Αριστερά. Αθήνα: Νήσος και Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς. 

Γασπαρινάτου, Μ. (2020). Επικινδυνότητα, Αθήνα: Τόπος. 

Αρτινοπούλου, Β., Βιδάλη, Σ., Γεωργούλας, Σ., Θεμελή, Ό., Κουλούρης, Ν. Κ., Παπανικολάου, 
Γ., επιμ., (2018). Εξουσίες, επιστημονική ουδετερότητα και εγκληματολογικός λόγος. 50 
χρόνια Howard Becker «Whose side are we on?» Συμβολές στο πρώτο συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου. Αθήνα 24-27 
Μαΐου 2016. Αθήνα: ΕΕΜΕΚΕ. …http://www.eemeke.org/441409592. 

Καρύδης, Β., Χουλιάρας, Αθ., επιμ. (2015). Ηθικοί Πανικοί, εξουσία Δικαιώματα. 
Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 

Καρύδης, Β. (2010). Όψεις του Κοινωνικού Ελέγχου στην Ελλάδα. Αθήνα- Κομοτηνή: Αντ. Ν. 
Σάκκουλα 

Κωστάρας, Α., (2004). Έννοιες και θεσμοί του Ποινικού Δικαίου. Αθηνα- Κομοτηνή: Αντ. Ν. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH211/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται ότι: 

• Θα έχουν κατανοήσει σε βάθος την έννοια του εγκλήματος, το διαταξικό χαρακτήρα 
του και τους πολυδιάστατους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν το εγκληματικό 
φαινόμενο στο πλαίσιο των ιστορικών συνθηκών ανάπτυξής τους. 

• Θα γνωρίζουν τις παλαιότερες και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τα αίτια 
του εγκλήματος ως κοινωνικού φαινομένου και τις διαφορές ανάμεσα στα 
διαφορετικά επιστημολογικά παραδείγματα της Εγκληματολογίας. 

• Θα έχουν κατανοήσει την κυκλικότητα του εγκληματικού φαινομένου, την 
επιλεκτικότητα των μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου και την συμβιωτική σχέση 
νομιμότητας και παρανομίας σε συνάρτηση γενικότερα πολιτικά οικονομικά και 
κοινωνικά φαινόμενα. 

• Θα μπορούν να αναλύουν κριτικά και να συγκρίνουν τις επιμέρους θεωρίες σχετικά 
με τα αίτια του εγκλήματος και  να επεξεργάζονται, να αναλύουν, να ερμηνεύουν 
και να συγκρίνουν τα δεδομένα για την έκταση της εγκληματικότητας.  

• Να μπορούν να συγκρίνουν διαφορετικές θεωρητικές θέσεις και προτάσεις για το 
έγκλημα και τη σημασία και τις συνέπειές τους κατά την μετουσίωσή τους σε μέτρα 
πολιτικής.  

• Θα έχουν αναπτύξει ικανότητες κριτικής ανάλυσης των προβλημάτων που 
σχετίζονται με το εγκληματικό φαινόμενο και το πλαισιώνουν.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να  προσφέρει τις βάσεις για να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες 
να κατανοήσουν σφαιρικά την προβληματική της Εγκληματολογίας για τα αίτια του 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH211/
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εγκλήματος και ειδικότερα, τη διαδικασία δημιουργίας και παραβίασης κανόνων και την 
κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα. Το μάθημα αποτελεί βάση γιανα είναι σε θέση οι 
φοιτητές/τριες, να παρακολουθήσουν και άλλα εγκληματολογικά μαθήματα που 
προσφέρονται στο Τμήμα («Νέοι και Έγκλημα», «Αντεγκληματική Πολιτική» ) και για να 
μπορούν να εξηγούν το ποινικό φαινόμενο, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεωρήσεις της 
πολιτισμικής εγκληματολογίας. Στο μάθημα επομένως,  

1. Εξετάζεται το εγκληματικό φαινόμενο, δηλαδή, εκείνο το φάσμα ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και κοινωνικών σχέσεων που παραβιάζει κανόνες, τους όρους παραβίασης 
των κανόνων, τους όρους ποινικής τυποποίησης μιας πράξης ως εγκλήματος και τις 
συνέπειές τους. 

2. Αναλύονται κριτικά οι διακρίσεις της έννοιας του εγκλήματος (νομικό πραγματικό 
έγκλημα), η οριοθέτησή της, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγκληματικότητας, η 
στατιστική απεικόνιση και η μέτρησή της.  

3.Διερευνώνται βασικές έννοιες των εγκληματολογικών θεωριών (π.χ. εγκληματοποίηση, 
επικινδυνότητα, επιλεκτικότητα του ποινικοκατασταλτικού συστήματος, εγκληματική 
υποκουλτούρα, ανομία, πολιτική οικονομία του εγκλήματος κοινωνική βλάβη, καρναβάλι 
του εγκλήματος κ.λπ.), οι θέσεις και επιστημολογικές οπτικές των βασικών Θεωρητικών 
Σχολών Σκέψης στην Εγκληματολογία (Κλασσικισμός, Θετικισμός, Δομο-Λειτουργισμός, 
Κριτική θεωρία, Νεοκλασσικιαμός) και επινμέρους θεωρήσεων που πραγματεύονται τα 
αίτια του εγκλήματος, σε συνάρτηση με την ιστορική συγκυρία στο πλαίσιο της οποίας 
αναπτύχθηκαν.  

4. Αναλύονται διεξοδικά και κριτικά οι νεώτερες προσεγγίσεις, η επικράτηση του νέο-
κλασσικισμού και του νεοθετικισμού και δίνεται έμφαση στην Κριτική Εγκληματολογία και 
στα επιμέρους θεωρητικά ρεύματα και ιδίως, στο ρεύμα της Πολιτισμικής Εγκληματολογίας. 

5. Εξετάζεται επίσης, η διάκριση των εγκλημάτων σε κατηγορίες, η σχέση μεταξύ διαφόρων 
κατηγοριών εγκλημάτων.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται κατά περίπτωση κατά τη διάρκεια 
των παραδόσεων να εκπονήσουν μικρές εργασίες, ώστε να 
βοηθηθούν στην κατανόηση των επιμέρους θεμάτων. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  
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Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται κατά περίπτωση να επιλέξουν και να 
απαντήσουν σε 4 ή 5 ερωτήσεις σύντομης απάντησης από έναν 
πολλαπλάσιο  αριθμό ερωτήσεων ή να  αναπτύξουν συνοπτικά 2 
ή 3  θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 5 ή 6  
συνολικά θέματα ή τέλος, καλούνται να επιλέξουν την ορθή 
απάντηση με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής από ένα πλήθος 
ερωτήσεων.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Βιδάλη, Σ. (2013). Εισαγωγή στην Εγκληματολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Άλλα βοηθήματα: Φάκελος μαθήματος στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 
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Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Δ. Κόφτη  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520220  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH222 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της ανθρωπολογίας 
και της ιστορίας της εργασίας.  

• Έχουν εξοικειωθεί με τη θέαση και διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτισμικών 
φαινομένων μέσα από τη σκοπιά της εργασίας.  

• Θα έχουν εξοικειωθεί με τη συνομιλία και τη συνεισφορά της ανθρωπολογίας της 
εργασίας στην ανθρωπολογική θεωρία.  

• Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη διαμόρφωση των ερευνητικών 
ερωτημάτων και τη συνάφειά τους με τη διεξαγωγή επιτόπιας και αρχειακής 
έρευνας.   

• Μπορούν να διακρίνουν στο δημόσιο λόγο και σε καθημερινές πρακτικές ζητήματα 
τα οποία ερευνούν η ανθρωπολογία και η ιστορία της εργασίας. 

  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα επικεντρώνεται σε κεντρικές έννοιες και ερωτήματα της ανθρωπολογίας και της 
ιστορίας της εργασίας διερευνώντας νοηματοδοτήσεις και πρακτικές της εργασίας σε 
αγροτικά, βιομηχανικά και μετα-βιομηχανικά πλαίσια. Οι διαλέξεις εκκινούν από την 
παραδοχή ότι η εργασία δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο βιοπορισμού αλλά και φορέα 
πολιτισμικών νοημάτων, συγκρότησης κοινωνικών σχέσεων και διαμόρφωσης πολιτικών 
πρακτικών. Το μάθημα διερευνά το είδος των ερωτημάτων που μπορούν να τεθούν μέσα 
από τη μελέτη διαφορετικών ειδών έμμισθης, απλήρωτης, εθελοντικής, υλικής, άυλης, 
οικιακής και αναπαραγωγικής εργασίας.  Οι ενότητες περιλαμβάνουν εθνογραφικές και 

https://openeclass.panteion.gr/courses/XXXXXX
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ιστορικές προσεγγίσεις για την αλληλοπλοκή των εργασιακών σχέσεων με έμφυλες, ταξικές 
και εθνοτικές σχέσεις, τις έννοιες της δημιουργικότητας και της αλλοτρίωσης, την ενσώματη 
εμπειρία της εργασίας καθώς και τη σχέση ανθρώπου, μηχανής και τεχνολογίας. Θα μας 
απασχολήσει, επίσης, η διερεύνηση των ορίων μεταξύ εργασιακού χρόνου και «ελεύθερου» 
χρόνου και των ορίων μεταξύ εργασιακού και οικιακού χώρου. Μέσα από αυτές τις 
συζητήσεις θα τεθούν ερωτήματα για τους τρόπους με τους οποίους ηγεμονικές ιδεολογίες, 
κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμοί, αντιστάσεις και συναινέσεις συνδέονται με τις 
εργασιακές σχέσεις. Οι τελευταίες ενότητες ασχολούνται με ερωτήματα σχετικά με τις 
συνέχειες και ασυνέχειες των πρακτικών εργασίας, των πολιτικών της παραγωγής και των 
εργασιακών υποκειμενικοτήτων καθώς και με συζητήσεις για το «τέλος της εργασίας», για 
τον καπιταλισμό πλατφόρμας, για τους μετασχηματισμούς του εργασιακού χώρου και 
χρόνου κατά την περίοδο της πανδημίας και για τις έννοιες της ευελιξίας και της 
επισφάλειας στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

45 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να 
αναπτύξουν δύο θέματα. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην 
ιστοσελίδα του τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς 
στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν 
σύντομες ατομικές ή ομαδικές προαιρετικές εργασίες, οι οποίες 
βασίζονται στην κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας του 
μαθήματος και καλούνται να τις παρουσιάσουν προφορικά. Οι 
εργασίες και οι παρουσιάσεις συνυπολογίζονται στον τελικό 
βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

Βαΐου Ντίνα, Χατζημιχάλης, Κωστής, 1997, Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους 
Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία. Αθήνα: Εξάντας. 

Λαμπροπούλου, Δήμητρα. 2009. Οικοδόμοι: οι άνθρωποι που έχτισαν την Αθήνα, 1950-
1967. Αθήνα: Βιβλιόραμα 

http://www.biblionet.gr/author/15091/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/31/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
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Σπυριδάκης, Μάνος. 2010. Εργασία και κοινωνική αναπαραγωγή στη 
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία του Πειραιά. Αθήνα: Παπαζήσης.  

Χαντζαρούλα, Ποθητή. 2012. Σμιλεύοντας την υποταγή: Οι έμμισθες οικιακές εργάτριες 
στην Ελλάδα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Αθήνα: Παπαζήσης. 
Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Καρακιουλάφη Χριστίνα και Σπυριδάκης Μάνος (επιμ.). 2010. Εργασία και κοινωνία. 
Διεπιστημονικές συναντήσεις. Αθήνα: Διόνικος.  
- Τόμπσον, Ε. Π. 2008. Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχανικός καπιταλισμός. 
Θεσσαλονίκη: Νησίδες.  
- Dunn, Elizabeth, 2004. Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of 
Labor. Ithaca: Cornell University Press. 
- Hann, Chris and Parry, Jonathan. 2018. Industrial labor on the margins of capitalism. 
Precarity, class and the neoliberal subject. New York: Berghahn. 
- Kofti, Dimitra. 2016. Moral economy of flexible production: Fabricating precarity between 
the conveyor belt and the household. Anthropological Theory 16 (4): 433-453. 

- Massimiliano Mollona, Geert De Neve, Jonathan Parry (eds). 2009. Industrial work and life. 
An anthropological reader. London: Bloomsbury 
- Muechlebach, Andrea. 2012. The moral neoliberal. Welfare and citizenship in Italy. Chicago: 
The University of Chicago Press 

- Ong, Aiwha, 1987. Spirits of resistance and capitalist discipline: factory in Malaysia. Albany: 
State University of New York Press.  

- Pun Ngai, 2005. Made in China: Women factory workers in a global workplace. Hong Kong 
University Press. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ξενόγλωσσα: 

Anthropology of work review  

Critique of Anthropology  

 

Ελληνόγλωσσα: 

Σύγχρονα Θέματα 

Μνήμων 

Ιστορείν  
 

 

 

520221 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. Ροζάκου 
 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

https://www.bloomsbury.com/uk/author/massimiliano-mollona
https://www.bloomsbury.com/uk/author/geert-de-neve
https://www.bloomsbury.com/uk/author/jonathan-parry


148 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520221 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH256/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανθρωπολογική μελέτη της ανθρωπιστικής 
δράσης. Μέσα από βασικές αναλυτικές έννοιες και θεωρίες από τη βιβλιογραφία για την 
ανθρωπιστική δράση, θα εμβαθύνουμε σε κριτικές προσεγγίσεις των ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητήσουμε εθνογραφικά κείμενα και 
θα μελετήσουμε την ανθρωπιστική δράση ως βιωμένη εμπειρία. Παράλληλα θα 
εξετάσουμε τις ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες ανάδυσης και ανάπτυξης της 
ανθρωπιστικής δράσης. Από πού προέρχεται η επιθυμία και η προσταγή να κάνει κάποιος 
«το καλό» και να «απαλύνει τον πόνο του μακρινού αγνώστου»; Σε ποιες ηθικές και 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

• είναι εξοικειωμένοι/ες με βασικές αναλυτικές έννοιες και θεωρίες που σχετίζονται 
με την ανθρωπιστική δράση 

• έχουν αποκτήσει ευρύτερη και εμπεριστατωμένη γνώση σχετικά με μορφές 
ανθρωπιστικής βοήθειας που εμφανίζονται σε διαφορετικά ιστορικά και 
πολιτισμικά συμφραζόμενα 

• έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη γύρω από σύγχρονες συζητήσεις και 
αναπαραστάσεις σχετικές με την ανθρωπιστική δράση στον τύπο, σε εκθέσεις 
ανθρωπιστικών οργανώσεων και γενικότερα την καθημερινή ζωή 

• έχουν ευαισθητοποιηθεί γύρω από ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που 
προκύπτουν από την επαγγελματική εμπλοκή ανθρωπολόγων στον ανθρωπιστικό 
τομέα 

• είναι σε θέση να αναστοχαστούν για τις πολιτικές διαστάσεις, τις τροπικότητες και 
τις ηθικές πτυχές του ανθρωπισμού 

 

 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH256/
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πολιτισμικές αντιλήψεις εδράζονται οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις; Ποια είναι τα 
διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι/ες και οι εθελοντές/ντριες σε 
ανθρωπιστικές οργανώσεις; Πώς κατασκευάζει η ανθρωπιστική δράση τα υποκείμενα της 
φροντίδας της;  

Μερικές από τις θεματικές που θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι οι 
ιστορικές καταβολές της ανθρωπιστικής δράσης, οι έννοιες του ανθρωπισμού και της 
ανθρωπότητας, το δώρο, το θέαμα και οι αναπαραστάσεις του πόνου, οι ιατρικές 
ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, μορφές «τοπικής» ανθρωπιστικής δράσης (vernacular), η 
αλληλεγγύη κοκ. Εκτός από ακαδημαϊκές μελέτες, στο πλαίσιο του μαθήματος θα 
παρακολουθήσουμε βίντεο και θα συζητήσουμε ποικίλα κείμενα που έχουν γραφεί από 
εργαζόμενους στο πεδίο της ανθρωπιστικής δράσης, εθελοντές και δημοσιογράφους. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτώς (εξετάσεις με 
ανοιχτά βιβλία).  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν ένα ή δύο θέματα με τη μορφή ενός 
σύντομου δοκιμίου. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως 
στην ιστοσελίδα του τμήματος και προσδιορίζεται 
λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
ομαδικές εργασίες με θέμα την παρουσίαση και 
ανάλυση μιας ανθρωπιστικής κρίσης ή μιας 
ανθρωπιστικής παρέμβασης. Σκοπός των εργασιών 
είναι να ενθαρρύνουν την αυτόνομη μελέτη και την 
κριτική ανθρωπολογική ανάλυση σύγχρονων 
φαινομένων που σχετίζονται με τις θεματικές του 
μαθήματος. Οι εργασίες αυτές δεν έχουν απαλλακτικό 
χαρακτήρα, αλλά συνυπολογίζονται στον τελικό 
βαθμό.  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Ροζάκου, Κ., 2018, Από «αγάπη» και «αλληλεγγύη»: εθελοντική εργασία με 
πρόσφυγες στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
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Άλλα βοηθήματα: 

Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του μαθήματος. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Barnett, Michael. 2013. “Humanitarian Governance”. Annual Review of Political Science 16: 

379–398. 

Barnett, Michael. 2011. Empire of Humanity: A History of Humanitarianism. New York: 

Cornell University Press. 

Boltanski, Luc. 1999. Distant Suffering: Morality, Media, and Politics, transl. Graham 

Burchell. Cambridge: Cambridge University. 

Bornstein, Erica. 2009. “The Impulse of Philanthropy”. Cultural Anthropology 24(4): 622–

651. 

Bornstein, Erica and Peter Redfield (eds.), Forces of Compassion: Humanitarianism between 

Ethics and Politics. Santa Fe: School for Advanced Research Studies. 

Calhoun, Craig. 2008. “The Imperative to Reduce Suffering: Charity, Progress, and 

Emergencies in the Field of Humanitarian Action”. In Michael Barnett and Thomas G. Weiss 

(eds.), Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics. Ithaca, NY: Cornell University 

Press, pp. 73–97. 

Fassin, Didier. 2012. Humanitarian Reason: A Moral History of the Present. University of 

California Press.   

Fassin, Didier. 2007. “Humanitarianism as a Politics of Life”. Public Culture 19(3): 499–520. 

Haskell, Thomas. 1985 “Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensibility”. 

American Historical Review 90(2): 339–361. 

Kleinmann Arthur and Joan Kleinmann. 1996. “The Appeal of Experience. The Dismay of 

Images: Cultural Appropriations of Suffering in Our Times”. Daedalus 125: 1–7.  

Malkki, Liisa H. 2015. The Need to Help: The Domestic Arts of International 

Humanitarianism. Durham and Lodnon: Duke University Press. 

Malkki, Liisa. 1996. “Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and 

Dehistoricization”. Cultural Anthropology 11(3): 377–404. 

Redfield, Peter. 2013. Life in Crisis: The Ethical Journey of Doctors Without Borders. 

Berkeley: University of California Press. 

Redfield, Peter. 2005. “Doctors, Borders, and Life in Crisis”. Cultural Anthropology 20(3): 

328–361. 

Rozakou, Katerina. 2017. “Solidarity Humanitarianism: The Blurred Boundaries of 

Humanitarianism in Greece”. Etnofoor 29(2): 99–104. 

Rozakou, Katerina. 2016 “Crafting the Volunteer: Voluntary Associations and the 

Reformation of Sociality”. Journal of Modern Greek Studies 34(1): 78–101. 

Rozakou, Katerina. 2016. “Socialities of Solidarity: Revisiting the Gift Taboo in Times of 

Crises”. Social Anthropology 24(2): 185–199. 

Rozakou, Katerina. 2012. “The Biopolitics of Hospitality in Greece: Humanitarianism and the 

Management of Refugees”. American Ethnologist 39(3): 562-577. 

Scott-Smith, Tom. 2020. On an Empty Stomach: Two Hundred Years of Hunger Relief. Ithaca 
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and London: Cornell University Press. 

Ticktin, Miriam. 2011. Causalities of Care: Immigration and the Politics of Humanitarianism 

in France. Berkeley: University of California Press. 

Trapp, Micah M. 2016. “You-Will-Kill-Me-Beans: Taste and the Politics of Necessity in 
Humanitarian Aid”. Cultural Anthropology 31(3): 412–437. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cultural Anthropology  

Disasters  

Humanity  

Third World Quarterly  

 

 

520223 ΓΛΩΣΣΑ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ          ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Δρ. Χρ. Πετροπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας   

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520223 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΛΩΣΣΑ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ 
ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH287/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά το τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες: 

• Θα έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες «ελληνόφωνη Καλαβρία», «ελληνόφωνη 
Απουλία» και με ό,τι  αυτές  αντιπροσώπευαν/αντιπροσωπεύουν παλιότερα και 
σήμερα. 

• Θα έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη -μέσα από ένα συγκεκριμένο και 
αναλυτικό παράδειγμα επιτόπιας έρευνας- για το πώς λειτουργούν οι γλωσσικές 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH287/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Η ελληνική γλώσσα της Καλαβρίας (γκρέκο) και του Σαλέντο (γκρίκο), έχοντας διανύσει μια 
μακρά ιστορική πορεία σε περιβάλλον γλωσσικής συμβίωσης, επαφής και 
αλληλεπίδρασης με τα ιταλικά και τις κατά τόπους ομιλούμενες ρομανικές διαλέκτους, με 
την πάροδο του χρόνου περιορίστηκε σε περιβάλλοντα αγροτο-κτηνοτροφικά, 
ενσταλάζοντας στις συνειδήσεις των ομιλητών αισθήματα κοινωνικής κατωτερότητας, με 
αποτέλεσμα την, επί δεκαετίες, απαξίωσή της από τους ίδιους τους ομιλητές. Ήδη όμως 
από τις αρχές του 19ου αιώνα, οι ελληνόφωνες περιοχές είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον 
ερευνητών -κυρίως γλωσσολόγων. Ευθύς εξαρχής, ο προβληματισμός εστιάστηκε στο 
θέμα καταγωγής της γλώσσας: αρχαιοελληνική ή βυζαντινή; Αρχαιοελληνιστές οι 
περισσότεροι Έλληνες μελετητές, βυζαντινιστές οι περισσότεροι Ιταλοί εξέφρασαν θέσεις 
άρρηκτα συνδεδεμένες με τα αντίστοιχα ιστορικά, κοινωνικά και ιδεολογικά 
συμφραζόμενα των ιστορικών περιόδων -σε Ελλάδα και Ιταλία-, κατά τις οποίες αυτές 
αναπτύχθηκαν, αλλά και με στοιχεία ενός υφέρποντος εθνικισμού εκατέρωθεν. Μετά από 
έντονες αντιπαραθέσεις διάρκειας ενάμιση σχεδόν αιώνα, οι σύγχρονες μελέτες γύρω από 
τις γλωσσικές επαφές και αλληλεπιδράσεις συνέβαλαν στη διατύπωση μιας τρίτης 
θεωρίας, ενδιάμεσης των δύο προηγούμενων και αποδεκτής σήμερα από το μεγαλύτερο 
μέρος της επιστημονικής κοινότητας. 

Παράλληλα με τις γλωσσικές μελέτες, μια σειρά ελληνικών δημοσιευμάτων και 
τηλεοπτικών εκπομπών διαφορετικού χαρακτήρα (οδοιπορικά, ιστοριοδιφικά, 
λαογραφικά, δημοσιογραφικά κ.λπ.), κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και 
μετά, συνέβαλε στη δημιουργία ενός «μύθου», εκείνου της αδιάλειπτης στους αιώνες 
ελληνικής παρουσίας στον ιταλικό Νότο. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η ίδρυση 
πολυάριθμων πολιτιστικών Συλλόγων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Απευθυνόμενες στο 
ευρύ ελληνικό κοινό όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εστίασαν, κατά κύριο λόγο, στον 
συναισθηματικό παράγοντα, καλλιεργώντας εθνικιστικά στοιχεία, κατά καιρούς και 
«αλυτρωτικά». Προϊόντος του χρόνου, τον μύθο ενστερνίσθηκαν -ο καθένας για δικούς 
του λόγους- άτομα και ομάδες - στην Ελλάδα και την Ιταλία- αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και δράσεις τέτοιες, με σκοπό την ανάδειξη, «διάσωση», «προστασία», 
αλλά και «αναβίωση» της τοπικής αυτής κληρονομιάς. Το φαινόμενο έλαβε εντυπωσιακές 
διαστάσεις προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κυρίως μετά το 1998, έτος αναγνώρισης 
του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών, μία από τις οποίες 
είναι και η «κατωϊταλική», όπως επισήμως ονομάζεται η γλώσσα αυτή στην Ελλάδα. Με 
βάση τη νομική και πολιτική διασφάλιση που ο Χάρτης παρείχε, οικειοποιήθηκαν τη 
γλωσσική αυτή ετερότητα ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές του ιταλικού Νότου, όμορες ή 
μη με τις ελληνόφωνες κοινότητες. Η νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων αφενός έφερε στο 
προσκήνιο μια μεγάλη κατηγορία «νεοφυών ελληνόφωνων», αφετέρου επέφερε 

ιδεολογίες, γύρω από τις οποίες στρέφονται, εδώ και δεκαετίες, διάφορες 
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Καλαβρία –με 
συνεπακόλουθη δημιουργία σχετικών «μύθων» και «ταυτοτήτων». 

• Θα έχουν προβληματισθεί και ευαισθητοποιηθεί σε μεθοδολογικά και πρακτικά 
ζητήματα σχετικά με την εμπλοκή του ερευνητή στην υπό μελέτη κοινωνία. 

• Θα έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο για το πώς μπορεί να κατασκευαστεί 
μία «ταυτότητα» και πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά επίπεδα. 

• Θα είναι σε θέση να διακρίνουν πώς αλλάζουν οι στάσεις των ομιλητών απέναντι 
σε μια «ελάχιστα ομιλούμενη γλώσσα» και πώς αυτές μεταβάλλονται ανάλογα με 
τα εκάστοτε πολιτικο-κοινωνικά και οικονομικά συμφραζόμενα.  

• Θα μπορούν να προσεγγίσουν κριτικά την ευρωπαϊκή και παγκόσμια  ρητορική για 
την  γλωσσική πολυμορφία. 
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σημαντικές αλλαγές στη στάση των φυσικών/«παλιών» ομιλητών απέναντι στη γλώσσα 
τους, ενισχύοντας το κοινωνικό της γόητρο. 

Η λεπτομερής παρουσίαση και ανάλυση όλης αυτής της διαδικασίας, η κατασκευή 
εθνοπολιτισμικών, θρησκευτικών και κοινωνικών ταυτοτήτων, το ιδεολογικό υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο βασίστηκε, η επίδρασή της στους ντόπιους πληθυσμούς, καθώς και τα 
αποτελέσματα του όλου εγχειρήματος στις εν λόγω περιοχές είναι θέματα τα οποία θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά και κριτικά στο συγκεκριμένο μάθημα. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν ένα θέμα με τη μορφή ενός σύντομου 
δοκιμίου, από δύο ή τρία συνολικά θέματα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  
Όλη η ύλη είναι διαθέσιμη μέσω του open e-class. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να κάνουν 
παρουσιάσεις στο μάθημα. Ειδικότερα, μπορούν να 
επιλέξουν από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον 
οδηγό ή να προτείνουν άλλα, συναφή με το 
αντικείμενο του μαθήματος. 

Επιπροσθέτως, όσες/οι επιθυμούν μπορούν να 
εκπονήσουν ατομική εργασία.  

Οι εργασίες-παρουσιάσεις αυτές δεν έχουν 
απαλλακτικό χαρακτήρα, αλλά συνυπολογίζονται στον 
τελικό βαθμό.  

Οι τρόποι και οι όροι αξιολόγησης περιγράφονται 
αναλυτικά στο open e-class και περιλαμβάνονται στον 
οδηγό του μαθήματος ο οποίος θα μοιραστεί στο 
πρώτο μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Μπαλιμπάρ Ετ. – Βαλλερστάιν Ιμμ. (2017) Φυλή, Έθνος, Τάξη. Οι 
διφορούμενες ταυτότητες. Νήσος. Αθήνα. 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 

- Arlacchi P. (1980), Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradizionale. Bologna: 
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II Mulino. 

- Banfield, Ed., (2014), H Ηθική Βάση μιας Καθυστερημένης Κοινωνίας. Αθήνα: 
Επίκεντρο.  [α΄ έκδοση 1958 United States: The Free Press].  

- Gellner E., (1992), Έθνη και εθνικισμός. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
- Hobsbawm J.E., (1994), Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Εκδ. 

Καρδαμίτσα. 
- Καραναστάσης, Αν. (1984), Ιστορικόν Λεξικόν των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω 

Ιταλίας, Τόμος πρώτος.  Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. Εισαγωγή (σελ. ια΄- κθ΄). 
- Κυριακίδου Α. – Νέστορος (1988), «Ο χρόνος της προφορικής ιστορίας», Σύγχρονα 

Θέματα (35-36- 37), 233-238.  

- Minicuci, M. (2003), “Antropologi e Mezzogiorno”, Meridiana n.47-48, pp. 139-174.  

- Mπαλιμπάρ Ε. - Βαλλερστάιν I., (1991), Φυλή, Έθνος, Τάξη. Οι διφορούμενες 
ταυτότητες. Αθήνα: Ο Πολίτης.  

- Παγκράτης, Γ., (2015)  Ιστορία της Ιταλίας. Από τη Συνθήκη του Λόντι  στην 
Ενοποίηση (1454-1870).  

- Παπαταξιάρχης Ε. - Παραδέλλης Θ., (επιμ.) 1993, Ανθρωπολογία και παρελθόν. 
Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας.  Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

- Pellegrino M., (2015), “La lingua greco-salentina tra passato e futuro” στο 
Raccontare la Grecia.:Martano: Kurumuny. 

- Petropoulou Chr., (1992), “Lingua e dialetto nella Grecìa calabrese: aspetti linguistici 
e culturali”, στο Archivio storico per la Calabria e la Lucania. LXI: 153-172.  Roma: 
Società Magna Grecia.  

- Πετροπούλου Χ., (1997),  Μνήμη, Συγγένεια, Ταυτότητα σ’ ένα ελληνόφωνο χωριό 
της Καλαβρίας (Γκαλλιτσιανό). Διδακτορικη διατριβή. ΑΠΘ. 

- Πετροπούλου, Χ., (2007). Προοπτικές γλωσσικής παραγωγής και αναπαραγωγής 
των ελληνικών της Καλαβρίας (Κάτω Ιταλία). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. 

- Πετροπούλου. Χ. (2010),  Οι “ιστορικές” γλωσσικές μειονότητες του ιταλικού 
κράτους, στο Γλώσσα, Ψυχής Άγγελος. Αθήνα: Σήμα, 307-347. 

- Πετροπούλου Χ., (2020), «Τα ελληνικά της Καλαβρίας (γκρέκο) μεταξύ 
περιθωριοποίησης, επανεκτίμησης,  “αναβίωσης"», Ήριννα 7, 167-181. 

- Pipyrou, S., (2012), “Commensurable language and incommensurable claims among 
the Greek linguistic minority of Southern Italy”, Journal of Modern Italian Studies, 
17:1, 70-91,  

- Pipyrou, S 2016, The Grecanici of Southern Italy: governance, violence, and minority 
politics. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.  

- Placanica Aug. (1985),  “Calabria in idea”, στο Storia d’ Italia. Le Regioni dall’ Unità a 
oggi. La Calabria. Einaudi: 1985.  

- Προφίλη, Ό. (1999). “Η ελληνική στη νότια Ιταλία”, Διαλεκτικοί θύλακοι της 
ελληνικής γλώσσας, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης κ.ά., 31-38. Θεσσαλονίκη: Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας.  

- Προφίλη, Ο. (1999), “Η αναζωογόνηση της Grico Grecia Salentina”. Στο Διαλεκτικοί 
θύλακοι της ελληνικής, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης κ.ά., 47-54 Θεσσαλονίκη: Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας.  

- Rohlfs, Gh., (1974), Scavi linguistici nella Magna Grecia. Galatina: Congedo. 

- Teti V. (2011),  La razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridionale. 
Manifestolibri  

- Teti V., (2013), Maledetto Sud, Einaudi  
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- Teti V., (2004, il senso dei luoghi. Roma: Donzelli. 

- Τσιτσιπής Λ. 1995, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.  

- Χασιώτης Ι.,  (2009), «Πολιτισμική όσμωση και εθνολογική μετάλλαξη: οι «italo-
greci» και οι «italo-albanesi» της Κάτω Ιταλίας»,  Ίστωρ, 15. 

- Woolf St., Ο εθνικισμός στην Ευρώπη. Αθήνα: Θεμέλιο. 

 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e class. 
 

 

 

520224 ΣΥΝΟΡΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διαδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. Ροζάκου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520224 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH265/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη των συνόρων και της μετακίνησης από 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: 

• θα έχουν εξοικειωθεί με ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των συνόρων και της 
κινητικότητας 

• θα έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη για τους τρόπους με τους οποίους 
παράγονται διαφορετικές κατηγορίες μετακινούμενων πληθυσμών 

• θα μπορούν να διακρίνουν την ύπαρξη συνόρων και συνοριακών διαδικασιών στην 
καθημερινή ζωή 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH265/
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ανθρωπολογική σκοπιά. Ειδικότερα, το μάθημα επικεντρώνεται στη συνύφανση της 
εξουσίας με την κινητικότητα μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις του συνόρου και 
εκδοχών οριοθέτησης. Θα συζητήσουμε μελέτες που αναδεικνύουν το σύνορο ως βασική 
όψη της εδαφικής κυριαρχίας του έθνους-κράτους και συγκροτησιακό ταυτοτήτων, ως 
επιτέλεση και βίωμα και, τέλος, τις συνοριακές διαδικασίες και πρακτικές που λαμβάνουν 
χώρα στα εθνικά σύνορα αλλά και στο πεδίο της καθημερινής ζωής. Θα αναστοχαστούμε 
σχετικά με καθεστώτα κινητικότητας και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες παράγονται 
διαφορετικές κατηγορίες κινητικότητας όπως η διεθνική μετανάστευση (transnational 
migration), η αναγκαστική μετανάστευση (forced migration), ο εκτοπισμός (displacement), 
αλλά και περιπτώσεις προνομιούχας μετακίνησης όπως αυτής των “expatriates” και 
διαδικασίες μέσα από τις οποίες η ανθρώπινη κινητικότητα καθίσταται παράνομη.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτώς. Οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν ένα ή δύο 
θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 
πέντε συνολικά θέματα. Η ύλη γνωστοποιείται 
εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  Όλη η ύλη 
είναι διαθέσιμη μέσω του open e-class. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να κάνουν 
παρουσιάσεις στο μάθημα. Ειδικότερα, μπορούν να 
επιλέξουν από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον 
οδηγό ή να προτείνουν άλλα, συναφή με το 
αντικείμενο του μαθήματος. Επιπροσθέτως, όσες/οι 
επιθυμούν μπορούν να εκπονήσουν ατομική εργασία.  

Οι εργασίες-παρουσιάσεις αυτές δεν έχουν 
απαλλακτικό χαρακτήρα, αλλά συνυπολογίζονται στον 
τελικό βαθμό.  

Οι τρόποι και οι όροι αξιολόγησης περιγράφονται 
αναλυτικά στο open e-class και περιλαμβάνονται στον 
οδηγό του μαθήματος ο οποίος θα διανεμηθεί στο 
πρώτο μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Σύγγραμμα: Ρόμπου-Λεβίδη, Μ., 2017, «Εδώ καπούτ»: Η βία του συνόρου. Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Andersson, R., (2014), Illegality Inc.: Clandestine migration and the business of bordering 
Europe. Oakland: University of California Press. 

Anzaldúa, G. (1999 [1987]) Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. Σαν Φρανσίσκο: 
Aunt Lute Books. 

Balibar, É. (2002) “What is a border?” Στο Politics and the Other Scene, σελ. 75–86. Λονδίνο 
και Νέα Υόρκη: Verso. 

Besteman, C. (2020) Militarized Global Apartheid. Ντάραμ και Λονδίνο: Duke University 
Press. 

Cabot, H. (2014) On the Doorstep of Europe: Asylum and Citizenship in Greece. 
Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press.  

De Genova, N., (2002), “Migrant illegality and ‘deportability’ in everyday life”, Annual Review 
of Anthropology 31: 419-447. 

De Leon, J., (2015), The land of open graves: Living and dying on the migrant trail. Oakland 
C.A.: University of California Press. 

Donnan, H. και Th. M. Wilson (επιμ.) (1999) Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. 
Οξφόρδη: Berg. 

Glick Schiller, N. & N. B. Salazar (2013) “Regimes of Mobility Across the Globe.” Journal of 
Ethnic and Migration Studies 39(2): 183–200. 

Green, S. (2018) “Lines, Traces, and Tidemarks: Further Reflections on Forms of Border”. Στο 
Olga Demetriou & Rozita Dimova (επιμ.), The Political Materialities of Borders: New 
Theoretical Directions, σελ. 67-83. Μάντσεστερ: University of Manchester Press. 

Khosravi, Sh., (2010) The illegal traveller: An auto-ethnography of borders. Basingstoke and 
New York: Palgrave MacmIllan. 

Λαλιώτου, Ι., (2006), Διασχίζοντας τον Ατλαντικό: Η ελληνική μετανάστευση στις Η.Π.Α. 
κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Αθήνα: Πόλις. 

Malkki, L., (1992), “National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of 
National Identity among Scholars and Refugees”. Cultural Anthropology 7(1): 24-44. 

Mbembe, A. (2018) “The New Global Mobility Regime”. Διάλεξη στο MacMillan Center του 
Πανεπιστημίου Yale, 27 Μαρτίου 2018. Διαθέσιμο στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=05PsV7JXBRY  

Νιτσιάκος, Β., (2010) Στο σύνορο: «Μετανάστευση», σύνορα και ταυτότητες στην αλβανο-
ελληνική μεθόριο. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Ong, A., (1999), Flexible citizenship: The cultural logics of transnationality. Durham: Duke 
University Press. 

Papailias, P., (2003), “’Money of kurbet is money of blood’: The making of a ‘hero’ of 
migration at the Greek-Albanian border”, Journal of Ethnic and Migration Studies 29(6): 
1059-1078. 

Παπαταξιάρχης, Ε. (2006) «Εισαγωγή. Τα άχθη της ετερότητας: Διαστάσεις της 
πολιτισμικής διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 21ου αιώνα». Στο Ε. 
Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας: η παραγωγή της πολιτισμικής 
διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Παπαταξιάρχης Ε. (επιμ.), (2014), Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο, σώμα και 
ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Ramsay, G. (2019) “Time and the Other in Crisis: How Anthropology makes its Displaced 

https://www.youtube.com/watch?v=05PsV7JXBRY
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Object”. Anthropological Theory 0(0): 1-29. 

Rozakou, K. (2020) “Accelerated Time: Waiting and Hasting During the ‘Long Summer of 
Migration’”. Στο Christine M. Jacobsen, Marry-Anne Karlsen and Shahram Khosravi (επιμ.), 
Wait: Unpacking the Temporalities of Irregular Migration. Routledge. 

Sassen, S., 2003[1996], Χωρίς έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα 
του πολίτη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Torpey, John C. (2000) The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State. 
Κέιμπριτζ: Cambridge University Press. 

Τρουμπέτα, Σ., (2012), Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα: Mελέτες και διαβάσεις 
συνόρων. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ethnic and Racial Studies  

Mobilities 

Journal of Ethnic and Migration Studies 

International Migration 

Journal of Refugee Studies 

 

520231 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

520134 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΠ 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

 

520135 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

520197 CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIAL ANTHROPOLOGY (ERASMUS+)  ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520198 ANTHROPOLOGY OF TOURISM (ERASMUS+)    ΕΠ 

ECTS: 7,5 

Course taught by: Associate Professor Giorgos Tsimouris 

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 
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LEVEL OF STUDIES UNDEGRADUATE 

COURSE CODE 520198 SEMESTER 5th & 7th 

COURSE TITLE ANTHROPOLOGY OF TOURISM 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type TUTORIAL, SPECIALIZED KNOWLEDGE 

Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 
Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to 
Erasmus Students  

YES 

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH214/   

2. LEARNING OUTCOMES 

3. COURSE CONTENT 

The course is designed to give an overview and critical assessment of the developing field of 
tourism study in anthropology. It aims to provide a historical understanding of travel and 
tourism in modernity and to engage the student in the debates of anthropology of tourism 
concerning the connections of modern travel with the pilgrimages of the past, identity 
issues, the meeting of hosts and guests, the impacts of tourism on destination societies and 
the overlapping among tourism and ethnographic practice. We discuss why tourism as other 
practises of mobility, became so recently a growing field of enquiry in social anthropology. 
Tourism is explored as one of the world's largest industries in the context of modern 
developments in communication technologies, the media and the electronic advertising. 
Tourist activity is investigated as a leisure time (or ‘free time’) closely associated with 
consumption, issues of style and identity formation. We examine the multiple types of 
tourism, adventurous, recreational, cultural, religious and environmental. We also explore 
the transformations of tourism in the post-war period in an environment of intense 
globalization and we consider issues of tourist policies with a specific focus on sustainable 
tourism development. A special focus is addressed to issues associated with representation 

With the completion of this course, the students will: 

• be familiarized with key analytical concepts and theories related to anthropology of 
tourism. 

• have developed a self-reflexive understanding of the relation of social anthropology 
to the study of tourism. 

• have a more thorough understanding of various forms of travel in historical and 
cross-cultural perspective. 

• be able of critically engaging with representations of people, cultures and places 
around the world  

• To develop a critical understanding of tourism as another form of consumption 
associated with life-style and identity formation. 

• To provide students motives and materials of self-reflection related to their 
involvement in practices of travel, tourism, pleasure, and construction of the self. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH214/
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of places and people in tourism industry and we also discuss tourism as a form of neo-
colonialization. 

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

Delivery FACE-TO-FACE 

Use of Information and 
Communications Technology 

 

Use of PowerPoint presentations and audio-visual 
material  

Use of the open e-class platform  

Teaching Methods 

 

Activity Semester Workload 

Lectures educational 
visits 

14 

Face-to-face meetings 
and follow up of 
students' coursework  

6 

Study and literature 
analysis 

80 

Final essay 87,5 

Course total 187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Evaluation is based on 

a) Oral presentations and class participation (20%) 

b) Final review essay (80%) 

5. SUGGESTED BIBLIOGRAPHY 

Bauman, Z. 1996. From Pilgrim to Tourist-Or a Short History of Identity. Στο S. Hall & P. duGay, 

Questions of Cultural Identity, σελ. 18-36. 

Bauman, Z. 2002. Τουρίστες και πλάνητες: οι ήρωες και τα θύματα της μετανεωτερικότητας,  

σελ. 161-182. Στο Η Μετανεωτερικότητα και τα δεινά της. Αθήνα: Ψυχογιός. 

Clifford, J. 1997. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge MA: Harvard 

University Press. 

Crick, M. 1995. The Anthropologist as Tourist: An identity in question, στο Μ. F.  

Laflant, J.B. Allcock και Ed. M. Bruner (επιμ.), International Tourism: Identity and  

Change. London: Sage, σ. 205-223. 

Graburn, N. 1983. The anthropology of Tourism. Annals of Tourism Research. Vol. 10, pp. 9-33. 

Graburn, N. 1989. Tourism: The Sacred Journey. In Hosts and Guests: The Anthropology of  

Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Greenwood, D. 1989. Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism and as 

Cultural Commoditization. In Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. Pp. 1-17.  

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Mac Cannell, D. 1989. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. New York: Shocken. 

Nunez, T. 1989. Touristic Studies in Anthropological Perspective. In Hosts and Guests: The 

Anthropology of Tourism. Pp. 1-17. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Said, E. 1978. Orientalism.  Western Conception of the Orient. London: Penguin. 
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Said, E. 1993.  Culture and Imperialism. London: Ghatto and Windus. 

Smith, V. 1989. Introduction in Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, σελ. 1-17. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Thurot, J., and G. Thurot 1983 The Ideology of Class and Tourism: Confronting the Discourse of 

 Advertising. Annals of Tourism Research 10:173–189. 

Urry, J. 1990. The Tourist gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. (Introduction  

1-16). London: Sage. 

Μουτάφη, Βασιλική. 2002.  Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα & Κύπρο: Μια  

ανθρωπολογική προσέγγιση. Αθήνα: Προπομπός. 

 

 

520199 ANTHROPOLOGY OF ISLAMIC SOCIETIES (ERASMUS+)   ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2020-21. 

 

 

520200 ANTHROPOLOGY AND POPULAR CULTURE (ERASMUS+)   ΕΠ 

ECTS: 7,5 

Course taught by: Professor L. Economou  

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 520200 SEMESTER 5th & 7th 

COURSE TITLE ANTHROPOLOGY AND POPULAR CULTURE 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type TUTORIAL, SPECIALIZED KNOWLEDGE 

Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 
Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to 
Erasmus Students  

YES 

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/  

2. LEARNING OUTCOMES 

With the completion of the course, students: 

• will be introduced to the main theoretical approaches to popular culture in social 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/
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3. COURSE CONTENT 

The first part of the course focuses on the concept of popular culture and intends to 
elucidate its various meanings in the social sciences and the public discourse. The main 
topics include: The study of popular culture in folklore studies, social anthropology and the 
social sciences. Representations and uses of popular culture in the public speech and the 
political discourse of different societies. Popular culture and mass culture: contemporary 
perspectives.  

The second part of the course focuses on popular music and provides a framework for the 
study of popular music genres, performances and artists. The main topics include: The study 
of popular music: anthropological, literary and ethnomusicological approaches. The 
labyrinth of symbols and the problem of interpretation. Popular poetry as a semiotic system. 
Poetic formulae, cultural scenarios and structure of feeling. Social suffering, ritual and 
music. 

The third part of the course focuses on Greek bouzouki music and examines different 
aspects of its history and the ways it has been conceived in the social sciences and the 
public discourse. The main topics include: The study of “rebetiko” in the social sciences. 
Representations of “rebetiko” in Greek public and political discourse. The post-World War II 
“laiko” song as a pain healing ritual. Passion, sex, money, and madness: the “skyladiko” song 
of the 1970’s and 1980’s. Popular music and Greek identity.  

 

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

Delivery Face-to-face 

Use of Information and 
Communications Technology 

 

Use of PowerPoint presentations and audio-visual 
material  

Use of the open e-class platform  

Teaching Methods 

 

Activity Semester Workload 

Lectures - educational 
visits 

14 

Face-to-face meetings 
and follow up of 
students' coursework  

6 

Study and literature 
analysis 

80 

Final essay 87,5 

anthropology and the social sciences 

• will be able to discern and analyse the different meanings, conceptualizations and 
uses of the popular in public discourse and culture 

• will be able to understand and analyse the political and cultural impact of popular 
culture in contemporary societies 

• will be introduced to contemporary anthropological approaches to popular music 
and become acquainted with the conceptual frameworks and the methods that are 
used for its study 

• will be introduced to the history, the public reception and the social study of Greek 
“rebetiko” and “laiko” music  
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Course total 187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Students are expected to use the framework of the 
course and write and present essays on some 
contemporary or past form of popular music anywhere 
in the world.  

Evaluation is based on 

a) Oral presentations and class participation (20%) 

b) Final review essay (80%) 

5. SUGGESTED BIBLIOGRAPHY 

Barber, K., 1997, Readings in African Popular Culture, Bloomington και Indianapolis: Indiana 
University Press. 

Bauman, Richard και Charles Briggs, 1990, Poetics and performance as critical perspectives 
on language and social life” στο Annual Review of Anthropology, 19: 59-88. 

Caraveli, Anna, 1986, “The bitter wounding: The lament as social protest in rural Greece”, in 
Jill Dubisch (ed.), Gender and Power in Rural Greece. Princeton N.J.: Princeton University 
Press, pp. 169-194. 

Danielson, Virginia, 1997, The Voice of Egypt. Umm Kulthum, Arabic Song, and Egyptian 
Society in the Twentieth Centrury, Chicago και London: The University of Chicago Press. 

Delvecchio Good, Mary-Jo και Byron J. Good, 1988, “Ritual, the state, and the 
transformation of emotional discourse in Iranian society”, in Culture, Medicine and 
Psychiatry, vol. 12: 43-63. 

Eckstein, Lars, 2010. Reading Song Lyrics. Amsterdam – New York: Rodopi. 

Economou, Leonidas, 2017, “Skyladiko”, in Encyclopedia of Popular music of the World – 
Genres: Europe, Bloomsbury/Continuum, pp. 725-728. 

Economou, Leonidas, 2019, “Sentiment, memory and identity in Greek laiko music (1945-
1967)”, in Dafni Tragaki (ed.), Made in Greece Studies in Popular Music, New York and 
London: Routledge. 

Fabian, J., 1998, Moments of Freedom: Anthropology and Popular Culture, Charlottesville: 
University Press of Virginia. 

Feld, S., (1984), “Communication, music, and speech about music”, in Yearbook for 
Traditional Music, 16: 1-18. 

Feld, S., & Fox, A.A., (1994), “Music and language”, in Annual Review of Anthropology, 23: 
25-53. 

Gauntlett, Stathis, 1991, “Orpheus in the criminal underworld: myth in and about rebetika”, 
Mandatoforos 34: 7-48. 

Inglis, Ian, 1996, “Ideology, trajectory and stardom: Elvis Presley and The Beatles”, στο 
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 27(1): 53-78. 

Ivey, W., 1982, “Commercialization and tradition in the Nashville sound”, in W. Ferris and M. 
L. Hart (ed.), Folk Music and Modern Sound, Jackson MS, pp. 129-138. 

Manuel, P., (1998), Popular Music of the Non-Western World: An Introductory Survey, New 
York, Oxford: Oxford University Press. 

Michael, D., (1996), “Tsitsanis and the birth of the ‘new’ laiko tragoudi”, Modern Greek 
Studies (Australia and New Zealand) 4: 55-96. 

Middleton, R., 1990, Studying Popular Music, Milton Keynes U.K.: Open University Press. 

Nketia, Kwabena J. H., (1990), “Contextual strategies of inquiry and systematization”, 
Ethnomusicology, vol. 34 (1): 75-97 
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Regev, Motti and Edwin Seroussi, 2004, Popular Music & National Culture in Israel, Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press. 

Stokes, Martin, 1992, The Arabesque Debate: Music and Musicians in Modern Turkey, 
Oxford: Clarendon. 

Saunier, Guy, 1979, “Adikia”, Le Mal et l’ Injustice Dans les Chansons Populaires Grecques, 
Paris: Les Belles Lettres. 

Stokes, Martin, 2010, The Republic of Love. Cultural Intimacy in Turkish Popular Music, 
Chicago and London: The University of Chicago Press. 

Storey, J., 2003, Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization, Malden Mass.: 
Blackwell. 

Williams Raymond, 2014, Raymond Williams on Culture and Society: Essential Writings, ed. 
by Jim McGuigan, Los Angeles and London: Sage 

 

 

520207 IDENTITY, ALTERITY AND MULTICULTURALISM (ERASMUS+)  ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520216 ANTHROPOLOGY AND HISTORY (ERASMUS+)    ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520217 ANTHROPOLOGY OF HUMAN RIGHTS AND ACTIVISM (ERASMUS+) ΕΠ 

ECTS: 7,5 

Course taught by: Assistant Professor E. Avramopoulou 

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 520217 SEMESTER 5th & 7th 

COURSE TITLE ANTHROPOLOGY OF HUMAN RIGHTS AND ACTIVISM 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type TUTORIAL, SPECIALIZED KNOWLEDGE 

Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 
Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to YES 
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Erasmus Students  

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/  

2. LEARNING OUTCOMES 

3. COURSE CONTENT 

Human rights 'talk' forms a normative and moral discourse that is 'used and abused' while it 
travels between the universal and the local, namely through its instrumental appropriation 
by the state and its representatives, its strategic inscription in activists’ agendas, and its 
multiple duplications in situational translations. By posing the question who is the 'human' 
of human rights, the course will examine pertaining issues related to agency and resistance, 
public space and democracy, the commons and solidarity networks, affect and 
performativity. It will also examine the intertwinement of relations of power around rights 
claims with normative ideas about citizenship, identity politics, agency and resistance, 
and make use of ethnographic material that focuses on diverse social, political and 
economic environments. By introducing theoretical and empirical approaches determining 
the growing areas of anthropological interest in analysing human rights not only as a legal 
tool but mainly as a loci for addressing questions of power, voice, desire, affect and politics, 
this course aims to examine the study of human rights through critical theoretical 
approaches in social anthropology, political philosophy, gender studies, psychoanalysis and 
postcolonial theory.  

 

 

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

Delivery Face-to-face 

Use of Information and 
Communications Technology 

 

Use of PowerPoint presentations and audio-visual 
material  

Use of the open e-class platform  

Teaching Methods 

 

Activity Semester Workload 

Lectures educational 
visits 

14 

Face-to-face meetings 
and follow up of 

6 

With the completion of the course, students: 

• will be acquainted with the complexity of the philosophical analysis of human rights 
and its critique in the fields of social, political and legal anthropology, feminist and 
queer theory and critical legal theory 

• will be able to historically contextualize the connection between human rights and 
the emergence of social movements  

• will become familiar with contemporary studies and ethnographies focusing on 
identity politics and politics of difference, inequalities, power and resistance 

• will become familiar with theoretical tools related to representation, language, 
power and affect. 

 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/
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students' coursework  

Study and literature 
analysis 

80 

Final essay 87,5 

Course total 187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Evaluation is based on 

a) Oral presentations and class participation (20%) 

b) Final review essay (80%) 

 

5. SUGGESTED BIBLIOGRAPHY 

Asad, Talal. 2000. "What do human rights do? An anthropological enquiry" Theory and 
Event 4 (4).  

Brown, Wendy. 2004. “‘The Most We Can Hope For …’: Human Rights and the Politics of 
Fatalism”. The South Atlantic Quarterly 103(2/3): 451-463. 

Douzinas, Costas. 2000. The end of human rights. Oxford and Portland Oregon: Hart 
publishing.  

Arendt, Hannah. 1952. “The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man”, 
In The Origins of Totalitarianism, H. Arendt. London: Secker & Warburg.  
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520218 ECONOMIC ANTHROPOLOGY (ERASMUS+)    ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520226 ANTHROPOLOGICAL APPROACHES TO WORK AND LABOUR (ERASMUS+) ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520227 DOING GOOD? ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES OF HUMANITARIANISM 
(ERASMUS+)           ΕΠ                  

ECTS: 7,5 

Course taught by: Assistant Professor Katerina Rozakou 

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 520227 SEMESTER 5th & 7th 

COURSE TITLE 
DOING GOOD? ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES OF 

HUMANITARIANISM 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type SPECIALIZED KNOWLEDGE 
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Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 

Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to 

Erasmus Students  

YES 

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/  

2. LEARNING OUTCOMES 

3. COURSE CONTENT 

In the last years humanitarian action has become a growing research field in anthropology 
bringing together “classical analytical themes” such as the gift, the political, sovereignty, 
power and so on. Moreover, the anthropological study of humanitarianism is inspired by 
discussions in other disciplines such as history and political science. This course will focus on 
ethnographies of humanitarianism, but it will also introduce students to an interdisciplinary 
discussion on humanitarian action and sensibilities. The course will offer a critical 
perspective on humanitarian interventions by focusing on key analytical concepts and 
theories. During our seminars we will discuss ethnographically grounded studies of 
humanitarian aid and we will examine humanitarianism as lived experience. We will explore 
the historical and cultural contexts of humanitarian activities. Where does the imperative to 
“do good” and “alleviate the pain of the suffering stranger” come from? How are 
humanitarian interventions grounded on ethical and political understandings? What are the 
dilemmas humanitarian workers encounter and how do they deal with them? How does 
humanitarianism construct its subject?  

Some of the themes we will unpack include the historical origins of humanitarianism; the 
category of humanity; the gift in humanitarianism; humanitarian spectacles; moral and 
medical humanitarianism; vernacular humanitarianisms; solidarity etc. Apart from academic 
articles and books, we will watch videos and discuss texts written by humanitarian 
practitioners, volunteers and journalists. Furthermore, the course will include a field visit 
and a guest lecture. The class aims to promote attentive reading of the texts, critical 
analytical and writing skills and expand students’ oral presentation skills. 

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

With the completion of the course, students will: 

• be acquainted with key analytical concepts and theories related to humanitarianism 

• have a more thorough understanding of various forms of humanitarian assistance in 
historical and cross-cultural perspectives 

• be able to critically reflect on contemporary debates over humanitarian practice and 
ethics 

• have an informed reflection about the politics, modalities and moral aspects of 
humanitarianism 

• be capable of critically engaging with representations of humanitarianism in the 
press, popular culture and reports 

• be aware of the challenges of the anthropologists’ potential engagement in the 
humanitarian realm 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/
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Delivery Face-to-face 

Use of Information and 

Communications Technology  

Use of PowerPoint presentations and audio-visual 

material  

Use of the open e-class platform  

Teaching Methods 

 

Activity Semester Workload 

Lectures and field visits 39 

Students' coursework 

and study 

80,5 

Group/ individual oral 

presentations 

66 

Final exam 2 

Course total 187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Evaluation is based on 

a) Group/ individual oral presentations (optional)  

b) Final exam with the use of books and notes  
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Cornell University Press. 

Boltanski, Luc. 1999. Distant Suffering: Morality, Media, and Politics, transl. Graham 

Burchell. Cambridge: Cambridge University. 
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Γ΄ & Δ΄ ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) 

 

520033 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Αβραμοπούλου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520033 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH285/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ποια είναι η σημασία του να αντιληφθούμε το ‘σώμα’ ως αντικείμενο θεωρητικού 
στοχασμού, αλλά και ως αντικείμενο έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και πιο 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

• έχουν εμβαθύνει στη βασική επιστημολογία του πεδίου της ανθρωπολογίας του 

σώματος 

• έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές θεωρίες που εμπλέκονται στην ανθρωπολογική 

κατανόηση του σώματος ως αναλυτικής/αναστοχαστικής έννοιας 

• έχουν εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο η μεθοδολογία της ανθρωπολογικής 

επιστήμης εμπλέκεται με την ως άνω επιστημολογία 

• έχουν αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο το σώμα εμπλέκεται στο σύγχρονο λόγο 

περί βιοκοινωνικότητας/βιοπολιτικής 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH285/


172 

συγκεκριμένα στην εθνογραφία; Ή διαφορετικά, πώς μπορούμε να σκεφτούμε κριτικά και 
άρα να μελετήσουμε εθνογραφικά το ‘σώμα’;  

Το μάθημα αυτό θα εστιάσει σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που εξετάζουν από 
κοινού τους τρόπους με τους οποίους το σώμα συνδέεται τόσο με την κατασκευή του 
υποκειμένου, την υποκειμενικότητα και με την ενσωμάτωση-σωματοποίηση κοινωνικών 
κανόνων, όσο και με τεχνικές και τεχνολογίες εξουσίας, διαδικασίες ιδεολογικής έγκλισης, 
αλλά και πρακτικές δράσης και αντίστασης. Θα εξετάσουμε, δηλαδή, το σώμα ως πηγή 
συμβολισμών, αλλά και ως φορέα νοηματοδότησης της ‘κανονικοποίησης’, της 
‘ετερότητας,’ της ‘τρωτότητας’ και της ‘επισφάλειας.’ Πώς καθορίζεται το ατομικό σώμα 
μέσα από το πολιτικό και συλλογικό σώμα; Πώς μπορεί το ένα σώμα να ‘διαβάσει’ το άλλο; 
Πώς διαμεσολαβείται η ανάγνωση αυτή από έμφυλα, ταξικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της συγκρότησης εθνών-κρατών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκό, 
αλλά και στο αποικιακό και μεταποικιακό αφήγημα; Ποια είναι η σχέση της κυριαρχικής 
διαχείρισης της ζωής (βιοπολιτική) με την πολιτική διαχείριση του θανάτου 
(θανατοπολιτική), ειδικά όταν κάποια σώματα εμφανίζονται να απουσιάζουν από το 
δημόσιο χώρο, ακόμα και όταν είναι παρόντα; Αλλά και πώς μπορούμε να μελετήσουμε τις 
αισθήσεις και τα συναισθήματα, τη μνήμη και το τραύμα μέσα από ‘σώματα με σημασία’; 

Ταυτόχρονα, εξετάζοντας εθνογραφικά παραδείγματα που δεν εστιάζουν μόνο στο λόγο, 
στην αναπαράσταση και στην υλικότητα των σωμάτων, θα αναλύσουμε φαινομενολογικές, 
φεμινιστικές και μετα-υλιστικές προσεγγίσεις που μας καλούν να διερωτηθούμε εάν και 
κατά πόσο μπορούμε να αντιληθούμε το σώμα ως ‘εκτός εαυτού,’ σώμα(τα) σε υπέρβαση 
ή σε έκσταση. Με άλλα λόγια, θα αναρωτηθούμε: Μιλάει το σώμα; Και αν ναι, πώς; Ποια 
είναι η γλώσσα του σώματος; Αλλά και τι πολιτική απήχηση μπορεί να έχει αυτή η φωνή; 
Ποια είναι η σχέση του σώματος με το νεο-φιλελευθερισμό, την αγορά, την παραγωγή 
ταυτοτήτων προς κατανάλωση, με την επιθυμία, την αίσθηση και φροντίδα του εαυτού; 
Αλλά και πώς μπορεί το ένα σώμα να ‘επηρεάσει και να επηρεαστεί’ από ένα άλλο; Εν 
τέλει, πώς μπορούμε να μελετήσουμε την πολιτική συσσωμάτωση, την επιτελεστικότητα, 
την ανυπακοή, την υπέρβαση και έκσταση μέσα από διαφορετικά σώματα;  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ε-CLASS 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 

υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 

αναπτύξουν δύο θέματα από τρία συνολικά. Η ύλη 
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γνωστοποιείται εγκαίρως στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν και 

να παρουσιάσουν ατομικές εργασίες. Σκοπός αυτής 

της διαδικασίας είναι να ενθαρρύνει την εκ μέρους 

των φοιτητών/τριων αυτόνομη μελέτη και  κριτική 

ανάλυση κομβικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις 

θεματικές του μαθήματος. Οι εν λόγω εργασίες δεν 

έχουν απαλλακτικό χαρακτήρα, αλλά 

συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα:    

1) Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.), 2004, Τα όρια του σώματος: Διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις. Αθήνα: Νήσος. 

2) Κώστας Γιαννακόπουλος (επιμ.), 2006, Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και πολιτικές της 

ανθρωπολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια  

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
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βιο-επιστήμης: Επιστημολογίες και Τεχνολογίες του Σώματος», στο Αστρινάκη Ρ., 

Χαντζαρούλα Π., Αθανασίου Α., Μελέτες για το Φύλο στην Ανθρωπολογία και την Ιστορία, 

επ. Β. Καντσά, Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (εισαγωγή, κεφ. 1, 2). 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α., 2011, «Επιτελέσεις της τρωτότητας και του κοινωνικού τραύματος»  στο 

Βιοκοινωνικότητες. Θεωρήσεις στην Aνθρωπολογία της Yγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α., 2007, «Τεχνολογίες του ανθρώπινου, απορίες της βιοπολιτικής και το 

διαμελισμένο σώμα της ανθρωπότητας» στο δικό της Ζωή Στο Όριο: Δοκίμια για το Σώμα, 

το Φύλο και τη Βιοπολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Εκκρεμές. 

BUTLER J., 2006, «Παραστασιακές Επιτελέσεις και Συγκρότηση του Φύλου. Δοκίμιο πάνω 

στη Φαινομενολογία και τη Φεμινιστική Θεωρία» στο Αθανασίου Α. Φεμινιστική Θεωρία 

και Πολιτισμική Κριτική, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. 

BUTLER J 2006 [1991], «Από-μίμηση και έμφυλη ανυπακοή» στο Γιαννακόπουλος Κ. (επ.) 

Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και Πολιτικές της Ανθρωπολογίας, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.  

BIEHL J., 2011, “Vita: Η Ζωή σε μια Ζώνη Κοινωνικής Εγκατάλειψης”, στο Βιοκοινωνικότητες: 

Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της Υγείας, σελ. 261-289. Αθήνα: Νήσος 

COMAROFF J., 1985, Body of Power, Spirit of Resistance. The Culture and History of a South 

African People, University of Chicago Press. 

CSORDAS T., 2011 [2004], «Θεραπεία και Ανθρώπινη Κατάσταση: Σκηνές από το παρόν στη 

Γη των Ναβάχο» στο Βιοκοινωνικότητες. Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της Υγείας 

(επιμέλεια Αθηνά Αθανασίου), Νήσος, σελ. 401-426 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., 1998. «Πολιτικές σεξουαλικότητας και υγείας την εποχή του 

AIDS». Σύγχρονα Θέματα 6:76-86. 

FOUCAULT M., 1976, «Πειθήνια Σώματα» και το «Σώμα των Καταδίκων» στο δικό του 



174 

Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φυλακής. 

KΑUFERT P., 2011 [1998], «Γυναίκες, Αντίσταση και το Κίνημα για τον Καρκίνο του Μαστού» 

στο Αθηνά Αθανασίου (επ.) Βιοκοινωνικότητες. Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της Υγείας, 

Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. 

KLEINMAN A., 1980, Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration on the 

Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry, University of California Press. 

LAQUEUR T., 2003 [1990], Κατασκευάζοντας το φύλο. Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους 

αρχαίους έως τον Φρόιντ, Αθήνα: Πολύτροπον (κεφ. 3, 4). 

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ Δ, 2008, Περί θανάτου. Η πολιτική διαχείριση της θνητότητας, Αθήνα: 

Εκδόσεις Νήσος. 

MARTIN, Ε., 2006, «Το ωάριο και το σπερματοζωάριο: πώς η επιστήμη έπλασε ένα ειδύλλιο 

βασισμένο στους στερεότυπους ανδρικούς και γυναικείους ρόλους», στο Αθηνά Αθανασίου 

(επ.) Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική, Αθήνα: Νήσος. 

ΜOORE E., 1988, Feminism and Anthropology, Polity Press (κυρίως 30-34, 73-127). 

ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ Ε., 2011 [2002], Δώρα Ζωής Μετά Θάνατον: Πολιτισμικές Εμπειρίες, 

Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ Ε, 2006, «Δωρητές οργάνων ή σώματος. Η εμπειρία μιας ανώνυμης και 

δυνητικής ταυτότητας» στο Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού (επ.) Εαυτός και Άλλος. 

Εννοιολογήσεις, ταυτοτήτες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα: Εκδόσεις 

Gutenberg. 

ΠΑΠΑΗΛΙΑ Π., 2013. «Η βία της οπτικοποίησης. Το πληγωμένο ξένο σώμα ως μιντιακό 

θέαμα στη σύγχρονη Ελλάδα» στο Κατερίνα Ροζάκου-Ελένη Γκάρα (επιμ.) Ελληνικά 

Παράδοξα. Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία. σελ 451-479 Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

RABINOW P., 2011 [1996], «Τεχνητότητα και Διαφωτισμός. Από την κοινωνιοβιολογία στην 

βιοκοινωνικότητα», στο Αθανασίου Α. (επ.) Βιοκοινωνικότητες. Θεωρήσεις στην 

Aνθρωπολογία της Yγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.  

SNYDER S. L. & D. T. MICHELL, 2011, “Αναθεωρώντας το Σώμα: Σπουδές Αναπηρίας και η 

Αντίσταση στην Εν-Σωμάτωση”, στο Βιοκοινωνικότητες: Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της 

Υγείας, σελ. 291-326. Αθήνα: Νήσος. 

STRATHERN M., 1994 [1980], «Ούτε φύση ούτε πολιτισμός. Η περίπτωση Hagen» στο επιμ. 

Μπακαλάκη Α. (επ.) Ανθρωπολογία, Γυναίκες και Φύλο, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

VEENA D., 2011, “Γλώσσα και Σώμα: Συναλλαγές στην Κατασκευή του Πόνου”, στο 

Βιοκοινωνικότητες: Θεωρήσεις στην Ανθρωπολογία της Υγείας, σελ. 291-326. Αθήνα: 

Νήσος. 

 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cultural Anthropology  

Ethos 

Feminist Anthropology 

Social Anthropology 
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520051 ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ     ΕΠ                                                                                                     

ECTS: 5 

Διδάκσων: Καθηγητής Γ. Μακρής 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH164/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της 
πνευματοληψίας στην ανθρωπολογία. 

• Έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα και την πολυμορφία της  πνευματοληψίας στο 
χώρο και το χρόνο, τις διαφορετικές προσπάθειες ταξινόμησής της και το ειδικό 
κάθε φορά πολιτικό και ευρύτερα θρησκευτικό βάρος που τη διακρίνει. 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά τη σύλληψη και κατασκευή μιας εις βάθος 
ολοκληρωμένης εθνογραφίας και έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες μεθοδολογικές 
γνώσεις και δεξιότητες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ανθρωπολογικής 
έρευνας, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον μεταξύ υπεξούσιων και άλλων 
περιφερειακών πληθυσμών. 

• Έχουν αποκτήσει  βασικές γνώσεις για την ιστορία, τη δομή, την κοινωνική ζωή και 
τις θρησκευτικές αναπαραστάσεις σε μια κατεξοχήν ισλαμική χώρα. 

• Έχουν κατανοήσει την πολιτισμική και πολιτική σημασία της κοινωνικής παραγωγής 
της θρησκευτικής και εθνοτικής ταυτότητας στον αστικό χώρο. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Η σε βάθος παρουσίαση και συζήτηση μιας κλασικής ανθρωπολογικής μονογραφίας. Το 
ζήτημα της ετερότητας. Τονισμός της διαφορετικότητας της κοινωνίας αυτής και συγκριτική 
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προσέγγιση της κοινωνικής οργάνωσης της δικής μας κοινωνίας. Το εθνογραφικό 
παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε γενικότερα ζητήματα που 
απασχολούν την ανθρωπολογία είναι αυτό της πνευματοληπτικής λατρείας του τούμπουρα 
του Σουδάν. Με αρχή αυτό, θα εξερευνήσουμε μια σειρά από ζητήματα που άπτονται 
περισσότερο της ανθρωπολογίας της θρησκείας, της πολιτικής ανθρωπολογίας, της 
ανθρωπολογίας της συγγένειας, της μελέτης του Ισλάμ, ζητήματα που θα προσεγγίσουμε 
και με τη βοήθεια άλλων εθνογραφικών παραδειγμάτων από αφρικανικές και ασιατικές 
κοινωνίες. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

47 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

38 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων που 
προκύπτουν από ολόκληρη την ύλη και να σχολιάσουν κριτικά 
θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικά παραδείγματα. 

Σκοπός των ερωτήσεων είναι να αποκαλύψουν το εύρος και το 
βάθος της κατανόησης εκ μέρους των τών ζητημάτων που 
έχουν αναλυθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος 
και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Μακρής, Γεράσιμος, 2015. Η Οδός των Πνευμάτων, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class. 

  
 

 

520108 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επικ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH168/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εισάγει στην ανάπτυξη του προβληματισμού της ανθρωπολογίας για το δίκαιο 
και έχει σκοπό να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τις θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εμφανίστηκαν στο πλαίσιό του. Στις θεματικές που 
εξετάζει περιλαμβάνονται:  

• το δίκαιο ως στοιχείο της κοινωνικο-πολιτισμικής τάξης 

• η ανίχνευση του δικαίου μέσα από τις καθημερινές πρακτικές  

• το δίκαιο στην αίθουσα του δικαστηρίου και η δικονομική θεώρηση, η καθιέρωση 
της περιπτωσιακής μελέτης και οι μορφές της, οι διαδικασίες διακανονισμού των 
διαφορών 

• η σχέση δικαίου και αποικιοκρατίας 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

• έχουν κατανοήσει τις δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στις ίδιες τις δυτικές όσο και 

στις μη δυτικές κοινωνίες σ’ ό,τι αφορά τον ορισμό του δικαίου και του δικαιικού 

πεδίου: της διαφοράς των νομικών κανόνων από τους άλλους κοινωνικούς κανόνες 

• έχουν εξοικειωθεί με τη σχέση του δικαίου και την έννοια της κοινωνικής ευταξίας, 

τις εκάστοτε σχέσεις εξουσίας 

• έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα και πολιτισμική ειδικότητα της έννοιας του 

δικαίου και των δικαϊκών συστημάτων 
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• ο δικαιικός λόγος και οι δικαιικές πρακτικές ως πεδίο συγκρότησης σχέσεων 
εξουσίας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμή ου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσε ων 

60 

Ομαδική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν δύο θέματα με τη μορφή ενός σύντομου 
δοκιμίου, από επτά συνολικά θέματα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
επιστημονικά κείμενα στο πλαίσιο του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα 

Έφη Aβδελά, 2002, Δια λόγους τιμής: Bία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή 

Eλλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Nεφέλη. 

 

Άλλα βοηθήματα : Σημειώσεις και κείμενα στο eClass. 

 

 

520109 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ   ΕΠ                  

ECTS: 5 

Διδάσκων: Δρ. Π. Καράμπαμπας, Συμβασιούχος Διδάσκων με βάση το ΠΔ 407/1980 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520109 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH347 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες, οι οποίες βρίσκονται σε σχέση εσωτερικής 
συνάφειας. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μια κριτική παρουσίαση των εννοιών 
«ταυτότητα» και «κοινότητα». Αρχικά εξετάζεται η κοινωνική διαδικασία συγκρότησης της 
«ταυτότητας» και η αλληλόδραση ομοιότητας και διαφοράς, ατομικής και συλλογικής 
ταυτότητας, αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού. Γίνεται αναφορά στη 
συγκρότηση του «υποκειμένου» και στις πολλαπλές υπαγωγές των ατόμων (έμφυλη, 
εθνική, θρησκευτική, ταξική κλπ.). H έννοια «κοινότητα» προσεγγίζεται τόσο στη ιστορική 
της διάσταση και σε αντιπαραβολή με την έννοια «κοινωνία», όσο και υπό το φως νέων 
προσεγγίσεων που απομακρύνονται από την κλασσική κατανόηση της κοινότητας ως 
τοπικά προσδιορισμένο κοινωνικό σύνολο - δομή και δίνουν έμφαση στη συμβολική της 
διάσταση. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος φωτίζει ορισμένες σημαντικές διαστάσεις της 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με την έννοια της ταυτότητας ως κοινωνικά κατασκευασμένης 

διαδικασίας νοηματοδότησης του εαυτού και της συλλογικότητας με όρους 

αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού. 

• Έχουν κατανοήσει την κλασσική και τις σύγχρονες προσεγγίσεις και 

σημασιοδοτήσεις της έννοιας κοινότητα. 

• Έχουν εξοικειωθεί με το ζήτημα της πολιτισμικής και ταυτοτικής ετερότητας και 

τους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της διαφοράς στις σύγχρονες κοινωνίες. 

• Έχουν έρθει σε επαφή και έχουν κατανοήσει την έννοια και τις χρήσεις του 

ρατσισμού, στην κλασσική βιολογική του έκφραση όσο και στη νέα - πολιτισμική - 

διαφοριστική - εκδοχή του. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH347/
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σύγχρονης παγκοσμιοποιητικής διαδικασίας (μετανάστευση, απεδαφοποίηση και 
διαπερατότητα των εθνικών συνόρων, αυξημένος ρόλος του διεθνικού κεφαλαίου και των 
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών) και ακολούθως προσεγγίζει το φαινόμενο του 
πολλαπλασιασμού των ταυτοτήτων και την πολιτική της ταυτότητας και της διαφοράς. 
Εξετάζεται το λεγόμενο «παράδοξο της πολυπολιτισμικότητας», η δύσκολη ισορροπία 
μεταξύ ισότητας και διαφοράς, οικουμενικότητας και μερικότητας, κοινοτισμού και 
φιλελευθερισμού, ενώ παρουσιάζονται και κάποιες προσεγγίσεις που επιχειρούν να 
υπερβούν δημιουργικά τα παραπάνω δίπολα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τέλος στις 
«περιπέτειες της ετερότητας» στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από το παράδειγμα της Θράκης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Οπτικο-ακουστικό υλικό μέσω διαδικτύου, 
διαδραστικοί χάρτες (time lapse), Powerpoint, e-class 
(έγγραφα, πολυμέσα, γλωσσάριο, εργασίες) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής, μη 
καθοδηγούμενη μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

34 

Αυτοτελής, μη 
καθοδηγούμενη μελέτη 
& ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά στην ελληνική 
γλώσσα. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και 
να αναπτύξουν δύο από τα τρία προτεινόμενα θέματα  
υπό μορφή σύντομου δοκιμίου. Η ύλη γνωστοποιείται 
εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και στο e-
class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
γραπτές εργασίες. Οι εργασίες και παρουσιάσεις δεν 
είναι απαλλακτικές, αλλά συνυπολογίζονται στον 
τελικό βαθμό.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
του τμήματος (αγγλική βερσιόν – μαθήματα Erasmus), 
στο open eclass και μοιράζονται και έντυπα στους 
φοιτητές/τριες στο πρώτο μάθημα με το syllabus του 
μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Jenkins, R., Κοινωνική Ταυτότητα. Αθήνα: Σαββάλας, 2007. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 
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- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αγγελόπουλος, Γ., 1997, «Πολιτικές πρακτικές και πολυπολιτισμικότητα. Η περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης “Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997"», Ο Πολίτης, 107 (4). 

Ασπράκη Γ. – Ε., 2000, « Η δόμηση της τοπικής ταυτότητας στη Ραψάνη Ολύμπου», στο Β. 
Νιτσιάκος και Χ. Κασσίμης (επιμ.), Ο Ορεινός Χώρος της Βαλκανικής: Συγκρότηση και 
Μεταχηματισμοί. Αθήνα: Πλέθρον, σσ. 249-264. 

Βεντούρα Λ., 2004, «Εθνικισμός, ρατσισμός και μετανάστευση στη σύγχρονη Ελλάδα», στο 
Παύλου Μ. και Χριστόπουλος Δ. (επιμ.), Η Ελλάδα της μετανάστευσης: Κοινωνική 
συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη. Αθήνα: ΚΕΜΟ-Κριτική, σσ. 174-204. 

Κουζέλης Γ., 1997, « Από τη μη-αναγνώριση στην παραγνώριση της διαφοράς. Σκέψεις για 
τη μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική», Σύγχρονα Θέματα, 63, σσ. 45-48. 

Μπαλτσιώτης Λ., 1997, «Η πολυγλωσσία στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα, 63, σ.σ. 89 - 95. 

Νοταράς, Α., 2015, «Ανθρωπολογία και Πολυπολιτισμικότητα: Όψεις μιας αμφίσημης 
Σχέσης», Αξιολογικά. 

Παπαγεωργίου, Κ., 1997, «Προλογικό σημείωμα: Περί πολυπολιτισμικότητας ή πώς ο 
βάτραχος θα μπορούσε να ξαναγίνει πρίγκιπας», στο Ταίηλορ, Τ., Πολυπολιτισμικότητα. 
Αθήνα: Πόλις, σσ. 11 - 23. 

Παπαδημητρίου Ζ., 1995, «Από το μύθο της «φυλής» στη βαρβαρότητα του ρατσισμού», 
Τετράδια πολιτικού διαλόγου, έρευνας και κριτικής, τ. 36-37, σσ. 33-39. 

Τσιμπιρίδου Φ., 2005, "Πολιτικές της ετερότητας στο τέλος του 20ου αιώνα. Η πορεία προς 
την «πολυ-πολιτισμικότητα» της ελληνικής Θράκης", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
118, σσ. 59-93. 

 

Συμπληρωματική, αναλυτική βιβλιογραφία, ταξινομημένη ανά θεματική ενότητα, 
βρίσκεται αναρτημένη στο eclass μαζί με το syllabus του μαθήματος. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Identity 

Journal of Multicultural Discourses 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 

Σύγχρονα Θέματα 

 

 

520051 ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ     ΕΠ                                                                                                     

ECTS: 5 

Διδάκσων: Καθηγητής Γ. Μακρής 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH164/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της 
πνευματοληψίας στην ανθρωπολογία. 

• Έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα και την πολυμορφία της  πνευματοληψίας στο 
χώρο και το χρόνο, τις διαφορετικές προσπάθειες ταξινόμησής της και το ειδικό 
κάθε φορά πολιτικό και ευρύτερα θρησκευτικό βάρος που τη διακρίνει. 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά τη σύλληψη και κατασκευή μιας εις βάθος 
ολοκληρωμένης εθνογραφίας και έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες μεθοδολογικές 
γνώσεις και δεξιότητες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ανθρωπολογικής 
έρευνας, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον μεταξύ υπεξούσιων και άλλων 
περιφερειακών πληθυσμών. 

• Έχουν αποκτήσει  βασικές γνώσεις για την ιστορία, τη δομή, την κοινωνική ζωή και 
τις θρησκευτικές αναπαραστάσεις σε μια κατεξοχήν ισλαμική χώρα. 

• Έχουν κατανοήσει την πολιτισμική και πολιτική σημασία της κοινωνικής παραγωγής 
της θρησκευτικής και εθνοτικής ταυτότητας στον αστικό χώρο.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Η σε βάθος παρουσίαση και συζήτηση μιας κλασικής ανθρωπολογικής μονογραφίας. Το 
ζήτημα της ετερότητας. Τονισμός της διαφορετικότητας της κοινωνίας αυτής και συγκριτική 
προσέγγιση της κοινωνικής οργάνωσης της δικής μας κοινωνίας. Το εθνογραφικό 
παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε γενικότερα ζητήματα που 
απασχολούν την ανθρωπολογία είναι αυτό της πνευματοληπτικής λατρείας του τούμπουρα 
του Σουδάν.  

Με αρχή αυτό, θα εξερευνήσουμε μια σειρά από ζητήματα που άπτονται περισσότερο της 
ανθρωπολογίας της θρησκείας, της πολιτικής ανθρωπολογίας, της ανθρωπολογίας της 
συγγένειας, της μελέτης του Ισλάμ, ζητήματα που θα προσεγγίσουμε και με τη βοήθεια 
άλλων εθνογραφικών παραδειγμάτων από αφρικανικές και ασιατικές κοινωνίες. 

  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

47 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

38 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων που 
προκύπτουν από ολόκληρη την ύλη και να σχολιάσουν κριτικά 
θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικά παραδείγματα. 

Σκοπός των ερωτήσεων είναι να αποκαλύψουν το εύρος και το 
βάθος της κατανόησης εκ μέρους των τών ζητημάτων που 
έχουν αναλυθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος 
και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Μακρής, Γεράσιμος, 2015. Η Οδός των Πνευμάτων, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class.  
 

520116 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520138 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκων: Δρ. Στ. Αμαριανάκης, Πανεπιστημιακός υπότροφος με το πρόγραμμα «Απόκτηση 
διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520138 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH317/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την έννοια του πολιτισμού (culture) και τα 
μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα που απασχόλησαν την επιστήμη της 
ανθρωπολογίας από το 1960 και μετά. Ξεκινώντας από μία εισαγωγή για τις διάφορες 
χρήσεις και σημασίες της λέξης «πολιτισμός» στον δημόσιο λόγο, θα διασαφηνίσουμε την 
χρήση του πολιτισμού ως αναλυτική κατηγορία στην ανθρωπολογία. Μέσα από 
εθνογραφικά παραδείγματα και μελέτες της τελετουργίας, της γλώσσας και της συγγένειας, 
της ανταλλαγής, των σχέσεων (ανα)παραγωγής και των διαφόρων μορφών κοινωνικής και 
οικονομικής οργάνωσης, θα εξετάσουμε ιστορικά τους μετασχηματισμούς της 
ανθρωπολογικής θεωρίας και μεθόδου. Θα αναδείξουμε το εύρος και την ποικιλομορφία 
των διάφορων πολιτισμικών φαινομένων που απαντώνται ανά τον κόσμο. Θα 
παρουσιαστούν ιστορικά και κριτικά ο δομισμός, ο δομικός μαρξισμός, η συμβολική 
ανθρωπολογία, η φεμινιστική κριτική, οι θεωρίες της πρακτικής, του μεταδομισμού καθώς 
και της παραστασιακής επιτέλεσης και επιτελεστικότητας.  Οι φοιτήτριες/ές ενθαρρύνονται 
να εξασκήσουν την ανθρωπολογική μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης, με το να 
σχεδιάσουν και διεξάγουν μίας μικρής κλίμακας ανθρωπολογική έρευνα με θέμα της 
επιλογής τους.  

Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες 
όπως:  

• Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες, συζητήσεις και θεωρίες της πολιτισμικής 
ανθρωπολογίας  

• Εξοικείωση με τις ιστορικές διεργασίες, ιδέες και κινήματα που διαμόρφωσαν την 
επιστήμη της Ανθρωπολογίας 

• Εθνογραφική Εμπειρία  

• Αναγνώριση της πολιτισμικής σχετικότητας, αποδόμηση των εθνοκεντρικών 
αντιλήψεων και ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα μιας διαπολιτισμικής 
προσέγγισης του Άλλου 

• Την ικανότητα να εφαρμόζουν την πολιτισμική ανάλυση και να αναγνωρίζουν το 
ιστορικό βάθος στις διάφορες πολιτισμικές εκφάνσεις της καθημερινότητας  

• Την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διεξάγουν εθνογραφική και βιβλιογραφική 
έρευνα 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH317/
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΧΡΗΣΗ μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

54 

Ατομική εργασία 30 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτώς. Οι φοιτήτριες/ές 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν ένα ή δύο 
θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 
πέντε συνολικά θέματα.  Όλη η ύλη είναι διαθέσιμη 
μέσω του open e-class. 

Οι φοιτήτριες/ές ενθαρρύνονται να εκπονήσουν μια 
μικρής έκτασης εθνογραφική έρευνα με βάση τη 
θεματολογία και τη προτεινόμενη βιβλιογραφία.   

Οι εργασίες δεν έχουν απαλλακτικό χαρακτήρα, αλλά 
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

Οι τρόποι και οι όροι αξιολόγησης περιγράφονται 
αναλυτικά στο open e-class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα του μαθήματος: Geertz, C. (2003) Η ερμηνεία των πολιτισμών. Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια. 

 

-Άλλα Βοηθήματα: 

 Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. [2011, 2010, (1999)]. Πολιτισμός και Εθνογραφία: Από τον 
Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα/Πατάκης.  

Μπακαλάκη, Α. (επ.) (1996). Ανθρωπολογία, Γυναίκες και Φύλο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Σερεμετάκη, Κ-Ν. (2018). Αναγνωρίζοντας το καθημερινό. Αθήνα: Πεδίο. 

Barry, P. (2013). Κεφάλαιο 6: Φεμινιστική Κριτική. Στο Γνωριµία µε τη θεωρία: Εισαγωγή 
στη λογοτεχνική και πολιτισµική θεωρία, Αθήνα: Βιβλιόραµα.  

Benedict, R. (1960 [1949]) Patterns of Culture. Preface by Margaret Mead. New York: 
Houghton Miffin Company. 

Boas, F. (2009).  Η σκέψη του πρωτόγονου ανθρώπου και η πρόοδος του πολιτισμού. 
Αθήνα: Printa.   

Bourdieu P. (2002 [1979]),  Η Διάκριση: Κοινωνική Κριτική της Καλαισθητικής Κρίσης, 
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Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. 

Βourdieu, P. (2006). Αίσθηση της Πρακτικής. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.   

Butler, J. (2016). Παραστασιακές επιτελέσεις και συγκρότηση του φύλου: Δοκίμιο πάνω στη 
φαινομενολογία και τη φεμινιστική θεωρία, στο Αθανασίου. Α. (επιμ). Φεμινιστική θεωρεία 
και πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Νήσος.  

Cowan, J. (1998). Η πολιτική του σώματος. Χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια Ελλάδα. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια.   

Danforth, L. (1982). The Death Rituals of Rural Greece. Princeton University Press. 

Douglas, M. (2006). Καθαρότητα και Κίνδυνος. Αθήνα: Πολύτροπον. 

Freud, S. (1994). Κεφάλαιο 1: Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, στο Freud, S. Ο πολιτισμός 
πηγή δυστυχίας. Η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό. Αθήνα: Επίκουρος, σελ. 11-122.   

Freud, S. [2012(1978)]. Κεφάλαιο 1: Ο φόβος της αιμομιξίας, στο Freud, S. Τοτέμ και 
Ταμπού. Αθήνα: Επίκουρος.  

Foucault, M. (1993). Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία, & Πειθαρχική εξουσία 
και υποτέλεια, & Η ιστορία της σεξουαλικότητας, στο Foucault, M. Η μικροφυσική της 
εξουσίας. Αθήνα: Ύψιλον, σελ. 75-100, 101-118, 119-130.  

Foucault, M. (2004). Μορφές της τρέλλας στο Foucault, M. Η ιστορία της τρέλλας. Αθήνα: 
Ηριδανός. 129-198.  

Goffman, E. (2006). H παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

Godelier M. (2003 [1996]). Το Αίνιγμα του Δώρου. Αθήνα: Gutenberg. 

Godelier, M. (1992 [1973]), Μαρξιστικοί Ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Τόμος Β’. 
Αθήνα: Gutenberg. 

Joyce, J. (2006). Οι Δουβλινέζοι. Αθήνα: Ελευθεροτυπία.  

Levi-Strauss, C. (2010).  ∆ομική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κέδρος. 

Mead, M. & Boas, F. (1928). Coming of age in Samoa. New York: Morrow.  

Mintz, S. W. (1985). Sweetness and power: The place of sugar in modern history. New York, 
N.Y:  Viking. Chicago.   

Radcliffe-Brown, A. (1940). On Social Structure. The Journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, 70(1), 1-12. doi:10.2307/2844197  

Sahlins, M. (2008). Μετασχηματισμός Δομή και Πρακτική (Κεφ. 3), στο Sahlins, M. Ιστορικές 
μεταφορές και μυθικές πραγματικότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.   

Sahlins, M. (2010). Ο πολιτισμός είναι ανθρώπινη φύση, στο Sahlins, M. Η Δυτική 
ψευδαίσθηση της ανθρώπινης φύσης. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου, σελ. 129-138. 

Stoller, P. (2008). Χώροι Τόποι και Πεδία, Η Πολιτική του Δυτικο-ευρωπαικού Εμπορίου στην 
Ανεπίσημη Οικονομία της Νέας Υόρκης, Νέα Κοινωνιολογία, 44, σελ. 26-42. 

Storey, J. (2015). Πολιτισμική θεωρία και Λαϊκή Κουλτούρα. Αθήνα: Πλέθρον.  

Turner, V. (1970). The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca, N.Y: Cornell 
University Press   

Thompson, E. P. (2020). Η Ηθική οικονομία του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. 
Εκδόσεις ΕΑΠ. (μτφ) Νίκος Ποταμιάνος.  

Neveu Kringelbach, H. και Skinner, J. (2020). Χορευτικοί πολιτισμοί: παγκοσμιοποίηση, 
τουρισμός και ταυτότητα στην ανθρωπολογία του χορού. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cultural Anthropology  

American Ethnologist 

American Anthropologist 
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Anthropological Theory 

Anthropological Quarterly  

 

 

520139 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΕΠ                                                                 

ECTS: 5                                                                                                                                             

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520143 ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) ΕΠ  

Διδάσκουσα: Επικ. Καθηγήτρα Κ. Ροζάκου                                                                             ECTS: 5 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520143 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH254/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: 

• θα έχουν γνωρίσει εμπράκτως τα βασικά μεθοδολογικά ζητήματα γύρω από την 
πραγματοποίηση ανθρωπολογικής έρευνας 

• θα έχουν εξοικειωθεί με τη συμμετοχική παρατήρηση, τη βιωματική έρευνα και την 
καταγραφή ημερολογίου επιτόπιας έρευνας μέσα από πρακτικές ασκήσεις πεδίου 

• θα έχουν εξασκηθεί στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή εθνογραφικής συνέντευξης 

• θα γνωρίζουν τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που τίθενται κατά τον σχεδιασμό 
και την διεξαγωγή ανθρωπολογικής έρευνας πεδίου 

• θα έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη και τη συνεργασία μεταξύ τους μέσα από την 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH254/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πώς συνδέεται η εθνογραφία με την ανθρωπολογική θεωρία; Πώς διαμορφώνουμε τα 
ερευνητικά μας ερωτήματα και πώς συνομιλούμε με την βιβλιογραφία; Πώς κάνουμε 
επιτόπια έρευνα; Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχική παρατήρηση και το να 
«συχνάζουμε» στο πεδίο (hanging out); Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ανθρωπολογικής 
έρευνας. Εκκινώντας από την βασική παραδοχή ότι η θεωρία και η εθνογραφία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα σχεδιάσουν και θα 
πραγματοποιήσουν έρευνα πεδίου στην Αθήνα. Στο σεμινάριο θα διαβάσουμε και θα 
συζητήσουμε σημαντικά επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα, όπως την έννοια του 
«πεδίου», προβληματισμούς γύρω από την ηθική και την δεοντολογία έρευνας που 
εγείρονται τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, την τοποθέτηση 
του/της ερευνητή/τριας και μορφές εμπλεκόμενης (engaged) έρευνας. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες θα διαμορφώσουν τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα, θα προετοιμαστούν και 
θα διεξάγουν επιτόπια έρευνα και μια εθνογραφική συνέντευξη. Στις εθνογραφικές 
ασκήσεις πεδίου που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα βασιστεί η 
τελική τους εργασία για το σεμινάριο. Η επιλογή του θέματος της έρευνας και της τελικής 
εργασίας θα γίνει σε συνεννόηση με την διδάσκουσα αλλά και από την ανατροφοδότηση 
με τις συμφοιτήτριες/ συμφοιτητές τους στις πρώτες συναντήσεις. 

 

Προαπαιτούμενο: Οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα 
(12) Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠ).  

Αν η προσέλευση ξεπεράσει τον ενδεδειγμένο αριθμό συμμετοχής στο σεμινάριο, θα γίνει 
επιλογή των φοιτητών/τριών που θα συμμετάσχουν στην πρώτη συνάντηση, με βάση την 
αναλυτική βαθμολογία και τον μέσο όρο. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Οπτικο-ακουστικό υλικό, Powerpoint, e-class 
(έγγραφα, πολυμέσα, τοίχος, εργασίες) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια-διαλέξεις 39 

Προετοιμασία 
μαθήματος  

16 

Επιτόπια έρευνα- 
Ασκήσεις πεδίου 

40 

Τελική ατομική εργασία 30 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται ως εξής:  

• 40% Συμμετοχή στο σεμινάριο, ασκήσεις 
συμμετοχικής παρατήρησης και εθνογραφική 
συνέντευξη 

ομαδική εργασία, τη μελέτη και την ανατροφοδότηση στους συμφοιτητές/τριές τους 
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Συμμετοχή στο σεμινάριο, συζήτηση κειμένων, 
παρουσιάσεις ασκήσεων, ανατροφοδότηση στους/στις 
συμφοιτητές/τριές τους.  

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα 
σχεδιάσουν και θα πραγματοποιήσουν εθνογραφικές 
ασκήσεις πεδίου. Ακόμα, θα σχεδιάσουν και θα 
διεξάγουν μια εθνογραφική συνέντευξη. Οι 
φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν 
την έρευνά τους στο σεμινάριο. 

• 60% Τελική εργασία 

Η τελική εργασία θα είναι μια εθνογραφία σε θέμα 
που θα επιλέξουν οι φοιτητές/τριες. Η έκταση της 
τελικής εργασίας  πρέπει να είναι μεταξύ 5.000-7.500 
λέξεων.  

Ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιείται μέσω του 
οδηγού (syllabus) ο οποίος διανέμεται στο πρώτο 
μάθημα και αναρτάται στο e-class του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος. 2006. Περιπέτειες της ετερότητας: η παραγωγή της 
πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

Άλλα Βοηθήματα:  

Besteman, Catherine. 2014. “On Ethnographic Love”, στο r. Sanjek (επιμ.), Mutuality: 
Anthropology’s Changing Terms of Engagement, σελ. 259-284. Φιλαδέλφεια: University of 
Pennsylvania Press.   

Bourgois, Philippe. 1991[2012] “Confronting the Ethics of Ethnography: Lessons From 
Fieldwork in Central America”, στο A. Robben and J. Sluka (επιμ.), Ethnographic Fieldwork: 
An Anthropological Reader, σελ. 318-330, Οξφόρδη: Wiley Blackwell. 

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. 1998. «Αναστοχασμός, ετερότητα και ανθρωπολογία οίκοι: 
διλήμματα και αντιπαραθέσεις», στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία 
και εθνογραφία: σύγχρονες τάσεις, σελ. 365-435. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Eriksen, Thomas H. 2007. «Κεφ. 3. Η επιτόπια έρευνα και η ερμηνεία της», στο Μικροί 
τόποι και μεγάλα ζητήματα. Αθήνα: Κριτική. 

Ζάχου, Χρυσάνθη και Μαρία Θανοπούλου (επιμ.). 2021. Ο ερευνητής και το πεδίο: 
μνημονικές επιστροφές και αναστοχαστικές παρακαταθήκες. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

Herzfeld, Michael. 1998. «Η κοινωνική ποιητική: όψεις από την ελληνική εθνογραφία», στο 
Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία: σύγχρονες τάσεις, 
σελ. 477-518. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Ingold, Tim. 2014. “That’s Enough about Ethnography!” HAU: Journal of Ethnographic 
Theory 4(1): 383. 

Marcus, George. 1998. «Tα μετά την κριτική της εθνογραφίας», στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού 
(επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία: σύγχρονες τάσεις, σελ. 67-108. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

Malinowski, Bronislaw. 1952[1922] “Introduction: The Subject, Method, and Scope of this 
Enquiry”, Στο Argonauts of the Western Pacific, σελ. 1-25.  Νέα Υόρκη: E.P. Dutton & Co. 

Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα. 1994. «Εξημερωμένες εμπειρίες, άγρια αφηγήματα: 
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παρατηρήσεις για την καφεμαντεία», στο Ρ. Μπενβενίστε-Θ. Παραδέλλης (επιμ.) 
Αφηγηματικότητα, Ιστορία και Ανθρωπολογία, σελ. 90-113. Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου-Τμήμα Ανθρωπολογίας. 

Παπαγαρουφάλη, Ελένη. 2002. «Η συνέντευξη ως σωματική επικοινωνία των συνομιλητών 
και πολλών άλλων». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 107 Α’: 29-46. 

Πετρονώτη, Μαρίνα. 2002. «Κατασκευάζοντας προφορικές ιστορίες: συνδιαλλαγές, 
συγκρούσεις, ανατροπές». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 107 Α’: 71-82. 

Rabinow, Paul. 1977. Reflections on Fieldwork in Morocco (Κεφάλαιο 3). Μπέρκλεϊ: 
University of California Press. 

Rosaldo, Renato. 1989. “Introduction: Grief and a Headhunter’s Rage”, στο Culture and 
Truth: The Remaking of Social Analysis. Λονδίνο: Routledge. 

Rozakou, Katerina. 2019. “‘How Did You Get In?’ Research Access and Sovereign Power 
during the ‘Migration Crisis’ in Greece”. Social Anthropology 27(S1): 68–83. 

Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ελεωνόρα. 1998. «Υπό παρατήρησιν… Κείμενα και υποκείμενα 
ανθρωπολογικών πρακτικών», στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία 
και εθνογραφία: σύγχρονες τάσεις, σελ. 153-206. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Στυλιανούδη, Λίλη Μ.Γ. 2002. «Η θεραπευτική διάσταση της συνέντευξης». Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών 107 Α’: 83-94. 

Trouillot, Michel-Rolph. 2003[1991]. “Chapter 1. Anthropology and the Savage Slot: The 
Poetics and Politics of Otherness”, στο Global Transformations: Anthropology and the 
Modern World, σελ. 7-28. Νέα Υόρκη: Palgrave Macmillan. 

 

Επιπλέον βιβλιογραφία: Κείμενα αναρτημένα στο eclass του μαθήματος. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

American Ethnologist 

Anthropological Theory 

Anthropological Quarterly 

Ethnography 

 

 

 

520145 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)   ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520147 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ (19ος – πρώτες δεκαετίες 20ου)   ΕΠ 

ECTS: 5                                                                                                                                    

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νίκη Μαρωνίτη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520147 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ (19ος αιώνας-πρώτες 
δεκαετίες 20ου) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH145/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

• Θα έχουν κατανοήσει και θα έχουν εμβαθύνει συστηματικά στις βασικές αρχές της 
ιστορικής έρευνας και μεθόδου, ενός ερευνητικού πεδίου κομβικής σημασίας για 
τις κοινωνικές επιστήμες και συγγενικό με αυτό της κοινωνικής ανθρωπολογίας. 

• Θα έχουν ασχοληθεί ερευνητικά, με αφορμή τα μεθοδολογικά-ερμηνευτικά 
ζητήματα που τίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμηνιαίου μαθήματος στις 
παραδόσεις, με τα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα και τα επιστημολογικά μοντέλα 
που διαμόρφωσαν τους κύριους ιστοριογραφικούς σταθμούς, άρα και τον τρόπο 
πλαισίωσης και κατανόησης των ιστορικών φαινομένων, και ιδίως των 
μετασχηματισμών/μεταβάσεων.  

• Θα έχουν μελετήσει και θα έχουν εμβαθύνει σε βασικά φαινόμενα και διαδικασίες 
(π.χ. διαδικασία χειραφέτησης, διεκδίκηση αυτονομίας/ανεξαρτησίας, εθνικισμός, 
σχέσεις κράτους και εκκλησίας, χρήσεις του αυτοκρατορικού παρελθόντος στο 
παρόν, διαδικασίες φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού, κρατικές δομές και 
σημασία του στρατού, κοινωνικές ανακατατάξεις και ιεραρχήσεις,  εκκοσμίκευση 
κ.λ.π.)  που προσδιόρισαν τις βαλκανικές διαδρομές, συγκριτικά και μεμονωμένα, 
κατά τον μακρύ 19ο αιώνα. Ιδίως η δυνατότητα βαθύτερης και καλύτερης θέασής 
τους μέσα από τη χρήση της συγκριτικής μεθόδου και της ένταξης των βαλκανικών 
διαδρομών στο ευρωπαϊκό κάδρο της νεωτερικότητας.  Η αναζήτηση  την ίδια 
στιγμή της «ιδιαιτερότητας» της εκάστοτε βαλκανικής ιστορικής περίπτωσης.   

• Θα έχουν αποκτήσει καλή και στέρεα γνώση της ελληνικής και ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας που παρέχει τα βασικά ερμηνευτικά, ευαίσθητα στην ιστορικότητα, 
σχήματα για ζητήματα ταυτότητας, εθνικισμού, μετασχηματισμών, αλλαγών, και 
ειδικότερα τη δυνατότητα προσέγγισης των ζητημάτων από την πλευρά των ίδιων 
των υποκειμένων. Η μελέτη και ανάδειξη της σημασίας επιπλέον του ιδεολογικού 
πεδίου, των νοοτροπιών, των πολιτισμικών πρακτικών, μεγέθη κομβικά στη 
διαμόρφωση της «ιδιαίτερης» ιστορικής κουλτούρας. 

• Θα έχουν εστιάσει στους όρους με τους οποίους εμφανίζεται ιστορικά ο όρος 
Βαλκάνια, συνοδευόμενος από την πρώτη στιγμή από αρνητικές συνδηλώσεις και 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH145/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

41 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα 

43 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά. Οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν τρία 
θέματα/ερωτήματα, έχοντας αφενός τον απαραίτητο 
χρόνο να προετοιμαστούν καθώς και τη δυνατότητα 
διευκρινιστικών ερωτήσεων. Η ύλη γνωστοποιείται 
εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος.  Οι 
φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν 
μικρές έρευνες και να εκπονήσουν για συγκεκριμένα, 
σχετικά με το μάθημα, ζητήματα, χρησιμοποιώντας 
ποικίλες πηγές και σημαντικά μεθοδολογικά εργαλεία 

στερεότυπα. Η δυναμική αυτού του οριενταλιστικού Λόγου,  η σημασία της 
Ευρώπης και της Δύσης στην κατασκευή και αναπαραγωγή του, καθώς και οι όροι 
ιδιοποίησης του από τους λαούς των Βαλκανίων κατά τον μακρύ 19ο αιώνα.  

• Θα έχουν αναπτύξει κριτική γνώση και ιστορική μέθοδο. 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει, μέσα από τη συγκριτική ανάγνωση της 
ιστορίας των βαλκανικών κοινωνιών, τις βασικές μεταβάσεις που τις προσδιόρισαν κατά τη 
μακρά διάρκεια του 19ου αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 20ου. Να εστιάσει στην 
«ιδιαιτερότητα» της καθεμιάς ιστορικής διαδρομής, αλλά, ιδίως, να ανιχνεύσει τους 
κοινούς ή παράλληλους βηματισμούς που πραγματοποίησαν οι βαλκανικοί λαοί στη 
δυναμική πορεία διαπραγμάτευσης της ταυτότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν 
το αυτοκρατορικό παρελθόν• οι μηχανισμοί οικοδόμησης εθνικής συνείδησης σε 
συνάρτηση με τα «ανατολικά ζητήματα» που προσδιόρισαν καθοριστικά την επιδίωξη του 
έθνους-κράτους στα Βαλκάνια• η απολυταρχική εμπειρία• οι διαδικασίες 
φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού, καθώς και οι εναλλακτικές απόπειρες 
εκσυγχρονισμού• το πέρασμα στην πολιτική των μαζών, καθώς και οι αυταρχικές 
πρακτικές, τα πραξικοπήματα αλλά και γενικότερα η συνύπαρξη «βίαιων» και «ειρηνικών» 
μέσων διακυβέρνησης. Παράλληλα, θα εστιάσουμε στη δυναμική, εξελισσόμενη 
(φαντασιακή ή μη) κατασκευή αυτής καθ’ εαυτής της «έννοιας των Βαλκανίων». 
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της ιστορικής επιστήμης. Η εργασία, η οποία 
παρουσιάζεται και προφορικά στο μάθημα,  δεν είναι 
απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον τελικό 
βαθμό.  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

1) Κοππά, Μαριλένα, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας): Τρεις και μία 
περιπέτειες. Αθήνα: Λιβάνης, 2002. 

2) Μ. Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια, Αθήνα: Πατάκης, 2002. 

 

‘Αλλα βοηθήματα: Από τα πρώτα μαθήματα θα μοιραστεί και η σχετική, ενδεικτική 
βιβλιογραφία, καθώς και οι θεματικοί άξονες των παραδόσεων.  

 

- Προτεινόμενη, ενδεικτική, βιβλιογραφία:  

St. Pavlowitch, (2005), Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945, (μτφρ. Λ. Χασιώτης), 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας 

Μ. Μαζάουερ, (2002, β΄ έκδοση), Τα Βαλκάνια, (μτφρ. Κ. Κουρεμένος), Αθήνα: Πατάκης 

B. Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων ΙΙ, 18-19ος αιώνας, Αθήνα: Πολύτροπον,  2006 

M. Todorova (ed), Balkan Identities. Nation and Memory, London: Hurst &Company 

Μ.Θ.Λάσκαρις, Το Ανατολικόν Ζήτημα (1800-1923), τ. Α΄. Αθήνα: Επίκεντρο, 2006 

Μ. Κοππά, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια, 19ος αιώνας. Τρεις και μία περιπέτειες, 
Αθήνα: Λιβάνης, 2002 

Β. Κ. Γούναρης, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων. Από τον Διαφωτισμό έως τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, Αθήνα: Επίκεντρο, 2007.  

Με βάση τα θέματα των εργασιών δίνεται και διεξοδική, εξειδικευμένη βιβλιογραφία.  

 

 

520156 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520162 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Γιαλούρη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520162 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

NAI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH137/  

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η αρχαιολογία ως επιστήμη η οποία παραδοσιακά καταγράφει και ερμηνεύει στοιχεία 
που συνθέτουν όψεις του παρελθόντος έχει αντιμετωπίσει μεθοδολογικά, θεωρητικά και 
αναλυτικά ζητήματα συναφή με εκείνα που έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπολογία ως 
επιστήμη που με τη σειρά της παραδοσιακά καταγράφει και ερμηνεύει στοιχεία τα οποία 
συνθέτουν όψεις του πολιτισμικού και κοινωνικού παρόντος. Τις τελευταίες δεκαετίες 
ιδιαίτερα, η συνομιλία μεταξύ των δυο αυτών ερευνητικών χώρων έχει να επιδείξει μια 
ολοένα αυξανόμενη βιβλιογραφία που επιδιώκει την διασταύρωση ιδεών και 
προσεγγίσεων όσον αφορά τη μελέτη του υλικού πολιτισμού του παρόντος και του 
παρελθόντος. 
Το μάθημα εξετάζει θέματα στα οποία συγκλίνει το ενδιαφέρον Αρχαιολογίας και 
Ανθρωπολογίας τα τελευταία χρόνια: Παραδείγματος χάριν, θα μας απασχολήσουν 
τρόποι με τους οποίους αρχαιολογικοί χώροι και αρχαιότητες μετέχουν στο πολιτισμικό 
και κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς συνδέονται με εμπειρίες, αξίες και μνήμες που δεν 
περιορίζονται στους χρόνους της αρχικής τους δημιουργίας, αλλά διαρκούν 
μεταλλασσόμενες καθόλη την ιστορία τους έως και το παρόν. Παράλληλα θα 
διερευνήσουμε τις ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις της διαχείρησης της πολιτισμικής 
κληρονομιάς, τους τρόπους με τους οποίους η ‘αρχαιότητα’ γίνεται πεδίο συνάντησης και 
σύγκρουσης ποικίλων λόγων και ιδεολογιών στο εκάστοτε παρόν που την 
οικειοποιούνται, την διαπραγματεύονται, την σφετερίζονται, την ερμηνεύουν.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

• θα έχουν αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους έχει και μπορεί να συνομιλήσει η 
Ανθρωπολογία με την Αρχαιολογία.  

• θα έχουν διερευνήσει κριτικά την Αρχαιολογία και την Ανθρωπολογία ως μέσα 
πρόσβασης στο χωρικά και χρονικά ‘Άλλο’, και της εμπλοκής τους στις πολιτικές της 
μνήμης και της λήθης. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος της ελληνικής αρχαιολογίας στη 
συγκρότηση ελληνικής εθνικής ταυτότητας και η διαδικασία αξιολόγησης και 
ιεράρχησης διαφορετικών όψεων του ελληνικού παρελθόντος και των καταλοίπων 
του σε διάφορες χρονικές περιόδους από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και 
μετά. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH137/


195 

Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στο ρόλο της ελληνικής αρχαιολογίας η οποία από τα πρώτα 
βήματά της κατέλαβε τη θέση ‘εθνικής επιστήμης’ στην Ελλάδα, καθώς μαζί με τη 
λαογραφία καλείτο να αποδείξει τη ‘συνέχεια’ της ελληνικής ταυτότητας στο χώρο και το 
χρόνο και να στηρίξει την εθνική ιδεολογία του νεοσύστατου κράτους. Τέλος, θα 
αναζητήσουμε το ρόλο της αρχαιότητας σε καθημερινές όψεις της κοινωνικής ζωής, καθώς 
και τις διαδικασίες μέσω των οποίων επιλέγουμε ποιες όψεις του παρελθόντος μας να 
θυμόμαστε και ποιές να ξεχνάμε. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται γραπτά (ερωτήσεις 
πολλαπλων επιλογών).  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
εργασίες, ατομικά και ομαδικά, σκοπός των οποίων 
είναι να ενθαρρύνουν την αυτόνομη μελέτη και την 
κριτική ανθρωπολογική ανάλυση σύγχρονων 
φαινομένων που σχετίζονται με τις θεματικές του 
μαθήματος. Οι εργασίες αυτές δεν έχουν απαλλακτικό 
χαρακτήρα, αλλά συνυπολογίζονται στον τελικό 
βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

1) Trigger, B. 2005 [1989]. Mια Ιστορία της Αρχαιολογικής Σκέψης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

2) Hodder, I. [1986]. 2002. Διαβάζοντας το Παρελθόν. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού 
Πρώτου. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Garrow, D. & Th. Yarrow 2010 (επιμ.). Archaeology and Anthropology. Understanding 
Similarity, Exploring Difference. Oxford and Oakville: Oxbow.  

- Shankland, D. 2012 (επιμ.). Archaeology and Anthropology. Past, Present and Future. 
London and New York: Bloomsbury. (εισαγωγή) 
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- Γιαλούρη, Ε. 2017. «Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία, Παρελθόν και Παρόν.  Προς μια 
Άρση των Διπόλων;». Στο Ν. Παπαδημητρίου και Α. Αναγνωστόπουλος (επιμ.) 
Κοινωνία και Παρελθόν: Προσλήψεις της αρχαιότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: 
Εκδόσεις Καστανιώτη. 

- Shnapp A. (2007). Η κατάκτηση του παρελθόντος, ΙΤΕ. 

- Trigger, B. (2006). Mια Ιστορία της Αρχαιολογικής Σκέψης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

- Meskell, L. 2006 (επιμ.). H Aρχαιολογία στο Στόχαστρο. Αθήνα: Κριτική. 

- Hodder, I. 2002 [1986]. Διαβάζοντας το Παρελθόν. Τρέχουσες Ερμηνευτικές 
Προσεγγίσεις στην Αρχαιολογία. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 

- Βutler, B. και Μ. Rowlands 2012. «Πολιτισμική Κληρονομιά». Στο Ε. Γιαλούρη (επιμ.) 
Υλικός Πολιτισμός. Η Ανθρωπολογία στη Χώρα των Πραγμάτων. Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια.  

- Λιάκος, Α. 2007. Πώς το Παρελθόν γίνεται Ιστορία. Αθήνα: Πόλις. 

- Hobsbawm, E. και T. Ranger (επιμ.) 2004 [1983]. Η Επινόηση της Παράδοσης. 
Αθήνα: Θεμέλιο.  

- Herzfeld, M. 1991. A Place in History. Social and Monumental Time in a Cretan Town. 
Princeton: Princeton University Press.  

- Stewart, C. 1998. Who Owns the Rotonda? Church vs. State in Greece. Anthropology 
Today, 14 (5): 3-9.  

- Anderson, B. 1997 [1991]. Φαντασιακές Κοινότητες.Στοχασμοί για τις Απαρχές και 
την Διάδοση του Εθνικισμού. Αθήνα: Νεφέλη. 

- Πλάντζος, Δ. «Η κιβωτός και το έθνος: ένα σχόλιο για την υποδοχή του νέου 
Μουσείου Ακροπόλεως» Σύγχρονα Θέματα 106, 14-18. 

- Layton, R., P.G. Stone and J. Thomas 2001 (επιμ.). Destruction and Conservation of 
Cultural Property. London and New York: Routledge. 

- Yalouri, E. 2001. The Acropolis. Global Fame, Local Claim. (κεφ. 6, ιδιαίτερα, σ. 176-
186). 

- Xαμηλάκης, Γ. 2012 [2007]. Το Έθνος και τα Ερείπιά του. Αρχαιότητα, Αρχαιολογία 
και το Εθνικό Φαντασιακό στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 

- Γιαλούρη, Ε. 2014. «Το παρόν του Παρελθόντος. Κλασική Αρχαιότητα και Σύγχρονη 
Ελλάδα». Στο Aίσωπος, Γ. Τοurism Landscapes: Remaking Greece. Αθήνα: YΠEKA. 

- Καυταντζόγλου, Ρ. 2001. Στη Σκιά του Ιερού Βράχου. Τόπος και Μνήμη στα 
Αναφιώτικα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

- Hamilakis, Y. & Anagnostopoulos, A. 2009. Archaeological Ethnographies.  A special 
issue of Public Archaeology. Public Archaeology 8 (2-3). 

- Λεοντή, Α. 1998. Τοπογραφίες Ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την Πατρίδα. Αθήνα: 
Scripta (κεφ. 2). 

- Γιαλούρη, Ε. 2004. Ο Νέος Κόσμος συναντά τον Αρχαίο. Αμερικανικά και ελληνικά 
βιώματα από την «αναβίωση» των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Στο Κουλούρη, 
Χ. (επιμ.) Αθήνα, Πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων 1896-1914. Αθήνα: Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή (σ. 297-335). 

- Hamilakis, Y. και E. Yalouri 1996. Antiquities as symbolic capital in modern Greek 
society. Antiquity 70: 117-129. 

 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class 
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520163 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ    ΕΠ  

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520163 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: NAΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH198/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να 
απαντήσουν σε ορισμένα θεωρητικά ζητήματα όπως:  

• Πώς διαφοροποιείται η γλώσσα από τον Λόγο και πως σχετίζεται ο Λόγος με τις 
κοινωνικές πρακτικές; 

• Ποιοι οι στόχοι και οι πρακτικές της Ανάλυσης του Λόγου και ποια η διαφορά 
ανάμεσα στην Ανάλυση του Λόγου και την Κριτική Ανάλυση του Λόγου; 

• Πώς μελετάται ο πολιτικός Λόγος, ο Λόγος των ΜΜΕ και ο Λόγος των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης;   

• Ποια η σχέση εθνογραφίας και Κριτικής Ανάλυσης Λόγου;  

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν 
κατανοήσει κριτικά τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του Λόγου και να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου.  

Η παρουσίαση μιας σειράς σύγχρονων ερευνών στο πλαίσιο του μαθήματος αποσκοπεί στη 
συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην διαδικασία της ανάλυσης κειμένων, την εξοικείωσή 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH198/
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τους με τον διττό χαρακτήρα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγους ως θεωρίας και μεθόδου, 
καθώς και στη κατανόηση του συνδυασμού Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κριτικής 
Ανάλυσης Λόγου. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις    

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία 
και έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο θέματα 
στα οποία θα πραγματοποιήσουν ανάλυση Λόγου.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

O Λόγος είναι έννοια που παραμένει αμφίσημη παρόλο που από τις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα κατέχει σημαντική θέση στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών. Το μάθημα αυτό αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της έννοιας του Λόγου 
αντλώντας από τους τομείς της γλωσσολογίας και της κοινωνικής θεωρίας.  
Η ανάλυση Λόγου αποσκοπεί στην μελέτη του τρόπου που οι λέξεις και οι προτάσεις 
συνδέονται με κοινωνικές πρακτικές και γνωσιακές λειτουργίες. Ειδικότερα, η Κριτική 
Ανάλυση Λόγου εμβαθύνει σε ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο η 
γλώσσα αντικατοπτρίζει ή νομιμοποιεί σχέσεις εξουσίας και θέματα ανισότητας στον 
κοινωνικό ιστό. Υπό το πρίσμα αυτό, το μάθημα αρχικά εστιάζει σε ζητήματα θεωρίας του 
Λόγου και τονίζει τις σχέσεις γλώσσας, πολιτισμού και κοινωνίας.  
Στη συνέχεια των διαλέξεων, η παρουσίαση και επεξήγηση των μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων (σχολών) της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, οι οποίες αξιοποιούν και αντλούν 
από το θεωρητικό πλαίσιο της ρητορικής, της επιχειρηματολογίας, της πραγματολογίας, της 
κοινωνικής θεωρίας και της ανθρωπολογίας αποσκοπεί στην ευρύτερη μελέτη πολιτικών 
και κοινωνικών Λόγων.  
Επιπλέον, μέσα από την παρουσίαση μιας σειράς παραδειγμάτων από σύγχρονες μελέτες 
που αντλούν από την Κριτική Ανάλυση του Λόγου, το μάθημα επιχειρεί να αναδείξει 
ζητήματα ανάλυσης πολιτικού Λόγου, αλλά κ Λόγου στα ΜΜΕ, καθώς και τη σύνθεση 
εθνογραφίας και Λόγου.  
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Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν 
εργασίες και παρουσιάσεις και  στα πλαίσια των διαλέξεων 
οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των 
θεωριών και μεθοδολογιών που σχετίζονται με την Κριτική 
Ανάλυση του Λόγου και την εθνογραφία.  

Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται 
στον τελικό βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα:  

Μπουκάλα, Σ. και Στάμου, Α. (2020). Κριτική Ανάλυση Λόγου: (Από)δομώντας την ελληνική 
πραγματικότητα. Αθήνα: Νήσος. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα και PowerPoint αναρτημένα στο open e-class του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού, Μ. και Τσάκωνα. Β. (2014) Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και 
Εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος.  

Howarth, D. (2008) Η Έννοια του Λόγου. Αθήνα: Πολύτροπον.  

Boukala, S. (2016) ‘Rethinking Topos in the Discourse Historical Approach: Endoxon seeking 
and argumentation in the Greek media discourses on Islamist terrorism’. In Discourse Studies. 

Boukala, S. & Dimitrakopoulou, D. (2018) ‘Absurdity and ‘blame game’ within the 
Schengen area: Analysing Greek political and media discourses on the refugee crisis. In 
Journal of Immigrant and Refugee Studies. 16:1-2, pp.179-197. 

Boukala, S. & Dimitrakopoulou, D. (2016) ‘The Politics of Fear vs The Politics of Hope:  
Analysing the 2015 Greek election and Referendum campaigns- A Discourse Historical 
Approach’. In Critical Discourse Studies. Vol. 14, No1, pp.39-55. 

Chouliaraki, L. and Fairclough, N. (1999) Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical 
Discourse Analysis. Edinburgh: EUP.  

Fairclough, N. (1992) Discourse and Social Change. London: Polity.  

Fairclough, N. (1995) Critical Discourse Analysis. London: Longman.  

Fairclough, N. (2001) Language and Power. London: Longman.  

Fairclough, N. and Wodak, R. (1997) 'Critical Discourse Analysis', Van Dijk , T. (ed.), Discourse 
Studies: A Multidisciplinary Introduction Vol.2. Discourse as Social Interaction. London: Sage. 
258–84.  

Jaworski, A. & Coupland, N. (Eds.) (2014) The Discourse Reader 3rd edition. Abingdon: 
Routledge. 

Krzyzanowski, M. (2011) Ethnography and Critical discourse analysis. In Critical Discourse 
Studies.  

Lakoff, G. and Johnson, M. (2003) Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago 
Press. 

Reisigl, M. and Wodak, R. (2001) Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and 
Antisemitism. London: Routledge.  

Reisigl, M. and Wodak, R. (2009[2016]) 'The Discourse Historical Approach', In Wodak, R. and 
Meyer, M. (eds), Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.  

Van Dijk, T. (ed.) (1997) Discourse as social interaction. London: Sage Publications. 
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Wodak, R. & Meyer, M. (Eds.) (2009) Methods of Critical Discourse Analysis. 2nd revised 
edition (London: Sage). 

Wodak, R. (2015) The Politics of Fear: What Right Wing Populist Discourses Mean. London: 
Sage. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

Critical Discourse Studies 

Discourse & Society 

Discourse Studies 

Journal of Language & Politics 

 

 

520168 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΗ           ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Αγγελίδου  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5200168 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΌΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH149/   
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος επιτυγχάνεται: 

• Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού 
στις κοινωνίες της Ανατολικής Ευρώπης και η σύνδεση των τοπικών 
μετασχηματισμών με τις παγκόσμιες διαδικασίες του ύστερου καπιταλισμού.  

• Η προβληματοποίηση όρων όπως «μετάβαση», «μετασοσιαλισμός», «Ανατλοική 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH149/
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Ευρώπη» και η διερεύνηση της συνεισφοράς τους στην παραγωγή και διαιώνση 
στερεοτύπων για τις εν λόγω κοινωνίες.   

• Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ανθρωπολογική βιβλιογραφία γύρω από 
το συγκεκριμένο αντικείμενο και η καλλιέργεια του ανθρωπολογικού τρόπου 
ανάλυσης του σύγχρονου κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι. 

• Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της επιστημονικής επεξεργασίας κειμένων 
(αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας και πηγών, ανάγνωση και απόδοση 
επιστημονικών κειμένων κλπ). 

• Η εξάσκηση των δυνατοτήτων κριτικής προφορικής παρουσίασης κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος των άρθρων του φακέλου τα οποία περιλαμβάνονται στην ύλη του 
μαθήματος ή γραπτής εργασίας στη βάση κειμένων από την προτεινόμενη 
βιβλιογραφία.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα στοχεύει να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με τις βασικές συζητήσεις 
που αναπτύχθηκαν στο χώρο της ανθρωπολογίας γύρω από τα ζητήματα των 
κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών μετασχηματισμών με αφετηρία την εθνογραφική 
μελέτη των σοσιαλιστικών και μετασοσιαλιστικών κοινωνιών της Νότιας και Ανατολικής 
Ευρώπης. Με γνώμονα το ερώτημα τι νέο έχει να προσφέρει στην 
ανθρωπολογική/κοινωνική θεωρία και μεθοδολογία η μελέτη αυτών των μέχρι πρόσφατα -
σχετικά- άγνωστων στους ανθρωπολόγους κοινωνιών, το μάθημα προσεγγίζει κριτικά 
έννοιες όπως «σοσιαλισμός», «μετασοσιαλισμός», «μετάβαση» ή «κοινωνικοί 
μετασχηματισμοί», όπως αυτές επανοηματοδοτήθηκαν έπειτα από την πτώση του 
Σοσιαλιστικού Συνασπισμού. Επίσης, μέσα από την παρουσίαση ποικίλων εθνογραφικών 
παραδειγμάτων και εθνογραφικού υλικού από έρευνες της διδάσκουσας στη Βουλγαρία, 
πραγματεύεται τη δυναμική των κοινωνικών μετασχηματισμών στο χώρο της Ανατολικής 
Ευρώπης. Τέλος, καθώς την τελευταία δεκαετία οι εθνογραφικές έρευνες για την ΑΕ 
συνoμιλούν ολοένα και περισσότερο με τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της 
παγκοσμιοποίησης και πραγματεύονται έννοιες όπως ο «νεοφιλελευθερισμός» ή ο 
«εξευρωπαϊσμός», θα ενδιαφερθούμε για τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες 
εθνογραφίες συμμετέχουν ενεργά στον κριτικό προβληματισμό σχετικά με τα νέα 
πολιτισμικά μορφώματα που παράγονται στις συνθήκες του ύστερου καπιταλισμού και τις 
ποικίλες μορφές που παίρνει στις μέρες μας η διασύνδεση του τοπικού με το παγκόσμιο.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση power point, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού. 

Χρήση e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα  

40 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων  

45 

Τελική εξέταση 1 
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Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

  

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά στην ελληνική γλώσσα. Οι 
φοιτητές/τριες μπαίνουν στην αίθουσα σε ομάδες 5 ατόμων, 
απαντούν σε ερωτήσεις από δύο διαφορετικές θεματικές 
ενότητες με ελεύθερη χρήση βιβλίων και σημειώσεων. 

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν στο μάθημα με 
εβδομαδιαίες παρουσιάσεις ή/και να πραγματοποιήσουν 
γραπτή εργασία, οι οποίες υπολογίζονται στην τελική 
βαθμολόγηση σε ποσοστό 30%-40% της τελικής βαθμολογίας. 

Η ύλη γνωστοποιείται έγκυρα στο e-class καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα:  

1) Ευτυχία Βουτυρά και Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (επιμ.), Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν: 
Εθνογραφίες του μετασοσιαλιστικού κόσμου, Αθήνα, Κριτική 2007. 

2) Godelier Maurice, 1987, Η Θεωρία της Μετάβασης στο Μαρξ, Αθήνα, Gutenberg. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Burawoy Michael and Verdery Katherine (eds.), 1999, Uncertain Transition: Ethnographies 

of Change in the Postsocialist World, Lanham, Boulder, New York, London, Rowan & Littlefield 

Publishers, INC. 

- Crampton Richard, 1994, Eastern Europe in the Twentieth Century, London, Routledge. 

- Creed Gerald, 1998, Domesticating Revolution: From Socialist Reform to Ambivalent 

Transition in a Bulgarian Village, University Park, Pennsylvania, The Pennsylvania State 

University Press. 

- Hann Chris, 1993, (ed.), Socialism: Ideals, Ideologies, and Local Practice, London and New 

York, ASA Monographs, Routledge. 

- Hann Chris, 2002, (ed.), Post-socialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia, London 

and New York, Routledge. 

- Todorova Maria, Dimou Augusta, and Stefan Troebst (eds.), 2014, Remembering 

Communism: Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe, 

Budapest: Central European University Press.  

- Van Boeschoten R. - Danforth L., Παιδιά του Ελληνικού Εμφυλίου. Πρόσφυγες και Πολιτική 
της Μνήμης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 

- Verdery Katherine, (υπό δημοσίευση), Τι ήταν ο σοσιαλισμός, και τι θα έρθει μετά την 
πτώση του; 

- Wolff Larry, 1994, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the 
Enlightenment, Stanford, California, Stanford University Press.  
 

 

520170 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ     ΕΠ 

ECTS: 5                                                                                                                                                       
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Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ε. Τουντασάκη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   520170      ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH207/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
μετατοπίζοντας τα βιολογικά δεδομένα στο επίπεδο της τεχνητότητας ανέτρεψε τις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

- Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να διερευνούν την ανθρώπινη αναπαραγωγή 
ως πολιτισμική διαδικασία.΄ 

- Έχουν την ικανότητα να αναλύουν τις αναπαραγωγικές τεχνολογίες ως κυρίαρχους 
μηχανισμούς της ιατρικοποίησης, της σύγχρονης, δηλαδή και ολοένα αυξανόμενης 
τάσης, που συντελεί ώστε ορισμένα κοινωνικά ζητήματα να μετατρέπονται σε 
βιοϊατρικά προβλήματα.  

- Έχουν εξοικειωθεί με την ερευνητική ενασχόληση αναφορικά με τις λεγόμενες 
«νέες μελέτες της συγγένειας» που απομακρύνονται από ουσιοκρατικές 
εννοιολογήσεις και βιολογικούς ντετερμινισμούς και αντίθετα αντιμετωπίζουν τη 
συγγένεια ως υβριδική συνάρθρωση του βιολογικού με το κοινωνικό.  

- Έχουν αποδεδειγμένη γνώση, κατανοούν και είναι σε θέση να εμβαθύνουν στις 
επιπτώσεις της βιοϊατρικής τεχνολογίας στις σύγχρονες εννοιολογήσεις της 
οικογενειακότητας  και της συγγενειακότητας.  

- Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν ώστε να κατανοούν 
την υπογονιμότητα ως μορφή παραγωγικής άσκησης της βιοεξουσίας και να 
αναγνωρίζουν τις σύγχρονες μορφές συγγένειας ως αποτέλεσμα της 
τεχνολογικοποίησης της φύσης και της φυσικοποίησης της τεχνολογίας. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH207/


204 

κατεστημένες πεποιθήσεις αναφορικά με ορισμένα κυρίαρχα δίπολα: φύση/πολιτισμός, 
σεξουαλικότητα/αναπαραγωγή, δώρο/εμπόρευμα, τοπικό/παγκόσμιο, ανθρώπινο/μη 
ανθρώπινο.  

Οι βιοτεχνολογικές καινοτομίες επιτρέποντας την αποσεξουαλικοποίηση της τεκνοποίησης, 
την αποσωματοποίηση της σύλληψης, τον κατακερματισμό της μητρότητας, την 
αποσύνδεση της τεκνοποίησης ακόμα και από την ίδια τη ζωή, και τον διαχωρισμό μεταξύ 
αναπαραγωγής και συγγένειας, δεν δημιουργούν μόνο νέα πρόσωπα αλλά «γεννούν» και 
νέες σχέσεις ενώ επιφέρουν σημαντικές μετατοπίσεις στις εννοιολογήσεις της γονεϊκότητας 
και της οικογενειακότητας. Διαταράσσοντας τις αντιλήψεις για το τι σημαίνει «φυσικός» 
δεσμός, θέτουν υπό αμφισβήτηση τις θεμελιακές ιδεολογικές προδιαγραφές της 
βιογενετικής συγγένειας και επιβάλλουν νέους τρόπους νοηματοδότησης της συγγένειας 
και πρόσληψης των συγγενειακών σχέσεων.  

Ωστόσο, οι ιατρικές αναπαραγωγικές τεχνολογίες δεν προκαλούν μεταστροφές και 
αναθεωρήσεις μόνο στη δυτική έννοια της συγγένειας αλλά κλονίζουν και επιστημολογικές 
παραδοχές της δυτικής κοινωνικής θεωρίας. Στο μάθημα θα αναλύσουμε τις σύγχρονες 
ανθρωπολογικές θεωρήσεις, οι οποίες, αμφισβητώντας ότι η βιολογία σε οικουμενικό 
επίπεδο αποτελεί την υλική βάση για τις συγγενειακές υπερδομές, ασκούν κριτική στις 
ουσιοκρατικές εννοιολογήσεις της συγγενειακότητας και κάνουν λόγο για ένα 
πλουραλιστικό σύστημα συγγένειας. Ένα σύστημα στο οποίο οι συγγενειακοί δεσμοί 
μπορεί να προκύπτουν μέσα από τη συναρμογή διαφορετικών ιδιωμάτων, όπως η 
βιογενετική ουσία, η στοργή, η νομοθεσία, η αγάπη.  

Με αφετηριακό σημείο εθνογραφικές έρευνες θα παρακολουθήσουμε πώς βιώνεται και 
πώς εννοιολογείται η υπογονιμότητα και η χρήση των αναπαραγωγικών τεχνολογιών σε 
συνάρτηση με τις θρησκευτικές αντιλήψεις, τις κρατικές πολιτικές και τις νομοθετικές 
κατασκευές σε διαφορετικά πολιτισμικά συμφραζόμενα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις – 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

43 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα 

42 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

To μάθημα αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου με 
προφορική εξέταση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται από 
ένα σύνολο 75 ερωτήσεων ανάπτυξης μικρών 
δοκιμίων, να επιλέξουν τρεις ερωτήσεις στις οποίες 
οφείλουν να απαντήσουν. Η εξεταστέα ύλη και ο 
τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιούνται κατά το πρώτο 
μάθημα του ακαδημαϊκού εξαμήνου, όταν διανέμεται 
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στους/στις φοιτητές/τριες ο επικαιροποιημένος 
οδηγός του μαθήματος, ο οποίος περιλαμβάνει την 
ύλη του μαθήματος κατανεμημένη σε επιμέρους 
ενότητες, τους μαθησιακούς στόχους, το διανεμόμενο 
σύγγραμμα και την επιπρόσθετη ανά ενότητα 
βιβλιογραφία.  

Επίσης η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης 
αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
ενώ λεπτομέρειες προσδιορίζονται και στο e-class. 

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εκπονήσουν εργασίες 
οποίες δεν είναι απαλλακτικές αλλά συνυπολογίζονται 
στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα μαθήματος: Τουντασάκη, Ε. 2015. ‘Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα πάρει 
και από σένα’: Δωρεά Ωαρίων, Μητρότητα και Συγγένεια. Αθήνα: Πατάκης. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Carsten J., 2004. After Kinship. Καίμπριτζ, Cambridge University Press. 

Delaisi de Parseval, G., 2008. Famille à tout prix. Παρίσι: Seuil. Ελληνική έκδοση: Οικογένεια 
πάση θυσία (μτφρ. Δ. Τσαρμακλή, επιστ. επιμέλεια Γ. Αμπατζόγλου & Ζ. Παπαληγούρα-
Ράλλη). Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 2013. 

Edwards, J., (κ.α.) (επιμ.) 1993. Technologies of Procreation: Kinship in the Age of Assisted 
Conception. Μάντσεστερ : Manchester University Press.  

Edwards, J. & C. Salazar (επιμ.) 2009. European Kinship in the Age of Biotechnology. 
Οξφόρδη, Νέα Υόρκη, Berghahn Books.   

Finkler, K., 2001. “The Kin in the Gene. The Medicalization of family and Kinship in American 
Society” Current Anthropology 42, 2: 235-263. 

Franklin S., (2013). Biological Relatives. IVF, Stem Cells and the Future of Kinship. USA, Duke 
University Press. 

Franklin S. (επιμ.) & Ragoné H. (επιμ.), 1998. Reproducing Reproduction. Kinship, Power, and 
Technological Innovation. Φιλαδέλφεια, University of Pensylvania Press. 

Ginsburg Faye & Rayna Rapp, (επιμ.) 1995. Conceiving the New World Order. The Global 
Politics of Reproduction. Μπέρκλεϋ, University of California Press. 

Inhorn M., (επιμ.) 2009. Reproductive Disruptions. Gender, Technology and Biopolitics in the 
New Millennium. Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Berghahn Books. 

Paxson, H., 2004. Making Modern Mothers:Ethics and Family Planning in Urban Greece. 
Μπέρκλεϋ, University of California Press.  

Ragoné, H. & F. Winddance Twine, 2000 (ed), Ideologies and Technologies of Motherhood. 
Race, Class, Sexuality, Nationalism. Λονδίνο, Routledge. 

Strathern Μ., 2008. Αναπαράγοντας το μέλλον. Ανθρωπολογία, συγγένεια και νέες 
τεχνολογίες αναπαραγωγής (μτφρ. Π. Μπουρλάκης). Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 

Théry, I., 2010.  Des humains comme les autres. Bioéthique, anonymat et genre du don. 
Παρίσι: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

Thompson C., 2005. Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive 
Technologies. Καίμπριτζ, Μασσαχουσέτη, Λονδίνο: The MIT Press. 

Τουντασάκη Ε., 2011. Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις της Συγγένειας κατά τον 20ο αιώνα. 
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Αθήνα, Πατάκης. 

Τουντασάκη Ε., 2013. «“Βιολογική”, “γενετική” και “κοινωνικοσυναισθηματική” μητέρα: 
εννοιολογήσεις της μητρότητας και της οικογενειακότητας στον κοινοβουλευτικό λόγο 
αναφορικά με την Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» στο Β. Καντσά 
(επιμ.) Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, σσ. 119-
146.  Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 

Τουντασάκη Ε., 2015. «‘Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα πάρει και από σένα’: Δωρεά 
ωαρίων, μητρότητα και συγγένεια». Αθήνα, Πατάκης, 2015.  

Wade, P., [2002] 2009. Φυλή, Φύση και Πολιτισμός (μτφρ. Ν. Κατσαφούρου και Ν. 
Γεωργαντίδης). Αθήνα, Πολύτροπον. 

Weston K., 1991. Families we Choose: Lesbians, Gays, Kinship. Νέα Υόρκη, Columbia 
University Press. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

New Genetics and Society  

Anthropological Theory 

Ethnos 

Medical Anthropology 

 

 

520174 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520181 ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520181 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH219/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της Μέσης Ανατολής 
στην ανθρωπολογία και τις κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα. 

• έχουν κατανοήσει την ιστορικότητα και την πολυμορφία που χαρακτηρίζει τις 
κοινωνίες της Μέσης Ανατολής μέσα από τη χρήση εθνογραφικών παραδειγμάτων. 

• έχουν κατανοήσει τη σημασία μελέτης των θρησκευτικών παραδόσεων και των 
πολιτικών ιδιωμάτων των μεσανατολικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
σχέσεις τους με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον δυτικό κόσμο 
γενικότερα. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελεί μια επισκόπηση των πολιτισμικών πεποιθήσεων και πρακτικών και της 
κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης στις χώρες της Μέσης Ανατολής μέσα από παλαιότερες 
και πρόσφατες εθνογραφικές προσεγγίσεις. Ξεκινώντας από μια κριτική εξέταση της 
«Μέσης Ανατολής» ως γεωγραφικής/πολιτισμικής κατηγορίας, διερευνάται η 
ποικιλομορφία των τρόπων με τους οποίους οργανώνονται και νοηματοδοτούνται οι 
κοινωνικές σχέσεις μέσα σε συγκεριμένα εθνογραφικά συμφραζόμενα. 

Θεματικές: Η σημασία των φυλών. Οι διαδικασίες αστικοποίησης και οι συνακόλουθοι 
κοινωνικοί μετασχηματισμοί στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ο αραβικός εθνικισμός και το 
Πολιτικό Ισλάμ, οι λειτουργιστικές προσεγγίσεις στην εθνογραφία της Μέσης Ανατολής, ο 
ρόλος του Ισλάμ στη κοινωνική και πολιτική ζωή της περιοχής, η σχέση του Ισλάμ με το 
φύλο, την κρατική εξουσία και την πολιτική κινητοποίηση, οι μουσουλμανικές και 
χριστιανικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή. Σχέσεις με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH219/
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Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

45 

Ατομική ή ομαδική εργασία 
και έρευνα 

40 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Το μάθημα αξιολογείται προφορικά. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες καλούνται να απαντήσουν σε σειρά 
ερωτήσεων που προκύπτουν από ολόκληρη την ύλη και 
να σχολιάσουν κριτικά θεωρητικές προσεγγίσεις και 
εθνογραφικά παραδείγματα. 

Σκοπός των ερωτήσεων είναι να αποκαλύψουν το εύρος 
και το βάθος της κατανόησης εκ μέρους των, των 
ζητημάτων που έχουν αναλυθεί κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου. 

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-
class.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενθαρρύνονται να 
εκπονήσουν εργασίες και να πραγματοποιήσουν μικρές 
έρευνες στον αστικό χώρο. Η εργασία δεν είναι 
απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον τελικό 
βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Τσιμπιρίδου, Φ. (επιμ.). 2006. «Μουσουλμάνες της Ανατολής»: 
Αναπαραστάσεις, Πολιτισμικές Σημασίες και Πολιτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Cockburn, P. 2014. Επιστροφή των Τζιχαντιστών: Το Ισλαμικό Κράτος και η Νέα Εξέγερση των 
Σουνιτών. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Halliday, F. 2010. Η Μέση Ανατολή στις Διεθνείς Σχέσεις: Ισχύς, Πολιτική και Ιδεολογία. 
Αθήνα: Ξιφαράς. 

Γκρέι, Τζ. 2003. Η Αλ Κάϊντα και η Νεωτερικότητα. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κεπέλ, Ζ. 2000. Τζιχάντ: Ο Ιερός Πόλεμος. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Τσιμπιρίδου, Φ. και Σταματόπουλος, Δ. 2008. Οριενταλισμός στα Όρια: Από τα Οθωμανικά 
Βαλκάνια στη Σύγχρονη Μέση Ανατολή. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class. 

  
 

 

520185  ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 
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520186 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ   
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)         ΕΠ      
                          ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Α. Αθανασίου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520186 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH140/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος επιτυγχάνεται:  

• Η εξειδικευμένη εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τους τρόπους μέσω των οποίων 
η μνήμη καθίσταται πεδίο κοινωνικής διαπραγμάτευσης και πολιτικής διεκδίκησης ή 
αντιδικίας σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. 

• Η κριτική διερεύνηση των διαδικασιών «εθνικοποίησης» της μνήμης, της αμνησίας, 
της αμνηστίας και της λήθης. 

• Η σε βάθος ανάλυση των τρόπων μέσω των οποίων το φύλο, η εθνική/εθνοτική 
θέση, η «φυλή», η τάξη και άλλοι φορείς κοινωνικής ιεραρχίας ρυθμίζουν τι αξίζει ή 
τι πρέπει να μνημονεύεται και τι όχι. 

• Η εμβάθυνση στη σχέση της μνήμης με την τρωτότητα, την απώλεια και τη (μη) 
συμφιλίωση.     

• Η επικέντρωση στις κοινωνικές πρακτικές της συλλογικής τραυματικής μνήμης, αλλά 
και σε ζητήματα μαρτυρίας (witnessing), κατάθεσης (testimony), αναπαράστασης, 
αφηγηματοποίησης, πολιτικών του πένθους και «συγκινησιακών κοινοτήτων».  

• Η ερευνητική ενασχόληση με επιτελέσεις αντι-μνήμης ή εναλλακτικής μνήμης. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH140/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πώς και γιατί η μνήμη καθίσταται πεδίο κοινωνικής διαπραγμάτευσης και αντιδικίας; Με 
ποιους τρόπους η μνήμη ανακαλείται, αναπλάθεται, αρχειοθετείται, βιώνεται και 
«συμβαίνει» στο παρόν; Ποια είναι η ζωή των πραγμάτων που δεν μπορούμε ή δεν 
επιτρέπεται να ανακαλέσουμε; Πώς ζούμε χωρίς αυτά και με αυτά; Πώς εθνικοποιούνται η 
μνήμη, η αμνησία, η αμνηστία, η λήθη και το πένθος; Πώς το φύλο, η εθνική/εθνοτική θέση 
και άλλοι φορείς κοινωνικής ιεραρχίας ρυθμίζουν τι αξίζει να μνημονεύεται και τι όχι; Πώς 
μπορούμε να κατανοήσουμε την πρόσφατη έξαρση λόγων, σε ποικίλα τοπικά και διεθνή 
συμφραζόμενα, γύρω από τη σχέση της μνήμης με την τρωτότητα, την απώλεια και τη 
συμφιλίωση;     

Το μάθημα επικεντρώνεται στις κοινωνικές πρακτικές της συλλογικής τραυματικής μνήμης, 
ενώ θέτει και ζητήματα μαρτυρίας (witnessing), κατάθεσης (testimony), αναπαράστασης, 
αφηγηματοποίησης, θυματοποίησης, πολιτικών του πένθους και «συγκινησιακών 
κοινοτήτων». Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στην πολιτική της αντι-μνήμης ή της 
εναλλακτικής μνήμης, δηλαδή, στις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές αντιπαράθεσης 
με τις εκάστοτε κυρίαρχες αφηγήσεις του «αξιομνημόνευτου». Εξετάζονται ιστορικές 
περιπτώσεις συγκρουόμενων μνημονικών πολιτικών, δημόσιων τελετών μνημόνευσης και 
πρακτικών ετερόδοξης μνήμης σε συμφραζόμενα αποικιακής και μετααποικιακής βίας, 
πολέμων, εθνικισμών και εθνικών συγκρούσεων (π.χ. πρώην Γιουγκοσλαβία, Νότια Αφρική, 
Νοτιοανατολική Ασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ-Παλαιστίνη, Λατινική Αμερική). Τέλος, 
εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τις μεθοδολογίες της ιστορίας ζωής, της προφορικής 
ιστορίας, της μαρτυρίας και της βιογραφικής αφήγησης.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class (για ανάρτηση μαθησιακών 
βοηθημάτων και άλλου υλικού του μαθήματος, αλλά 
και για επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια-διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

40 

Ατομική ή  ομαδική 
εργασία και έρευνα 

43 

Τελική εξέταση-εργασία 3 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το σεμινάριο αξιολογείται μέσω της τελικής γραπτής 
εξέτασης αλλά και της απόδοσης σε προφορικές 
ασκήσεις.  

Στην τελική γραπτή εργασία, οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να επιλέξουν σε συνεργασία με τη 
διδάσκουσα, και να το αναπτύξουν στη μορφή 
δοκιμίου.  
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Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να 
πραγματοποιήσουν μικρές έρευνες και να εκπονήσουν 
και να παρουσιάσουν εργασίες πάνω σε συγκεκριμένα 
κείμενα ή εθνογραφικές έρευνες, στη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Αυτές οι εργασίες δεν είναι 
απαλλακτικές, αλλά συμβάλλουν στον συνυπολογισμό 
της τελικής βαθμολογίας.  

Ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιείται μέσω του 
οδηγού μαθήματος (syllabus) του μαθήματος, ο 
οποίος διανέμεται στο πρώτο μάθημα και αναρτάται 
στο e-class του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα:  

Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.), Περί Θανάτου: Η Πολιτική Διαχείριση της Θνητότητας, μτφρ. 
Κ. Αθανασίου.  Αθήνα: Νήσος 2008. 

Αθηνά Αθανασίου, Ζωή στο Όριο: Δοκίμια για το Σώμα, το Φύλο και τη Βιοπολιτική. Αθήνα: 
Εκκρεμές 2007. 

Άλλα Βοηθήματα:  

Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: Viking 
Press, 1963).  

Athena Athanasiou, Agonistic Mourning: Political Dissidence and the Women in Black. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. 

Jill Bennett, Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art. 1st ed. Stanford 
University Press, 2005.  

Judith Butler, Ευάλωτη ζωή: Οι δυνάμεις του πένθους και της βίας, μτφρ. Μιχάλης Λαλιώτης 
και Κώστας Αθανασίου, Αθήνα: Νήσος, 2008. 

Cathy Caruth, ed. Trauma: Explorations in Memory. The Johns Hopkins University Press, 
1995. 

James Clifford, “On collecting art and culture”, in The Predicament of Culture Twentieth-
Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1988.  

Veena Das et al (eds.), Remaking a World: Violence, Social Suffering, and Recovery, Berkeley: 
University of California Press 2001.  

Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Trans. Lewis A. Coser. University of Chicago 
Press, 1992.  

Marianne Ηirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge: 
Harvard University Press, 1997.  

Kleinman, Arthur, Veena Das, and Margaret Lock, Social Suffering, Berkeley: University of 
California Press 1997.  

Laura Kunreuther, “Sounds of Democracy: Performance, Protest, and Political Subjectivity”, 
Cultural Anthropology 33, no 1, pp. 1-31, 2018. https://culanth.org/articles/932-
sounds-of-democracy-performance-protest-and 

Primo Levi, Το καθήκον της μνήμης. Αθήνα: Άγρα 1998.  

https://culanth.org/articles/932-sounds-of-democracy-performance-protest-and
https://culanth.org/articles/932-sounds-of-democracy-performance-protest-and
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Achille Mbembe, “Necropolitics,” Public Culture, 15(1) (2003): 11–40.  

Ρίκα Μπενβενίστε και Θεόδωρος Παραδέλλης (επιμ.), Διαδρομές και τόποι μνήμης: 
Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1999. 

Penelope Papailias, Genres of Recollection: Archival Poetics and Modern Greece. New York: 
Palgrave Macmillan, 2005. 

Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1982.  

Ann Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. 
Berkeley: University of California Press, 2002. 

Marita Sturken, Tourists of History: Memory, Kitsch, and Consumerism from Oklahoma City 
to Ground Zero. Durham: Duke University Press, 2007.  

Enzo, Traverso. Οι Ρίζες της Ναζιστικής Βίας: Μια Ευρωπαϊκή Γενεαλογία. Μετ. Νίκος 
Κούρκουλος. Αθήνα: Εικοστού Πρώτου, 2013.  

Harvey Young, Embodying Black Experience: Stillness, Critical Memory, and the Black Body. 
University of Michigan Press, 2010.  

 

 

520190 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκων: Δρ. Τρύφωνας Λεμοντζόγλου, Πανεπιστημιακός υπότροφος με το πρόγραμμα 
«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520190 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH157/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH157/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις 

απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν αυτόνομα και 

αποτελεσματικά ποικίλες ποσοτικές αναλύσεις. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι 

φοιτητές/τριες θα κατακτήσουν ένα σύνολο πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού 

ποσοτικών δεδομένων που εντάσσονται στο πεδίο ενδιαφέροντος των κοινωνικών 

επιστημών. Μέσα από την επίλυση εφαρμογών που θα λάβουν χώρα στο ψηφιακό 

περιβάλλον του οικονομετρικού πακέτου Eviews, οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε μια 

πρώτη επαφή με την ποσοτική ανάλυση κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών 

δεδομένων που σχετίζονται με τις έμφυλες ανισότητες, την εκπαίδευση και την 

απασχόληση. Μετά το τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να 

αναλύουν διαφόρων ειδών ποσοτικά δεδομένα (βλ. διαστρωματικά, χρονοσειρών και 

panel), να εξετάζουν την στατιστική σημαντικότητα των σχέσεων ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες μεταβλητές, να κατασκευάζουν τα δικά τους οικονομετρικά μοντέλα, να 

ελέγχουν την αξιοπιστία των μετρήσεών τους, αλλά και να ερμηνεύουν τα ευρήματα των 

ποσοτικών τους αναλύσεων.     

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  - Τελική Γραπτή Εξέταση (65% του τελικού βαθμού) 

• Να διενεργούν ποσοτικές αναλύσεις βασισμένες σε πραγματικά κοινωνικο-
οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα.   

• Να επιλέγουν τις καταλληλότερες μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών 
δεδομένων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν.    

• Να ελέγχουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών σχέσεων ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερες μεταβλητές του ενδιαφέροντός τους.   

• Να κατασκευάζουν βασικά οικονομετρικά υποδείγματα με τη βοήθεια του Excel και 
του Eviews.  

• Να διατυπώνουν τους απαραίτητους ελέγχους για την στατιστική αξιοπιστία των 
μετρήσεών τους.  

• Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα ποσοτικών αναλύσεων.       
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 Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια 

γραπτή τελική εξέταση (με ανοικτές σημειώσεις) πάνω 

σε θέματα που θα αφορούν την ύλη του μαθήματος. 

Οι ερωτήσεις θα έχουν τη μορφή Σ-Λ, πολλαπλής 

επιλογής και σύντομης ανάπτυξης. Όσοι/ες 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες θα έχουν τη 

δυνατότητα να εξεταστούν και προφορικά (εφόσον το 

επιθυμούν).  

- Εργασία (35% του τελικού βαθμού)      

Οι φοιτητές/τριες, σε ομάδες των 2 ατόμων (ή και 

ατομικά), θα κληθούν να αναλύσουν ποσοτικά 

δεδομένα της επιλογής τους με τη βοήθεια του Eviews. 

Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

διαγράμματα/γραφήματα, ανάλυση συσχετίσεων, 

κατασκευή ενός οικονομετρικού υποδείγματος, 

διαγνωστικούς ελέγχους και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερες οδηγίες θα δοθούν 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος.     

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: De Vauss, D. (2011), Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων: 50 Βασικά Θέματα, 
Αθήνα: Πεδίο Α.Ε. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Babbie, E. (2011), Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα: Κριτική.   

Diamond, I., & Jefferies, J. (2006), Αρχίζοντας τη Στατιστική. Μια Εισαγωγή για τους 
Κοινωνικούς Επιστήμονες, Αθήνα: Παπαζήση. 

Martin, O. (2008), Η Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων, Αθήνα: Τόπος.  

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2017), Εισαγωγή στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, Αθήνα: Κριτική.  

 

Ιωαννίδης, Δ., & Μιχαηλίδης, Π. (2021), Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικοοικονομικές 
Επιστήμες, Αθήνα: Τζιόλας.  

Κάτσης, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλώτης, Α. (2010), Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές 
Επιστήμες, Αθήνα: Τόπος.  

Κυριαζή, Ν. (2011), Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των 
Τεχνικών, Αθήνα: Πεδίο.  

Λαμπριανού, Ι., & Καϊλή, Χ. (2001), Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες με τα 
Λογισμικά R & SPSS, Λευκωσία: Πάργα.  

Ρόντος, Κ. (2011), Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων και Δημογραφικές-Κοινωνικές 
Εφαρμογές, Αθήνα: Μπένου.  

Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Κ., & Χατζηπαντελής, Θ. (1999), Ανάλυση 
Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, Θεσσαλονίκη: Ζήτη.  

Χαλικιάς, Μ., Λάλου, Π., & Μανωλέσου, Α. (2015), Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή 
στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IB SPSS STATISTICS, Αθήνα: Κάλλιπος. 
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- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History  

International Journal of Social Research Methodology  

Journal of Demographic Economics  

Journal of Family History  

Journal of Marriage and Family  

Journal of Quantitative Methods  

The Journal of Economic History  

 

 

520191 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκων: Δρ. Τρύφωνας Λεμοντζόγλου, Πανεπιστημιακός υπότροφος με το πρόγραμμα 
«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520191 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH220/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στις ποσοτικές και τις ποιοτικές 

προσεγγίσεις της ερευνητικής διαδικασίας.  

• Να συνδυάζουν μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία έρευνας με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (βλ. μικτές προσεγγίσεις). 

• Να διαχωρίζουν κα να κατατάσσουν σε επιμέρους κατηγορίες τις διαφορετικές 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH220/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προβληματίσει τους φοιτητές/τριες γύρω 

από ζητήματα που αφορούν την πολυπλοκότητα της κοινωνικής έρευνας και την 

αναγκαιότητα υιοθέτησης εναλλακτικών στρατηγικών (βλ. μικτές προσεγγίσεις). Στο 

πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν διάφορες 

επιστημονικές δημοσιεύσεις που ακολουθούν το δρόμο των διαθεματικών-

διεπιστημονικών προσεγγίσεων στην κοινωνική έρευνα, συνδυάζοντας, μεταξύ άλλων, τα 

ποσοτικά και τα ποιοτικά εργαλεία ανάλυσης. Μετά το τέλος του εξαμήνου, οι 

φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση όχι μόνο να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις έρευνας, αλλά και να συνδυάζουν μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης 

με διαφορετικές αφετηρίες έτσι ώστε να παράγουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και 

μετρήσεις.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

60 

Ατομική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

- Τελική Γραπτή Εξέταση (65% του τελικού βαθμού) 

Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια 

γραπτή τελική εξέταση (με ανοικτές σημειώσεις) πάνω 

σε θέματα που θα αφορούν την ύλη του μαθήματος. 

Οι ερωτήσεις θα έχουν τη μορφή Σ-Λ, πολλαπλής 

επιλογής και σύντομης ανάπτυξης. Όσοι/ες 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες θα έχουν τη 

δυνατότητα να εξεταστούν και προφορικά (εφόσον το 

επιθυμούν).  

- Εργασία (35% του τελικού βαθμού)      

Οι φοιτητές/τριες, σε ομάδες των 2 ατόμων (ή και 

ατομικά), θα κληθούν να εργαστούν πάνω σε ένα θέμα 

μεθοδολογίες έρευνας που εμπεριέχονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.  

• Να εξετάζουν ερευνητικά προβλήματα ολόπλευρα, λαμβάνοντας υπόψη τους 

άξονες των σύγχρονων διεπιστημονικών, διαθεματικών και διαπολιτισμικών 

προσεγγίσεων.   
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της επιλογής τους (από μια σειρά ενοτήτων που θα 

τους διαμοιραστούν), με τον εξής τρόπο: Θα πρέπει  1. 

να ορίσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα 2. να 

καταστρώσουν εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης και 

ανάλυσης (βλ. μικτές προσεγγίσεις) 3. να εξετάσουν τα 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των μεθόδων που 

χρησιμοποίησαν.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Σαραφίδου, Γ. (2011), Συνάρθρωση Ποσοτικών και Ποιοτικών Προσεγγίσεων. 
Η Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα: Gutenberg. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Creswell, W. (2016), Η Έρευνα στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγιση της 
Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας, Αθήνα: ΙΩΝ.  
 

Cresewll, W. (2019), Σχεδιασμός Έρευνας: Προσεγγίσεις Ποιοτικών, Ποσοτικών και Μικτών 
Μεθόδων, Αθήνα: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ. 
 

Robson, C. (2010), Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου: Ένα Μέσον για Κοινωνικούς 
Επιστήμονες και Επαγγελματίες Ερευνητές, Αθήνα: Gutenberg.     
 

Συλλογικό (επιμ: Μπαλούρδος, Δ., & Φελλάς, Κ.) (2015), Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες 
Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι, Αθήνα: Παπαζήση.  
 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History  

International Journal of Social Research Methodology  

Journal of Demographic Economics  

Journal of Family History  

Journal of Marriage and Family  

Journal of Quantitative Methods  

The Journal of Economic History  

 

 

520192 «ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ                                                                            

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

 

520194 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επικ. Καθηγητής Π. Πετρίδης 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  520194 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH205/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Το μάθημα εστιάζει στην ανθρωπολογική και εθνογραφική προσέγγιση των ψηφιακών 
πολιτισμών και των δυνητικών κόσμων που συγκροτούνται με σημείο αναφοράς τις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες. Μέσω της παρουσίασης θεωρητικών σχημάτων, μεθοδολογικών 
προτάσεων και εθνογραφικών παραδειγμάτων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εννοιών, 
πρακτικών και λόγων που αναδύονται στο πλαίσιο της ψηφιακής συνθήκης. 

Συγκεκριμένα, ανιχνεύει τις δυνατότητες «συνομιλίας» της ανθρωπολογίας με τον χώρο 
των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών και εξετάζει τις έννοιες και πρακτικές της 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με την ανθρωπολογική και εθνογραφική προσέγγιση των 
ψηφιακών πολιτισμών. 

• έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο έτσι ώστε, 
αφενός, να έχουν μια σφαιρική αλλά και σε βάθος κατανόηση των εννοιών της 
τεχνοκοινωνικότητας και του ψηφιακού πολιτισμού, αφετέρου, να μπορούν να 
επιτελέσουν αντίστοιχες βιβλιογραφικές ή/και εθνογραφικές μελέτες. 

• έχουν ανασημασιοδοτήσει βασικές ανθρωπολογικές έννοιες και εθνογραφικές 
πρακτικές στο πλαίσιο της σύγχρονης ψηφιακής συνθήκης. 

• Τέλος, δεδομένου ότι η παράδοση των μαθημάτων θα γίνεται με πολυμεσικό τρόπο 
(γραπτά κείμενα, παρακολούθηση βίντεο, εμπλοκή με διαδραστικές πλατφόρμες, 
πρακτικές ασκήσεις), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν έρθει σε επαφή με 
βασικές τεχνικές, αναπτύσσοντας περαιτέρω δεξιότητες, απαραίτητες τόσο για την 
εκπόνηση εργασιών όσο και για τη σύγχρονη εθνογραφική μέθοδο εν γένει. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH205/
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ψηφιακής σωματοποίησης, της επιτέλεσης του εαυτού μέσα από τη λογική της βάσης 
δεδομένων και των αλγορίθμων, τις διαδικασίες συγκρότησης των δυνητικών κοινοτήτων 
και των κοινωνικών δικτύων, τους μετασχηματισμούς της αντίληψης και της εμπειρίας 
αναφορικά με τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, τις ψηφιακές οικονομίες (ψηφιακή 
πειρατεία, κοινότητες ελεύθερου λογισμικού, γνωσιακές οικονομίες, δημιουργικές 
βιομηχανίες, ψηφιακή εργασία υποκουλτούρων και φαν), την πολιτική των δικτύων και την 
πολιτική της γνώσης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, 
κρυπτογράφηση, Anonymous, Wiki Leaks, σκοτεινά δίκτυα), τους οπτικούς πολιτισμούς του 
διαδικτύου (memes, gifs), τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων, τη συνδιαλλαγή του 
ανθρώπινου και του τεχνολογικού. 

Τέλος, παρουσιάζει τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 
ψηφιακής ανθρωπολογίας και εθνογραφίας πλαισιωμένες, συχνά, από αντίστοιχες 
προσεγγίσεις από τα πεδία της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνικής κριτικής 
και των σπουδών επικοινωνίας και νέων μέσων. 

  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διλέξεις – εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 

υλικού παρδόσεων 

60 

Ατομική ή ομαδική 

εργασία και έρευνα 

25 

Τελική εξέταση 1 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Γλώσσα αξιολόγησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

To μάθημα αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου με 
γραπτή εξέταση. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος 
αξιολόγησης γνωστοποιούνται κατά το πρώτο μάθημα 
του ακαδημαϊκού εξαμήνου, όταν διανέμεται 
στους/στις φοιτητές/τριες ο επικαιροποιημένος 
οδηγός του μαθήματος, ο οποίος περιλαμβάνει την 
ύλη του μαθήματος κατανεμημένη σε επιμέρους 
ενότητες, τους μαθησιακούς στόχους, το διανεμόμενο 
σύγγραμμα και την επιπρόσθετη ανά ενότητα 
βιβλιογραφία.  

Επίσης η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης 
αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
ενώ λεπτομέρειες προσδιορίζονται και στο e-class. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν 
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εργασίες οι οποίες δεν είναι απαλλακτικές αλλά 
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: 

• Παπαηλία, Π., Πετρίδης, Π. 2015. Ψηφιακή εθνογραφία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Αποθετήριο Κάλιππος.  

• Αυδίκος Ε. 2016. Πολιτισμοί του Διαδικτύου (συλλογικό). Αθήνα. Πεδίο. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου 

• Boellstorff, T. (2008). Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the 

Virtually Human. Princeton. Princeton University Press. 

• Boellstorff, T., Nardi, B., Pearce, C. & Taylor, T.L. (2012). Ethnography and Virtual 

Worlds: A Handbook of Method. Princeton: Princeton University Press. 

• Boyd, D. and Crawford K. (2012). “Critical Questions for Big Data: Provocations for a 

Cultural, Technological, and Scholarly Phenomenon.”Information, Communication, & Society 

15:5, p. 662-679. 

• Clifford J. 1997. «Spatial Practices: Fieldwork, Travel, and the Disciplining of 

Anthropology». Στο  Gupta A. & Ferguson J. Anthropological Locations: Boundaries and 

Grounds of a Field Sciense, (σελ. 185-222). Berkeley, Los Angeles, London: University of 

California Press. 

• Coleman G. (2014). Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of 

Anonymous. London and N. York. Verso. 

• Dana Boyd. (2014). It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale 

University Press. New York & London. 

• Dreyfous L.H. 2003. Το Διαδίκτυο. Αθήνα: Κριτική. 

• Escobar A. 2000. «Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture». 

Στο Bell D. & Kennedy M.B. The Cybercultures Reader, (σελ. 56-76). London and New York: 

Routledge. 

• Fischer M.J.M. 1999 «Worlding Cyberspace: Toward a Critical Ethnography in Time, 

Space, and Theory». Στο Marcus E.G. Critical Anthropology Now: Unexpected Contexts, 

Shifting Constituencies, Changing Agendas, (σελ. 245-304). School of American Research 

Press. 

• Fischer M.J.M. 1999. «Emergent Forms of Life: Anthropologies of Late or 

Postmodernities». Στο Annual Review of Anthropology 28: 455-78. 

• Ginsburg F.D., Abu-Lughod L. & Larkin B. 2002. Media Worlds: Anthropology on New 

Terrain. Berkeley. University of California Press. 

• Golub A. (2010). Being in the World (of Warcraft): Raiding, Realism, and Knowledge 

Production in a Massively Multiplayer Online Game. Στο Anthropological Quarterly, Vol. 83, 

No. 1, pp. 17–46. 

• Graham G. 2001. Internet: Μία κοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Περίπλους. 

• Hakken D. 2001. « “Our” Anthropology of Technoscience?». Στο American 

Anthropologist 103 (2): 535-539. 
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• Heather A.H. & Miller D. 2012. Digital Anthropology. London & N. York. Bloomsbury 

Academic. 

• Hine C. 2000. Virtual Ethnography. Sage Publications. 

• Karanovic J. (2012). “Free Software and the Politics of Sharing.” In Digital 

Anthropology, Heather Horst and Daniel Miller, eds. London: Berg Publishers. Pp. 185-202. 

• Levy P. (1999). Δυνητική πραγματικότητα: Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του 

κυβερνοχώρου. Αθήνα: Κριτική. 

• Malaby, Thomas M. 2009. «Anthropology and Play: The Contours of Playful 

Experience», New Literary History 40: 205-218. 

• Malaby, Thomas M. 2012. «Digital Gaming, Game Design and Its Precursors». Στο 

Horst, H. A. & Miller, D. (Επ.), Digital Anthropology. London & New York. Berg. 288-305. 

• Manovich L. 2002. The Language of New Media. MIT Press. 

• Marcus G. & Fischer M.J. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental 

Moment In The Human Sciences. University of Chicago Press.  

• Marcus G. E. 1995. «Ethnography In/Of the World System: The Emergence of Multi-

Sited Ethnography». Στο Annual Review of Anthropology 24: 95-117. 

• Miller D. (2011). Tales from Facebook. Cambridge. Polity Press. 

• Miller D. (2012). Open access, scholarship, and digital anthropology. Στο HAU: 

Journal of Ethnographic Theory 2 (1): 385–411. 

• Nardi, B. A. (2010). My Life as a Night Elf Priest: Αn Anthropological Account of 

World of Warcraft. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

• Papacharissi Z. (2011). A networked self: Identity, Community and Culture on Social 

Networks Sites. N. York & London. Routledge. 

• Papailias P. (2013). The Screen of the Migrant Body: Technologies of Abjection and 

the ‘So-Called’ Rape of Amarinthos. Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 140-141 B´– Γ´, 2013, 

261-273. 

• Papailias P. (2016). Witnessing in the age of the database: Viral memorials, affective 

publics, and the assemblage of mourning. Στο Μemory Studies, 2016 (1-18). Sage 

Publications. 

• Σκαρπέλος Γ. 1999. Terra Virtualis: Η Κατασκευή του Κυβερνοχώρου. Αθήνα: 

Νεφέλη. 

 

 

 

 

520205 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ           ΕΠ                                                                                                                            

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH237/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά θέματα κατασκευής του ειδησεογραφικού συμβάντος και 
θεωρητικές προσεγγίσεις των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

• Γνωρίζουν τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στα ΜΜΕ καθώς και θέματα 
ιδεολογίας, αναπαράστασης, Λόγου, διαμεσολάβησης και δημόσιας σφαίρας.  

• Κατανοούν τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μπορούν να 
προσεγγίσουν κριτικά θέματα κατασκευής ταυτοτήτων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

• Έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη μελέτη των νέων μέσων και κατανοήσει 
κριτικά τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές τους διαστάσεις.  

• Είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αναλύσουν τη παρουσίαση ειδησεογραφικών 
συμβάντων και πολιτικών λόγων τόσο στα ΜΜΕ, όσο και στα νέα μέσα.   

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το συγκεκριμένο μάθημα επιχειρεί μία κριτική προσέγγιση των πολιτισμικών σπουδών, της 
επικοινωνίας, της ιδεολογίας, αλλά και της αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινού και μέσου. 
Εμβαθύνει σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με την Ανθρωπολογία των 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH237/
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ΜΜΕ, αλλά και των νέων μέσων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρουσιάζοντας εκτενή 
παραδείγματα σύγχρονων μελετών αποσκοπεί να αναδείξει τη σχέση εθνογραφίας, Λόγου κ 
σπουδών ΜΜΕ και να εξηγήσει θέματα εξουσίας, ηγεμονίας, καθώς και διαμόρφωσης 
ταυτότητας. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο εξετάζει θέματα πολιτισμικών σπουδών και της επίδρασής τους στον 
κλάδο της ανθρωπολογίας των ΜΜΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζει τη σχέση Λόγου και ΜΜΕ 
και τονίζει την ανάγκη για τη δημιουργία μιας ανθρωπολογικής προσέγγισης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης εξετάζοντας θέματα ψηφιακής εθνογραφίας, Λόγου και ταυτότητας 
στη ψηφιακή εποχή.   
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις    

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων    

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να 
επιλέξουν και να αναπτύξουν ένα θέμα με τη μορφή δοκιμίου 
στο οποίο θα αποδεικνύουν τη γνώση τους σχετικά με 
θεωρητικά ζητήματα προσέγγισης των ΜΜΕ και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος 
και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν και να 
παρουσιάσουν εργασίες πάνω σε θέματα ειδησεογραφίας και 
ψηφιακής εθνογραφίας. Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά 
συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα: 
Χουλιαράκη, Λ.(2012) Το Θέαμα της Οδύνης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.    

Χουλιαράκη, Λ. (2018) Ο ειρωνικός θεατής: Η αλληλεγγύη χτες και σήμερα. Αθήνα: Νήσος. 

Άλλα Βοηθήματα: 
Κείμενα και PowerPoint αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου 
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• Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Kοντοχρήστου, Μ. (2007) Ταυτότητα και ΜΜΕ στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης.  

Παπαθανασόπουλος, Σ. (2011) Τα Μέσα Επικοινωνίας στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Παπαθανασόπουλος, Σ., Ξενοφώντος,Μ., Καραδημητρίου, Α., Νταγκα, Ι. και Αθανασιαδης, 
Η. (2013) ‘Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι Έλληνες: Η περίπτωση του facebook’. Στο 
Ζητήματα Επικοινωνίας 16-17, σελ. 20-45.  

Boyd-Barrett & Newbold, C. (eds) (1995) Approaches to Media: A Reader. London: Arnold.  

Born, G. (2005) Uncertain Vision. London: Random House.  

Boukala, Salomi (2018) European Identity and the Representation of Islam in the Mainstream 
Press: Argumentation and Media Discourse. London: Palgrave Macmillan.  

Boukala, S. & Dimitrakopoulou, D. (2018) ‘Absurdity and ‘blame game’ within the 
Schengen area: Analysing Greek political and media discourses on the refugee crisis’. In 
Journal of Immigrant and Refugee Studies. 16:1-2, pp.179-197.  

Ginsburg, Faye D., Lila Abu-Lughod and Brian Larkin (eds.) (2002) Media Worlds: 
Anthropology on New Terrain. Berkeley: University of California Press.  

Hannerz, Ulf (2004) Foreign News: Exploring the World of Foreign Correspondents. Chicago: 
The University of Chicago Press. 

Hall, S. (ed.). (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 
London: Sage. 

Madianou, M. (2015) ‘Polymedia and Ethnography: Understanding the social media’. In Social 
Media and Society 1(1).   

Madianou, M. (2014) ‘Polymedia communication and mediatized migration: an ethnographic 
approach’. In Lundby, K. (ed). Mediatization of Communication. Berlin: De Grruyter.  

Madianou, M. (2005) Mediating the Nation: News, audiences and the politics of identity. 
London: UCL Press.  

Miller, D. (2012) Digital Anthropology. London: Berg.  

Miller, D. (2011). Tales from Facebook. Cambridge: Polity Press. 

Page, R. (2012). Stories and Social Media: Identities & Interaction. London: Routledge. 

Papacharissi, Z. (2011) A Networked Self: Identity, community and culture on social network 
sites. London: Routledge.  

Pertierra, A. (2018) Media Anthropology for the Digital Age. Cambridge: Polity Press. 

Rothenbuhler, E. & Coman, M. (eds.) (2005) Media Anthropology. London: Sage.  

Schudson, M. (2003) The Sociology of News. London: WW Norton & Company.  

Siapera, E. (2011) Understanding New Media. London: Sage.  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

Social Media & Society   

Media, Culture & Society  

 

 

 

520211 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ    ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Δρ. Αικ. Μελισσινού, ΕΔΙΠ Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓIA ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH244/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• Έχουν κατανοήσει κριτικά τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της τροφής στην 
ανθρωπολογία και την ιστορία. 

• Έχουν εξοικειωθεί  με μια βιβλιογραφία της ανθρωπολογίας της τροφής και του 
ποτού, που αναδεικνύει την τροφή ως διεπιστημονικό αντικείμενο και ως 
δυνατότητα μελέτης πολιτισμικών φαινομένων.  

• Έχουν αποκτήσει τα εννοιολογικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να προσεγγίζουν 
τις καθημερινές και τις τελετουργικές περιστάσεις κατανάλωσης φαγητού και  
ποτού με κριτική αναλυτική ματιά, όπως και τις σύγχρονες συζητήσεις και 
κινητοποιήσεις με επίδικο την τροφή. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το φαγητό ενώ είναι φυσική ανάγκη, αποτελεί μέρος μιας πολιτισμικής διαδικασίας. Οι 
διατροφικές και μαγειρικές πρακτικές ανταποκρίνονται σε ένα σύνολο κωδίκων, κανόνων 
και προτύπων που νομιμοποιούνται από την παράδοση, εποπτεύονται από το νόμο, έχουν 
εγκριθεί από τη θρησκεία. Η πρακτική της μαγειρικής κινητοποιεί συγχρόνως υλικές, 
λειτουργικές, τεχνικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις, η οποία, όπως και 
γενικότερα οι πρακτικές των τροφίμων, επηρεάζονται έντονα από την παγκοσμιοποίηση, 
γνωρίζοντας έτσι ταχείες και πολύπλοκες εξελίξεις. 

Στο μάθημα εξετάζονται τόσο ιστορικές όσο και κοινωνικές διαστάσεις της διατροφής, και 
δίνεται έμφαση σε κλασικά θέματα της ανθρωπολογίας της τροφής όπως ο συμποσιασμός, 
ο τελετουργικός κανιβαλισμός, αλλά και οι αναπαραστάσεις του ζώντος εντός της ίδιας της 
διαδικασίας της μετατροπής των τροφίμων, οι οπτικές και ψηφιακές αναπαραστάσεις της 
προετοιμασίας του φαγητού  και της πράξης του τρώγειν. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πολιτισμική, έμφυλη κατασκευή του σώματος και στις  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH244/
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προσεγγίσεις της φεμινιστικής κριτικής για την ανορεξία και τη βουλιμία. 

Τέλος εξετάζονται πτυχές των σύγχρονων παγκόσμιου χαρακτήρα κινημάτων slow-food, no 
waste και vegan. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις – 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

41 

Ατομική ή ομαδική 
εργασία και έρευνα 

43 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν 
τρία θέματα με τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, 
από πέντε συνολικά θέματα. Η ύλη γνωστοποιείται 
εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενθαρρύνονται να 
πραγματοποιήσουν μικρές επιτόπιες έρευνες και να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν εργασίες πάνω σε 
προτεινόμενη βιβλιογραφία. Η εργασία δεν είναι 
απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον τελικό 
βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

1) Elias, Norbert, Η διαδικασία του πολιτισμού,  Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1996 [1939].  

2) Ματθαίου, Άννα (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής: Προσεγγίσεις της Σύγχρονης 
Ιστοριογραφίας,  Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε 1998. 

3) Camporesi, P., Ηδονικές γεύσεις, Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Bell D. & Valentine G., 1997, “Global” in Consuming Geographies: We are where we eat, 
Λονδίνο, Routledge. 

- Bordo S., 1997, “Anorexia nervosa: Psychopathology as the crystallization of culture” στο C. 
Counihan και Van Esterik (επιμ.) Food and Culture: A reader, Λονδίνο, Routledge. 

- Braudel F. (Μτφ. Ασδραχά Αικ.), 1995 [1979], "Πρόλογος" σσ. 15-18 & Κεφ. Τρίτο «Το 
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περιττό και το κοινό: τροφές και ποτά», σσ. 189-281 στο Υλικός Πολιτισμός, Οικονομία & 
Καπιταλισμός. Τ. Α': Οι δομές της καθημερινής ζωής: το δυνατό και το αδύνατο. Αθήνα, Εκδ. 
Μ.Ι.Α.Τ.  

- Cowan J., 1990, Κεφ 3 «Το φαϊ το ποτό και η κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας», στο Η 
Πολιτική του Σώματος: χορός και κοινωνικότητα στη Β. Ελλάδα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 

- Γιακουμάκη Β., «Περί (δια)τροφής και εθνικής ταυτότητας…» στο Παπαταξιάρχης Ε. 
(επιμ.), Περιπέτειες της Ετερότητας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 

- Γκέφου-Μαδιανού Δ., 1998, “Η χώρα του πνεύματος και η χώρα του οινοπνεύματος. 
Παράδοση και πολιτισμική ταυτότητα στην Αττική”, Σύγχρονα Θέματα 66, σσ. 104-111. 

- Δημητρίου-Κοτσώνη Σ., 2001, “Το τραπέζι του φαγητού: συμβολικός διάλογος, πρακτική 
και επιτέλεση.” Στο Σ. Δημητρίου Ανθρωπολογία των φύλων, σσ. 95-137, Αθήνα, Σαββάλας. 

- Douglas M., 2006, Καθαρότητα και κίνδυνος, Αθήνα, Πολύτροπον. 

- Ελίας Ν. (Μτφ. Λουπασάκης Θ.), 2008, Η διαδικασία του πολιτισμού, β΄μέρος, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια. σελ.137-158 και 159-200 

- Harris M. (Μτφ. Κωνσταντόπουλος Ν.), 1989 [1987], «Κατάλληλο ως τροφή: νοερά ή 
πραγματικά», «Το σιχαμερό γουρούνι» και «Το αίνιγμα της Ιερής Αγελάδας», στο Η Ιερή 
αγελάδα και ο βδελυρός χοίρος. Αινίγματα της διατροφής και του πολιτισμού, Αθήνα, 
Τροχαλία.  

- Hirschon R., 2008, "Πέρα από την ύλη: Ο συμβολικός κόσμος στον ελληνικό οικιστικό 
χώρο", στο Ανθρωπολογία και Συμβολισμός στην Ελλάδα, Αθήνα Ελληνική Εταιρεία 
Εθνολογίας. 

- Koder J., 2000, O κηπουρός και η καθημερινή κουζίνα στο Βυζάντιο, Αθήνα, Εκδόσεις 
Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν. 

- Λέβι-Στρως Κ., 1991 [1966], «Το Ωμό και το Ψημένο» και «Από το μέλι στις Στάχτες» στο 
Ανθρωπολογία και Μύθος ΙΙ, Αθήνα, Καρδαμίτσα. 

- Lévi-Strauss C., 1997 [1968], "The culinary triangle", in Counihan & Van Esterik (eds.) Food 
& Culture, N.Y. & London, Routledge σελ. 28-35 

- Ματθαίου Ά. (επιμ.), 1998, Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης 
ιστοριογραφίας, Μνήμων, Αθήνα. 

- Martens & Warde 1997, «Urban Pleasure? On the meaning of Eating Out in a northern 
city» in Caplan P. (ed.) Food, Health and Identity, Λονδίνο, Routledge  

- Melissinou K., «Manger à Pâques en Grèce égéenne », Cahiers balkaniques, Hors-série, 
2016, pp. 469-480, απόδοση στα ελληνικά.  

- Melissinou K., «Sens et sensibilités de l’intériorité : essai d’écrire les sens », Traverse –
Revue d’histoire/Zeitschrift für Geschichte, 22, 2, 2015, pp. 119- 130, απόδοση στα ελληνικά.  

- Melissinou K. «Abattage du porc et mascarade: la gestion d’une dichotomie», 
Anthropozoologica, 2004, 39 (1). Paris, Publications Scientifiques du Museum national 
d’Histoire naturelle, pp. 351-363, απόδοση στα ελληνικά.  

- Montanari M. (Μτφ. Παπασταύρου Ά.), 1997, Πείνα και αφθονία στην Ευρώπη, Aθήνα, 
Ελληνικά Γράμματα.  

- Μπακαλάκη Α., 2000, «Γευστικά Ταξίδια. Συναντήσεις και διακρίσεις», στο Ρ. 
Καυτατζόγλου και Μ. Πετρονώτη (επιμ.) Όρια και Περιθώρια. Εντάξεις και Αποκλεισμοί, 
ΕΚΚΕ, Αθήνα. 

- Νέστορος Α., 1975, «Τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα φαγητά και ο συμβολισμός τους», 
Λαογραφικά Μελετήματα, Αθήνα, Ολκός. 

- Νιούμαν Λ. (επιμ.), 2006, "Εισαγωγή", στο Η Πείνα στην Ιστορία. Έλλειψη τροφίμων, πενία 
και στέρηση, Αθήνα, Πολύτροπον. 

- Πετρίδου Ε., 2006, «Τυρί και Έθνος» στο Παπαταξιάρχης Ε. (επιμ.), Περιπέτειες της 
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Ετερότητας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 

- Plakias A., 2019, Thinking through food, Ontario, Broadview press. 

- Potts A. (επιμ.), 2016, Meat culture, Leiden/Boston, Brill. 

- Σκουτέρη Διδασκάλου 1999, «Από τον Σοφρά στο Τραπέζι» στο Ο Ελλην. Κόσμος ανάμεσα 
σε Ανατολή και Δύση 1453-1981, Αθήνα, Ελλην. Γράμματα. 

- Spang R. L., 2000. Η εφεύρεση του Εστιατορίου. Το Παρίσι και ο γαστρονομικός 
πολιτισμός, Αθήνα, Ποταμός. 

- Τζαβάρα Ε., 1986, "Η μαγειρική στον ελληνικό αγροτικό χώρο: Στοιχεία ανάλυσης του 
συστήματος", στο Η Δυναμική των Σημείων (Επιμ.Α.-Φ. Λαγόπουλος, Π. Μαρτινίδης, Κ. 
Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, Κ.-Β. Σπυριδωνίδης), Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής. 

- Τσιμουρής Γ., Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του Αλκοόλ: Ιχνηλατώντας τα όρια ανάμεσα 
στο ‘δημιουργικό πίνειν’ και τον αλκοολισμό. 

- Vialles N., (μτφ. Underwood J.A.), 1994, Animal to Edible. Cambridge, Cambridge University 
Press. 

- Vialles N., 1988, "La viande ou la bête", Terrain no 10, σελ. 86-96, αποσπασματική 
απόδοση στα ελληνικά. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Anthropology of food 

 

 

520212 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520212 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH346/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα: 

• έχουν εξοικειωθεί με την ανθρωπολογική βιβλιογραφία γύρω από το συγκεκριμένο 
αντικείμενο και με την προσφορά της ανθρωπολογικής σκοπιάς στη μελέτη 
ιστορικών φαινομένων και χρονικοτήτων 

• έχουν εξοικειωθεί με μεθόδους αρχειακής έρευνας και προφορικής ιστορίας.  

• έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη και την επιστημονική επεξεργασία κειμένων, 
χρήση βιβλιογραφίας και πηγών, ανάγνωση και απόδοση επιστημονικών κειμένων 
κλπ). 

• έχουν εξασκήσει τις δυνατότητες κριτικής προφορικής παρουσίασης κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος των άρθρων του φακέλου τα οποία περιλαμβάνονται στην 
ύλη του μαθήματος ή γραπτής εργασίας. Εξάσκηση στη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
και στην ιστορική έρευνα.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα ασχολείται με τη σχέση της ανθρωπολογίας με την ιστοριογραφία και την 
ενασχόληση των δυο κλάδων με τη μελέτη των μετασχηματισμών και των χρονικοτήτων. Οι 
ενότητες ξεκινούν με μία σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της ιστοριογραφίας και της 
συνάφειάς της με την ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης. Οι συζητήσεις θα 
συμπεριλάβουν το πέρασμα από τα μεγάλα και αντικειμενικά αφηγήματα στη διερεύνηση 
των υποκειμενικοτήτων, θεωρητικές συζητήσεις ως προς τη δομή και τη δράση, κριτικές σε 
ευρωκεντρικές προσεγγίσεις και συζητήσεις για τη μελέτη ιστορικών διαδικασιών στο 
πλαίσιο των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης. Μέσα από τη μελέτη κειμένων για 
ζητήματα που απασχολούν τις ανθρωπολογικές και τις ιστορικές σπουδές, όπως ζητήματα 
φύλου, συγγένειας, τελετουργίας, νομικού πλαισίου, πολιτικών αμφισβητήσεων και 
καθημερινή ζωής, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε προσεγγίσεις που αντλούν και από τους 
δύο κλάδους, όπως μελέτες ιστορικής ανθρωπολογίας, προφορικής ιστορίας, ιστορίας της 
καθημερινής ζωής και φεμινιστικής ιστορίας. Μέρος του μαθήματος θα αφιερωθεί στις 
μεθόδους της αρχειακής έρευνας και στη διεξαγωγή συνεντεύξεων.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμή ου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσε ων 

60 

Ομαδική εργασία 24 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά.  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και να 
αναπτύξουν δύο θέματα με τη μορφή ενός σύντομου 
δοκιμίου, από επτά συνολικά θέματα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
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τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
επιστημονικά κείμενα στο πλαίσιο του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

1) Γκέοργκ Ίγκερς, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Από την επιστημονική 
αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, Αθήνα: Νεφέλη 1999. 

2) Άμπραμς, Λυν, Θεωρία προφορικής ιστορίας, Αθήνα: Πλέθρον  2016. 

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα αναρτημένα στο open e-class του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

 

520213 ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ    ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Δ. Κόφτη  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520220  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH222 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα: 

• Έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της σχέσης μεταξύ 
ανθρωπολογίας και κινηματογράφου.  

• Μπορούν να διακρίνουν και να προσεγγίζουν κριτικά διαφορετικά αφηγηματικά 
είδη εθνογραφικού φιλμ.   

• Είναι σε θέση να προσεγγίζουν κριτικά την οπτική καταγραφή στη διεξαγωγή 
ανθρωπολογικής έρευνας.   

https://openeclass.panteion.gr/courses/XXXXXX


231 

• Έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να δοκιμάσουν 
ερευνητικές πρακτικές που να περιλαμβάνουν οπτικά μέσα.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα διερευνά τις συναντήσεις της ανθρωπολογίας με τον κινηματογράφο και τις 
αλληλοπλοκές των διαφορετικών ειδών γραφής και παρατήρησης στη διεξαγωγή της 
ανθρωπολογικής έρευνας. θα θέσουμε ερωτήματα για τις σχέσεις της εθνογραφικής 
έρευνας με την οπτική αναπαράσταση και την κινούμενη εικόνα. Μέσα από την 
παρακολούθηση διαφορετικών ειδών φιλμ και τη μελέτη εθνογραφιών, θα συζητήσουμε 
για τις έννοιες της παρατήρησης, της σκοπιάς, της αναπαράστασης, του κειμένου και της 
κειμενικότητας. Οι ενότητες περιλαμβάνουν πτυχές της παράλληλης ιστορίας της 
ανθρωπολογίας και του κινηματογράφου, «εξωτικές» αναπαραστάσεις, κινηματογραφικούς 
πειραματισμούς, αναστοχαστικές προσεγγίσεις στον εθνογραφικό κινηματογράφο, τις 
σχέσεις και τα όρια μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας και διαφορετικά αφηγηματικά 
είδη. Το μάθημα περιλαμβάνει σύντομες ασκήσεις παρατήρησης και οπτικοποίησης, οι 
οποίες στοχεύουν στην εξοικείωση με βασικές πρακτικές και μεθοδολογικούς 
προβληματισμούς του εθνογραφικού φιλμ.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να 
αναπτύξουν δύο θέματα. Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην 
ιστοσελίδα του τμήματος και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο 
e-class.  

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν 
σύντομες ατομικές ή ομαδικές προαιρετικές γραπτές εργασίες και 
προφορικές παρουσιάσεις, οι οποίες βασίζονται στην κριτική 
ανάγνωση της βιβλιογραφίας του μαθήματος και στην κριτική 
παρακολούθηση φιλμ. Οι εργασίες και οι παρουσιάσεις 
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Συγγράμματα (εναλλακτικά):  

Νικολακάκης, Γιώργος (επιμ). 2009.  Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ. Αθήνα: 
Αιγόκερως. 

Στάθη Ειρήνη και Σκοπετέας Γιάννης (επιμ.). 2009. Ντοκιμαντέρ, μια άλλη πραγματικότητα. 
Αθήνα: Αιγώκερος.  

Piault Marc Henri. 2009. Ανθρωπολογία και κινηματογράφος. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Άλλα Βοηθήματα: Κείμενα και λίστες με φιλμ, αναρτημένα στο open e-class του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Στεφανή Εύα. 2016. Ντοκιμαντέρ: το παιχνίδι της παρατήρησης. Αθήνα: Πατάκης 
 
Guerrin Marie Anne. 2007. Η αφήγηση στον κινηματογράφο. Αθήνα: Πατάκης 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Visual Anthropology Review 

Visual Anthropology 

Visual Ethnography  
 

 

 

520214 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ       ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙ  ΕΓΚΛΗΜΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH224/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH224/
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Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα: 

• έχουν κατανοήσει την εγκληματολογική προβληματική σχετικά με τις κοινωνικές 
διαδικασίες που συντελούν στην εμπλοκή των νέων με την παρανομία αλλά και την 
ποικιλότροπη θυματοποίησή τους, την αντίδραση του ποινικοκατασταλτικού 
συστήματος απέναντι στα αιτήματα κοινωνικής χειραφέτησης αλλά και απέναντι 
στην εγκληματικότητα των νέων.  

• γνωρίζουν πώς εξελίσσονται τα συστήματα ποινικού ελέγχου των ανηλίκων 
παραβατών στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες και στην Ελλάδα σε σχέση με τις 
γενικότερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.  

• έχουν εξοικειωθεί με το θεσμικό πλαίσιο  της ποινικής αντιμετώπισης και πολιτισμό 
της δικαστικής θεώρησης των ανηλίκων παραβατών από το Ελληνικό Σύστημα 
Ποινικής Δικαιοσύνης.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα διαρθρώνεται σε επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη εξετάζεται αρχικά η 
ανηλικότητα ως ιδιαίτερη πραγματική και νομική κατάσταση και συγκεκριμένα, 
διερευνάται η ιστορική εξέλιξη της νομικής θέσης των ανηλίκων από την περίοδο της 
βιομηχανικής επανάστασης έως και την θέσπιση ιδιαίτερων μηχανισμών ελέγχου πρόνοιας 
και δικαιοσύνης ανηλίκων στις αρχές του 20ου αιώνα.  

Στη δεύτερη ενότητα  εξετάζονται  συνοπτικά οι κυριότερες εγκληματολογικές θεωρίες της 
μεταπολεμικής περιόδου και οι επιδράσεις τους  στα πρότυπα  ελέγχου και ποινικής 
μεταχείρισης των ανηλίκων παραβατών. Ειδικότερα, αναδεικνύονται και αναλύονται 
κριτικά οι συνθήκες εδραίωσης του προνοιακού προτύπου που συσχετίζεται με την εξέταση  
συγκεκριμένων τάσεων στη θεώρηση των νεανικών τρόπων ζωής και της νεανικής 
παραβατικότητας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.  

Ιδιαίτερη  προσοχή δίνεται στη θέση των ανηλίκων στην κοινωνική διαστρωμάτωση και στις 
συγκρούσεις που προκαλεί σε συνάρτηση με  τη διαδοχική μετάβαση σε διαφορετικά 
πρότυπα μεταχείρισης ανηλίκων παραβατών (ελάχιστη παρέμβαση, αποκαταστατικό 
πρότυπο, δικαιϊκό, τιμωρητικό κλπ). Τέλος, εξετάζεται διεξοδικά η θέση των ανηλίκων στην 
κοινωνία της διακινδύνευσης. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται συστηματικά τα νέα πρότυπα 
ελέγχου της παραβατικότητας των νέων και μεταχείρισης των νεαρών παραβατών στο 
τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα.  

Στην τρίτη ενότητα, εξετάζεται η νεανική παραβατικότητα και η ποινική καταστολή και 
αντιμετώπιση των ανηλίκων στην Ελλάδα και αξιοποιούνται επιλεκτικά επιμέρους 
συμπεράσματα ποιοτικής και στατιστικής έρευνας στις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και 
σε δικαστικές αποφάσεις. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει το ποινικό φαινόμενο και την 
ιδεολογική λειτουργία του, με άξονα τις συμπεριφορές των νέων και ανηλίκων. 
Συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν κριτικά οι  όροι και οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής των ανηλίκων στα νεωτερικά συστήματα φροντίδας, πρόνοιας και 
καταστολής και στη συνέχεια, να διερευνηθεί η μεταχείρισή τους από τα σύγχρονα 
τιμωρητικά συστήματα, να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με  τις εγκληματολογικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις για τα αίτια και τις συνθήκες εμπλοκής των νέων, ιδίως των 
ανηλίκων με την παρανομία, να εξεταστούν οι σύγχρονες εκδοχές της εγκληματικότητας και 
της θυματοποίησης των νέων και τέλος, να διερευνηθεί η ειδικότερη αντιμετώπιση τους 
από το ποινικοκατασταλτικό σύστημα σε συνδυασμό με την προστασία των δικαιωμάτων 
τους. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

43 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Οι φοιτητές/τριες καλούνται κατά περίπτωση κατά τη διάρκεια 
των παραδόσεων να συμμετέχουν σε ασκήσεις προφορικά, ή 
γραπτά οι οποίες συζητούνται στο μάθημα. Οι φοιτητές/τριες 
ενθαρρύνονται να εκπονήσουν μικρές εργασίες, ώστε να 
βοηθηθούν στην κατανόηση των επιμέρους θεμάτων. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class. Το μάθημα 
αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται κατά 
περίπτωση να επιλέξουν και να απαντήσουν σε 4 ή 5 ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης από έναν πολλαπλάσιο  αριθμό ερωτήσεων 
ή να  αναπτύξουν συνοπτικά 2 ή 3  θέματα με τη μορφή ενός 
σύντομου δοκιμίου, από 5 ή 6  συνολικά θέματα ή τέλος, 
καλούνται να επιλέξουν την ορθή απάντηση με τη μέθοδο της 
πολλαπλής επιλογής από ένα πλήθος ερωτήσεων.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Γασπαρινάτου Μαργαρίτα, (2020). Νεανική παραβατικότητα και 
αντεγκληματική πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.  

Αγγελοπούλου, Κ., (2016). «Το παιδί θύμα: Πόσο ‘φιλικό’ είναι τελικά το σύστημα απονομής 
της δικαιοσύνης;». Γασπαρινάτου,  Μ., (εκδ. επιιμ), Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο 
Καθηγητή Νέστορα Κουράκη. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας. 

http://crime-in-crisis.com/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-
%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-
%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB/#more-265. 

Ζαγούρα Π.Ν./ Κρανιδιώτη, Μ. Π. (2016). «Ανήλικος θύμα και δράστης: Η «συστημική 
διασταύρωση» για τους ανηλίκους μέσα από τη μελέτη μιας ατομικής περίπτωσης 
(Case Study)». Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Αθήνα: Αντ. Ν. 
Σάκκουλας. http://crime-in-
crisis.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-
%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-
%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA/#more-255  

Θεμελή, Ο. (2018). «Αλήθεια ή ψέματα; Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και ο 

http://crime-in-crisis.com/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB/#more-265
http://crime-in-crisis.com/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB/#more-265
http://crime-in-crisis.com/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB/#more-265
http://crime-in-crisis.com/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB/#more-265
http://crime-in-crisis.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA/#more-255
http://crime-in-crisis.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA/#more-255
http://crime-in-crisis.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA/#more-255
http://crime-in-crisis.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA/#more-255
http://crime-in-crisis.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA/#more-255
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520215 ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ      ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520215 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH225/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

• κατανοούν τις έννοιες και τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας 
της διακινδύνευσης. 

• κατανοούν τη δικαιοπολιτική θεωρητική θεμελίωση των μέτρων και προτύπων 
αντεγκληματικής πολιτικής και το κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον εντός του 
οποίου αναπτύσσονται 

• αναγνωρίζουν, θα μπορούν να αναλύουν και να συγκρίνουν διαφορετικές τάσεις 
στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής, τις λειτουργίες των φορέων 
πρόληψης και καταστολής και θα αναγνωρίζουν και να αξιολογούν την επίδραση 
των άτυπων -πολιτισμικών ιδίως παραγόντων στην επιβολή του νόμου. 

• μπορούν να αναλύουν κριτικά τις βασικές τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, στον 
τομέα εγκληματικότητας του δρόμου και των εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης 
και επίσης στον τομέα των εγκλημάτων των ισχυρών. 

• κατανοούν τη συμβιωτική σχέση μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας με επίκεντρο 
τα εγκλήματα των ισχυρών.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH225/
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στο πεδίο θεωρητικών 
θέσεων και προβληματισμών που αναπτύσσονται σχετικά με την αντιμετώπιση του 
εγκλήματος και να εξετάσει ορισμένους τομείς αντεγκληματικής πολιτικής κατά περίπτωση. 
Αναλυτικότερα, οι φοιτητές/τριες εισάγονται στην προβληματική, τη θεωρία, τους θεσμούς, 
τις τάσεις, τις δικαιοπολιτικές αρχές, το θεσμικό πλαίσιο και τα πρότυπα αντεγκληματική 
πολιτικής ως ποινικής και εξωποινικής αντίδρασης απέναντι στο έγκλημα και αποκοτούν  
βασικές γνώσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εγκληματικών φαινομένων στα οποία 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον κατά περίπτωση σε κάθε ακαδημαϊκό έτος (π.χ 
εγκληματικότητα του δρόμου, λιανική αγορά ναρκωτικών, οργανωμένο έγκλημα, εγκλήματα 
του κράτους, τα εγκλήματα των ισχυρών κ.α).  

Το μάθημα διαρθρώνεται σε τρία μέρη.  

Στο πρώτο, εξηγείται το θεωρητικό πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής, διερευνώνται τα 
βασικά χαρακτηριστικά και οι εγγενείς αντιφάσεις του συστήματος ποινικής καταστολής και 
αντεγκληματικής πολιτικής γενικότερα (διάσταση μεταξύ θεωρίας και της εφαρμογής του 
νόμου, επιλεκτικότητα, διακρίσεις και ανισότητες εντός και εκτός ποινικού συστήματος κλπ), 
εξετάζονται τα βασικά θεωρητικά πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής και εξετάζεται  και η 
επίδρασή στους θεσμούς και στα μέτρα αντιμετώπισης του εγκλήματος. Έτσι διερευνώνται 
κριτικά το πρότυπο της άμυνας της κοινωνίας από το έγκλημα, το πρότυπο ασφάλειας, η 
νέα ποινολογία, ο ποινικός εγγυητισμός, ο καταργητισμός, ο ποινικός και δικαστικός 
λαϊκισμός, η μηδενική ανοχή, κλπ.  

Στο δεύτερο μέρος, εξετάζονται οι βασικοί θεσμοί πρόληψης, ελέγχου και καταστολής του 
εγκλήματος με έμφαση στο ελληνικό σύστημα αντεγκληματικής πολιτικής. Περιγράφονται 
οι βασικοί θεσμοί κοινωνικής πρόληψης του εγκλήματος, οι βασικές λειτουργίες της 
αστυνομίας, του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού συστήματος. 
Έμφαση δίνεται στους εξωποινικούς παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία τους, με 
έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως: η οργανωσιακή κουλτούρα του συστήματος 
ποινικής καταστολής, η εργασιακή νοοτροπία των λειτουργών του ποινικοκατασταλτικού 
συστήματος, οι  άτυπα θεσμοποιημένες πρακτικές καταχρηστικής επιβολής του νόμου που 
παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα και τα μέτρα αντιμετώπισή τους. Εξετάζονται οι 
μηχανισμοί επιθεώρησης και ελέγχου νομιμότητας της δράσης, η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικές αποτροπής της διαφθοράς και της κατάχρησης 
εξουσίας στους ποινικούς μηχανισμούς. 

Στο τρίτο μέρος διερευνώνται συστηματικά και συνοπτικά οι πολιτικές που ακολουθούνται 
σε δύο τομείς αντεγκληματικής πολιτικής: πρώτον στο τομέα της εγκληματικότητας του 
δρόμου και των εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης και δεύτερον,  στον τομέα των 
εγκλημάτων των ισχυρών με έμφαση σε ζητήματα διαφθοράς, οικονομικού και 
οργανωμένου εγκλήματος και εξηγείται συστηματικά αφενός η επίδραση που έχουν τα 
συστήματα εξουσίας στην ανάδυση των εγκλημάτων των ισχυρών, η συμβιωτική σχέση 
μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας και η επίδρασή της στην αντεγκληματική πολιτική και η 
σχέση ανάμεσα στην εγκληματικότητα του δρόμου και τα εγκλήματα των ισχυρών.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

39 

Αυτοτελής μελέτη υλικού 
παραδόσεων 

40 

Ατομική ή ομαδική εργασία και 
έρευνα 

44 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται κατά περίπτωση κατά τη διάρκεια 
των παραδόσεων να συμμετέχουν σε ασκήσεις προφορικά, οι 
οποίες συζητούνται στο μάθημα. Οι φοιτητές/τριες 
ενθαρρύνονται να εκπονήσουν μικρές εργασίες, ώστε να 
βοηθηθούν στην κατανόηση των επιμέρους θεμάτων.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος 
και προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class.  

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά και προφορικά κατ΄ επιλογή των 
φοιτητών/τριών.  Οι φοιτητές/τριες που εξετάζονται γραπτά 
καλούνται κατά περίπτωση να επιλέξουν και να απαντήσουν σε 4 
ή 5 ερωτήσεις σύντομης απάντησης από έναν πολλαπλάσιο 
αριθμό ερωτήσεων ή να  αναπτύξουν συνοπτικά 2 ή 3  θέματα με 
τη μορφή ενός σύντομου δοκιμίου, από 5 ή 6  συνολικά θέματα ή 
τέλος καλούνται να επιλέξουν την ορθή απάντηση  με τη μέθοδο 
της πολλαπλής επιλογής από ένα πλήθος ερωτήσεων.  

Οι φοιτητές/τριες που εξετάζονται προφορικά καλούνται να 
απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων και να αναπτύξουν ένα 
εύρος θεμάτων ή εννοιών ώστε να αξιολογηθούν.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH255/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με: 

• τις επιστημονικές μελέτες των νεανικών πολιτισμών, τα παλαιότερα και τα νεότερα 
θεωρητικά ρεύματα που επηρέασαν και συνδέθηκαν με αυτές τις μελέτες. Το 
μάθημα επιδιώκει να φέρει σε συνομιλία τις διαφορετικές επιστημολογικές 
προσεγγίσεις των φαινομένων της νεότητας, των νεανικών πολιτισμών και των 
υποπολιτισμών που αναπτύχτηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Ως εκ 
τούτου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εντρυφούν στη διεπιστημονική και διιστορική 
μελέτη των νεανικών φαινομένων και πολιτισμών. 

• μια ανθρωπολογική οπτική που επικεντρώνεται στις εθνογραφικές μελέτες, στην 
παγκόσμια αλληλοσυσχέτιση των νεανικών πολιτισμών και σε διαστάσεις φύλου, 
φυλής, σεξουαλικότητας, κοινωνικής τάξης και πολιτισμικής παραγωγής, το μάθημα 
επιδιώκει να εξετάσει συγκριτικά τα φαινόμενα των νεανικών πολιτισμών σε 
διαφορετικές χρονικότητες, χώρες και ηπείρους. Μέσα από την προβληματοποίηση 
και υπέρβαση δίπολων δυτικού και μη-δυτικού πολιτισμού, στρέφει την προσοχή 
των φοιτητών/τριών στην Ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στον δημόσιο αστικό 
χώρο. Ως εκ τούτου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εντρυφούν στη διαπολιτισμική 
μελέτη των νεανικών φαινομένων και πολιτισμών.  

• μια έμπρακτη, πολυπρισματική γνώση που ενισχύει την εντρύφηση τους στην 
εθνογραφική (πολυμεσική) μέθοδο, στην εκπόνηση εργασιών και άλλων 
πονημάτων.  

• την αποδόμηση κατεστημένων και στερεοτυπικών εννοιών και κατηγοριών που 
συνδέονται με τη νεότητα, τη νεολαία και τους νεανικούς πολιτισμούς.  

• την κριτική και αναστοχαστική επεξεργασία βασικών εννοιών μέσα από τη 
συμμετοχή τους στο μάθημα, την αντίδρασή τους στο οπτικοακουστικό υλικό, τον 
διαμοιρασμό και τη μεταφορά της προσωπικής τους εμπειρίας, ως νέοι που 
οικειοποιούνται ορισμένους νεανικούς πολιτισμούς και απορρίπτουν άλλους.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελεί μια σφαιρική παρουσίαση των επιστημονικών μελετών για τους νέους 
και μια εισαγωγή στο πεδίο των νεανικών σπουδών (youth studies), με επίκεντρο την έννοια 
του νεανικού πολιτισμού. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος προσεγγίζονται τα φαινόμενα 
της νεότητας, της νεολαίας, των νεανικών πολιτισμών, υποπολιτισμών και νεολαιίστικων 
κινημάτων ιστορικά, διαπολιτισμικά, συγχρονικά και πλουραλιστικά μέσα από το πρίσμα 
διαφόρων ανθρωπιστικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών όπως η κοινωνιολογία, η 
ψυχολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, οι πολιτισμικές σπουδές, οι πολιτικές επιστήμες 
κ.ά. Δίνεται έμφαση στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της νεότητας και σε διατοπικές 
διαστάσεις των νεανικών φαινομένων. Θίγονται επίσης ζητήματα μεθοδολογίας που 
αντιστοιχούν στα διαφορετικά επιστημονικά πεδία που προσεγγίζουν τον τομέα των νέων. 
Στη συνέχεια, το μάθημα αναπτύσσεται γύρω από παράγοντες και αναλυτικές κατηγορίες 
που διαπλέκονται με τους πολιτισμούς των νέων όπως το στυλ, η αυθεντικότητα, η 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH255/
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κατανάλωση, η αντίσταση, η παραβατικότητα, το φύλο, η σεξουαλικότητα, ο χώρος, η 
εργασία, η διασκέδαση και ο ελεύθερος χρόνος, η τεχνολογία και τα ΜΜΕ. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος, αλλά κυρίως στο τρίτο μέρος, διερευνώνται τα κοινωνικο-πολιτικά 
ζητήματα που συνδέονται με σύγχρονα φαινόμενα νεανικών πολιτισμών όπως ζητήματα 
κοινωνικής αλλαγής, εναλλακτικής επιτελεστικότητας και συγκρότησης εθνοτικών, εθνικών, 
έμφυλων και πολιτικών ταυτοτήτων και συλλογικοτήτων. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται 
οι σχετικές εργασίες των φοιτητών/τριών.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

40 

ΑΤΟΜΙΚΗ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑ  

44 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  2 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Το μάθημα αξιολογείται γραπτά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να 
επιλέξουν και να αναπτύξουν δύο θέματα με τη μορφή ενός 
σύντομου δοκιμίου, από οκτώ συνολικά θέματα. Η ύλη 
γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
προσδιορίζεται πιο λεπτομερώς στο e-class. 

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν μικρές 
έρευνες (επιτόπιες έρευνες ή θεωρητικού χαρακτήρα) πάνω σε 
ζητήματα νεότητας και νεανικών πολιτισμών και κατόπιν να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Οι εργασίες 
μπορούν να διενεργηθούν συλλογικά (έως τρία άτομα) ή ατομικά. 
Στη θέση γραπτών εργασιών μπορούν να πραγματοποιούνται 
ολιγόλεπτα εθνογραφικά βίντεο (δεκαπέντε/είκοσι λεπτών). Τα 
βίντεο μπορούν να είναι αυτόνομα είτε να λειτουργούν 
συνοδευτικά στην γραπτή εργασία. 

Η εργασία δεν είναι απαλλακτική, αλλά συνυπολογίζεται στον 
τελικό βαθμό. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα: Δεμερτζής, Ν., Σταυρακάκης, Γ., Νταβού, Μπ., Αρμενάκης, Α., Χρηστάκης, Ν., 
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520225 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσες: Δρ. Χ. Κανάκη & Δρ. Γ. Λειβανά, ΕΔΙΠ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520225 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH266/     

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος επιτυγχάνεται: 

• Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής γραφής. 

• Αναγνώριση  των ιδιαιτεροτήτων των εργασιών στην Κοινωνική Ανθρωπολογία. 

• Κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών υλοποίησης εργασιών ανάλογα 
με το είδος τους. 

• Κατανόηση των επιμέρους σταδίων συγγραφής μιας εργασίας και της συμβολής 
τους στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. 

• Εξοικείωση με τις τεχνικές ανάγνωσης των επιστημονικών κειμένων με έμφαση στην 
κριτική ανάγνωση.  

• Εμπέδωση των συστατικών στοιχείων ανάπτυξης του περιεχομένου των εργασιών. 

• Επίγνωση των αρχών δεοντολογίας που διέπουν την εκπόνηση εργασιών και των 
ζητημάτων που συνδέονται με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και 
την αποφυγή της λογοκλοπής.   

• Πρακτική εμπέδωση των κανόνων εφαρμογής πρότυπων συστημάτων 
βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών και των κατάλληλων τεχνικών 
συγγραφής με σκοπό την ενσωμάτωση πηγών στο κείμενο μιας εργασίας. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH266/
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• Εξοικείωση στην χρήση διαδικτυακών οδηγών και προγραμμάτων διαχείρισης 
βιβλιογραφίας κατά την συγγραφή εργασιών. 

• Αναγνώριση της σημασίας της ορθής χρήσης της γλώσσας στα κείμενα των 
εργασιών – εμπέδωση των βασικών κανόνων ως προς το ύφος και τον τόνο 
έκφρασης, το λεξιλόγιο, την σύνταξη, την ορθογραφία και την στίξη. 

• Κατανόηση των βασικών αρχών προφορικής παρουσίασης των εργασιών. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Η επιστημονική -ακαδημαϊκή γραφή και τα χαρακτηριστικά της  

• Ιδιαιτερότητες των κειμένων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία 

• Είδη εργασιών - στάδια υλοποίησης  

• Διαδικασία συγγραφής εργασιών 

• Τεχνικές ανάγνωσης και τήρηση σημειώσεων   

• Ανάπτυξη περιεχομένου και δομή των επιστημονικών εργασιών  

• Δεοντολογία εκπόνησης εργασιών  

• Ζητήματα λογοκλοπής και πνευματικών δικαιωμάτων 

• Κανόνες βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών – πρότυπα συστήματα - 
αξιοποίηση διαδικτυακών οδηγών και εργαλείων  

• Τεχνικές συγγραφής - ενσωμάτωση πηγών: περίληψη, παράφραση & παράθεμα  

• Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας  

• Βασικοί κανόνες  για την χρήση της γλώσσας (ύφος-τόνος έκφρασης-λεξιλόγιο-
σύνταξη-ορθογραφία & στίξη)  

• Αρχές προφορικής παρουσίασης εργασιών 

  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Παρουσιάσεις με την χρήση Power Point – Εργασίες & 
ασκήσεις στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης – Χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη υλικού και 
βιβλιογραφίας 

45 

Εργαστηριακές ασκήσεις 24 

Εργασίες  15 

Τελική εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   

Ασκήσεις: πρόσωπο με πρόσωπο και μέσω της 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με δυνατότητα αυτο-
αξιολόγησης. 
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Μέθοδος αξιολόγησης: 

Γραπτή εργασία (30 % του τελικού βαθμού) + Γραπτή 
τελική εξέταση με ερωτήσεις κρίσης, ανάπτυξης (70% του 
τελικού βαθμού). 

Η μέθοδος αξιολόγησης ανακοινώνεται προφορικά στο 
μάθημα και στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. 

  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα: Bell, J. (2007). Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: Οδηγός 
ερευνητικής μεθοδολογίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Άλλα Βοηθήματα: Εκπαιδευτικό υλικό στο Open-eclass του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ευδωρίδου, Ε. & Καρακασίδης, Θ. (2019). Ακαδημαϊκή γραφή. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα. 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; 2η έκδ. Αθήνα: Κριτική.   

Bell, J. (2007). Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: Οδηγός ερευνητικής 
μεθοδολογίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Harris, J. (2006). Rewriting: How To Do Things With Texts. Logan: Utah State University Press. 

Lahiri, S., Mahmud, L., & Herron, J. (2010). A Student's Guide to Reading and Writing in Social 
Anthropology. Ανακτήθηκε από: 

http://hwpi.harvard.edu/files/hwp/files/anthropology_writing_guide_2010.pdf 

Osmond, A. (2016). Academic writing for students. London. Sage. 

Zinsser, W. (2001). On writing well: The classic guide to writing nonfiction. Ανακτήθηκε  
από: http://www.craigcarey.net/f15advcomp/files/2015/08/Simplicity-and-Clutter-
On-Writing-Well.pdf.  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

Journal of Writing Research  
 

 

520232 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Αλίκη Λαβράνου 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

520233 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ        ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Αλίκη Λαβράνου 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

http://hwpi.harvard.edu/files/hwp/files/anthropology_writing_guide_2010.pdf
http://www.craigcarey.net/f15advcomp/files/2015/08/Simplicity-and-Clutter-On-Writing-Well.pdf
http://www.craigcarey.net/f15advcomp/files/2015/08/Simplicity-and-Clutter-On-Writing-Well.pdf
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520417 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)        ΕΠ                                                                        

ECTS: 5 

Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

520424 ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)       ΕΠ 

ECTS: 5 

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Γιαλούρη 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 520424 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH227/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  θα 

• έχουν διερευνήσει και θα έχουν αναπτύξει θεωρητικές και μεθοδολογικές 
πολυτροπικές συζητήσεις, ακαδημαϊκές και εφαρμοσμένες, για τη διερεύνηση των 
τάσεων και τον τρόπων με τους οποίους κανείς κάνει, γράφει και αντιλαμβάνεται 
την ανθρωπολογία σήμερα.  

• έχουν αναπτύξει πειραματικούς, συνεργατικούς τρόπους διεξαγωγής 
ανθρωπολογικής έρευνας, ως μέσο κατανόησης ενός ολοένα και συνθετότερου 
κοινωνικού κόσμου, που αποτελεί τόσο αντικείμενο της ανθρωπολογίας, όσο και 
αναπόσπαστη συνθήκη της.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH227/
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Η ανθρωπολογική έρευνα σήμερα διεξάγεται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από εκείνες 
της εποχής συγκρότησής της σε ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο. Αφενός η έννοια του τόπου 
(της ανθρωπολογικής ‘επιτόπιας’ έρευνας) δεν μπορεί να ταυτίζεται πλέον με μια 
περιορισμένη γεωγραφικά και πολιτισμικά περιοχή. Αφετέρου η μέθοδος της έρευνας 
πεδίου έχει πάψει από καιρό να είναι ίδιον της ανθρωπολογίας, καθώς την οικειοποιούνται 
συστηματικά όχι μόνο οι κοινωνικές επιστήμες συνολικά, οι τέχνες, καθώς και πεδία άλλου 
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και οργανισμοί και κοινότητες εκτός παν/μίου. Από την 
εποχή που του Writing Culture των Marcus και Clifford άσκησε κριτική στην ποιητική και 
πολιτική της ανθρωπολογίας προβληματοποιώντας συμβατικούς τρόπους γραφής και 
μεθόδων της εποχής, σημαντικό έργο έχει μεταμορφώσει τις πρακτικές, την επιστημολογία 
και την οντολογία της αθρωπολογίας και έχει διευρύνει τις ερευνητικές της βάσεις με την 
εμπλοκή πρακτικών και μεθόδων που ξεφεύγουν από λογοκεντρικά μοντέλα και 
αναδεικνύουν εμπειρικά πεδία που στρέφονται από το ορθολογικό προς το 
συναισθηματικό, το αισθητηριακό και το συν-κινητικό· εισάγουν νέες πολιτισμικές 
κατηγορίες και έννοιες, που δεν δίνουν τόσο έμφαση στην ‘αναπαράσταση’ όσο στην 
‘ανάκληση’, τη ‘δράση’ και τη διαδικασία· και στρέφουν το ενδιαφέρον προς νέους τρόπους 
συγγράφειν και ποιείν γενικότερα.  

To σεμινάριο αυτό σκοπό έχει να συμβάλει στην διερεύνηση και ανάπτυξη θεωρητικών και 
μεθοδολογικών πολυτροπικών συζητήσεων, ακαδημαϊκών και εφαρμοσμένων, για τη 
διερεύνηση των τάσεων και τον τρόπων με τους οποίους κανείς κάνει, γράφει και 
αντιλαμβάνεται την ανθρωπολογία σήμερα. Στοχεύει να αναπτύξει  πειραματικούς, 
συνεργατικούς τρόπους διεξαγωγής ανθρωπολογικής έρευνας, ως μέσο κατανόησης ενός 
ολοένα και συνθετότερου κοινωνικού κόσμου, που αποτελεί τόσο αντικείμενο της 
ανθρωπολογίας, όσο και αναπόσπαστη συνθήκη της. Αυτοί οι τρόποι φέρνουν την 
εθνογραφία πιο κοντά στον κόσμο της τέχνης και εισάγουν οπτικές, ψηφιακές και 
κειμενικές καινοτομίες που καθιστούν την εθνογραφία πιο αναστοχαστική, συνεργατική και 
απο-αποικιακή μέθοδο απεύθυνσης κοινωνικών ζητημάτων σήμερα.  

Ορισμένα ερωτήματα που θα τεθούν είναι τα εξής: Γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι κεντρικό 
μέρος της εθνογραφίας αποτελεί η συγγραφή και όχι άλλα μέσα, όπως το σχέδιο, η ηχητική 
ή εικαστική σύνθεση, η περφόρμανς; πώς αυτές μπορούν να συμβαλουν στην 
ανθρωπολογική διδασκαλία, έρευνα και κατ’επέκταση θεωρία και πρακτική; Για ποιό λόγο 
έννοιες και μέθοδοι δημοφιλείς στη σύγχρονη τέχνη, όπως η αμφισημία, η αβεβαιότητα, η 
μυθοπλασία, αντιμετωπίζονται με καχυποψία ή θεωρούνται ανεπίτρεπτες στην 
ανθρωπολογία; Πώς συνδέονται με διαφορετικές ηθικές δεοντολογίες και επιστημολογικές 
παραδόσεις; Και κατά πόσον θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για μια εκ νέου 
συζήτηση που αφορά τα όρια ανάμεσα στην επιστήμη και τον πολιτισμό, το ‘πραγματικό’ 
και το ‘μη πραγματικό’, το μύθο και την ιστορία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά 
εμπλέκονται στην παραγωγή γνώσης ανοίγοντας νέους πιθανούς δρόμους και τρόπους για 
τις Εθνογραφίες, ή μάλλον τις Ανθρωπολογίες, στο/για το μέλλον; 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ POWERPOINT ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΗ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτοτελής μελέτη 60 
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υλικού παραδόσεων 

Ατομική εργασία 26 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 

Το μάθημα αξιολογείται με εργασία.  

Η ύλη γνωστοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και προσδιορίζεται λεπτομερώς στο e-class.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Cox Rupert, Irving Andrew and Chris Wright, (επιμ.) 2016. Beyond text?: Critical 
practices and sensory anthropology. Manchester: Manchester University Press.  

- Marcus, George, E. & Fischer Michael, M. J. 2016 [1986]. Η Ανθρωπολογία ως 
κριτική του πολιτισμού. Μια πειραματική στιγμή στις Επιστήμες του Ανθρώπου. 
Αθήνα: Ηριδανός. 

- Ingold, Timothy. 2013. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. 
New York, NY: Routledge. 

- Collins, Samuel Gerald & Durington, Matthew Slover. 2015. Networked Anthropology 
Oxon & New York: Routledge.  

- Rikou, Elpida & Yalouri Eleana (επιμ.). 2018. The Art of Research Practices between 
Art and Anthropology Special issue of Field (11). 

- Dattatreyan Ethiraj Gabriel & Marrero‐Guillamón Isaac 2019. Introduction: 
Multimodal Anthropology and the Politics of Invention. Αmerican Anthropologist 
121(1). https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aman.13183 

- Collins Gerald Samuel, Durington Matthew and Gill Harjant 2017. Multimodal 
Anthropologies. Multimodality: An Invitation. American Anthropologist 119(1): 142-
153. 

- Dicks Bella, Soyinka Bambo & Amanda Coffey 2006. Multimodal Ethnography 
Qualitative Research 6 (1): 77-96. DOI: 10.1177/1468794106058876. 

- Pink, Sarah 2011. Multimodality, multisensoriality and ethnographic knowing: social 
semiotics and the phenomenology of perception Qualitative Research 11(3) 261 –
276.  

- Τaussig Michael, 2011. I Swear I saw this. Drawings in fieldwork notebooks, namely 
my own. Chicago: The University of Chicago Press. 

- Conquergood, Dwight 2013. Cultural Struggles Performance, Ethnography, Praxis. 
Ann Arbor: The University of Michigan Press.  

 

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class 

 

 

520196 ANTHROPOLOGICAL RESEARCH IN GREECE AND THE MEDITERRANEAN 
(ERASMUS+)          ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dattatreyan%2C+Ethiraj+Gabriel
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Marrero-Guillam%C3%B3n%2C+Isaac
https://d.docs.live.net/7c4a98b1571614cc/Desktop/multimodal%20research/121(1
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aman.13183
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520201 ANTHROPOLOGY AND ARCHAEOLOGY (ERASMUS+)   ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520202 HISTORY OF THE BALKAN STATES (19th-20th CENTURY) (ERASMUS+)  ΕΠ 

ECTS: 7,5 

Course taught by: Assοciate Professor N. Maroniti 

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 520202 SEMESTER 6th & 8th 

COURSE TITLE 
HISTORY OF THE BALKAN PEOPLE (19th-first decades of 
the  20th cen.)  

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type TUTORIAL, SPECIALIZED KNOWLEDGE 

Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 
Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to 
Erasmus Students  

YES 

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH145/  

2. LEARNING OUTCOMES 

With the completion of the course, students: 

• will be acquainted with the major, dynamic  procedures by which the Balkan 
nationalities broke away from imperial control, both Ottoman and Habsburg, 
established independent national states and then embarked on the even more 
arduous road to economic and social modernization.  

• will be able to historically contextualize the  Eastern Question, dominant theme in 
the international relations in the two centuries,  and its co-existence with the 
national question of each Balkan country. The national question will be defined both 
in its external and internal dimension: on the one hand we have the irredentist 
cause, on the other the demand for the modernization of the economy and the 
society.   

• will become familiar with contemporary Balkan historiography as well as with the 
major methodological/theoretical  issues concerning the(orientalist)  terms “Balkan” 
and “balkanization”.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH145/
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3. COURSE CONTENT 

This lesson discusses the history of the major Balkan nationalities- the Albanians, Bulgarians, 
Croats, Greeks, Romanians, Serbs and Slovenes- in the nineteenth century and in the first 
two decades of the twentieth century. At the commencement of this period these people 
lived either under Ottoman or Habsburg rule. The different conditions in the two empires 
and the experiences of the nationalities are described. The major emphasis, however, is on 
the national movements, including their programs and the revolutionary activity associated 
with them, as well as the demand for the modernization of each Balkan state and society. By 
the end of the nineteenth century, Greece, Romania, and the South Slavic states of Serbia 
and Montenegro were able to establish independent governments. Bulgaria and Croatia had 
autonomous regimes. The gradual disintegration of the Ottoman Empire and the national 
revolutions were major causes of dispute between the great powers. The Eastern Question, 
a dominant theme in the international relations in both centuries, made the Balkans a 
constant center of international attention and earned it a reputation for instability and 
unrest. This lesson thus, covers the national movements, their successes and failures to 
1900, and the place of these events in the international relations of the day. 

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

Delivery Face-to-face 

Use of Information and 
Communications Technology 

 

Use of the open e-class platform  

Teaching Methods 

 

Activity SemesterWorkload 

Lectures educational 
visits 

14 

Face-to-face meetings 
and follow up of 
students' coursework  

6 

Study and literature 
analysis 

80 

Final essay 87,5 

Course total 187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Evaluation is based on 

a) Oral presentations and class participation (20%) 

b) Final review essay (80%) 

5. SUGGESTED BIBLIOGRAPHY 

Selected Bibliography:  

Jelavich, Barbara, (1983), History of the Balkans. Eighteenth and Nineteenth Centuries, 
Cambridge University Press.  

Mazower, Mark, (2000), The Balkans, London: Weidenfeld &Nicolson 

Todorova, Mariia, Nikolaeva, (1997), Imagining the Balkans, New York: Oxford University 
Press.  

Todorova, Mariia, Nikolaeva, (editor), (2004), Balkan Identities. Nation and Memory, C.Hurst 
& Co.  
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520203 ETHNICITY AND NATIONALISM: ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES 
(ERASMUS+)           ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

520208 ETHNOGRAPHY OF NON WESTERN SOCIETIES (ERASMUS+)   ΕΠ 

ECTS: 7,5 

Course taught by: Professor G. Makris 

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 520208 SEMESTER 6th & 8th 

COURSE TITLE ETHNOGRAPHY OF NON-WESTERN SOCIETIES 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES  
Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type SPECIALIZED KNOWLEDGE 

Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 

Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to 

Erasmus Students  

YES 

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH320/  

2. LEARNING OUTCOMES 

3. COURSE CONTENT 

The course offers a critical and detailed discussion of issues emerging from an ethnographic 
project focusing on Sudan. After a thorough presentation of Sudanese early modern and 
modern history, we shall consider the phenomenon of fragmented identity among slaves 
and their now free descendants, as well as other subaltern populations of migrants from the 
periphery to the urban centres of the predominantly Arab Muslim Northern Sudan. 

The ethnographic angle that we shall use is that of conversion to Islam and participation in 

With the completion of the course, students will be able to comprehend the logic and 
mechanics of long-term ethnographic research and will be conversant with the theoretical 
discussion of topics related to the politics and religious tradition of a multi-ethnic Middle 
Eastern society. They will also feel comfortable with the uses of history in the context of 
ethnographic research and anthropological analysis. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH320/
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spirit possession cults and associated magical practices. Specific topics related to the 
construction of positive self-identities, the emergence of counter-memory structures, the 
formation of alternative historical archives, the topographic crystallisation and 
concretisation of power relations, the unexpected uses of colonialism, and the merging of 
Islamism with local idioms of spirit possession, sufism and witchcraft will be considered.  

 

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

Delivery Face-to-face 

Use of Information and 

Communications Technology  

Use of PowerPoint presentations and audio-visual 

material  

Use of the open e-class platform  

Teaching Methods 

 

Activity Semester Workload 

Lectures  87,5 

Face-to-face meetings 

and follow up of 

students' coursework  

19.5 

Study and literature 

analysis 

79,5 

Final examination 1 

Course total 187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Evaluation is based on 

a) Class participation (30%) 

b) Final oral examination (70%) 

5. SUGGESTED BIBLIOGRAPHY 

Johnson, D. H. 2003. The Root Causes of Sudan’s Civil Wars. International African Institute. 

Oxford: James Currey. 

Johnson, D. H. 1989. ‘The Structure of a Legacy: Military Slavery in Northeast Africa’. In 

Ethnohistory, Vol. 36, No. 1, pp. 73 – 88. 

Johnson, D. H. 1992. ‘Recruitment and Entrapment in Private Slave Armies: The Structure of 

the Zarā'ib in the Southern Sudan’. In Slavery & Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave 

Studies, 13:1, pp. 162-73. 

Hill, R. and Hogg, P. 1995. A Black Corps d’ Elite: An Egyptian Sudanese Conscript Battalion 

with the French Army on Mexico, 1863 – 1867, and its survivors in Subsequent African 

History, East Lansing: Michigan State University Press.  

Warburg, G. 1990. ‘The Sharia in Sudan: Implementation and Repercussions, 1983-1989’. 

The Middle East Journal, vol. 44, no. 4, σελ. 624-637. 

Abdel Ghaffar M. Ahmed, 2008. ‘One Against All: The National Islamic Front (NIF) and 

Sudanese Sectarian and Secular Parties’. CMI: Sudan Working Paper. 

Constantinides, P. 1985. ‘Women Heal Women: Spirit Possession and Sexual Segregation in a 
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Muslim Society’. In Social Science and Medicine, vol. 21, no. 6. pp. 685-692. 

Boddy, J. 1989. Wombs and Alien Spirits. Madison: The University of Winsconsin Press.  

Boddy, J. 1994. ‘Spirit Possession Revisited: Beyond Instrumentality’. In Annual Revue of 

Anthropology, vol. 23, pp. 407-434. 

Glassman, J. 1991. ‘The Bondsman’s New Clothes: the Contradictory Consciousness of Slave 

Resistance on the Swahili Coast’. Journal of African History, 32: 277-312. 

Keller, M. 2002. The Hammer and the Flute: Women, Power and Spirit Possession. Baltimore: 

The John Hopkins University Press. 

Kenyon, S. 2012. Spirits and Slaves in Central Sudan: The Red Wind of Sennar. New York: 

Palgrave Macmillan.  

Makris, G. 2000. Changing Masters: Spirit Possession and identity Construction among Slave 

Descendants and Other Subalterns in the Sudan. Evanston: Northwestern University Press.  

 

 

520228 ANTHROPOLOGY OF VIOLENCE AND CONFLICT (ERASMUS+)  ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520229 “INDIGENOUS” CULTURES, SUSTAINABILITY AND GLOBALIZATION (ERASMUS+)
           ΕΠ 

ECTS: 7,5 

The course is not offered during the academic year 2021-22. 

 

 

520230 ANTHROPOLOGY AND CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (ERASMUS+) ΕΠ 

ECTS: 7,5 

Course taught by: Assistant Professor Salomi Boukala 

 

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 520230 SEMESTER 6th & 8th 

COURSE TITLE Anthropology & Critical Discourse Analysis 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type TUTORIAL, SPECIALIZED KNOWLEDGE 
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Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 
Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to 
Erasmus Students  

YES 

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH267/   

 

 

 

2. LEARNING OUTCOMES 

3. COURSE CONTENT 

This course aims to familiarise students with the range of theories in Critical Discourse 
Studies by introducing them to fundamental concepts and approaches involved in the study 
of the links between language and society. It also intends to provide practical analytical skills 
and methodologies for analysing spoken, written and visual texts of different genres. In 
particular, this course will focus on different methods and issues in Critical Discourse 
Analysis (CDA) and Social Anthropology. CDA is broadly concerned with the way that 
language and other semiotic modalities reflect, legitimate and instantiate power and 
inequality in social relations. In this course, students are introduced to various 
methodological approaches to CDA which draw on and apply a range of theoretical 
frameworks including social anthropology, argumentation theory, cognitive linguistics, 
conversational analysis, sociolinguistics, pragmatics and ethnographic approaches. A variety 
of discourses articulated in talk, text and image and operating across a range of social and 
political fields of action are considered, including media and social media discourse, political 
discourse and the study of populism. Throughout the course, students will be introduced to 
and encouraged to engage with a number of theoretical and methodological debates 
currently ongoing in Critical Discourse Studies and will explore the relation between 
Discourse Studies and social sciences, especially social anthropology.  

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

Delivery FACE-TO-FACE 

Use of Information and 
Communications Technology 

Usage of PowerPoint and e-class platform 

Teaching Methods 

 

Activity Semester Workload 

Lectures 30 

Autonomous study and 
preparation 

40 

Student presentations 34 

With the completion of the course students:  

• will be familiar with the different Schools of CDA   

• are expected to comprehend CDA as theory and method 

• will understand the relation between ethnography and Discourse Analysis 

• will be able to analyse different genres and discourses- such as political and media 
discourses. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH267/
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Final essay 83,5 

Total                    187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Evaluation is based on 

a) student presentations (20%) 

b) final essay (80%) 

5. SUGGESTED BIBLIOGRAPHY 

Boukala, S. (2016) “Rethinking Topos in the Discourse Historical Approach: Endoxon seeking 
and argumentation in the Greek media discourses on Islamist terrorism”. In Discourse 
Studies 18(3):249-268.  

Boukala, S. (2019) European Identity and the Representation of Islam in the Mainstream 
Press: Argumentation and Media Discourse. London: Palgrave Macmillan.  

Boukala, S. & D. Dimitrakopoulou (2016) “The Politics of Fear vs The Politics of Hope:  
Analysing the 2015 Greek Election and Referendum Campaigns- A Discourse Historical 
Approach”. In Critical Discourse Studies 14(1): 39-55. 

Boukala, S. & D. Dimitrakopoulou (2018) “Absurdity and ‘Blame Game’ within the Schengen 
Area: Analysing Greek Political and Media Discourses on the Refugee Crisis”. Journal of 
Immigrant and Refugee Studies 16(1-2): 179-197. 

Chouliaraki, L. and N. Fairclough (1999) Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical 
Discourse Analysis. Edinburgh: EUP.  

Fairclough, N. (1992) Discourse and Social Change. London: Polity.  

Fairclough, N. (1995) Critical Discourse Analysis. London: Longman.  

Fairclough, N. (2001) Language and Power. London: Longman.  

Fairclough, N. and R. Wodak (1997) “Critical Discourse Analysis” In T. Van Dijk (ed.), 
Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction Vol.2. Discourse as Social Interaction, 
258–84. London: Sage.  

Jaworski, A. & N. Coupland (eds.) (2014) The Discourse Reader 3rd edition. Abingdon: 
Routledge. 

Krzyzanowski, M. (2011) Ethnography and Critical discourse analysis. In Critical Discourse 
Studies 8(4)231-248.  

Lakoff, G. and M. Johnson (2003) Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago 
Press. 

Reisigl, M. and R. Wodak (2001) Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and 
Antisemitism. London: Routledge.  

Reisigl, M. and R. Wodak (2009[2016]) “The Discourse Historical Approach”. In R. Wodak and 
M. Meyer (eds), Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.  

Van Dijk, T. (ed.) (1997) Discourse as Social Interaction. London: Sage Publications. 

Wodak, R. (2015) The Politics of Fear: What Right Wing Populist Discourses Mean. London: 
Sage. 

Wodak, R. & M. Meyer (eds.) (2009) Methods of Critical Discourse Analysis. 2nd revised 
edition. London: Sage. 

 

- Journals: 

Critical Discourse Studies 

Discourse & Society 

Discourse & Communication 
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Journal of Language & Politics 

 

 

520236 DIGITAL ANTHROPOLOGY (ERASMUS+)     ΕΠ 

ECTS: 7,5 

Course taught by: Assistant Professor Petros Petridis 

1. GENERAL 

SCHOOL  SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT SOCIAL ANTHROPOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 520236 SEMESTER 6th & 8th 

COURSE TITLE ANTHROPOLOGY OF HUMAN RIGHTS AND ACTIVISM 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES  
Weekly Teaching Hours Credits 

 2 7,5 

Course Type TUTORIAL, SPECIALIZED KNOWLEDGE 

Prerequisite Courses  NO 

Language of Instruction and 

Examinations 

ENGLISH 

The Course is Offered to 

Erasmus Students  

YES 

Course Website (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/  

2. LEARNING OUTCOMES 

3. COURSE CONTENT 

This course focuses on the anthropological and ethnographic study of digital cultures. Ιt aims 
to familiarize the students with a wide range of theories, methodologies, and social 
practices that emerge in the context of various technoscapes. Specifically, the course will 
explore analytical concepts including virtuality, digital embodiment, construction of 
communities and social networks, space and time, digital economies, digital labor, internet 

The course aims to familiarize students with the anthropological and ethnographic approach 
of digital cultures. 

• Those who attend the course will acquire the appropriate theoretical and 
methodological background to attain a comprehensive and in-depth understanding 
of the concept of digital culture. 

• They will also be able to perform ethnographic research in digital contexts. 

• As the delivery of the seminars will be done in a multimedia format (written texts, 
video, engagement with interactive platforms), the students will become familiar 
with basic techniques, developing skills necessary for the production of new forms 
of ethnographic rhetoric and representation.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMH234/
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visual cultures, gamification, and algorithmic cultures. During the seminars, we will discuss 
ethnographies of digital cultures and will focus on methodological issues, as well as, on new 
forms of ethnographic representation. Furthermore, we will explore methodologies and 
theoretical approaches that emerge from the intersection of anthropology and other 
disciplines, such as philosophy, literary criticism, and new media theory. 

  

4. TEACHING AND LEARNING METHODS – ASSESSMENT 

Delivery Face-to-face 

Use of Information and 

Communications Technology  

Use of PowerPoint presentations and audio-visual 

material  

Use of the open e-class platform  

Teaching Methods 

 

Activity Semester Workload 

Lectures – educational 

visits 

14 

Face-to-face meetings 

and follow up of 

students' coursework  

6 

Study and literature 

analysis 

80 

Final essay 87,5 

Course total 187,5 
 

Student Performance Evaluation 

 

Evaluation is based on 

a) Oral presentations and class participation (20%) 

b) Final review essay (80%) 

5. SUGGESTED BIBLIOGRAPHY 

• Boellstorff, T. (2008). Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the 

Virtually Human. Princeton. Princeton University Press. 

• Boellstorff, T., Nardi, B., Pearce, C. & Taylor, T.L. (2012). Ethnography and Virtual 

Worlds: A Handbook of Method. Princeton: Princeton University Press. 

• Boyd, D. and Crawford K. (2012). “Critical Questions for Big Data: Provocations for a 

Cultural, Technological, and Scholarly Phenomenon.”Information, Communication, & Society 

15:5, p. 662-679. 

• Clifford J. 1997. «Spatial Practices: Fieldwork, Travel, and the Disciplining of 

Anthropology». Στο  Gupta A. & Ferguson J. Anthropological Locations: Boundaries and 

Grounds of a Field Sciense, (σελ. 185-222). Berkeley, Los Angeles, London: University of 

California Press. 

• Coleman G. (2014). Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of 

Anonymous. London and N. York. Verso. 

• Dana Boyd. (2014). It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale 

University Press. New York & London. 
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• Dreyfous L.H. 2003. Το Διαδίκτυο. Αθήνα: Κριτική. 

• Escobar A. 2000. «Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of 

Cyberculture». Στο Bell D. & Kennedy M.B. The Cybercultures Reader, (σελ. 56-76). London 

and New York: Routledge. 

• Fischer M.J.M. 1999 «Worlding Cyberspace: Toward a Critical Ethnography in Time, 

Space, and Theory». Στο Marcus E.G. Critical Anthropology Now: Unexpected Contexts, 

Shifting Constituencies, Changing Agendas, (σελ. 245-304). School of American Research 

Press. 

• Fischer M.J.M. 1999. «Emergent Forms of Life: Anthropologies of Late or 

Postmodernities». Στο Annual Review of Anthropology 28: 455-78. 

• Ginsburg F.D., Abu-Lughod L. & Larkin B. 2002. Media Worlds: Anthropology on New 

Terrain. Berkeley. University of California Press. 

• Golub A. (2010). Being in the World (of Warcraft): Raiding, Realism, and Knowledge 

Production in a Massively Multiplayer Online Game. Στο Anthropological Quarterly, Vol. 83, 

No. 1, pp. 17–46. 

• Graham G. 2001. Internet: Μία κοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Περίπλους. 

• Hakken D. 2001. « “Our” Anthropology of Technoscience?». Στο American 

Anthropologist 103 (2): 535-539. 

• Heather A.H. & Miller D. 2012. Digital Anthropology. London & N. York. Bloomsbury 

Academic. 

• Hine C. 2000. Virtual Ethnography. Sage Publications. 

• Karanovic J. (2012). “Free Software and the Politics of Sharing.” In Digital 

Anthropology, Heather Horst and Daniel Miller, eds. London: Berg Publishers. Pp. 185-202. 

• Levy P. (1999). Δυνητική πραγματικότητα: Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του 

κυβερνοχώρου. Αθήνα: Κριτική. 

• Malaby, Thomas M. 2009. «Anthropology and Play: The Contours of Playful 

Experience», New Literary History 40: 205-218. 

• Malaby, Thomas M. 2012. «Digital Gaming, Game Design and Its Precursors». Στο 

Horst, H. A. & Miller, D. (Επ.), Digital Anthropology. London & New York. Berg. 288-305. 

• Manovich L. 2002. The Language of New Media. MIT Press. 

• Marcus G. & Fischer M.J. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental 

Moment In The Human Sciences. University of Chicago Press.  

• Marcus G. E. 1995. «Ethnography In/Of the World System: The Emergence of Multi-

Sited Ethnography». Στο Annual Review of Anthropology 24: 95-117. 

• Miller D. (2011). Tales from Facebook. Cambridge. Polity Press. 

• Miller D. (2012). Open access, scholarship, and digital anthropology. Στο HAU: 

Journal of Ethnographic Theory 2 (1): 385–411. 

• Nardi, B. A. (2010). My Life as a Night Elf Priest: Αn Anthropological Account of 

World of Warcraft. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

• Papacharissi Z. (2011). A networked self: Identity, Community and Culture on Social 

Networks Sites. N. York & London. Routledge. 

• Papailias P. (2013). The Screen of the Migrant Body: Technologies of Abjection and 
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the ‘So-Called’ Rape of Amarinthos. Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 140-141 B´– Γ´, 

2013, 261-273 

• Papailias P. (2016). Witnessing in the age of the database: Viral memorials, affective 

publics, and the assemblage of mourning. Στο Μemory Studies, 2016 (1-18). Sage 

Publications. 
 
 

 

520499 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ             ECTS: 10 

 

 

520991 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ             ECTS: 5 

 


