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Φυσιογνωµία του Τµήµατος 
 
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 άρχισε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
το Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, το οποίο υπάγεται στη Σχολή 
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών. Το νέο Τµήµα έχει δύο κατευθύνσεις, την 
κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών και εκείνη των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Από τις 
εν λόγω κατευθύνσεις, η των Τουρκικών Σπουδών άρχισε πρώτη να λειτουργεί δεχόµενη 
φοιτητές, 110 τον αριθµό κατ’ έτος. 

Η λειτουργία ενός αµιγούς Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών αποτελούσε πάγιο αίτηµα του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών όσο και της ευρύτερης ακαδηµαϊκής κοινότητας. Δεν χωρεί 
αµφιβολία ότι η ίδρυσή του, µετά από µάλλον µακρά κυοφορία, ξεφεύγει από τα 
συγκεκριµένα και γνωστά σε όλους όρια των "τυπικών" Φιλοσοφικών Σχολών µε τη 
δυτικοευρωπαϊκή γλωσσική και λογοτεχνική εστίαση (π.χ. Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία κλπ.) και εισέρχεται στον επιστηµονικό Τοµέα των Περιοχικών 
Σπουδών (Area Studies, Études Regionales, Raum Wissenschaften)· η διδασκαλία σε 
πανεπιστηµιακό επίπεδο της Τουρκικής γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισµού 
χαράσσει νέους δρόµους, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης 
παιδείας δηµιουργείται ένα συµπαγές πανεπιστηµιακό τµήµα που στρέφει αποκλειστικά το 
ενδιαφέρον του στον συγκεκριµένο αυτό γνωστικό και πολιτισµικό κόσµο. Το Τµήµα 
Τουρκικών Σπουδών, που εποπτεύεται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση τα µέλη της 
οποίας προέρχονται (από τον Νοέµβριο 2010) από τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, στοχεύει 
να φέρει στη χώρα, πέρα από ερασιτεχνισµούς και αντιεπιστηµονικές εκλαϊκεύσεις ή 
συναισθηµατικές προσεγγίσεις ευκόλως εννοούµενες και — ως ένα βαθµό — απόλυτα 
κατανοητές, την επιστηµονική σπουδή της γλώσσας, της ιστορίας και του εν γένει 
πολιτισµού της γείτονος στη µακρά της πορεία, µε την οποία ο Ελληνισµός, µε την 
ευρύτατη έννοια του όρου, έχει "συναντηθεί" από πολύ παλαιά. Η Προσωρινή Γενική 
Συνέλευση του Τµήµατος και το Πανεπιστήµιο Αθηνών κατ’ επέκταση εκτιµούν ότι από 
τη σπουδή αυτή θα προκύψουν επιστήµονες όσο και ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι, 
γνωρίζοντας πλέον εκ των ένδον το γεωγραφικό και γεωπολιτισµικό Σύστηµα του 
Τουρκικού κόσµου αλλά και το Μεσανατολικό και το Ασιατικό Γεωγραφικό, 
Γεωοικονοµικό και Γεωπολιτικό του Υπερσύστηµα, θα προσφέρουν µεγάλες υπηρεσίες 
στην ουσιαστική του προσέγγιση και κατανόηση από το ελληνικό επιστηµονικό (και όχι 
µόνο) κοινό, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό και στη σωστή επικοινωνία των δύο 
όµορων κρατών σε όλα τα επίπεδα: επιστηµονικό, πολιτισµικό, πολιτικοκοινωνικό, 
οικονοµικό κλπ. Είναι, άλλωστε, παγκοίνως αποδεκτό ότι η προσέγγιση κρατών και λαών 
γίνεται µόνον αν επενδυθούν στον χώρο της παιδείας τα συγκεκριµένα εκείνα ‘κεφάλαια’ 
που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή, και σεβαστή κατ’ ακολουθίαν, η φυσιογνωµία, οι 
ιδιαιτερότητες και το πολιτισµικό γενικότερα επίπεδο του ‘άλλου’. 
Το Τµήµα Τουρκικών Σπουδών, που λειτούργησε και κατά τα έξι προηγούµενα χρόνια 
στηριγµένο σχεδόν αποκλειστικά σε ειδικούς επιστήµονες, ξεκίνησε ήδη προγράµµατα 
Erasmus µε τουρκικά πανεπιστήµια, ενώ απέκτησε πρόσφατα τα πρώτα του µέλη ΔΕΠ, µε 
τη διαδικασία εκλογών και άλλων µελών ΔΕΠ όσο και νέων προκηρύξεων να βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη.  Οι πρώτοι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν ήδη ορκιστεί, γεγονός που είναι 
αναµφίβολα σηµαντικό. Το Τµήµα έχει  ευρύ µέλλον· είναι περισσότερο από βέβαιο ότι µε 
την παρουσία του θα διευρύνει τους επιστηµονικούς ορίζοντες του ήδη υφιστάµενου 
ακαδηµαϊκού χώρου, θα καταστείλει επιπολαιότητες, φαντασιώσεις ή άλλης υφής 
ακροβατισµούς στον τοµέα της πολιτικής θεωρίας και σκέψης, θα υπερβεί αδιέξοδα και 
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σύνδροµα και θα προσφέρει πολλά στην εµβάθυνση και τη γνώση, µε µεγαλύτερη πλέον 
αυτοπεποίθηση, όχι µόνον της άλλης πλευράς του Αιγαίου αλλά και του ευρύτερου 
Υπερσυστηµικού Χώρου της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας. 
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Όργανα Διοίκησης Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών 
  
 
 
Πρόεδρος 
 
Καθ. Ιωάννης Μάζης  email: yianmazis@turkmas.uoa.gr 
  
Αναπληρώτρια Πρόεδρος 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου email: athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 
Μέλη Γενικής Συνέλευσης 
 
Ονοµατεπώνυµο email Βαθµίδα 
Ελένη Σελλά elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr Καθηγήτρια 

Ιωάννης Σαριδάκης iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Έφη Κάννερ canner[at]turkmas.uoa[dot]gr Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κωνσταντίνος Γώγος kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr Επίκουρος Καθηγητής 
Κυριάκος Νικολάου-
Πατραγάς  Επίκουρος Καθηγητής 

Αντώνης Δεριζιώτης aderiziot[at]turkmas.uoa[dot]gr Λέκτορας 
Παναγιώτης Πούλος ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr Λέκτορας 
Hervé Alain Rene 
Georgelin 

hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 Λέκτορας 

Σοφία Πρόκου sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr ΕΕΠ 
Αριστοτέλης Μητράρας amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr ΕΔΙΠ 
Φράγκα Γκριτζάπη gfragka[at]turkmas.uoa[dot]gr ΕΤΕΠ 
 
 
Αφυπηρετήσαντες 
 
Μαρία Μαυροπούλου mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr  
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Γραµµατεία  
  
Γραµµατέας 
 
Δήµητρα Πάππου dppa@slavstud.uoa.gr  
  
Διοικητικό Προσωπικό 
 

Σοφία Ιωαννίδου 
 

 
sioannidou[at]uoa[dot]gr 
 

210 368 9582 

Πέτρος Παπαδόπουλος 
 

pepapad[at]uoa[dot]gr 
 210 368 9576 

Βιργινία Μπαλαφούτα vbalafouta@turkmas.uoa.gr 210 368 9599 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 
Διεύθυνση Γραµµατείας 
Καπλανών 6 
Αθήνα 106 80 
 
email: secr@turkmas.uoa.gr 
τηλ. 210 3634592 
fax: 210 3637947 
 
Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών  
Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη  
5ος όροφος 
τηλ. 210 3689533 
 
Εργαστήριο Πληροφορικής και Πολυµέσων 
Καπλανών 6 
Αθήνα 10680 
(Υπόγειο 1) 
τηλ. 210 368 9580 
 
Εργαστήριο Γεωπολιτισµικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας 
Καπλανών 6 
106 80 Αθήνα (2ος όροφος) 
Τηλ: 210 368 9599 
 
Εργαστήριο Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερµηνείας 
Καπλανών 6 
106 80 Αθήνα (Υπόγειο 1) 
Τηλ: 210 368 9580 
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Επιστηµονικά Εργαστήρια του Τµήµατος 
 
Στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών λειτπυργούν τρία εργαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν και 
υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές του. 
 
Αυτά είναι τα ακόλουθα: 
 
• Εργαστήριο Γεωπολιτισµικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και 
Τουρκίας (ΦΕΚ 1514/20-7-2015 τ.Β΄) 

• Εργαστήριο Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και 
Διερµηνείας (ΦΕΚ 1534/22-7-2015 τ.Β΄) 

• Εργαστήριο Πληροφορικής και Πολυµέσων (ΦΕΚ 1514/20-7-2015 τ.Β΄) 
 

Εργαστήριο Γεωπολιτισµικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής 
και Τουρκίας 
 
Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Ιωάννης Μάζης 
 
Το Εργαστήριο Γεω-Πολιτισµικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και 
Τουρκίας του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών επιδιώκει την πραγµάτωση σηµαντικού ακαδηµαϊκών, 
ερευνητικών αλλά και εθνικών επιστηµονικών και ερευνητικών στόχων καθώς επιδιώκει: 

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και άλλων Τµηµάτων του Ιδρύµατος σε 
θέµατα που εµπίπτουν στα αντικείµενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και τα οποία 
είναι οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες πρωτίστως στο αντικείµενο της 
Οικονοµικής Γεωγραφίας και της Γεωπολιτικής (και ιδιαιτέρως του υποπεδίου της που 
αναφέρεται στην Γεωπολιτισµική Ανάλυση) αλλά και των Διεθνών Σχέσεων, της 
Διπλωµατικής Ιστορίας και των Διαπολιτισµικών Σπουδών µεταξύ Ελλάδας και Χωρών 
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 
2. Την κάλυψη θεµάτων που εµπίπτουν στο χώρο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών 
προσανατολισµών του Τµήµατος καθώς και τέλος την ανάπτυξη προγραµµάτων 
διδασκαλίας και διεξαγωγής βασικής ή εφαρµοσµένης έρευνας σε συναφή µε το γνωστικό 
της αντικείµενο θέµατα. 
3. Τη συνεργασία κάθε µορφής µε κέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ηµεδαπής 
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι, συµπίπτουν, συµβαδίζουν και 
αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του εργαστηρίου. 

4. Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων, την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων επιστηµόνων. 
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5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/1984 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε µορφής οργανισµούς» (Α’ 53). 

Μέχρι σήµερα, δεν υπάρχει ανάλογο κέντρο ανάπτυξης προβληµατισµού και έρευνας 
σχετικά µε τον απολύτως κρίσιµο, για την Ελλάδα, χώρο της Μέσης Ανατολής και της 
Τουρκίας και µάλιστα σε ένα καθ’ ύλην αρµόδιο Τµήµα αλλά και εις το µεγαλύτερο και 
σηµαντικότερο Πανεπιστηµιακό ίδρυµα της χώρας. Η παραγωγή του ανάλογου, άνευ 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων, προβληµατισµού στον κατ’εξοχήν αρµόδιο 
επιστηµονικό ακαδηµαΪκό χώρο του Τµήµατος Σύγχρονων Τουρκικών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών καλύπτει ένα σηµαντικό ακαδηµαϊκό και ερευνητικό κενό αλλά και 
ένα κενό υπεύθυνου επιστηµονικού διαλόγου µε τις χώρες του γεωγραφικού συµπλόκου 
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της γείτονος Τουρκίας προσφέροντας σαφείς 
υπηρεσίες, όχι µόνον στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο 
κοινωνικο-πολιτισµικό διάλογο. 
 

Εργαστήριο Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης 
και Διερµηνείας 
 
Διευθύντρια Εργαστηρίου: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά 
  
Το Εργαστήριο Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και 
Διερµηνείας του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών επιδιώκει την πραγµάτωση σηµαντικού φάσµατος ακαδηµαϊκών, 
ερευνητικών αλλά και εθνικών επιστηµονικών και ερευνητικών στόχων καθώς επιδιώκει: 

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και άλλων Τµηµάτων του 
Ιδρύµατος σε θέµατα που εµπίπτουν στα αντικείµενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και 
τα οποία είναι οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και εκδοτικές ανάγκες πρωτίστως στα 
αντικείµενα της της Κοινωνιογλωσσολογίας, της Μετάφρασης και της Διερµηνείας, της 
Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, µε ειδικότερη αλλά όχι περιοριστική 
αναφορά στη µελέτη της Τουρκικής Γλώσσας − γενικής και υπογλωσσών και ποικιλιών 
της − και της σχέσης της µε την Ελληνική και τις λοιπές ευρωπαϊκές όσο και 
µεσανατολικές γλώσσες, καθώς και στα υποπεδία αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 
ανάπτυξη γλωσσικών και µεταφραστικών πόρων γραπτού και προφορικού λόγου, 
µεθοδολογιών και εργαλείων που συµβάλλουν στη µελέτη και έρευνα των πραγµατώσεων 
γραπτού και προφορικού λόγου σε διαγλωσσικό και ενδογλωσσικό επίπεδο, την παραγωγή 
µεταφράσεων κειµένων αναφοράς, την ανάπτυξη ειδικών λεξιλογικών και ορολογικών 
πόρων στα γνωστικά αντικείµενα και πεδία εστίασης του Τµήµατος, τον σχεδιασµό και την 
προσφορά προγραµµάτων και κύκλων γλωσσικής διδασκαλίας και κατάρτισης στα 
αντικείµενα της Μετάφρασης και της Διερµηνείας, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε 
αντίστοιχα ακαδηµαϊκά κέντρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και τη διάδοση του 
ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής επιστηµονικής σκέψης, µέσω της µετάφρασης και 
της διερµηνείας. 
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2. Την κάλυψη θεµάτων που εµπίπτουν στο χώρο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών 
προσανατολισµών του Τµήµατος καθώς και τέλος την ανάπτυξη προγραµµάτων 
διδασκαλίας και διεξαγωγής βασικής ή εφαρµοσµένης έρευνας σε συναφή µε το γνωστικό 
της αντικείµενο θέµατα. 
3. Τη συνεργασία µε κάθε µορφής µε κέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ηµεδαπής 
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι, συµπίπτουν, συµβαδίζουν και 
αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του εργαστηρίου. 

4. Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων, την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων επιστηµόνων. 
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/1984 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε µορφής οργανισµούς» (Α’ 53). 

 Η θεσµοθέτηση του Εργαστηρίου Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, 
Μετάφρασης και Διερµηνείας πραγµατώνει µία εκ των στρατηγικών προτεραιοτήτων του 
Τµήµατος, σε ό,τι αφορά στη µελέτη υπό γλωσσολογικό, ιδίως δε κοινωνιογλωσσολογικό 
και µεταφραστικό−µεταφρασιολογικό, πρίσµα της Τουρκικής γλώσσας και, κατ' επέκταση, 
των τουρκόφωνων πληθυσµών της Ελλάδας, της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, 
καθώς και της σχέσης τους µε την ελληνική και ευρωπαϊκή γλωσσική πραγµατικότητα και 
παραγωγή. Τα αντικείµενα ενασχόλησης του Εργαστηρίου στοχεύουν να συνδυάσουν την 
ακαδηµαϊκή έρευνα µε την επιστηµονική πράξη − ιδίως δε της Μετάφρασης και της 
Διερµηνείας, τουτέστιν αντικειµένων που εξυπηρετούν πρωταρχικούς παραγωγικούς 
στόχους του Τµήµατος. Κατά τούτα, η θεσµοθέτηση του Εργαστηρίου θα δηµιουργήσει 
ένα καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα επιστηµονικό κέντρο, µε ικανή στόχευση και 
ευρεία προοπτική ανάπτυξης συνεργιών, τόσο στο επίπεδο της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, όσο και ευρύτερα, µέσω συνεργασιών µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά κέντρα, 
δηµόσια και ιδιωτικά, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. 

  

Εργαστήριο Πληροφορικής  
 
Διεθυντής Εργαστηρίου: Aναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης 
 
Το Εργαστήριο Πληροφορικής και Πολυµέσων του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Παν/µίου Αθηνών επιδιώκει αξιόλογο κοινωνικό 
στόχο, αφού στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του αποσκοπείται η εκπαίδευση των 
φοιτητών στις νέες τεχνολογίες, η συστηµατική άσκηση και εξυπηρέτηση των φοιτητών 
του κεντρικού ελληνικού πανεπιστηµίου, των αντιστοίχων ειδικοτήτων, στην αναζήτηση 
ηλεκτρονικά διαθέσιµων στοιχείων για τις σπουδές τους (π.χ. µέσω του διαδικτύου), η 
σύνταξη εργασιών µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά ακόµη και η 
αντιµετώπιση πρακτικών πλευρών των σπουδών τους (ηλεκτρονικές εγγραφές, δηλώσεις 
µαθηµάτων κ.ά.) και η παροχή υποστηρικτικού έργου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας. 
Στο Εργαστήριο διδάσκονται τα µαθήµατα "Εισαγωγή στην Πληροφορική I" και 
"Εισαγωγή στην Πληροφορική II", τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου. 
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Βοηθητικές Υποδοµές  του Τµήµατος 
 

Υποδοµές  Πληροφορικής 
  
Το µάθηµα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» είναι υποχρεωτικό για τη λήψη πτυχίου για 
τους φοιτητές που εισάγονται στο Τµήµα µετά το ακαδ. έτος 2007-2008. Λόγω έλλειψης 
χώρου, για την παρακολούθηση του µαθήµατιος της Πληροφορικής έχουν σχηµατιστεί δύο 
(2) τµήµατα. 

 
Η ύλη που καλύπτεται στα σεµινάρια θα περιλαµβάνει γενικές γνώσεις για την επιστήµη 
των υπολογιστών, λειτουργικά συστήµατα, χρήση του Open Office και περιήγηση στον 
ιστό. 

 
Tις υπόλοιπες ώρες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στους υπολογιστές µε την 
επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. 
 

Υποδοµές Βιβλιοθήκης 
  
Γνωστικό Αντικείµενο 
Η Βιβλιοθήκη και η συλλογή της έχει ως αποστολή της την καλλιέργεια, την προαγωγή, τη 
διάδοση και τη µελέτη της λογοτεχνίας, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας, του 
πολιτισµού, των πολιτικών θεσµών και της οικονοµίας της Τουρκίας. Στοχεύει στην 
κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του προσωπικού και των φοιτητών 
του Τµήµατος καθώς και εξωτερικών ερευνητών. 

 
Βιβλία 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 2.500 βιβλία. Η αναζήτηση γίνεται µέσω OPAC (ηλεκτρονικού 
καταλόγου). 

 
Γενικές Πληροφορίες 

Διεύθυνση: Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος µεταφέρθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή στη 
βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών,  

Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη,  
5ος όροφος και θα εξυπηρετεί  τους φοιτητές . 

Τηλέφωνο: 210 3689533 
 

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Πέµπτη από 09.00 π.µ. έως 19.30 µ.µ. και Παρασκευή από 
09.00 π.µ. έως 16.00 µ.µ.  
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Χάρτης πρόσβασης στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων  Ασιατικών Σπουδών 
  
Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η θέση του Τµήµατος στην οδό Καπλανών 6, στο κέντρο 
της Αθήνας. 
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Ανθρώπινο δυναµικό 

Μέλη ΔΕΠ 
  
Ονοµατεπώνυµο email Βαθµίδα 
Ιωάννης Μάζης yianmazis@turkmas.uoa.gr Καθηγητής 
Ελένη Σελλά elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr Καθηγήτρια 

Αιµιλία Θεµοπούλου athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Ιωάννης Σαριδάκης iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Έφη Κάννερ canner[at]turkmas.uoa[dot]gr Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κωνσταντίνος Γώγος kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr Επίκουρος Καθηγητής 
Κυριάκος Νικολάου-
Πατραγάς  Επίκουρος Καθηγητής 

Αντώνης Δεριζιώτης aderiziot[at]turkmas.uoa[dot]gr Λέκτορας 
Παναγιώτης Πούλος ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr Λέκτορας 
Herve Alain Rene 
Georgelin 

hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 Λέκτορας 

 
Αφυπηρετήσαντες 
 
Μαρία Μαυροπούλου mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr  
 

Mέλη ΕΕΠ 
 

   Σοφία Πρόκου sprokou@turkmas.uoa.gr 
 

Mέλη ΕΔΙΠ 
 
Αριστοτέλης Μητράρας amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 

Mέλη ΕΤΕΠ 
 
Φράγκα Γκριτζάπη gfragka[at]turkmas.uoa[dot]gr 
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Διδάσκοντες βάσει Π.Δ 407/80 
 
 
 Ονοµατεπώνυµο email 
Χριστίνα Σανλίογλου christisanli@turkmas.uoa.gr 
 

Διδακτικό προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (ΕΣΠΑ) 
 

 Ονοµατεπώνυµο Email 
 

Μάρκος Τρούλης 
 
mark.troulis[at]gmail[dot]com 
 

Μιχάλης Σαρλής michsarl[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 

Διονύσιος Τόµπρος  

Γεώργιος Κουγιουµτζής 
 
gkougioum@ppp.uoa.gr 
 

 

Διδακτικό προσωπικό µε  σύµβαση ορισµένου χρόνου (ΕΛΚΕ) 
 
Ηλίας Ηλιόπουλος i_iliopoulos@turkmas.uoa.gr 

Κωνσταντίνος Γρίβας kgrivas@turkmas.uoa.gr 

Ευθυµία Μούκα 
 
efimouka[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 

 

Διδακτικό προσωπικό αποσπασµένο από την Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 
Μαρία Ροµποπούλου rikarom@turkmas.uoa.gr 
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Διοικητικό Προσωπικό 
 
Γραµµατέας 
 
Δήµητρα Πάππου dppa@slavstud.uoa.gr 210 368 9575 
  
Διοικητικό Προσωπικό 
 

Σοφία Ιωαννίδου 
 

 
sioannidou[at]uoa[dot]gr 
 

210 368 9582 

Πέτρος Παπαδόπουλος 
 

pepapad[at]uoa[dot]gr 
 210 368 9588 

Βιργινία Μπαλαφούτα vbalafouta@turkmas.uoa.gr 210 368 9576 
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Προπτυχιακές  Σπουδές 
 

Γενική Παρουσίαση 
 
Η φοίτηση στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών διαρκεί 
οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Το Τµήµα αυτή τη στιγµή διαθέτει δύο Προγράµµατα 
Σπουδών. 
 
Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών 
 
Το Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα από 
το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 και πριν, δηλ. ισχύει για τους φοιτητές των οποίων οι Α.Μ. 
αρχίζουν από 15702003, 15702004, 15702005, 15702006 και 15702007. 
Το Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Τµήµατος 
www.turkmas.uoa.gr 
 
Νέο Πρόγραµµα Σπουδών 
 
Το Νέο Προγραµµα Σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και εξής, δηλ. ισχύει για τους φοιτητές των οποίων οι Α.Μ. 
αρχίζουν από 15702008, 15702009 κ.ο.κ. 
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Απαιτούµενη σειρά εξέτασης στα µαθήµατα Τουρκικής Γλώσσας 
 
[1] 
Από το Α΄ έως και το Δ΄ εξάµηνο σπουδών οι φοιτητές µπορούν να εξετάζονται στα 
µαθήµατα Τουρκικής Γλώσσας (Ι-ΙV) ανεξαρτήτως σειράς διαδοχής µαθηµάτων. Εννοείται 
ότι οι φοιτητές δεν µπορούν να εξεταστούν σε µαθήµατα µεγαλύτερου εξαµήνου από αυτό 
στο οποίο φοιτούν. 
Παράδειγµα: 
Οι φοιτητές είναι εφικτό να εξεταστούν στα µαθήµατα του Γ΄ εξαµήνου ακόµη και αν δεν 
έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα του Α΄ εξαµήνου κλπ. 
  
 
[2] 
 
Οι φοιτητές δεν µπορούν να εξεταστούν σε κανένα από τα µαθήµατα του Ε΄εξαµήνου 
(«Τουρκική Γλώσσα V») και εξής, εάν δεν έχουν περατώσει επιτυχώς όλα τα προηγούµενα 
µαθήµατα Τουρκικής Γλώσσας (Ι-ΙV). 
 
 
[3] 
 
Από το Ε΄ εξάµηνο και εξής οι φοιτητές δεν µπορούν να εξεταστούν σε οποιοδήποτε 
µάθηµα Τουρκικής Γλώσσας (V-VIII), εάν δεν έχουν επιτύχει στο αντίστοιχο µάθηµα του 
προηγούµενου εξαµήνου. 
 
Παράδειγµα: 
Οι φοιτητές δεν µπορούν να εξεταστούν στο µάθηµα (70021 Β) «Τουρκική Γλώσσα VI (Β) 
Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (πρόσληψη – παραγωγή)», εάν δεν έχουν επιτύχει στο µάθηµα 
(70017 Β) «Τουρκική Γλώσσα V (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (πρόσληψη – 
παραγωγή)». 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Όσον αφορά, πιο συγκεκριµένα, στα µαθήµατα Τουρκικής Γλώσσας Ζ΄ και Η΄ εξαµήνου, 
οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι 
 
α) δεν µπορούν να εξεταστούν στο µάθηµα (70025 Γ) Τουρκική γλώσσα  VII «Γενική 
Μετάφραση» του Z΄ εξαµήνου, εφόσον δεν έχουν επιτύχει στα µαθήµατα (70021 Α) 
Τουρκική γλώσσα  VI «Γραµµατική-Λεξιλόγιο» του ΣΤ΄ εξαµήνου και (70021 Β) 
Τουρκική γλώσσα VI «Δεξιότητες στον Γραπτό Λόγο (πρόσληψη – παραγωγή) » του ΣΤ΄ 
Εξαµήνου, 
 
β)  µπορούν να εξεταστούν στο µάθηµα (70025 Γ) Τουρκική γλώσσα  VII «Γενική 
Μετάφραση» του Z΄ εξαµήνου ακόµη και αν δεν έχουν επιτύχει στο µάθηµα του ΣΤ΄ 
εξαµήνου (70021 Γ) «Τουρκική Γλώσσα VI «Δεξιότητες στον προφορικό λόγο (πρόσληψη 
– παραγωγή)». 
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γ) τέλος, τα µαθήµατα του Ζ’ εξαµήνου (70025Α) Τουρκική γλώσσα  VII «Δεξιότητες 
στον Γραπτό Λόγο», (70025Β) Τουρκική γλώσσα  VII «Δεξιότητες στον Προφορικό 
Λόγο» και (70025 Γ) Τουρκική γλώσσα  VII «Γενική Μετάφραση» είναι προαπαιτούµενα 
προκειµένου να εξετασθεί κανείς στα µαθήµατα Τουρκικής γλώσσας VIII (Ειδική 
Μετάφραση και Γενική Μετάφραση) του Η΄ εξαµήνου. 
 
Σε όλα τα λοιπά µαθήµατα ισχύει η αρχή της προαπαιτούµενης σειράς εξέτασης, όπως 
περιγράφεται στην οικεία παράγραφο (3). 
 
Στην ηλεκτρονική σελίδα www.turkmas.uoa.gr µπορείτε επίσης να δείτε και τον πίνακα 
περιγραφής προαπαιτούµενων µαθηµάτων σε µορφή Excel. 
 
Ο τρόπος αξιολόγησης των µαθηµάτων Τουρκικής Γλώσσας φαίνεται στην ηλεκτρονική 
σελίδα www.turkmas.uoa.gr του Τµήµατος. 
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Κανονισµός για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας στο Τµήµα 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

Για να αποκτήσει ένας φοιτητής, µε έτος Εισαγωγής το 2015 και εντεύθεν, το Πτυχίο του 
Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών υποχρεούται να 
συντάξει είτε Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.) ή να επιλέξει δύο (2) επιπλέον µαθήµατα, πέραν 
των τεσσάρων (4) υποχρεωτικά επιλεγοµένων µαθηµάτων, που απαιτούνται για τη λήψη 
του πτυχίου, ανάλογα µε την ειδική κατεύθυνση του Τµήµατος που έχουν ακολουθήσει. Τα 
µαθήµατα αυτά θα φέρουν το διακριτικό «Μαθήµατα Πτυχιακής Εργασίας». 
 
Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.) 
 
Η εργασία πρέπει να εµπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας. Σκοπός της είναι ο φοιτητής να 
εµβαθύνει στο γνωστικό αντικείµενο των Τουρκικών Σπουδών, και µέσω αυτής να 
αποδείξει τις ικανότητές του ως Τουρκολόγος, καθώς και στοιχειώδεις ικανότητες 
ερευνητού. 
 
Το θέµα της Π.Ε. άπτεται του γνωστικού πεδίου των Τουρκικών Σπουδών. Μπορεί να είναι 
είτε µετάφραση προς την Ελληνική (κειµένου συνταγµένου στη σύγχρονη τουρκική ή την 
οθωµανική τουρκική) µε εισαγωγή και σχόλια, είτε γλωσσάριο µε εισαγωγή και σχόλια, 
είτε θεωρητική εργασία σε µία από τις περιοχές των λοιπών γνωστικών αντικειµένων που 
θεραπεύονται στο Τµήµα, όπως Λογοτεχνία, Διδασκαλία της γλώσσας, Ιστορία, 
Στρατηγικές Σπουδές και Γεωπολιτική, Κοινωνία, Πολιτική και Οικονοµία. 
 
Τα θεµατικά πεδία θα καθορίζονται από τους διδάσκοντες (όχι σε συνεργασία µε τους 
φοιτητές) και θα ανακοινώνονται στο τέλος του Στ΄ εξαµήνου (Ιούνιος/Ιούλιος). Οι 
φοιτητές θα καλούνται να δηλώσουν πεδίο, στο οποίο  ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Π.Ε. 
και οφείλουν να απευθυνθούν στον αντίστοιχο διδάσκοντα. 
Οι διδάσκοντες δύνανται να αναλάβουν την επίβλεψη έως πέντε (5) Π.Ε. ετησίως. 
 
Τα θέµατα και οι φοιτητές που θα αναλάβουν Π.Ε. θα οριστικοποιούνται έως το Δεκέµβριο 
του ιδίου έτους, έπειτα από απόφαση της Συνελεύσεως του Τµήµατος. 
Η εισήγηση για την ανάθεση Π.Ε. θα είναι ευθύνη των επιβλεπόντων διδασκόντων, επί τη 
βάσει ακαδηµαϊκών κριτηρίων που θα θέτουν οι ίδιοι (π.χ. επίδοση σε συγκεκριµένα 
µαθήµατα, ικανότητα και βούληση του φοιτητή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της 
εργασίας) και θα γίνεται µε σύντοµη εισήγησή τους στη Συνέλευση του Τµήµατος. 
 
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατάθεση της Π.Ε. έως και τον Ιούνιο 
του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους και να έχουν υποστηρίξει έως και τον Σεπτέµβριο του 
εποµένου ακαδηµαϊκού έτους.  
 
Εάν η υποστήριξη δεν είναι επιτυχής (εάν ο φοιτητής δεν λάβει βαθµό ίσο ή υψηλότερο 
του πέντε (5), ο φοιτητής θα έχει δικαίωµα µίας και µόνης επανεξέτασης, έπειτα από 
υπόδειξη της επιτροπής επίβλεψης, η οποία και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον 
Δεκέµβριο (δηλαδή εντός τριών (3) µηνών το αργότερο). 
 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

24 

Εάν η υποστήριξη είναι επιτυχής κατά τα ανωτέρω, ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχος. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, χάνει οριστικά το δικαίωµα επί του θέµατος της ανατεθείσας 
εργασίας, όπως και το δικαίωµα εκπόνησης άλλης Π.Ε., στο ίδιο ή άλλο γνωστικό πεδίο, 
και υποχρεούται να συµπληρώσει τον αριθµό ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, 
δηλώνοντας τα δύο επιπλέον υποχρεωτικά επιλεγόµενα µαθήµατα τα οποία όµως ανήκουν 
στον κατάλογο µαθηµάτων της ειδικεύσεώς του.  
 
Η έκταση της Π.Ε. είναι: 
 
α) τουλάχιστον 100 σελίδες, εάν πρόκειται για σχολιασµένη µετάφραση, σηµειωτέον δε ότι 
το πρωτότυπο κείµενο δεν πρέπει να έχει µεταφραστεί προηγουµένως στην Ελληνική. Το 
πρωτότυπο δεν µπορεί να είναι κατ’ αρχήν µικρότερο από 40 σελίδες (40+40+20 – 
εισαγωγή και σχόλια). 
 
β) Σε περίπτωση που είναι γλωσσάριο, η Π.Ε. καλύπτει 80 περίπου σελίδες.  
 
γ) Αν, τέλος, πρόκειται για  θεωρητική εργασία, ο κύριο κορµός της δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος από 60 σελίδες. Για τη µείωση ή την υπέρβαση των αναφερόµενων ορίων 
απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Επίβλεψης της Π.Ε. 
 
Η Επιτροπή Επίβλεψης της Π.Ε. 
 
Την Π.Ε. εποπτεύει, σε όλο το διάστηµα τη εκπόνησής της, διµελής Επιτροπή 
αποτελούµενη από διδάσκοντες του Τµήµατος, η οποία τελικά και θα την κρίνει. 
 
Το ένα από τα δύο µέλη της Επιτροπής είναι ο Επόπτης της Π.Ε., ο οποίος είναι ο 
διδάσκων που καθόρισε τα θεµατικά πεδία και το θέµα  και  επέλεξε τον φοιτητή, για να 
εποπτεύσει την εργασία του, και αυτός φέρει το κύριο βάρος της καθοδήγησής του. 
 
Αρµόδιος για την προτεινόµενη σύνθεση της Επιτροπής Επίβλεψης προς τη Συνέλευση του 
Τµήµατος, είναι ο Επόπτης της Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ένα µέλος της Επιτροπής 
Επίβλεψης είναι υποχρεωτικά µέλος Δ.Ε.Π. µε το συγγενέστερο γνωστικό αντικείµενο ως 
προς το θεραπευόµενο θέµα. Το θέµα εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος 
λαµβανοµένων υπόψη: 1) του επιστηµονικού πεδίου όπου δηλωτικώς παραπέµπει ο τίτλος 
του θέµατος και 2) της επιστηµονικής αρµοδιότητος των δύο µελών της Επιτροπής 
Εποπτείας του. Η τελική επιλογή ανήκει αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση. 
 
 
Διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας 
 
Κάθε φοιτητής µπορεί να ξεκινήσει την εκπόνηση της Π.Ε. του µετά το πέρας του ΣΤ΄ 
εξαµήνου των σπουδών του, έχοντας βεβαίωση από τη Γραµµατεία Σπουδών ότι έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του µέχρι και το ΣΤ΄ εξάµηνο και δεν οφείλει 
µαθήµατα. 
 
Η εκπόνηση της Π.Ε.  
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Η συνεργασία του φοιτητή µε τον Επόπτη του γίνεται µε τρείς (3) διαδοχικές συναντήσεις. 
Οι συναντήσεις αυτές καταγράφονται σε ειδικό δελτίο βεβαίωσης το οποίο τηρεί ο 
Επόπτης  της Εργασίας και προσυπογράφεται από τον ίδιο και τον φοιτητή την 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία συναντήσεως. Μετά το πέρας των τριών συναντήσεων το 
υπογεγραµµένο δελτίο αποτελεί σώµα της Πτυχιακής Εργασίας και προστίθεται εις αυτήν, 
ως τελευταία σελίδα αυτής. Ο τύπος του δελτίου δίδεται στους ενδιαφεροµένους (Επόπτη 
και φοιτητή) από την γραµµατεία του Τµήµατος, µετά την έγκριση της Πτυχιακής από την 
ΓΣ του Τµήµατος.Ο φοιτητής δύναται να συναντά εξίσου τρείς (3) φορές και το άλλο 
µέρος της Επιτροπής µε παρόµοια πιστοποίηση των συναντήσεων επί του ιδίου δελτίου. 
 
Κατά την πρώτη συνάντηση, αποσαφηνίζεται η µεθοδολογία και το οργανόγραµµα της 
εργασίας. Κατά την δεύτερη συνάντηση, ο φοιτητής παρουσιάζει προχωρηµένο δείγµα 
εργασίας του, το οποίο ελέγχεται εµβριθώς και βελτιώνεται από τον Επόπτη. Με βάση 
αυτό το δείγµα ο Επόπτης δίνει συγκεκριµένες γενικής φύσεως οδηγίες. Κατά την τρίτη 
συνάντηση, ο ρόλος του Επόπτη συνίσταται στον έλεγχο της ολοκληρωθείσας από τον 
φοιτητή εργασίας, την επισήµανση τυχόν αδυναµιών και σε γενικές κατευθύνσεις, χωρίς να 
επικεντρώνεται σε λεπτοµέρειες.  
 
Μετά την βελτίωση και πρώτης µορφής ολοκλήρωσης της εργασίας του φοιτητή, 
συµφώνως προς τις παρατηρήσεις της τρίτης συναντήσεώς του µε τον Επόπτη του, 
υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασµό στο δεύτερο µέλος της Επιτροπής. Με βάση τα 
σχόλια και του δευτέρου µέλους της Επιτροπής, ο φοιτητής προσδίδει την τελική µορφή 
στην Π.Ε. του και καταθέτει δύο νέα αντίγραφα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δίδει στο 
φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του µόνον εφόσον κρίνει ότι πληροί τα 
ελάχιστα κριτήρια θετικής αξιολόγησης, ότι δηλαδή  είναι καταρχήν δυνατόν να 
βαθµολογηθεί τουλάχιστον µε 5 (πέντε), µετά από την υποστήριξη. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιστρέφει την εργασία στο φοιτητή προς βελτίωση.  
 Η ορθή, ακριβής και υψηλού επιπέδου χρήση της Νεοελληνικής Γλώσσας (Σύνταξη, 
Γραµµατική και η εκάστοτε απαραίτητη επιστηµονική ορολογία) αποτελεί εκ των ούκ άνευ 
προϋπόθεση για να οδηγηθεί µία πτυχιακή Εργασία στην φάση της υποστήριξής της. Η 
προϋπόθεση αυτή αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του φοιτητή. 
 
Όταν λάβει την άδεια να υποστηρίξει τη εργασία του, ο φοιτητής καταθέτει ένα τρίτο 
αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, (Αρχείο Π.Ε. στη Γραµµατεία του Τµήµατος 
Τ.Σ.Σ.Α.Σ.), λαµβάνει, επίσης, βεβαίωση ότι δεν οφείλει µαθήµατα προκειµένου να 
ορισθεί ηµεροµηνία υποστήριξης και την προσκοµίζει στον Επόπτη του. 
 
Όλα τα κείµενα ή αντίγραφα που υποβάλλονται στα µέλη τη Επιτροπής είναι 
δακτυλογραφηµένα και σε ψηφιακή µορφή (Ψηφιακός Δίσκος/CD µε όλα τα στοιχεία του 
φοιτητή τυπωµένα επ’ αυτού.) Η µορφή και η διάταξη του ψηφιακού αρχείου της 
Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να συµµορφώνονται  µε τις ειδικότερες οδηγίες τις οποίες 
εκδίδει και δηµοσιεύει το Τµήµα µέσω των υπηρεσιών πληροφόρησής του. 
 
Δοµή και Μορφή της Πτυχιακής Εργασίας 
 
 Δοµή 
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Εξώφυλλο (στο οποίο εµφανίζονται τα στοιχεία του Τµήµατος, τα πλήρη στοιχεία του 
φοιτητή, το γνωστικό αντικείµενο, ο τίτλος της εργασίας, τα στοιχεία των µελών της 
Επιτροπής, ο αριθµός των λέξεων, η προθεσµία κατάθεσης της Π.Ε. και, τέλος, ο µήνας 
και το έτος υποστήριξης). 
 
1 φύλλο λευκό στην αρχή 
 
Σελίδα τίτλου (ίδια µε αυτή του εξωφύλλου) 
 
Πρόλογος 
 
Εισαγωγή - Σχόλια 
 
Κύριο σώµα 
 
Γενικά Συµπεράσµατα 
 
Επίλογος  
 
Επίµετρο (ενδεχοµένως) 
 
Ευρετήρια (ενδεχοµένως) 
 
Περιεχόµενα 
 
1 φύλλο λευκό 
 
Μορφή 
 
Η Π.Ε. είναι δακτυλογραφηµένη σε χαρτί Α4. Διαστάσεις δακτυλογραφηµένης επιφάνειας: 
1500 κτυπήµατα, ήτοι 25 αράδες των 60 κτυπηµάτων ή 30 αράδες των 50. Τα αντίτυπα 
που υποβάλλονται είναι βιβλιοδετηµένα µε θερµοσυγκόλληση ή σπιράλ. 
Το εύρος των µεταφραστικών εργασιών θα αποφασίζεται από κοινού µεταξύ Επόπτη και 
φοιτητή. 
 
Υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας 
 
Η υποστήριξη της Π.Ε. γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Επίβλεψης, και Φοιτητών του 
Τµήµατος. 
 
Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του στην Επιτροπή και στο κοινό και κατόπιν απαντά 
σε ερωτήσεις. Ερωτήσεις υποβάλλουν µόνο τα µέλη της Επιτροπής. Μετά το τέλος της 
διαδικασίας της υποστήριξης µπορεί να διεξαχθεί συζήτηση µε συµµετοχή του κοινού. 
 
Η υποστήριξη της Π.Ε. ορίζεται το νωρίτερο ένα µήνα µετά την κατάθεση του τελικού 
κειµένου στα µέλη της Επιτροπής, και κατά προτίµηση κοντά σε εξεταστική περίοδο.  
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Ο Επόπτης έχει την ευθύνη του φακέλου υποστήριξης, που περιέχει: i) την έγκριση του 
θέµατος από τη Συνέλευση του Τµήµατος, και ii) έντυπο του Πρωτοκόλλου Υποστήριξης 
(εις διπλούν). 
 
Στο τέλος της υποστήριξης η Επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη, κάθε µέλος της 
βαθµολογεί την Π.Ε. και συντάσσεται το σχετικό Πρωτόκολλο, όπου αναγράφονται οι δύο 
βαθµοί.  
 
Ως βαθµός της Π.Ε. λογίζεται ο µέσος όρος των βαθµών των δύο Μελών (Επόπτη και 
Μέλους). Το αποτέλεσµα ανακοινώνεται αµέσως στον υποψήφιο. 
 
Ακροτελεύτιο άρθρο 
 
Μετά το πέρας της διαδικασίας της υποστήριξης, ο φάκελος της Π.Ε. (σχετικά έγγραφα 
συν την Π.Ε. σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (C.D.) κατατίθεται στη Γραµµατεία. 
 
Η Γραµµατεία τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους των συγγραφέων, των θεµάτων και των 
χρηστών κάθε Π.Ε. και συντηρεί το σχετικό αρχείο Π.Ε. του Τµήµατος. 
 
Οι Π.Ε. δεν δανείζονται, αλλά είναι δυνατόν να τις συµβουλευθεί κανείς εντός της 
Βιβλιοθήκης.  
 
Σηµείωση: Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού αφορά τους φοιτητές που θα αναλάβουν 
Π.Ε. από τον Οκτώβριο του 2018. Οι πτυχιακές εργασίες οι ευρισκόµενες εν εξελίξει 
κατατίθενται σύµφωνα µε το προηγούµενο, του παρόντος κανονισµού, καθεστώς. 
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Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Ασιατικών Σπουδών µε αντιστοιχία πιστωτικών µονάδων (ECTS). 

 

A' Εξάµηνο 

 
 
 
  

Κωδ. Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 
Πιστωτ. 
Μονάδες 

70001 Α Τουρκική Γλώσσα I - Moρφολογία/Σύνταξη* 4 
70001 Β Τουρκική Γλώσσα  Ι - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 4 
70001 Γ Τουρκική Γλώσσα  Ι - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 4 
70002 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Ι 3 
70004 Εισαγωγή στην Οθωµανική Ιστορία 3 
70006 Εισαγωγή στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας 3 
70034 Αραβικός Πολιτισµός  3 
70069 Εισαγωγή στις πηγές του Ισλαµικού Δικαίου 3 
70035 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι (εργαστήριο) 1 
70068 Τεχνικές συγγραφής επιστηµονικών εργασιών** 1 
  Σύνολο 29 

 

Β' Εξάµηνο 
Κωδ. 
Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 

Πιστωτ. 
Μονάδες 

70005 Α Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Moρφολογία/Σύνταξη 4 
70005 Β Τουρκική Γλώσσα  ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 4 
70005 Γ Τουρκική Γλώσσα  ΙΙ - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 4 

70040 
Οικονοµική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης  
Ανατολής και της Τουρκίας Ι 3 

70236 
Σχέσις ελληνορωµαϊκού και ισλαµικού δικαίου [αντικατέστησε το 
µάθηµα Βυζάντιο και Ισλαµικός κόσµος (70008)] 3 

70011 Οθωµανική Ιστορία 3 
70015 Σύγχρονη Τουρκία Ι: Οικονοµία και Κοινωνία 3 

70235 
Τα ιδεολογικά ρεύµατα εις τον αραβοϊσλαµικόν κόσµον 
[αντικατέστησε το µάθηµα Αραβικός Πολιτισµός ΙΙ (70037)] 3 

70038 Χαλιφικοί θεσµοί 3 
70036 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ (εργαστήριο )** 1 
  Σύνολο 31 
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Γ' Εξάµηνο 
Κωδ. 
Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 

Πιστωτ. 
Μονάδες 

70009 Α Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Moρφολογία/Σύνταξη 4 
70009 Β Τουρκική Γλώσσα  ΙΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 4 
70009 Γ Τουρκική Γλώσσα  ΙΙΙ - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 4 
70018 Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας 3 
70075 Τουρκικό Ισλάµ στην Ευρώπη και θέµατα Τουρκικής διασποράς 3 
70016 Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ 3 
70042 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία ΙΙ 3 
70117 Πολιτικό Ισλάµ στη σύγρονη Τουρκία Ι 3 
70003 Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία 3 
  Σύνολο 30 
 

Δ' Εξάµηνο 
Κωδ. 
Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 

Πιστωτ. 
Μονάδες 

70013 Α Τουρκική Γλώσσα  IV - Μορφολογία και Σύνταξη 5 
70013 Β Τουρκική Γλώσσα  IV -  Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 5 
70013 Γ Τουρκική Γλώσσα  IV - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 5 
70010 Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία 4 
70019 Εισαγωγή στις τέχνες του Ισλαµικού Κόσµου 4 

70044 
Οικονοµική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης  
Ανατολής και της Τουρκίας ΙΙ 4 

70045 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 4 
70094 Κοινωνιογλωσσολογία 4 
  Σύνολο 35 
 

Ε' Εξάµηνο 
Κωδ. 
Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 

Πιστωτ. 
Μονάδες 

Ειδίκευση Α: ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Υποχρεωτικά µαθήµατα 

70017 Α Τουρκική Γλώσσα  V-Μορφολογία και Σύνταξη 3 
70017 Β Τουρκική Γλώσσα  V-Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 3 
70017 Γ Τουρκική Γλώσσα  V-Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 3 
70027 Οθωµανική Γλώσσα Ι 4 
70221 Γεωπολιτική Ανάλυση ζητηµάτων διεθνούς ασφάλειας Ι 5 
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70022 
Σχέσεις τουρκικής και ελληνικής γλώσσας µε στ/οχο τη διδακτική της 
τουρκικής (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  4 

70046 Τουρκική Λογοτεχνία Ι: Σύγχρονα Ρεύµατα 4 
   

Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 

70014 Πρώιµη τουρκική λογοτεχνία (Λαϊκή) 4 
70093 Τεχνικές Περίληψης (Α+Β Ειδική Κατεύθυνση) 4 
70081 Επιχειρηµατικότητα  (Α+Β Ειδική Κατεύθυνση) 4 

70097 
Τέχνες του Ισλαµικού Κόσµου Ι: Αραβική και Περσική Τέχνη, 7ος-
18ος αι. 4 

70105 
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (µάθηµα παιδαγωγικής 
επάρκειας)  

70101 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
  Σύνολο 30 

   
 

Ειδίκευση Β: ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Υποχρεωτικά µαθήµατα 
70017 Α Τουρκική Γλώσσα  V-Μορφολογία και Σύνταξη 3 
70017 Β Τουρκική Γλώσσα  V-Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 3 
70017 Γ Τουρκική Γλώσσα  V-Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 3 
70027 Οθωµανική Γλώσσα Ι 4 
70221 Γεωπολιτική Ανάλυση ζητηµάτων διεθνούς ασφάλειας Ι 5 
70058 Διπλωµατική Ιστορία της Τουρκίας 4 

70049 
Θρησκευτικές κοινότητες και εθνοτικές οµάδες της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας 4 

   
Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 

70022 
Σχέσεις τουρκικής και ελληνικής γλώσσας µε στόχο τη διδακτική της 
τουρκικής (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  4 

70052 
Ελληνορθόδοξες Κοινότητες στην Μ.Ασία και  την Ανατολική 
Μεσόγειο 4 

70097 
Τέχνες του Ισλαµικού Κόσµου Ι: Αραβική και Περσική Τέχνη, 7ος-
18ος αι. 4 

70093 Τεχνικές Περίληψης (Α+Β Ειδίκευση) 4 
70051 Εκκοσµίκευση και µεταρρυθµίσεις στην τουρκική κοινωνία  

70097 
Τέχνες του Ισλαµικού Κόσµου Ι: Αραβική και Περσική Τέχνη, 7ος-
18ος αι. 4 

70081 Επιχειρηµατικότητα (Α+Β Ειδίκευση) 4 

70105 
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (µάθηµα παιδαγωγικής 
επάρκειας)  



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

31 

70101 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
  Σύνολο 30 
 

 

ΣΤ' Εξάµηνο 
Κωδ. 
Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 

Πιστωτ. 
Μονάδες 

Ειδίκευση Α: ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Υποχρεωτικά µαθήµατα 

70021 Α   Τουρκική Γλώσσα  VΙ- Μορφολογία και Σύνταξη 3 
70021 Β   Τουρκική Γλώσσα  VΙ- Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 3 
70021 Γ Τουρκική Γλώσσα  VΙ- Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 3 
70032 Οθωµανική Γλώσσα ΙΙ 4 
70020 Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας Ι 4 
70053 Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ: Σύγχρονα ρεύµατα 4 
70023 Λόγια Οθωµανική Λογοτεχνία 4 
   

Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 
70055 Ζητήµατα Διγλωσσίας (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  4 
70098 Εισαγωγή στις µουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής  4 
70234 Οπτικοακουστική µετάφραση: Θεωρία και εφαρµογές 4 
70102 Παιδαγωγική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70103 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70107 Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης  (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70111 Εξελικτική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  

70112 
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης (µάθηµα 
παιδαγωγικής επάρκειας) Σύνολο 29 

 

Ειδίκευση Β: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Υποχρεωτικά µαθήµατα 

70021 Α   Τουρκική Γλώσσα  VΙ- Μορφολογία και Σύνταξη 3 
70021 Β   Τουρκική Γλώσσα  VΙ- Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 3 
70021 Γ Τουρκική Γλώσσα  VΙ- Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 3 

70032 Οθωµανική Γλώσσα ΙΙ 4 
70020 Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας Ι 4 

70057 
Αστικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: Κοινωνία, Οικονοµία 
και Αναδιοργάνωση του αστικού χώρου (18ος αρχές 20ου αι.) 4 

70086 
Γεωγραφία της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Αφοπλισµοί και 
Ασφάλεια Ι 4 

   



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

32 

Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 

70222 
Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητηµάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙ: 
Γεωπολιτική Τουρκίας - Καυκάσου 4 

70059 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 4 

70225 

Ιστορία των Οθωµανών Αρµενίων από την επέκταση του Οθωµανικού 
Κράτους ως την ίδρυση  της Τουρκικής Τζουµχουριέτ (29 Οκτωβρίου 
1923) 4 

70060 Ιδεολογικά ρεύµατα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 19ος –20ος αι 4 
70048 Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο 4 
70095 Τουρκική Διπλωµατία κατά την Ψυχροπολεµική Περίοδο  4 
70118 Το πολιτικό Ισλάµ στη Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ : Διανόηση και κείµενα   4 
70055 Ζητήµατα Διγλωσσίας (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  4 
70102 Παιδαγωγική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70103 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70107 Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  

70112 
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης (µάθηµα 
παιδαγωγικής επάρκειας)  

70111 Εξελικτική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
  Σύνολο 29 
 

Ζ' Εξάµηνο 
Κωδ. 
Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 

Πιστωτ. 
Μονάδες 

Ειδίκευση Α: ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Υποχρεωτικά µαθήµατα 

70091 Α  
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ  Δεξιότητες στον γραπτό και  προφορικό λόγο 
και η διδακτική τους (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας) 3 

70091 Β  
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ  Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών & 
οικονοµικών κειµένων Ι 3 

70091 Γ Τουρκική Γλώσσα VΙΙ Μετάφραση γενικών κειµένων 3 

70062 
Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία µε έµφαση σε ζητήµατα  διδακτικής 
(µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας) 4 

70063 
Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης: Η Μετάφραση ως µέθοδος 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας) 4 

70064 Κειµενικά είδη της τουρκικής γλώσσας 4 
70065 Γλωσσολογία σωµάτων κειµένων και ανάλυση λόγου 4 
   

Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 
70030 Πτυχιακή εργασία 14 
70067 Οθωµανική Γλώσσα ΙΙΙ 4 
70090 Οικονοµική, νοµική, πολιτική µετάφραση αγγλικής – ελληνικής Ι 4 
70106 Αναλυτικά Προγράµµατα (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
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70113 Κοινωνική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70108 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70109 Ειδική Αγωγή (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  

70110 
Από το αναλυτικό πρόγραµµα και το σχολικό εγχειρίδιο στην διδακτική 
πράξη (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  

70039 
Δικαϊκοί Θεσµοί Προϊσλαµιαίων Αράβων (µάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας Α΄Ειδίκευσης) 7 

70220 
Ο Ισλαµικός Μυστικισµός - Σουφισµός (µάθηµα Πτυχιακής Εργασίας 
Α΄Ειδίκευσης) 7 

70231 
Μουσική µη Μουσουλµανικών Κοινοτήτων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας (µάθηµα Πτυχιακής Εργασίας Α΄Ειδίκευσης) 7 

  Σύνολο 29 
 

Ειδίκευση Β: ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Υποχρεωτικά µαθήµατα 

70091 Β  
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ  Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών & 
οικονοµικών κειµένων Ι 3 

70091 Γ Τουρκική Γλώσσα VΙΙ Μετάφραση γενικών κειµένων 3 
70065 Γλωσσολογία σωµάτων κειµένων και ανάλυση λόγου 4 
70024 Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας ΙΙ 4 
70082 Θέµατα ελληνικής και τουρκικής ιστοριογραφίας 4 
70072 Στρατός και πολιτική ελίτ στη σύγχρονη Τουρκία 4 

70074 Εθνοθρησκευτικές οµάδες και όψεις του  Ισλάµ στη σύγχρονη Τουρκία 4 
   

Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 
70030 Πτυχιακή εργασία 14 
70028 Τέχνες του Ισλαµικού Κόσµου ΙΙ: Οθωµανική Τέχνη  4 
70228 Διεθνές ποινικό δίκαιο 4 

70062 
Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία µε έµφαση σε ζητήµατα διδακτικής  
(µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας) 4 

70091 Α  
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ  Δεξιότητες στον γραπτό και  προφορικό λόγο 
και η διδακτική τους (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας) 3 

70063 
Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης: Η Μετάφραση ως µέθοδος 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών  (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας) 4 

70106 Αναλυτικά Προγράµµατα (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70113 Κοινωνική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70108 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70109 Ειδική Αγωγή (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  

70110 
Από το αναλυτικό πρόγραµµα και το σχολικό εγχειρίδιο στην διδακτική 
πράξη (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  

70050 
Πολιτικά κόµµατα στη σύγχρονη Τουρκία (Μάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας Β΄Ειδίκευσης) 7 
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70232 
Κοινωνικά Κινήµατα στη Σύγχρονη Τουρκία (µάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας Β΄Ειδίκευσης) 7 

  Σύνολο 29 
 

Η' Εξάµηνο 
Κωδ. 
Μαθ. Τίτλος µαθήµατος 

Πιστωτ. 
Μονάδες 

Ειδίκευση Α: Ειδίκευση Α: ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Υποχρεωτικά µαθήµατα 

70092 Α 

Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ- Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών & 
οικονοµικών κειµένων ΙΙ & η διδακτική της Τουρκικής (µάθηµα 
παιδαγωγικής επάρκειας) 3 

70092 Β 

Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ – Ειδική µετάφραση (µετάφραση τεχνικών 
κειµένων) & η διδακτική της Τουρκικής (µάθηµα παιδαγωγικής 
επάρκειας) 3 

70031 
Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής 
(Μάθηµα παιδαγωγικής εκπαίδευσης) 3 

70070 Γλωσσολογία σωµάτων κειµένων και Μετάφραση 3 
   

Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 
70030 Πτυχιακή εργασία 14 
70078 Οθωµανική Γλώσσα IV 4 

70085 
Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου και η 
διδακτική του (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)   4 

70227 Σύγχρονες Θεωρίες της Μετάφρασης 4 
70100 Οικονοµική, νοµική, πολιτική µετάφραση αγγλικής - ελληνικής ΙΙ  4 

70224 

Διδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε.)  
(Μάθηµα χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ) (µάθηµα παιδαγωγικής 
επάρκειας)***** 4 

70099 Τουρκική Λαϊκή Προφορική Τέχνη 4 
70114 Γνωστική Ψυχολογία Ι (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70104 Διαπολιτισµική Εκπαίδευση (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70115 Διαπολιτισµική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  

70229 
Ανθολογία της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας-Θέατρο (µάθηµα 
Πτυχιακής Εργασίας Α΄ Ειδίκευσης) 7 

70230 
Εισαγωγή στην Αρµενική Γλώσσα και Λογοτεχνία (µάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας Α΄Ειδίκευσης) 7 

  Σύνολο 30 
 
 

Ειδίκευση Β: ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Υποχρεωτικά µαθήµατα 

70092 Α 
Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ- Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών & 
οικονοµικών κειµένων ΙΙ 3 

70092 Β 
Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ – Ειδική µετάφραση (µετάφραση τεχνικών 
κειµένων) 3 

70079 Ζητήµατα κοινωνικού φύλου στη σύγχρονη Τουρκία 3 
70083 Στρατηγικές Σπουδές και Γεωπολιτική Ι: Ζητήµατα κατευνασµού 3 

   
Μαθήµατα υποχρεωτικά επιλογής***/ Selective mandatory courses 

70030 Πτυχιακή εργασία 14 

70223 
Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητηµάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙΙ: 
Γεωπολιτική και Γεωστρατηγικές στη Συρία 4 

70226 
Ανθρωπολογική Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας της ύστερης 
περιόδου 4 

70089 Στρατηγικές Σπουδές και Γεωπολιτική ΙΙ: Ζητήµατα ανάσχεσης  4 

70087 
Γεωγραφία της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Αφοπλισµοί και 
Ασφάλεια ΙI  4 

70224 

Διδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε.)  
(Μάθηµα χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ) (µάθηµα παιδαγωγικής 
επάρκειας)***** 4 

70031 
Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής 
(µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας) 3 

70050 
Πολιτικά κόµµατα στη σύγχρονη Τουρκία (Μάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας Β΄Ειδίκευσης) 7 

70041 
Ισλαµικοί Δικαϊκοί Θεσµοί (µάθηµα Πτυχιακής Εργασίας 
Β΄Ειδίκευσης) 7 

70119 
Το νοµικό καθεστώς του παρ΄Ισλάµ "Ιερού" πολέµου (µάθηµα 
Πτυχιακής Εργασίας  Β΄Ειδίκευσης) 7 

70085 
Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου και η 
διδακτική του (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)   4 

70114 Γνωστική Ψυχολογία Ι (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70104 Διαπολιτισµική Εκπαίδευση (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
70115 Διαπολιτισµική Ψυχολογία (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
  Σύνολο 30 
   
 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240 
 
   
*Τα µαθήµατα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης µέχρι και το Δ΄ εξάµηνο. Η 
εξέταση των µαθηµάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάµηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή 
ολοκλήρωση των µαθηµάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων. Από το Ε΄ 
εξάµηνο και εξής ισχύει ο θεσµός των προαπαιτούµενων µαθηµάτων (βλ. σχετική ανακοίνωση 
στο Πρόγραµµα Σπουδών). 
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**Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση παρακολούθησης του µαθήµατος, 
προκειµένου να προχωρήσουν στην ανάληψη πτυχιακής εργασίας 
 
***Από τα µαθήµατα Υ.Ε. οι φοιτητές επιλέγουν ένα ανά εξάµηνο  
 

Περιγραφή  Μαθηµάτων 
 

A' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι - Moρφολογία και Σύνταξη  
Διδάσκων: Σοφία Πρόκου, ΕΕΠ, sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα Ι – Φωνητική/Φωνολογία- 
Μορφολογία- Σύνταξη είναι η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας µέσω των 
µορφοσυντακτικών φαινοµένων για την ορθή παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου . 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος που διδάσκεται στο πρώτο εξάµηνο σπουδών γίνεται σύντοµη 
εισαγωγή στην Τουρκική Γλώσσα και τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και 
οι διαφορές της µε τις ευρωππαϊκές γλώσσες. Τα διδασκόµενα µορφοσυντακτικά 
φαινόµενα εµπεδώνονται µε γραπτά παραδείγµατα και σχετικές γραπτές και προφορικές 
ασκήσεις. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν: 
 
Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και σε 
πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μαθήµατα µε παρόµοια 
θεµατολογία περιλαµβάνονται σε πολλά προγράµµατα σπουδών οµοειδών 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τµήµα Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών δίνεται έµφαση στην 
διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε µαθήµατα ιστορίας και πολιτισµού 
της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα του εσωτερικού αλλά και του 
εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα 
προγράµµατα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα Ι - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- 
Σύνταξη 
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Τα Μορφοσυντακτικά φαινόµενα διδάσκονται σε ενότητες όπως παρακάτω: 
  
1η ενότητα. Μελέτη της γραπτής µορφής των φθόγγων του τουρκικού αλφαβήτου . 
Συµφωνία φωνηέντων Σειρά επιθηµάτων, Τονισµός, Επιτονισµός. 
Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: επιθήµατα Lar, (n)In -(y)A-(y) I -DA, -Dan,. 
2η ενότητα. Μορφο-συντακτικά φαινόµενα: Πάθη συµφώνων. 3η ενότητα. Προσωπικές 
αντωνυµίες, Δεικτικές αντωνυµίες, Δεικτικά επιρρήµατα, Κτητικά επιθήµατα 
4η ενότητα. Ρήµα. Μορφοσυντακτικό φαινόµενα: ΕΙΜΑΙ, ΕΝΕΣΤΏΤΑΣ (Şimdiki Zaman) 
5η ενότητα. Ονοµατικά Συντάγµατα (Ad tamamlamaları: Belirtili/Belirtisiz) Έννοια της 
<<γενικής>> και η <<γενική κτητική>> 
6η ενότητα. Υπαρκτικό ρήµα VAR/YOK (-DA................VAR/YOK) αόριστος χρόνος [-
dili Belirtili Geçmiş zaman 
7η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα –DΑn başka,–DΑn sonra, –DΑn önce, –DΑn 
beri, ρήµα είµαι στο παρελθόν [-dili Belirli Geçmiş zaman], 
8η ενότητα. Κ Μορφοσυνατικτικό φαινόµενο: Κατευθύνσεις (απλά επιρρήµατα και 
κατεύθυνση βάσει σηµείου αναφοράς: masanın üstü, γενική κτητική και πτώση [–in içinde, 
-in yanında, -ın önünde,…], χρήσεις του αναφορικού ki [benimki, sonraki, -dEki] Σύνταξη 
(προ)θέσεων, [-den beri, İÇİN, İLE, GİBİ, KADAR, HAKKINDA, TARAFINDAN] 
ρηµατικών επιρρηµάτων –ken, -eli]. 
9η ενότητα. . Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: ευκτική [ istek kipi], πρέπει (-meli), –mek 
için . [ör. Arkadaşınız kilo vermek istiyor. Ne yapsın?,İş bulmak için ne yapmalısın?] 
µέλλοντας [gelecek zaman 
10η ενότητα. Διάλ Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: ρηµατικά επιρρήµατα ulaç -ip, -meden 
önce, -dikten sonra 
11η ενότητα. Κ Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Ταυτοπροσωπία (- meyi, -meği /-
meye,meğe /-mekte/ -mekten) + ΡΗΜΑ. Ρηµατικά επιρρήµατα τρόπου -ErEk, 
12η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: επιρρηµατικές προτάσεις-ρηµατικά 
επιρρήµατα –γερούνδια [ ulaç], [ -Er –mEz, -İncE ] ] 
13η ενότητα. Γενική επανάληψη όλων των µορφοσυντακτικών φαινοµένων.] 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσµατος, 
“προόδου”, και γ) τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης. Οι γραπτές εργασίες είναι 
ασκήσεις µε κενά τα οποία συµπληρώνονται µε τα διδαχθέντα Μορφοσυντακτικά 
φαινόµενα ,καθώς και µεταφράσεις από ελληνικά σε τουρκικά προτάσεων οι οποίες 
περιέχουν τα συγκεκριµένα φαινόµενα µε σκοπό την πλήρη εµπέδωση τους. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
Ασκήσεις και σηµειώσεις του διδάσκοντος. και από τα παρακάτω εγχειρίδια διδασκαλίας: 
1. Yabancı Dilim Türkçe 1, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010 
2. TÖMER, Yeni Hitit 1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2008 
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3. SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
4. ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
5. ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., 
Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004, (www.dilset.com) 
  
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Χρήση ηχητικών και οπτικών µέσων. 
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς και 
παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
  
Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων µε Τούρκους φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus. 
Οµιλίες-Σεµινάρια από ειδικούς καταξιωµένους επαγγελµατίες για δραστηριότητες 
συναφείς µε τη γλώσσα, π.χ. µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων, διερµηνεία, ξενάγηση. 
Συνεργασία µε περισσότερα Πανεπιστηµιακά αλλά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της 
Τουρκίας. 
Πρακτική εξάσκηση σε ερευνητικά ιδρύµατα όπου µπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση της 
Τουρκικής γλώσσας (Γ.Α.Κ. (τοπικά αρχεία), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και όλα τα 
Κέντρα µελέτης του Μικρασιατικού Ελληνισµού), σε οικονοµικούς οργανισµούς, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες (περιβαλλοντικές, 
για ειδικές κοινωνικές οµάδες). 
  

70001 Β Τουρκική Γλώσσα Ι - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
Διδάσκων: Σοφία Πρόκου, ΕΕΠ, sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο είναι 
η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και κυρίως της δεξιότητας πρόσληψης-κατανόησης 
και παραγωγής γραπτού λόγου. Στο πλαίσιο του µαθήµατος που διδάσκεται στο δεύτερο 
εξάµηνο σπουδών µελετώνται κείµενα µε καθηµερινό λεξιλόγιο και τα µορφο-συντακτικά 
φαινόµενα που αντιστοιχούν στο µάθηµα Τουρκικά ΙΙ, Φωνητική/Φωνολογία- 
Μορφολογία-Σύνταξη µε στόχο την κατανόηση και παραγωγή ανάλογων γραπτών 
κειµένων. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
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Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και σε 
πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μαθήµατα µε παρόµοια 
θεµατολογία περιλαµβάνονται σε πολλά  προγράµµατα σπουδών οµοειδών 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τµήµα Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών δίνεται έµφαση στην 
διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε µαθήµατα ιστορίας και πολιτισµού 
της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα του εσωτερικού αλλά και του 
εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα 
προγράµµατα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο, 
µελετώνται κείµενα µε συγκεκριµένη µορφή και θεµατολογία, κυρίως καθηµερινοί 
διάλογοι και περιγραφικά κείµενα που περιέχουν τα αντίστοιχα µορφοσυντακτικά 
φαινόµενα του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ, Φωνητική/Φωνολογία-Μορφολογία-
Σύνταξη αλλά και καθηµερινές εκφράσεις-ιδιωµατισµούς. Η θεµατολογία των κειµένων 
επικεντρώνεται σε βασικές ενότητες του καθηµερινού λεξιλογίου: καθηµερινές ασχολίες, 
συνήθειες, σκηνές καθηµερινής ζωής (περιγραφή γεγονότων που συνέβησαν στο 
παρελθόν, που συµβαίνουν τώρα, που επαναλαµβάνονται), επικοινωνία: επιστολή, 
πρόσκληση, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµικές κάρτες, τηλεφωνήµατα, µηνύµατα, 
προγραµµατισµός σχεδίων για το µέλλον (ταξίδι, συγκέντρωση), βιογραφικό σηµείωµα, 
υποχρεώσεις/καθήκοντα. 
 
1η ενότητα. Συνήθειες, δεξιότητες (Προτιµήσεις, χόµπι, αθλητισµός, προτιµήσεις 
φαγητών). Μορφο-συντακτικά φαινόµενα (Geniş zaman: -r/-Ir/-Ar) (Χρήσεις του σε 
διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως, αντί της προστακτικής ως χρόνος που δηλώνει ευγένεια, 
προθυµία, συνήθεια, ως µελλοντικός χρόνος, στη διατύπωση ευχών …). 
 
2η ενότητα. Κείµενα που περιέχουν περιγραφή καθηµερινών συµβάντων στο παρελθόν, 
παρόν και µέλλον (περιγραφή γεγονότων, ατυχηµάτων, εικόνων, υπόθεσης ταινίας κλπ). 
Μορφο-συντακτικά φαινόµενα: Επανάληψη χρήσης αντωνυµιών και επιθετικών 
προσδιορισµών όπως hangi, herkes, hep, her, bütün, bazı, hiç kimse, hiçbir. Ya.....ya / 
hem.....hem  / ne....ne. 
 
3η ενότητα. Διάλογοι µε µεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, παραµύθι-διήγηση 
µε χρήση του (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm). Μορφο-συντακτικό φαινόµενο: 
Παρελθοντικός χρόνος φήµης-αβεβαιότητας (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm) 
 
4η ενότητα. Διάλογοι µε µεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, σύντοµες ειδήσεις 
από περιοδικά-εφηµερίδες µε χρήση του (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm). Μορφο-
συντακτικό φαινόµενο: Παρελθοντικός χρόνος φήµης-αβεβαιότητας του ρ. είµαι (-mIş’lı 
Geçmiş Zaman: -mIşIm) 
 
5η ενότητα. Κείµενα µε περιγραφή προσώπων-πόλεων που περιέχουν σύγκριση. 
Μορφοσυντακτικό φαινόµενο: Επίθετα  (Θέση επιθέτων µέσα στην πρόταση, θέση του 
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αόριστου άρθρου BİR). Σύγκριση  (-DAn, Gibi, Kadar), (En) και διαφορετική έκφραση του 
υπερθετικού βαθµού: « (n)In EN  ....(s)I» και «-Dan en .......(s)I». 
 
6η ενότητα. Κείµενα µε περιγραφή καιρού (καιρικά φαινόµενα, δελτίο καιρού). 
Πρόσκληση µε ώρα, επιθετικούς προσδιορισµούς. Μεταφορικά µέσα. Μορφοσυντακτικά 
φαινόµενα: Υπερθετικός βαθµός, Pekiştirme Sıfatları, διπλασιασµός του επιθέτου ή του 
επιρρήµατος : beyaz beyaz, yavaş yavaş, ή beyaz mı beyaz! Επιθήµατα –lI /sIz, -lIk και 
επανάληψη στα –cΙ, -cA, İLE. Ώρα: Saat kaçta?, Saat kaça kadar? 
 
7η ενότητα. Κείµενα µε υποχρεώσεις-καθήκοντα (στο σχολείο, στην εργασία, στο σπίτι). 
Μορφο-συντακτικά φαινόµενα: Έγκλιση που δηλώνει την αναγκαιότητα, την υποχρέωση 
(Gereklik Kipi) β) –mAk GEREK/ -mAm GEREK, γ) –mAk ZORUNDA 
(MECBURİYETİNDE) OLMAK/KALMAK, -mAyA MECBUR OLMAK /KALMAK. 
8η ενότητα. Τηλεφώνηµα, Ηλεκτρονικό µήνυµα. Περιγραφή σχεδίων στο παρελθόν και 
στο µέλλον. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Xρήσεις του ΚΑDAR (σύγκριση, -e kadar,  iki 
saat kadar...). Ρηµατικά επιρρήµατα -Ir   -mAz, -(y)ken, -Irken. 
 
9η ενότητα. Κείµενα µε αναφορά σε καθηµερινά προβλήµατα (αναζήτηση σπιτιού, 
εργασίας). Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Χρήσεις απαρεµφάτου (-mAk, -mA), ρηµατικών 
επιρρηµάτων –ken, -eli].Επανάληψη µε πιο πολλά παραδείγµατα σύνταξης (προ)θέσεων, [-
den beri, için, ile, göre, gibi, hakkında, tarafından] 
 
10η ενότητα. Βιογραφικό σηµείωµα. Συνήθειες, δεξιότητες. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: 
Χρήσεις απαρεµφάτου (-mAk, -mA) και επανάληψη της ταυτοπροσωπίας (-meyi, -meği /-
meye,meğe /-mekte/ -mekten) + ΡΗΜΑ. -i beğenmek/-den hoşlanmak/ hoşuma gitmek 
11η ενότητα. Κείµενα µε καθηµερινές σκηνές-διάλογοι µε έµφαση σε χρονικά και τροπικά 
επιρρήµατα.  Συνταγή. Παραγγελία φαγητού. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Επανάληψη 
στα ρηµατικά επιρρήµατα/ulaç [ -ip, -meyip, -meden, -meden önce, -dikten sonra]. 
12η ενότητα. Κείµενα µε περιγραφή συγκέντρωσης, εκδροµής, γνωριµίας. 
Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Επαναλαµβάνουµε τα –IncA, -IncAyA kadar, -dIkçA, -
ArAk, -A  ....-A 
 
13η ενότητα. Κείµενα µε έκφραση αιτίας-σκοπού. Περιγραφή απλών προβληµάτων 
(περιβάλλον,  θόρυβος, κίνηση). Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: -mak için/-mak üzere, -
makta, çünkü, bunun için, bu sebeple. 
 
   
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσµατος, 
“προόδου”, και γ)τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης. Οι γραπτές εργασίες είναι βάσει 
της θεµατολογίας του µαθήµατος µε στόχο την διεύρυνση και εµπέδωση του λεξιλογίου 
καθώς και την χρήση λεξικών (έντυπων και ηλεκτρονικών). Πέρα από τις εργασίες 
παραγωγής γραπτού λόγου ζητούνται από τους φοιτητές συµπληρωµατικές εργασίες 
αναζήτησης απλού αλλά πρωτότυπου γραπτού υλικού σε πραγµατικό πλαίσιο και όχι µέσα 
από κείµενα σχεδιασµένα για διδακτικούς σκοπούς, (π.χ. ζητείται από τους φοιτητές η 
αναζήτηση και καταγραφή τίτλων περιοδικών ή εφηµερίδων στα τουρκικά, τίτλοι 
λογοτεχνικών έργων στα τουρκικά που έχουν µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, τίτλοι 
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κινηµατογραφικών ταινιών, τουρκικά τοπωνύµια, και γενικότερα ο,τιδήποτε συµβάλει 
στην εξοικείωση τους µε την σύγχρονη τουρκική κοινωνία µέσα από τον γραπτό πολιτισµό 
της. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Ασκήσεις και σηµειώσεις της διδάσκουσας. Κείµενα και ασκήσεις από τα παρακάτω 
εγχειρίδια διδασκαλίας: 
Yabancı Dilim Türkçe 2, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010 
TÖMER, Yeni Hitit  1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2008 
SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., Adım 

Adım Türkçe1(+2,+3,…?), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004, (www.dilset.com) 
 
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Χρήση ηχητικών και οπτικών µέσων. 
 
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
 

§ Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων µε Τούρκους φοιτητές που βρίσκονται στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus. 

§ Οµιλίες-Σεµινάρια από ειδικούς καταξιωµένους επαγγελµατίες για δραστηριότητες 
συναφείς µε τη γλώσσα, π.χ. µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων, διερµηνεία, 
ξενάγηση. 

§ Συνεργασία µε περισσότερα Πανεπιστηµιακά αλλά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της 
Τουρκίας. 

§ Πρακτική εξάσκηση σε ερευνητικά ιδρύµατα όπου µπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση 
της Τουρκικής γλώσσας (Γ.Α.Κ. (τοπικά αρχεία), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
και όλα τα Κέντρα µελέτης του Μικρασιατικού Ελληνισµού), σε οικονοµικούς 
οργανισµούς, µη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο 
χώρες (περιβαλλοντικές, για ειδικές κοινωνικές οµάδες). 

 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

42 

70001 Γ Τουρκική Γλώσσα Ι - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
Διδάσκων: Μαρία Ροµποπούλου, αποσπασµένη εκπ/κός,  
rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση της Τουρκικής 
φωνολογίας και του πολύ απλού, καθηµερινού λεξιλογίου, η κατάκτηση δεξιότητας 
επικοινωνίας σε πολύ απλό καθηµερινό επίπεδο, και συγκεκριµένα η κατανόηση αλλά και 
η παραγωγή καθηµερινού προφορικού λόγου. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν: 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
Σε κάθε µάθηµα αρχίζει µε διάλογο όπου επαναλαµβάνονται τα προηγούµενα θέµατα ή 
αναπτύσσονται νέα θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιµάσει οι φοιτητές/τριες. 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος και ακολουθεί το ακουστικό 
κείµενο, το οποίο επεξεργαζόµαστε όλοι µαζί. 
  
1. Αλφάβητο της τουρκικής γλώσσας και τα στοιχεία της τουρκικής φωνολογίας 
2. Ο τονισµός στην Τουρκική γλώσσα 
3. Χαιρετισµοί – Συστάσεις 
4. Απόλυτα – Τακτικά – Διανεµητικά Αριθµητικά 
5. Μέρες – µήνες - εποχές 
6. Χρώµατα 
7. Επαγγέλµατα 
8. Μέλη του σώµατος 
9. Φρούτα -Λαχανικά 
10. Ζώα 
11. Στοιχεία Ταυτότητας 
12. Οικογένεια, φίλοι 
13. Σπίτι, δωµάτια, κουζίνα, σχολείο, τάξη 
14. Περιγραφή του εαυτού µας, κάποιου άλλου 
15. Οδηγίες για να βρει κάποιος το σηµείο της πόλης όπου θέλει να πάει 
16. Ελεύθερος χρόνος 
17. Βασικός κατάλογος ρηµάτων 
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Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
  
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικώς : µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου και τελική 
εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı I, Πανεπιστήµιο της Αγκύρας, Άγκυρα 
KURTULUS, Ö., 2006, Elementary Turkish, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 
Κωνσταντινούπολη. 
SELLA-MAZI, E., 2004, Στοιχεία Αντιπαραβολικής Γραµµατικής Ελληνικής-Τουρκικής, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 55-124 . 
ŞENDURAN, E., 2006, Bu ne demek? Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη. 
  
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Το υφιστάµενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σηµείο στην πρόσκτηση 
δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειµένου. 
Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο µεγάλων οθονών µε δορυφορική κεραία, σε δύο 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον 
τµηµάτων γλώσσας (µε διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα θα µπορεί να επιλέγει θέµατα από το πρόγραµµα της τουρκικής 
τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τµήµα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα µπορούν να 
επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τουρκίας. 
Ιδανική θα ήταν επίσης η δηµιουργία στο µέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. 
  
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν). 
  
Καλό θα ήταν να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών/τριών που έρχονται από τα 
πανεπιστήµια της Τουρκίας στο Τµήµα µας στο πλαίσιο του προγράµµατος Εράσµους. Η 
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παρουσία τους και η συνεργασία τους στο συγκεκριµένο µάθηµα θα αποτελούσε θετική 
συµβολή στο θέµα της κατάκτησης δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο. 
Επίσης, θα µπορούσαµε να ζητήσουµε να επιδοτείται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην 
Τουρκία, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες να γνωρίσουν 
από κοντά τον τρόπο ζωής και τις πόλεις της Τουρκίας και, κυρίως, να επικοινωνήσουν µε 
φυσικούς οµιλητές. 
 

70002 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Ι 
  
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Β. Σελλά,  elesella@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Ι” αποτελεί µάθηµα κορµού του 
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. 
Στόχος µας είναι η εισαγωγή των φοιτητών µας στην επιστηµονική µελέτη της Γλώσσας 
ως µέσου διακοινώνησης των εµπειριών του ανθρώπου, ως µέσου έκφρασης της 
κοσµοαντίληψής µιας γλωσσικής κοινότητας και ως µέσου µεταφοράς του πολιτισµού 
αυτής. Σκοπός µας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις αρχές δόµησης των γλωσσών του 
κόσµου, µεταξύ των οποίων η Ελληνική και η Τουρκική. Δηλαδή, από τη µία πλευρά, να 
συνειδητοποιήσουν ότι όλες οι γλώσσες διέπονται από τις έννοιες του Συστήµατος και της 
διπλής άρθρωσης του λόγου, καθώς και από την έννοια της Αξίας στη γλώσσα -των 
παραδειγµατικών και συνταγµατικών σχέσεων, και από την άλλη πλευρά, η διάκριση 
µεταξύ γλωσσικής και εξωγλωσσικής πραγµατικότητας και µεταξύ Λόγου και Γλωσσών 
πιστεύουµε ότι θα τους εισαγάγει ανώδυνα στον κόσµο της γλωσσολογικής ανάλυσης 
καθώς θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν οµοιότητες και διαφορές δοµής µεταξύ των 
γλωσσών του κόσµου. Βασικές έννοιες της Γενικής Γλωσσολογίας όπως η έννοια του 
γλωσσικού σηµείου και οι ιδιότητες αυτού, η έννοια της διαχρονίας και της συγχρονίας, 
του λόγου και της οµιλίας καθώς και οι έννοια των καθολικών του Λόγου και της διαφοράς 
µεταξύ λόγου και γλωσσών πιστεύουµε ότι, µαζί µε µια εισαγωγή στην Τυπολογία των 
Γλωσσών θα βοηθήσει τους φοιτητές να εισαχθούν στον κόσµο της επιστηµονικής µελέτης 
της γλώσσας διακρίνοντας αλλά και συσχετίζοντας τις γλώσσες από τον λόγο. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή Τµήµα Τουρκικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου), προκύπτει η ύπαρξη αντίστοιχου µαθήµατος, µε 
συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος. 
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Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1. Tί είναι Γλωσσολογία: Αντικείµενο, Μεθοδολογία, Κλάδοι της Γλωσσικής Επιστήµης 
2. Ηλικία της Γλωσσολογίας, Νεότερη Γλωσσολογία: F. de Saussure 
3. Η διπλή άρθρωση του λόγου: γραµµική µορφή και φωνητικός χαρακτήρας, η διπλή 
άρθρωση και η οικονοµία του λόγου, κάθε γλώσσα έχει τη δική της άρθρωση, αριθµός των 
µονηµάτων και των φωνηµάτων, 
4. Τί είναι γλώσσα; Οι λειτουργίες του λόγου 
5. Γλώσσα και εξωγλωσσική πραγµατικότητα: οι γλώσσες δεν αντιγράφουν την 
πραγµατικότητα, κάθε γλώσσα είναι ένα πρίσµα, το αυθαίρετο των δοµών, η γλώσσα δεν 
φυλακίζει τη νοοτροπία 
6. Ο σηµειακός χαρακτήρας της γλώσσας: Υφή του γλωσσικού σηµείου 
7. Ιδιότητες του γλωσσικού σηµείου. Οι πλευρές του γλωσσικού σηµείου 
8. Η γλώσσα ως σύστηµα σχέσεων: Η δοµή της γλώσσας ως συστήµατος, Χαρακτήρας των 
γλωσσικών σχέσεων, Συνταγµατικές και παραδειγµατικές σχέσεις 
9. Η Θεωρία του Ferdinand de Saussure (επισκόπηση) 
10. Γλώσσα: Λόγος – Οµιλία, Οµιλία και Ύφος. Συγχρονία και Διαχρονία στη Γλώσσα 
11. Ο Λόγος και οι Γλώσσες: Η γλωσσική διαδικασία ως πράξη οργάνωσης ή ως πράξη 
αντανάκλασης της πραγµατικότητας, τα Καθολικά (Universaux) του Λόγου κατά τον G. 
Mounin και η µεταβίβαση του µηνύµατος από γλωσσική κοινότητα σε γλωσσική 
κοινότητα 
12. Η Τυπολογία των γλωσσών: Κατάλογος των τυπολογικών χαρακτηριστικών, µη 
σηµασιολογικά στοιχεία: τα φωνήµατα, σηµασιολογικά στοιχεία: τα µονήµατα, 
σηµασιογραµµατικές κατηγορίες, συντακτική συµπεριφορά 
13. Τυπολογικός χαρακτηρισµός και τυπολογικές ταξινοµήσεις των γλωσσών. Η τουρκική 
γλώσσα. 
  
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Γραπτή εξέταση (100%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις ή/και, κατ' 
επιλογήν προαιρετική εργασία (30% επί της συνολικής βαθµολογίας). 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
 
Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 
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Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 
Στο µάθηµα «Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία I» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει 
γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης και προαιρετικής εργασίας (30%). 
Οδηγίες για την εκπόνηση της Προαιρετικής εργασίας 
  
Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής. 
Ελεύθερη πραγµάτευση υπό µορφή σύνθεσης ενός από τα θέµατα που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της διδακτέας ύλης του µαθήµατος. Το θέµα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε τη 
διδάσκουσα. 
Έκταση της προαιρετικής εργασίας: εργασία 3.000 έως 3.500 λέξεων (10 έως 15 σελίδες, 
των 250 περίπου λέξεων η σελίδα, Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12, διάστιχο 1,5. 
Δοµή της εργασίας 
1. Πρόλογος 
2. Εισαγωγή 
- Στόχος και σκοποί της εργασίας (Υποθέσεις εργασίας) 
- Υλικό εργασίας (corpus) 
- Μεθοδολογία 
3. Ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας 
3α - θεωρητικό υπόβαθρο (επιµέρους συµπεράσµατα) 
3β - θέµα έρευνας (επιµέρους συµπεράσµατα) 
4. Γενικά Συµπεράσµατα (σύνθεση εργασίας και συµπεράσµατα) 
5. Επίλογος 
6. Βιβλιογραφία 
7. Πίνακας Περιεχοµένων (σελίδες) 
(Παραποµπές αναφοράς (είτε εντός κειµένου, είτε σε υποσηµείωση): πρέπει να υπάρχουν 
οπωσδήποτε !) 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, συνοδευόµενα από φάκελλο του 
µαθήµατος αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαµβάνει 
Σηµειώσεις της διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόµους ή 
πρακτικά συνεδρίων της ίδιας ή άλλων συγγραφέων. Το περιεχόµενο δε επικαιροποιείται 
ανάλογα µε την εκάστοτε διαµορφούµενη ύλη και τα τρέχοντα επιστηµονικά θέµατα. 
  
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις) 
Μπαµπινιώτης, Γ., Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα, 1980 Β' εκδ. 1998. 
Mounin, G., Κλειδιά για τη Γλωσσολογία, µτφ. Αναστασιάδη - Συµεωνίδη, Α., Μορφ. Ιδρ. 
Eθν. Τραπέζης, Αθήνα, 1984. 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

47 

  
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
Ελληνόγλωσση 
Crystal, D., The cambridge encyclopedia of language, cambridge univ. Press, (1987), 
cambridge, 1994. 
Κλαιρης, X., Θέµατα γενικής γλωσσολογίας, µτφ. Φ-καβουκόπουλος, νεφέλη, αθήνα, 1990. 
Chomsky, N., Για τη φύση και τη γλώσσα, µτφ. Γ. Κοτζόγλου, επιµ. Χρ. Χαραλαµπάκης, 
παπαδήµα, αθήνα, 2004. 
Lyons, J., Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, µτφ. Α. Αναστασιάδη – Συµεωνίδη, Z. 
Γαβριηλίδου, A. Eυθυµίου, Mεταίχµιο, Aθήνα, 2002. 
Martinet, Α., Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας, µτφ. Α. Χαραλαµπόπουλος, Ινστ. Nεoελλ. 
Σπoυδών, Θεσ/νικη, 1976. 
Μια πολυεπιστηµovική θεώρηση της γλώσσας, συλλογικός τόµος, παν/κες εκδόσεις κρήτης, 
Εκδόσεις πανεπιστηµίου πατρών, ηράκλειο, 1995. 
Μπαµπινιωτης, Γ., Θεωρητική γλωσσολογία, Αθήνα, 1980 β' εκδ. 1998. 
Πετρουνιας, Ε., Νεοελληνική γραµµατική και συγκριτική ανάλυση, µέρος α', university 
studio Press, Θεσ/νικη, 1984. 
Robins, R. H., Σύντοµη ιστορία της γλωσσολογίας, µτφ. Moυδoπoύλoυ α., Νεφέλη, αθήνα, 
1989. 
Saussure, F. De, Mαθήµατα Γενικής Γλωσσολογίας, µτφ. Αποστολόπουλου α.,Aθήvα,1979 
Παπαζήση. 
Τριανταφυλλιδης, Μ., Άπαvτα, Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσ/κη. 
Χειλα-Μαρκοπουλου, Δ., Στοιχεία (αρθρωτικής) φωvητικής και (δοµικής) φωvoλoyίας, 
Αθήνα, 1985 (παν/κες σηµειώσεις) 
Χατζιδακις, Γ., Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά (2 τοµ.), Πελεκάνος, αθήνα, 1905-1907. 
Σελλα-Μάζη, Ε., Στοιχεία αντιπαραβολικής γραµµατικής ελληνικής-τουρκικής, Παπαζήση, 
Αθήνα, 2004 (α' εκδ. Οεδβ, 1994). 
  
Ξενόγλωσση 
Aitchison, Ι., Linguistics, Hodder & Stoughton, London, 1992 (1978). 
Benveniste, Ε., Problèmes de Linguistique Générale Ι και ΙΙ, Gallimard. Paris, 1966 και 
1974. 
Bloomfield, Ι., An Introduction to the Study of Language, J. Benjamins, Amsterdam, 1983. 
Buchler, Η., Linguistik Ι, Tubingen. 1972. 
Comrie, Β., Language Universals and Linguistic Typology, Blackwell, Oxford, 1989. 
Croft, W., Typology and Universals, Cambridge University Press, Cambridge, 1993 (1990). 
Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1994. 
Dictionnaire dε la llnguistique, Dubois, Giacomo., Guespin, C. &  Marcellesi, J.B., Mével, 
Larousse, Paris, 1973. 
Dressler. W., Einführung ίπ die Textlinguistik, Tübingen, Niemeyer, Verlag, 1973. 
Ducrot, 0., Todorov, T., Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil. Paris, 
1972. 
François, F, Linguistique, PUF, Paris, 1982. 
Jaκobson, V., Essais de Linguistique Générale, ed. de Minuit, Paris, 1963. 
Katzner, K., The Languages of the World, Routledge, London, 1986. 
Malherbe, M., Les langages de l’humanité, Seghers, Paris, 1983. 
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Troubetzkoy, N., Principes de phonologie, Klencksieck, Paris, 1976. 
Wallwork, JF., Language and Linguistics, Heinemannαn, ed. Books, London, 1978. 
Siouffi, G., Van Raemdonck, D., 100 Fiches pour comprendre la Linguistique, Breal, 
Rosny, 1999. 

70004 Εισαγωγή στην Οθωµανική Ιστορία 
  
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου, athemop@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του  µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση και η µελέτη της δοµής της Οθωµανικής  
αυτοκρατορίας.  Συγκεκριµένα η διοικητική, οικονοµική και κοινωνική οργάνωση του 
οθωµανικού κράτους. Η  κατανόηση της οργάνωσης και των δοµών του οθωµανικού 
κράτους  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την γνώση της Οθωµανικής και της 
Σύγχρονης Ιστορίας της Τουρκίας.  Tο µάθηµα αποσκοπεί παράλληλα µε τη µελέτη της 
δοµής του οθωµανικού κράτους µια εισαγωγή στους θεσµούς που καθορίζουν τις σχέσεις 
µουσουλµάνων µη µουσουλµάνων στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Στόχος επίσης του 
µαθήµατος είναι η µελέτη και η εξοικείωση των φοιτητών µε τις µεθόδους της ιστορικής 
επιστήµης, η επεξεργασία των πηγών της Οθωµανικής Ιστορίας και συγκεκριµένα  των 
οθωµανικών αρχειακών πηγών. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state of the art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλείσεις από αυτήν. 
 
Το συγκεκριµένο µάθηµα µε οµώνυµο τίτλο δεν διδάσκεται σε Πανεπιστήµια και τµήµατα 
της ηµεδαπής και αλλοδαπής. Ωστόσο,   παρεµφερή µαθήµατα, µε συναφές περιεχόµενο 
προς αυτό του συγκεκριµένου προσφέρονται Τµήµατα Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και 
αλλοδαπής στα οποία όµως σύµφωνα µε την σχετική περιγραφή γίνεται διδασκαλία µόνο 
των επιµέρους θεµατικών που εξετάζονται στο συγκεκριµένο µάθηµα. Όπως π.χ. στο 
συναφές µάθηµα στο Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου- Bogazici- δίνεται ιδιαίτερη έµφαση 
στη θεµατική πολιτικής και θεσµικής ανάπτυξης στο οθωµανικό κράτος από το 1300 έως 
το 1600 διαφοροποιούµενο συγκριτικά από το διδασκόµενο µάθηµα στο Τµήµα µας.  Το 
περιεχόµενο του µαθήµατος στο Τµήµα µας καινοτοµεί λόγω της συγκριτικής εξέτασης 
του συνόλου των βασικότερων τοµέων οργάνωσης του οθωµανικού κράτους (διοίκηση, 
οικονοµία, κοινωνία) µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της οργάνωσης του Οθωµανικού 
κράτους, δεδοµένου ότι απευθύνεται σε φοιτητές  του Α΄ εξαµήνου  σπουδών. Το 
συγκεκριµένο µάθηµα αποτελεί στην ουσία τη βάση των µαθηµάτων της Οθωµανικής 
Ιστορίας που θα ακολουθήσουν στα επόµενα εξάµηνα σπουδών. 
Κατόπιν έρευνας που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια εντός και εκτός Ελλάδος 
παρουσιάζεται παρακάτω η υποδειγµατική δοµή της διδασκαλίας του µαθήµατος 
Εισαγωγή στην Οθωµανική Ιστορία. 
Εξετάζονται η δοµή, η διοικητική,  κοινωνική  και οικονοµική οργάνωση  του οθωµανικού 
κράτους  µέσα από τις οθωµανικές πηγές. Διερευνώνται  οι βασικοί τοµείς οργάνωσης, η 
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κεντρική διοίκηση και επαρχιακή διοίκηση, η στρατιωτική οργάνωση, ο θεσµός της 
υποχρεωτικής στρατολόγησης (devşirme), και η εξέλιξη της στρατιωτικής οργάνωσης του 
οθωµανικού κράτους. Εξετάζονται το σύστηµα γαιοκτησίας, µορφές γαιοκτησίας και η 
εξέλιξη τους από τον 15 έως τον 18ο αιώνα, συγκεκριµένα η εκµίσθωση (iltizam) και η 
εµφάνιση των τσιφλικιών  στην Οθωµανική αυτοκρατορία. 
Αναλύονται οι θεσµοί του οθωµανικού κράτους. Η εξέλιξη και οι παράγοντες µεταβολής 
των δοµών του οθωµανικού κράτους από τη δηµιουργία του σε όλη τη διάρκεια της 
ανάπτυξης του έως και τον 18ο αιώνα.   
 Εξετάζονται οι θεσµοί που καθορίζουν τις σχέσεις µουσουλµάνων µη µουσουλµάνων. 
Διερευνώνται η οργάνωση του µη µουσουλµανικού πληθυσµού, η λειτουργία των 
θρησκευτικών οµάδων και η οργάνωση τους γύρω από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. 
Η διδασκαλία του µαθήµατος διεξάγεται βάσει πρωτογενούς υλικού,  και συγκεκριµένα 
οθωµανικού αρχειακού υλικού και των σηµειώσεων της διδάσκουσας, σύµφωνα µε 
µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόµους 
και την ειδική επικαιροποιηµένη βιβλιογραφία στη συγκεκριµένη θεµατική. 
 
Ανάπτυξη του περιεχόµενου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες,  οι οποίες 
καλύπτουν το σύνολο των δεκατριών παραδόσεων ανά εξάµηνο. 
 
1. Eξετάζονται οι πηγές της οθωµανικής ιστορίας, οι οθωµανικές αρχειακές πηγές, ο 
ιερός νόµος του Ισλάµ, η ιδεολογία του ιερού πολέµου (gaza). 2.  Η συγκρότηση, η 
ανάπτυξη και τα αίτια εξάπλωσης του οθωµανικού κράτους, 3. Διερευνώνται οι τοµείς 
οργάνωσης του οθωµανικού κράτους, η διοικητική οργάνωση, και συγκεκριµένα η 
κεντρική διοίκηση. 4.  Η επαρχιακή διοίκηση και η εξέλιξή της. 5. Η στρατιωτική 
οργάνωση, ο θεσµός της υποχρεωτικής στρατολόγησης (devşirme) 5. Η εξέλιξη της 
στρατιωτικής οργάνωσης. 6. Το οθωµανικό ναυτικό 7. Το σύστηµα γαιοκτησίας και οι 
µορφές γαιοκτησίας, 8. Οι παράγοντες µεταβολής, η εξέλιξη του συστήµατος 
γαιοκτησίας και οι επιπτώσεις της, στην εµφάνιση τσιφλικιών. 9. Η απονοµή της 
δικαιοσύνης, το ισλαµικό δίκαιο στην Οθωµανική αυτοκρατορία 10. Η δοµή της 
οθωµανικής κοινωνίας. 11. Η οργάνωση του µη µουσουλµανικού πληθυσµού η 
λειτουργία των θρησκευτικών οµάδων. 13. Η Εκκλησία και το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο. Οι θεσµοί που καθορίζουν τις σχέσεις µουσουλµάνων µη 
µουσουλµάνων. 

 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς  µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και µε ενδιάµεση κατά 
τη διάρκεια του εξαµήνου εξέταση- πρόοδο-  µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
 Η ύλη που συµπεριλαµβάνεται στην πρόοδο εξαρτάται από τη διδαχθείσα ύλη σε κάθε 
ακαδηµαϊκό έτος. Για την πρόοδο και το ακριβές περιεχόµενο, γίνεται συζήτηση µε τους 
φοιτητές. 
 
Ακολουθούµενη  βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Εφαρµόζονται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΠ µε ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές 
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Βιβλιογραφία του µαθήµατος και διανεµόµενα συγγράµµατα 
 
Χαλίλ Ιναλτζίκ Η Οθωµανική Ιστορία Η κλασική εποχή 1300-1600 
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 1995 σελ 455. 
Γίνεται διανοµή και ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη ξενόγλωσσων συγγραµµάτων τα 
οποία συνοδεύονται από σηµειώσεις της διδάσκουσας για το µάθηµα, άρθρων που 
εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικών τόµων και της ειδικής επικαιροποιηµένης 
βιβλιογραφίας στη συγκεκριµένη θεµατική. 
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Baldiceanu Nicoara, Le timar dans l’Empire Ottoman (Début XIV- Début XVIsiècle), 
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production in urban setting 1520-1550, Cambridge, 1984. 
Faroqhi Suraiyya, Stories of Ottoman men and women, Istanbul, 2002. 
Faroqhi Suraiyya, Προσεγγίζοντας την Οθωµανική Ιστορία, Εισαγωγή στις πηγές, (µετφ. 
Κώστας Ε. Καµπουρίδης), Θεσσαλονίκη, 2006. 
Finkel Caroline, Οθωµανική Ιστορία 1300-1923, Αθήνα, 2007. 
 Hamilton G., Bowen H., Islamic society and the West, t. II Oxford, 1969. 
Inalcik Halil, The Ottoman Empire conquest, organization and economy, London, 1978. 
Inalcik Halil (µετ.Μιχάλης Κοκολάκης) Η Οθωµανική Αυτοκρατορία Η κλασική εποχή, 
1300-1600,Αθήνα, 1995. 
 Inalcık Halil, The Ottoman Empire conquest, organization and economy, Varorium 
Reprints, London, 1978. 
Inalcık Halil, From Empire to Republic Assays on Ottoman and Turkish Social History,  
The Isis Press, Istanbul, 1995 
Inalcik Halil- Quateart Donald, Οικονοµική και κοινωνική ιστορία της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, Τόµος Α:1300-1600, Αθήνα, 2008. 
Inalcik Halil, Essays in Ottoman History, Istanbul. 1998. 
Inalcik, Halil” Djizya” E. I. Leiden, t. I σ. 562-566 
Inalcik, Halil” Eyalet” E. I. Leiden, t. II σ. 721-724. 
Imber Colin. Studies in Ottoman history and Law, Istanbul, 1996. 
Kafadar Cemal Ανάµεσα σε δύο κόσµους  Η κατασκευή του Οθωµανικού κράτους 
(µτφ.)Αντώνης Αναστασόπουλος, Αθήνα 2008. 
Koνόρτας Παρασκευάς, Οθωµανικές θεωρήσεις για το Οικουµενικό Πατριαρχείο 17ος –
αρχές 20ου αι. Αθήνα, 1998. 
Köprülü Mehmed F., (µετ. Στέφανος Παπαγεωργίου)  Οι απαρχές της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, Αθήνα, 2001. 
Mantran Robert,  Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, 1989. 
Μantran Robert, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, 1962. 
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Özkaya Yücel, Osmanlı İmparatorluğunda ayanlık, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1994. 
Παπούλια  Βασιλική  Από την Θεοκρατική απολυταρχία στον νεότερο Πολυµερισµό Τόµος 
Β΄, Θεσσαλονίκη, 2006. 
Pierce Leslie, The Imperial Harem, Women and Sovereignty in the Ottoman Empire,   New 
York, Oxford, 1993. 
Quateart Donald,   Η Οθωµανική Αυτοκρατορία Οι τελευταίοι αιώνες 1700-1922, Αθήνα, 
2006. 
Shaw Stanford-Ezel Kural,  History of the Ottoman Empire and Modern Turkey 1800-
1875, 2. t,. Cambridge, 1977. 
Sugar, P., Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωµανική κυριαρχία (1354-1804), τ. 2, 
Αθήνα, 1994. 
Uzunçarşılı Ismail Hakkı, Osmanlı Devleti Teşkilatindan Kapukulu Ocakları, t. 2. Istanbul, 
3η εκδ. 1988. 
Uzunçarşılı Ismail Hakkı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Istanbul 3η εκδ. 
1988. 
Witek P., H γένεση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (µετ. Ε.,Μπαλτά), Αθήνα, 1988.   
Zachariadou Elizabeth, (edt)  The Ottoman Emirate (1300-1389) Crete University Press- 
Foundation for Research and Technology Heraklion, 1993. 
Zürcher Erik J., Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Αθήνα, 2004. 
Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΑ΄ σ. 98-109,189-242,360-416, 433-451.

70006  Εισαγωγή στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκία 
  
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ευθυµία Κάννερ, canner@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Γενικό περίγραµµα µαθήµατος 
Στο συγκεκριµένο µάθηµα θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε τη συγκρότηση και την 
πορεία του κρατικού και κοινωνικού σχηµατισµού που ονοµάζεται σύγχρονη Τουρκία. Θα 
εξεταστούν οι καινοτοµίες που σηµατοδοτούν οι κεµαλικές µεταρρυθµίσεις, οι συνιστώσες 
του κεµαλισµού, καθώς και οι διαρκείς επανερµηνείες του τελευταίου στην πορεία της 
τουρκικής δηµοκρατίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους κοινωνικούς κραδασµούς που 
οδηγούν στον επαναπροσδιορισµό της σχέσης µεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, όπως αυτός 
εκφράζεται µε την εγκατάλειψη του µονοκοµµατικού κράτους, µε τα κοινωνικά κινήµατα 
της περιόδου 1960-1980, καθώς και µε τις κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις των 
τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα.  Με τις τελευταίες θα συνδεθεί η ανάδυση του 
Κόµµατος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και θα εξεταστεί η πορεία του µέχρι σήµερα.  

 
Δοµή 

1. Εισαγωγή. 
2. Άνοδος του τουρκικού εθνικισµού. Αγώνας της Ανεξαρτησίας. Ανακήρυξη της 
Τουρκικής Δηµοκρατίας.  
Πολιτικό κενό που προέκυψε µετά την κατάρρευση της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας. Πολιτική ηγεµονία των εθνικιστικών δυνάµεων. Κοινωνικές 
ανακατατάξεις. Σταθµοί στην πορεία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας ως την 
ανακήρυξη της Τουρκικής Δηµοκρατίας. Συνθήκη της Λωζάννης. 
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Βιβλιογραφία: Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ.  192-228· Hamit Bozarslan, Ιστορία της 
Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των Νεοτούρκων µέχρι σήµερα, µτφρ. 
Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ. 34-39. 

3. Κεµαλικές µεταρρυθµίσεις: η ολοκλήρωση ενός κοινωνικού µετασχηµατισµού 
(1923-1945). 
Ανάλυση του περιεχοµένου των πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών 
µεταρρυθµίσεων. Έµφαση στις καινοτοµίες που συντελούνται στην κατεύθυνση της 
αποκοπής από το οθωµανικό παρελθόν και του εκδυτικισµού. Απόπειρα ερµηνείας 
των συγκεκριµένων επιλογών. 

                      Βιβλιογραφία: Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ.  229-231, 236-238, 253-268· Hamit 
Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των Νεοτούρκων 
µέχρι σήµερα, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ. 41-48· Paul 
Dumont, Κεµάλ. Ο δηµιουργός της νέας Τουρκίας, µτφρ. Ιωάννης-Γρηγόριος 
Κασσεσιάν, Κούριερ-Εκδοτική, Αθήνα 1997, σ. 191-193. 

4. Ο Κεµαλισµός ως ιδεολογία. 
Ανάλυση των λεγόµενων «έξι βελών» της κεµαλικής ιδεολογίας. 
Βιβλιογραφία: Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ. 241-253, 272-274· Hamit Bozarslan, 
Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των Νεοτούρκων µέχρι 
σήµερα, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ. 48-69· Gazi Mustafa 
Kemal, Nutuk. Ο µέγας ρητορκός, 2 τόµοι, µτφρ., Μάρω Μαυροπούλου, 
επιστηµονική επιµέλεια, Ι.Θ.Μάζης, Παπαζήσης, Αθήνα 2009, τ.Α΄ , σ. 277. 

5. Κοινωνικές ανακατατάξεις, µετάβαση στον πολυκοµµατισµό και Δηµοκρατικό 
Κόµµα (1945-1960). 
Εσωτερικές οικονοµικές και κοινωνικές ανακατατάξεις στο πλαίσιο των διεθνών 
εξελίξεων που δροµολογούνται µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και οι 
οποίες οδηγούν στην υπέρβαση του µονοκοµµατισµού. Ανάδυση Δηµοκρατικού 
Κόµµατος και η πολιτική που αυτό ακολούθησε κατά το διάστηµα της 
διακυβέρνησής του.  

  Βιβλιογραφία: Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ. 274-314· Hamit Bozarslan, Ιστορία της 
Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των Νεοτούρκων µέχρι σήµερα, µτφρ. 
Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ.71-76· Niyazi Kızılyürek, 
Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της σύγχρονης 
Τουρκίας, Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2006, σ. 117-119. 

6. Η Δεύτερη Τουρκική Δηµοκρατία: η ταραγµένη περίοδος 1960-1980. 
Μαζικοποίηση της πολιτικής. Επανερµηνείες του Κεµαλισµού. 
Πραξικόπηµα 27ης Μαΐου 1960. Χαρακτηριστικά Συνάγµατος 1961. Ανάδυση νέων 
πολιτικών δυνάµεων. Φοιτητικό και εργατικό κίνηµα. Νέο περιεχόµενο που 
αποδίδεται στον Κεµαλισµό από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο. 
Βιβλιογραφία: Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ. 318-352· Niyazi Kızılyürek, 
Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της σύγχρονης 
Τουρκίας, Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2006, σ. 110-135.     

7. Τουρκική οικονοµία και πολιτικές συγκρούσεις κατά την περίοδο 1960-1980. 
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Πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών: πρόοδος εκβιοµηχάνισης/οικονοµικά 
προβλήµατα. Πληθυσµιακή συσσώρευση στα αστικά κέντρα. Ενίσχυση 
επιχειρηµατιών της τουρκικής περιφέρειας. Ερµηνεία των πολιτικών συγκρούσεων 
της περιόδου µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα. 
Βιβλιογραφία: Νίκος Μούδουρος, Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 2012, σ. 110-143· Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από 
την Επανάσταση των Νεοτούρκων µέχρι σήµερα, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, 
Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ. 77-88. 

8. Το  πραξικόπηµα του 1980 και η Τρίτη Τουρκική Δηµοκρατία. 
Το πραξικόπηµα της 12ης Σεπτεµβρίου 1980 και οι επιπτώσεις του στην τουρκική 
πολιτική ζωή και κοινωνία. Κυρίαρχες ιδεολογικές αρχές. Σύνταγµα του 1982. 
Ανάδειξη του Κόµµατος της Μητέρας Πατρίδας σε κυρίαρχη δύναµη και η πολιτική 
που αυτό ακολούθησε. Πρόσδεση της τουρκικής οικονοµίας στη διεθνή αγορά:  
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις Τουργκούτ Οζάλ. 
Βιβλιογραφία: Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ. 358-365, 391-398, 402-410· Hamit 
Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των Νεοτούρκων 
µέχρι σήµερα, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ. 88-103· Niyazi 
Kızılyürek, Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της 
σύγχρονης Τουρκίας, Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2006, σ. 135-
143. 

9. Κοινωνικοί µετασχηµατισµοί και πολιτικές ανακατατάξεις κατά τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 
Ενίσχυση επιχειρηµατικής αστικής τάξης. «Πράσινο κεφάλαιο»/ «Τίγρεις της 
Ανατολίας» και πολιτικό Ισλάµ. Νέα κοινωνικά πρότυπα και αποπολιτικοποίηση 
της τουρκικής κοινωνίας. «Βαθύ κράτος». Εµφάνιση νέων θεσµών της κοινωνίας 
των πολιτών. Κουρδικό ζήτηµα. 
Βιβλιογραφία: Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ. 369-391· Niyazi Kızılyürek, 
Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της σύγχρονης Τουρκίας, 
Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2006, σ. 144-167· Hamit Bozarslan, 
Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των Νεοτούρκων µέχρι 
σήµερα, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ. 104-121. 

10. Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση και εσωτερικές πολιτικές µετατοπίσεις. 
Η κοινωνία και οι πολιτικές δυνάµεις της Τουρκίας απέναντι στην προοπτική της 
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ «φιλοευρωπαϊκές» και «αντιευρωπαϊκές» 
κοινωνικές δυνάµεις. Ανάδειξη νέων πολιτικών ηγεµονιών, απώλεια κοινωνικής 
νοµιµοποίησης παραδοσιακών πολιτικών δυνάµεων και θεσµών. Ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο και πολιτικές µεταρρυθµίσεις. 
Βιβλιογραφία: Niyazi Kızılyürek, Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης 
ιδεολογίας της σύγχρονης Τουρκίας, Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 
2006, σ. 185-202· Νίκος Μούδουρος, Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012, σ. 315-333.  

11. Άνοδος και χαρακτηριστικά του Κόµµατος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Η 
πολιτική του πορεία. 
Εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Κόµµατος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης που συντέλεσαν στην άνοδό του σε συνάρτηση µε τα πολιτικά 
διακυβεύµατα των αρχών του 21ου αιώνα. Η πορεία του Κόµµατος Δικαιοσύνης και 
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Ανάπτυξης από το 2002 ως σήµερα. Αντιπαράθεση µε το «κεµαλικό κατεστηµένο». 
Πολιτικές µεταρρυθµίσεις. Αυταρχισµός/ προώθηση κοινωνικού συντηρητισµού. 
Βιβλιογραφία: Niyazi Kızılyürek, Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης 
ιδεολογίας της σύγχρονης Τουρκίας, Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 
2006, σ. 175- 185· Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από την 
Επανάσταση των Νεοτούρκων µέχρι σήµερα, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, 
Αθήνα 2008, σ. 127-133, 139-142.  

12. Νέες κοινωνικές ταυτότητες και το µέλλον της Τουρκίας 
Αναδιανοηµατοδότηση παραδοσιακών πολιτικών εννοιών του τουρκικού «πολιτικού 
λεξιλογίου» στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Η σηµασία των εξεγέρσεων µε 
αφορµή το Γεκζί παρκ και των αποτελεσµάτων των τελευταίων εκλογών. Τα 
πολιτικά διακυβεύµατα στη σηµερινή Τουρκία. 

13. Συζήτηση/ σύνοψη µεθοδολογικών ζητηµάτων. Θέµατα προς διερεύνηση.   
 
Στο µάθηµα εξετάζονται ιστορικές πηγές, ενώ τα ζητήµατα που ανακύπτουν από το 
πρωτογενές υλικό τοποθετούνται στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και εντάσσονται στο 
σχετικό θεωρητικό προβληµατισµό, µε τη βοήθεια της βιβλιογραφίας που διανέµεται κάθε 
φορά. Το µάθηµα διεξάγεται υπό µορφή διαλόγου βάσει των πρωτογενών πηγών και της 
βιβλιογραφίας που δίνονται από πριν στους φοιτητές ή αναρτώνται στην ηλεκτρονική 
τάξη.  
  
Στόχοι 

• Να τοποθετηθεί η σύγχρονη Τουρκία στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. 
• Να κατανοήσουν οι  φοιτητές τις εξελίξεις σε µια µη δυτική κοινωνία όχι ως προϊόν 

µηχανιστικής εισαγωγής δυτικών αξιών, αλλά ως αποτέλεσµα «εγχώριων» 
επεξεργασιών. 

• Να αναδειχθεί η σύζευξη του πολιτικού µε το κοινωνικό στη διαδικασία της 
συγκρότησης του τουρκικού κράτους και των µετασχηµατισµών που αυτό 
υφίσταται. 

• Να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες της Τουρκίας στο µουσουλµανικό κόσµο. 
• Να συνδεθούν οι κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Τουρκία µε το διεθνή σχετικό 
θεωρητικό προβληµατισµό. 

 
Όλα αυτά, βεβαίως, συνδέονται µε τον παράλληλο στόχο της εξοικείωσης των φοιτητών µε 
την µελέτη και επεξεργασία ιστορικών πηγών.  
  

Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής 
 
Αντίστοιχο µάθηµα διδάσκεται σε τµήµατα Ιστορίας των πανεπιστηµίων της Τουρκίας 
(Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul Üniversitesi, Middle Eastern Technical  
University κλπ.). Ως προς τα τµήµατα τουρκικών σπουδών εκτός Τουρκίας: το µάθηµα 
διδάσκεται στο Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της 
Κύπρου, στους φοιτητές όµως, του δ΄ εξαµήνου, ενώ µαθήµατα παρεµφερούς θεµατικής 
προσφέρονται από τον τοµέα Τουρκολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Συναφές µάθηµα 
προσφέρεται και στο Near Eastern Studies Department του Πανεπιστηµίου Princeton 
(τίτλος: Modern Turkey: form Atatürk to AKP), διαφοροποιούµενο ως προς αυτό που 
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διδάσκεται στο Τµήµα µας, στο ότι επικεντρώνει στις πολιτικές µεταβολές, όπως 
προκύπτει από την σχετική περιγραφή. Αντίστοιχο µάθηµα προσφέρεται και στο SOAS 
του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (Turkey: Continuity and Change), σε µεταπτυχιακό όµως 
επίπεδο. Συναφές µάθηµα µε τίτλο Θέµατα Ιστορίας και πολιτικής της Τουρκίας που 
προσφέρεται από το Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
της Κύπρου αποτελεί επιλεγόµενο µάθηµα κατεύθυνσης για τους φοιτητές του Ζ΄ 
εξαµήνου. 
 
Θεµατικές ενότητες 
 
1. Εισαγωγή: Οθωµανική αυτοκρατορία και σύγχρονη Τουρκία στο διεθνές πλαίσιο. 

2. Θεσµική, διοικητική και πολιτική κρίση στην οθωµανική αυτοκρατορία (17ος- 
πρώτες δεκαετίες 19ου αιώνα): η ανάγκη των Μεταρρυθµίσεων. 
3. Η Οθωµανική αυτοκρατορία στην τροχιά των Μεταρρυθµίσεων: Τανζιµάτ, 
εκδυτικισµός οικονοµικών και κοινωνικών δοµών, Βαλκανικοί εθνικισµοί (1839-1908). 

4. Από το κίνηµα των Νεοτούρκων στην ανακήρυξη της Τουρκική Δηµοκρατίας 
(1908-1923). 

5. Κεµαλικές µεταρρυθµίσεις: η ολοκλήρωση ενός κοινωνικού µετασχηµατισµού 
(1923-1950). 

6. Ο Κεµαλισµός ως ιδεολογία. 

7. Κοινωνικές ανακατατάξεις και µετάβαση προς τη Δηµοκρατία (1950-1960). 

8. Η Δεύτερη Τουρκική Δηµοκρατία: η ταραγµένη περίοδος 1960-1980. 
Μαζικοποίηση της πολιτικής. Επανερµηνείες του Κεµαλισµού. 

9. Το πραξικόπηµα του 1980. 

10. Η Τρίτη Τουρκική Δηµοκρατία. 

11. Άνοδος και χαρακτηριστικά του Τουρκικού Ισλαµισµού. 

12. Η ευρωπαϊκή πρόκληση και το µέλλον της Τουρκίας. 

13. Συζήτηση/ σύνοψη µεθοδολογικών ζητηµάτων. Θέµατα προς διερεύνηση. 
Παρουσίαση εργασιών. 

Εξέταση  
 

Οι φοιτητές θα αξιολογούνται µε βάση τις τελικές εξετάσεις και την εκπόνηση των 
γραπτών εργασιών. Οι εργασίες θα παρουσιάζονται στο τελευταίο µάθηµα. Η τελική 
βαθµολογία του µαθήµατος θα προκύπτει κατά 70% από τις τελικές εξετάσεις και κατά 
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30% από την πρόοδο, γραπτή εξέταση που διενεργείται περί τα µέσα του εξαµήνου.  
 
Εσωτερική αξιολόγηση του µαθήµατος 

 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 

Διανεµόµενα συγγράµµατα 
 
Zürcher, Erik J., Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004. 
Poulton, Hugh, Ηµίψηλο, γκρίζος λύκος και ηµισέληνος: ο τουρκικός εθνικισµός και η 
Δηµοκρατία της Τουρκίας, µτφρ., Εύα Πέππα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000. 

 Ταυτόχρονα διανέµεται φάκελος υλικού 

Βασική βιβλιογραφία 

Bozarslan, Hamit, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των 
Νεοτούρκων µέχρι σήµερα, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2008, σ. 34-39, 
41, 46-47, 111-116. 
Kızılyürek, Niyazi, Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της 
σύγχρονης Τουρκίας, Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2006. 
Lewis, Bernard, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος Ι: Τα στάδια της ανάδυσης, 
µτφρ. Π. Κωνσταντέας, επιµέλεια- µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, 
Παπαζήσης, Αθήνα 2001. 
–– Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος ΙΙ: Όψεις της αλλαγής, επιµέλεια- 
µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, Παπαζήσης, Αθήνα 2001. 
Zürcher, Erik J., Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004. 
  

Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
Ελληνόγλωσση 
 
Akçam, Taner, Μια επαίσχυντη πράξη. Η γενοκτονία των Αρµενίων και το ζήτηµα της 
Τουρκικής ευθύνης, µτφρ., Τ. Πλυτά, Παπαζήσης, Αθήνα 2007. 
Γρηγοριάδης Ιωάννης, Η Πρόκληση του Εξευρωπαϊσµού: Τουρκική Πολιτική Κουλτούρα 
και Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2010. 
Dumont, Paul, Κεµάλ. Ο δηµιουργός της νέας Τουρκίας, µτφρ. Ιωάννης-Γρηγόριος 
Κασσεσιάν, Κούριερ-Εκδοτική, Αθήνα 1997. 
Güven, Dilek, Εθνικισµός, κοινωνικές µεταβολές και µειονότητες. Τα επεισόδια εναντίον 
των µη Μουσουλµάνων της Τουρκίας (6/7 Σεπτεµβρίου 1955), µτφρ., Σοφία Αυγερινού, 
Εστία, Αθήνα 2006. 
Insel, Ahmet –Bayramoğlu, Ali (επιµ.), Ο τουρκικός στρατός. Ένα πολιτικό κόµµα, µια 
κοινωνική τάξη, µτφρ., Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, Αµαρυλλίς Λογοθέτη, Ηλεάνα 
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Μορώνη, επιµέλεια, Σία Αναγνωστοπούλου- Στρατής Μπουρνάζος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 
2007. 
Keyder, Çağlar – Φραγκουδάκη, Άννα (επιµ.), Ελλάδα και Τουρκία. Πορείες 
εκσυγχρονισµού. Οι αµφίσηµες σχέσεις τους µε την Ευρώπη, 1850-1950, µτφρ., Κώστας 
Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008. 
Μάζης, Ιωάννης Θ., Μυστικά Ισλαµικά Τάγµατα και Πολιτικο-οικονοµικό Ισλάµ στη 
σύγχρονη Τουρκία, εκδ. Σιδεράτος, Αθήνα 2000. 
Πεσµαζόγλου, Στέφανος, Ευρώπη- Τουρκία. Ιδεολογία και ρητορεία. Οι αντιλήψεις των 
τουρκικών πολιτικών δυνάµεων για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 1957-1993, Θεµέλιο, 
Αθήνα 1993. 
Poulton, Hugh, Ηµίψηλο, γκρίζος λύκος και ηµισέληνος: ο τουρκικός εθνικισµός και η 
Δηµοκρατία της Τουρκίας, µτφρ., Εύα Πέππα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000. 

  

Ξενόγλωσση 
  

Ahmad, Feroz, The Turkish Experiment in Democracy 1950-1975, C. Hurst for the Royal 
Institute of International Affairs, Λονδίνο 1977. 
––The Making of Modern Turkey, Routledge Λονδίνο/ Νέα Υόρκη 1993. 
Aricanli, T., Rodrik, D., The political economy of Turkey, Macmillan Press, Basingstoke 
1990. 
Bozdogan, Sibel, Kasaba Reşat (ed.), Rethinking Modernity and National Identity in 
Turkey, University of Washington Press, Seattle, WA and London 1997. 
Çağaptay, Soner, Islam, Secularism and Nationalism in Modern Turkey: Who is Turk?, 
Routledge, London- New York 2006. 
Okyar O. και Inalcik H., Social and Economic History of Turkey, Άγκυρα 1980. 
Rodrik, D., Premature liberalization, incomplete stabilization: The Ozal decade in Turkey, 
JFK School of Government, Harvard University 1990 . 
Τapper, Richard (ed.),. Islam in Modern Turkey: religion, politics and literature in a secular 
state. I.B. Tauris, London,1991. 
Üstel, Füsün, "Makbul Vatandaş"ın Peşinde / II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık 
Eğitimi, Iletisim Yayınları, Istanbul 2008. 
Vali, A. (ed), Essays on the Origin of Kurdish Nationalism, Calif.: Mazda Publishers 2003. 
  

Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 
• Προβολές power point. 

• Προβολές τουρκικών ταινιών. 
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70034 Αραβικός Πολιτισµός  
  
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κυριάκος Νικολάου-Πατραγάς 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  

1. Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος: 
 
Εισαγωγή στην επιστηµονική γνώση του Ισλάµ. 
Ο φοιτητής καλείται να ‘δει’, οπλισµένος µε ιστορικά στοιχεία και 
φιλολογική/γλωσσολογική προσέγγιση, πώς αναπτύχθηκε το Ισλάµ. 
Μελέτη της αµφισηµίας της λέξης Ισλάµ, που καθορίζει αφενός µια µονοθεϊστική 
θρησκεία που εξαπλώνεται συνεχώς, αφετέρου κοινωνίες που ενστερνίστηκαν το Ισλάµ 
έχοντας ιδιαζόντως πλούσιο πολιτισµικό υπόστρωµα (Αίγυπτος και Μέση Ανατολή, σε 
πρώτη φάση). 
Γένεση του Ισλάµ και καθορισµός της σχέσης του µε τον αραβικό κόσµο όπου γεννήθηκε. 
Ανάπτυξη και σχέση µεταξύ ιστορίας και ισλαµικής θρησκείας µέχρι τα µέσα του 7ου 
αιώνα. 
Απόρροιες της σχέσης της Ιστορίας του Ισλάµ µε την ανάπτυξη της ιδεολογίας του. 
  

2. Η δοµή του µαθήµατος έχει τριπλό χαρακτήρα: 
 
Εν-τοπισµός του Αραβικού Πολιτισµού, που σηµαίνει επιχείρηση κατανόησης της ιστορίας 
της εξάπλωσης των Αράβων και του Ισλάµ. 
σύγκριση της ανάδειξης του Ισλάµ µε το πολιτισµικό υπόστρωµα των τόπων όπου αυτό 
επιβλήθηκε. 
Πρώτη επαφή µε εντελώς στοιχειώδη θέµατα αραβικής γλώσσας και φιλολογίας: επειδή 
πολιτισµός και γλώσσα είναι συνυφασµένα αφενός, και δεν έχουµε ιδιαίτερη βιβλιογραφία 
στη γλώσσα µας αφετέρου, γίνεται προσπάθεια ώστε οι φοιτητές µας να κατανοήσουν τον 
αραβικό πολιτισµό και την εξάπλωση του Ισλάµ όχι µόνο χάρη στα βοηθήµατα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και κατευθείαν από την πηγή του, δλδ την αραβική γλώσσα, 
η οποία άλλωστε, καθόρισε την ανάπτυξη όλων των γλωσσών των κοινωνιών που 
ενστερνίστηκαν το Ισλάµ, ιδιαιτέρως δε στον περσικό και τον µετέπειτα τουρκικό κόσµο. 
Η θρησκεία του Ισλάµ, παρά την εξάπλωσή της και την εµπλοκή της στην καθηµερινότητα 
τόσων κοινωνιών γύρω από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (και αλλού), παραµένει 
θρησκεία, και φυσικά ένας πολιτισµός, κατά τη γνώµη µας, οφείλει να ορίζεται από τη 
σχέση του µε το ανθρώπινο και όχι το αιώνιο. 
Το µάθηµα είναι βασικό για τα περισσότερα ειδικευµένα σ’ αυτόν τον τοµέα γνώσης 
τµήµατα άλλων ευρωπαϊκών και αλλαχού πανεπιστηµίων (κλπ). Η διαφοροποίηση των 
δικών µας µαθηµάτων (Εισαγωγή στο Ισλάµ: Αραβικός Πολιτισµός Ι και Αραβικός 
Πολιτισµός ΙΙ, αρ. 70037) είναι ότι θέλουµε ο φοιτητής να έχει πρόσβαση σε συγκριτική-
αντιπαραβολική γλωσσολογική αντίληψη της ιστορίας και της πολιτισµικής εξέλιξης, και 
όχι να έχει σκοπό της διδασκαλίας την απλή βιβλιογραφική αποµνηµόνευση, και µάλιστα 
µη αραβικής βιβλιογραφίας. Η αντίληψή µας για τον πολιτισµό είναι η σχέση του µε τη 
γλώσσα που τον ανέδειξε ως µήτρα του, εξ ού και η αναφορά του ως ‘αραβικός’ και όχι ως 
‘ισλαµικός’ πολιτισµός. 
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3. Θεµατικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά 
εξάµηνο, του µαθήµατος: 

 
Ι. Στην αρχή του µαθήµατος κάθε εβδοµάδος, αφιερώνεται το ¼ της τρίωρης διδασκαλίας 
για την εκµάθηση αρχών αραβικής φιλολογίας. 
ΙΙ. Η κύρια διδασκαλία περιλαµβάνει την εξής τοµείς γνώσης: 
Εισαγωγικά του µαθήµατος: θέµατα ορολογίας: ισλάµ, άραβας, πολιτισµός. 
Ο χώρος ανάπτυξης του αραβικού πολιτισµού: γεωγραφικό και κοινωνικό σύγχρονο 
περίγραµµα, σχέσης θρησκείας και γλώσσας, κλπ. 
Ορισµός Εγγύς και Μέσης Ανατολςή: εµπλοκή του χωροχρόνου, της ιστορίας, και των 
ξένων επιδράσεων. Οριενταλισµός. 
Κοιτίδα του αραβικού κόσµου. Προϊσλαµική Αραβία: η αραβική χερσόνησος κατά τη 
λεγόµενη εποχή της άγνοιας και οι γείτονές της. 
Η εποχή του Μωάµεθ και ο κόσµος του. 
Διδασκαλία του Μωάµεθ και η γένεση της ούµα. 
Βάσεις της θρησκείας του Ισλάµ. 
Ιστορία του Κορανίου και επιστήµες της παράδοσης. 
Σαρία και φικχ, απόδοση δικαιοσύνης και νοµική επιστήµη 
Το Ισλάµ ως θρησκεία και ως σφραγίδα της κοινωνίας: ανάπτυξη τρόπου σκέψης και 
επίλυσης των θεµάτων που προκύπτουν, σχέση του Κορανίου µε τα πολιτισµικά 
υποστρώµατα της περιοχής. Θρησκεία, Πολιτεία, Κοινωνία: θρησκευτικές υποχρεώσεις 
του πιστού, κοινωνική σφραγίδα της θρησκείας, σχέση κράτους-κοινωνίας. 
Διαθρησκευτικές και διαφυλικές σχέσεις. 
Ιδεολογικές αποκλίσεις κατανόησης του Ισλάµ και ιδεολογικά ρεύµατα του κλασικού 
αραβικού πολιτισµού (το θέµα αυτό θίγεται και στο επόµενο εξάµηνο). 
Η ιστορία της ούµα µέχρι τα µέσα του 7ου αιώνα (εποχή των Ρασιντούν). 
  

4. Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος: 
 
Στην εξέταση του µαθήµατος περιλαµβάνονται δύο υποχρεωτικές προόδοι, µια πριν τις 
διακοπές των Χριστουγέννων, και η άλλη µετά. Η πρώτη έχει να κάνει µε την ανάπτυξη 
του Ισλάµ, και είναι βάση για την εξέταση του Γενάρη, µετά το πέρας του µαθήµατος. Η 
δεύτερη πρόοδος είναι αυτοτελής, και δοκιµάζει το φοιτητή στη γνώση του αραβικού 
αλφάβητου και την πρώτη ανάγνωσή του. 
Οι εξετάσεις είναι και γραπτές και προφορικές. 
  

5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο 
του µαθήµατος. 

 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
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70069 Εισαγωγή στις πηγές του ισλαµικού δικαίου 
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Α΄: Δι’ αυτού του µαθήµατος σκοπείται η γνωριµία και η κατανόησις των πηγών του 
ισλαµικού δικαίου, αι οποίαι, λόγω της δισυποστάτου φύσεως του Ισλάµ ως Θρησκείας και 
Πολιτείας αποτελούν τας αποκλειστικάς πηγάς του Ισλάµ. Δι’ αυτών δε κατανοείται 
καλλίτερον η δοµή της ισλαµικής κοινωνίας αφ’ου, συν τοις άλλοις, αποτελούν προσέτι 
πρωταρχικήν πηγήν και των συνταγµάτων ακόµη και των κοσµικής φύσεως 
µεσανατολικών κρατών. Προς τούτοις δε βοηθεί εις την κατανόησιν της συµπεριφοράς της 
µουσουλµανικής παροικίας της Ελλάδος και, βεβαίως, της ιδιοµορφίας του προνοµιακού 
καθεστώτος της εν Θράκη µουσουλµανικής µειονότητος, η οποία εις τας διαπροσωπικάς 
αυτής σχέσεις εφαρµόζει την σαρήαν. 
 
Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του µαθήµατος εις την νοµικήν σχολήν 
πανεπιστηµίου Αλεξανδρείας. 
 
Γ΄: α΄- Τινά περί του δικαίου: Η διάκρισις σαρήας και φέκχ, β΄- Η έννοια της δικαϊκής 
πηγής, γ΄- Αι πηγαί του ρωµαϊκού δικαίου, δ΄- Το κοράνιον Ι, ε΄- Το κοράνιον ΙΙ , στ΄- Η 
σόνα Ι, ζ΄- Η σόνα ΙΙ, η΄- Το ιγκµάα, θ΄- Καράεν, ι΄- Το εγκντεχάντ, ια΄- Αι δικαϊκαί σχολαί 
του Iσλάµ, ιβ΄- Ερµηνευτικαί αρχαί του ισλαµικού δικαίου, ιγ΄ - Το ισλαµικόν δίκαιον εν 
Ελλάδι. 
 
Δ΄ : Μητροπολίτου Χαρτούµ Τίτου (Καράντζαλη, του από Λεοντοπόλεως) και 
Δηµοσθένους Μαρουδή, Αι βασικαί αρχαί του ισλάµ, εν Αθήναις, Ι999. Γρηγορίου Ζιάκα, 
Ιστορία των θρησκευµάτων τ. Β΄ : Το ισλάµ, εν Θεσσαλονίκη, Ι998. Σπύρου Ν. Τρωιάνου, 
Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, εν Αθήναις, 2011. Αναστασίου Π. Χριστοφιλόπουλου, 
Ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον, εν Αθήναις, 1965. Γεωργίου Α. Πετρόπουλου, Ιστορία 
και εισηγήσεις του ρωµαϊκού δικαίου, εν Αθήναις, 1963. Διονυσίου Δακουρά, Τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα εις το Ισλάµ, εν Αθήναις, 1963.  Ιωάννου Θ. Μάζη, Συµβολή στην 
γεωπολιτική των Ισλάµ. Το κεντρικό Ισλάµ, εν Επιστηµονική Επετηρίδι Τµήµατος Ξένων 
Γλωσσών και Διερµηνείας Ιονίου Πανεπιστηµίου τ. Α΄ (Ι992) σς. Ι77-252 
 

70035 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι 
 
Διδάσκουσα: Ευθυµία Μούκα 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
1. Περιγραφή 
Στόχος του µαθήµατος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" είναι η εξοικείωση των φοιτητών 
µε τις κύριες τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται κατά 
κανόνα στις ανθρωπιστικές επιστήµες, εστιάζοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων του 
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος και την επαρκή ανταπόκριση των φοιτητών στις 
απαιτήσεις του. 
Ειδικότερα, στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λογική των ψηφιακών 
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υπολογισµών, της αποθήκευσης και ανάκτησης δεδοµένων, της επικοινωνίας µε άλλους 
υπολογιστές, καθώς και τη γενικότερη οργάνωση της πληροφορίας στους Η/Υ µε τη 
βοήθεια των λειτουργικών συστηµάτων, των επί µέρους εφαρµογών και του Διαδικτύου. 
Στην παρούσα ενότητα Ι του µαθήµατος παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες των 
υπολογιστικών συστηµάτων µε έµφαση στο λειτουργικό σύστηµα Linux, το Διαδίκτυο και 
οι εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου. 
 
2. Δοµή του µαθήµατος 
Η δοµή του µαθήµατος είναι εφαρµοσµένη: η θεωρητική παρουσίαση, στις επί µέρους 
ενότητες, συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις στους Η/Υ του εργαστηρίου πάνω στη 
χρήση των λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και σε εφαρµογές ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας κειµένου. 
 
Ενότητα 1 
Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους υπολογιστές: Γενιές υπολογιστών, κατηγορίες 
υπολογιστών και υπολογιστικών συστηµάτων. Βασικά µέρη Η/Υ: Κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας, µονάδες µνήµης, συσκευές εισόδου και εξόδου. 
 
Ενότητα 2 
Η έννοια του υπολογιστικού συστήµατος: Διάκριση λειτουργικού συστήµατος και 
εφαρµογών. Τα κυριότερα λειτουργικά συστήµατα (Unix, DOS, Windows, Linux, 
MacOS). Εισαγωγική παρουσίαση του λειτουργικού συστήµατος Linux. 
 
Ενότητα 3 
Το λειτoυργικό σύστηµα Linux. Δοµή συστηµάτων Linux (πυρήνας, διανοµές και 
εφαρµογές, γραφικά περιβάλλοντα). Βασικοί τύποι αρχείων και µετατροπές. Σύστηµα 
αρχειοθέτησης. Εύρεση αρχείων. Ασκήσεις. 
 
Ενότητα 4 
Δίκτυα υπολογιστών. Το Διαδίκτυο: δοµή και υποκείµενες τεχνολογίες. Βασικά 
πρωτόκολλα επικοινωνίας (http, smtp, ftp) και κύριες κατηγορίες εφαρµογών (email, ftp, 
browsers). Το περιεχόµενο στο Διαδίκτυο. Μηχανές αναζήτησης περιεχοµένου στο 
Διαδίκτυο. 
 
Ενότητα 5 
Διαδίκτυο (µέρος Α) 
Περιήγηση και αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Κύριες τεχνικές. Ασκήσεις. 
 
Ενότητα 6 
Διαδίκτυο (µέρος Β) 
Στοχευµένες τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εφαρµογές της Google: 
Scholar, Books, Drive, Translate, Docs. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ και του 
ΕΔΕΤ: Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Wikis και το 
παράδειγµα της Wikipedia. Ασκήσεις. 
 
Ενότητα 7 
Αλγόριθµοι (βασικές έννοιες) και κύριες κατηγορίες εφαρµογών. 
Επεξεργασία Κειµένου - LibreOffice Writer (µέρος Α). 
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Κύριες λειτουργίες. Τύποι αρχείων, εγγράφων και προτύπων εγγράφων. Συγγραφή και 
ορθογραφικός - γραµµατικός έλεγχος κειµένου. Ασκήσεις. 
 
Ενότητα 8 
Libre Office Writer (µέρος Β) 
Διαχείριση γραµµατοσειρών, παραγράφων, σελίδας. Διαχείριση στυλ. Ασκήσεις. 
 
Ενότητα 9 
Libre Office Writer (µέρος Γ) 
Διαχείριση µεγάλων εγγράφων. Κεφάλαια, ενότητες, ευρετήρια και πίνακες περιεχοµένων. 
Ασκήσεις. 
 
Ενότητες 10-12 
Libre Office Writer (µέρος Δ) 
Εξελιγµένες τεχνικές συγγραφής και διαχείρισης κειµένου. Ταξινόµηση δεδοµένων, 
σύγκριση εγγράφων και παρακολούθηση αλλαγών, επισηµείωση και σχολιασµός κειµένων, 
εσωτερικές και εξωτερικές αναφορές (cross-references), διαχείριση πεδίων, ένθεση και 
διαχείριση πολυµεσικού περιεχοµένου (εικόνων, βίντεο, ήχου), διασύνδεση µε 
βιβλιογραφικούς πόρους και διαχείριση βιβλιογραφίας, επεκτάσεις (extensions) της 
εφαρµογής, προσαρµογή της εφαρµογής βάσει των αναγκών του χρήστη. Ασκήσεις. 
 
Ενότητα 13 
Διαδίκτυο: εξελιγµένες τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών και αξιοποίησής τους στη 
συγγραφή εργασιών σε LibreOffice Writer. Ασκήσεις. 
 
3. Εξέταση και αξιολόγηση του µαθήµατος 
- Μία πρόοδος στη διάρκεια του εξαµήνου (µετά από την ολοκλήρωση της ενότητας 8). 
- Τελική γραπτή και προφορική (πρακτική) εξέταση στη διάρκεια της εξεταστικής 
περιόδου. 
Για την επιτυχία στο µάθηµα, ελάχιστος βαθµός είναι το πέντε (5) και στις δύο επί µέρους 
εξετάσεις. Κάθε επί µέρους εξέταση προσµετράται µε συντελεστή 50% στον τελικό βαθµό. 
 
4. Εσωτερική αξιολόγηση 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
 
5. Εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδοµές 
Το µάθηµα διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής του Τµήµατος (αποτελούµενο από 
20 σταθµούς εργασίας εξοπλισµένων µε λειτουργικό Linux Mint και τη σουίτα εφαρµογών 
LibreOffice). 
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70068 Τεχνικές συγγραφής επιστηµονικών εργασιών 
 
Διδάσκων: Λέκτορας Παναγιώτης Πούλος, ppoulos@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας:  3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα έχει ως αντικείµενο τις τεχνικές και µεθόδους συγγραφής επιστηµονικών 
εργασιών. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαραίτητες ερευνητικές τεχνικές και δεξιότητες 
που περιλαµβάνονται σε όλα τα στάδια πραγµατοποίησης µιας επιστηµονικής εργασίας, 
ξεκινώντας από την επιλογή του θέµατος και φτάνοντας έως και την σύνταξη και 
µορφοποίηση του τελικού κειµένου. Οι φοιτητές/φοιτήτριες εισάγονται στις βασικές 
ερευνητικές µεθόδους και κατευθύνσεις, µαθαίνουν να διατυπώνουν βασικά ερευνητικά 
ερωτήµατα, να αναζητούν και να αξιολογούν σχετικό υλικό, να σχεδιάζουν τη δοµή και να 
συντάσσουν το κείµενο της εργασίας τους. Σε όλα τα παραπάνω στάδια δίνεται έµφαση 
στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των διαθέσιµων ακαδηµαϊκών 
υποδοµών.  
 
Στόχος του µαθήµατος είναι η βασική θεωρητική και τεχνική κατάρτιση των 
φοιτητών/φοιτητριών ώστε να µπορούν να µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
πραγµατοποίησης επιστηµονικών εργασιών στο πλαίσιο των µαθηµάτων του προπτυχιακού 
κύκλου σπουδών και να προετοιµαστούν για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.        
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες 
 
1. Είδη και µορφές επιστηµονικών κειµένων 
 
2. Ερευνητικές µέθοδοι και κατευθύνσεις  
 
3. Ανάλυση επιστηµονικών κειµένων 
 
4. Ζητήµατα λογοκλοπής   
 
5. Επιλογή θέµατος και διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων 
 
6. Επιλογή µεθοδολογίας  
 
7. Μέθοδοι αναζήτησης υλικού 
 
8. Ταξινόµηση και αξιολόγηση υλικού 
 
9. Σύνταξη βιβλιογραφίας   
 
10. Σύνταξη βιβλιογραφικής επισκόπησης 
 
11. Συστήµατα βιβλιογραφικών παραποµπών 
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12. Σχεδιασµός δοµής εργασίας: ενδεικτικές µορφές 
 
13. Συγγραφή και µορφοποίηση κειµένου  
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει γραπτής εργασίας (50%) και γραπτής εξέτασης (50%) στο 
τέλος του εξαµήνου. Η εργασία και η τελική εξέταση είναι υποχρεωτικές.  
 
Εργασία  
 
Οι φοιτητές/ήτριες επιλέγουν το θέµα της εργασίας τους από λίστα θεµάτων που θα δοθεί 
από τον διδάσκοντα. Η εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη και να βασίζεται σε πολλαπλή 
βιβλιογραφία (Βλ. Συνοπτικός οδηγός συγγραφής εργασιών). Η εργασία κατατίθεται 
εµπρόθεσµα σε ηλεκτρονική µορφή (word document ή συµβατό πρόγραµµα π.χ. open 
office) µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας η-τάξη. Αρχεία σε µορφή pdf δεν θα γίνονται 
δεκτά. Το κείµενο της εργασίας πρέπει είναι πληκτρολογηµένο (γραµµατοσειρά Times 
New Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 12), σε πλήρη στοίχιση και µε διάστιχο 1.5. Η 
εργασία πρέπει να ακολουθεί ένα από τα ενδεδειγµένα σύστηµα παραποµπών και 
βιβλιογραφίας (Υποσηµειώσεις, Chicago author/date, APA κ.λπ.) και η έκτασή της να 
είναι 1500-2000 λέξεις. 
 
Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 

 
Συγγράµµατα µαθήµατος 
 
Bell, Judith 2007. Πώς να συντάξετε µια επιστηµονική εργασία: Οδηγός ερευνητικής 
µεθοδολογίας. Αθήνα: Μεταίχµιο. Κωδικός Ευδόξου: [24255]  
 
Εco, Umberto. 1994. Πώς γίνεται µια διπλωµατική εργασία. Αθήνα: Νήσος. Κωδικός 
Ευδόξου: [4843] 
 
Βασική Βιβλιογραφία 
Bell, J. (2007). Πώς να συντάξετε µια επιστηµονική εργασία: οδηγός ερευνητικής 
µεθοδολογίας. Αθήνα, Μεταίχµιο. 
Εco, U. (1994). Πώς γίνεται µια διπλωµατική εργασία. Αθήνα. Νήσος. 
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005) Πώς γίνεται µια επιστηµονική εργασία; ; επιστηµονική έρευνα 
και συγγραφή εργασιών. Αθήνα. Κριτική. 
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Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

70005 Α Τουρκική Γλώσσα ΙI - Moρφολογία και Σύνταξη 
  
Διδάσκων: Χριστίνα Σανλίογλου, συµβασιούχος (ΠΔ 407/80) 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- 
Σύνταξη είναι η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας µέσω των µορφοσυντακτικών 
φαινοµένων για την ορθή παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου . Στο πλαίσιο του 
µαθήµατος που διδάσκεται στο δεύτερο εξάµηνο σπουδών, επαναλαµβάνονται όλα τα 
µορφοσυντακτικά φαινόµενα που έχουν διδαχθεί στο µάθηµα Τουρκικά Ι 
Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- Σύνταξη και χρησιµοποιούνται µαζί µε τα νέα σε 
γραπτές και προφορικές ασκήσεις µε σκοπό την πλήρη εµπέδωση τους. 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή συναφών 
µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από 
αυτήν: Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και 
σε πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μαθήµατα µε παρόµοια 
θεµατολογία περιλαµβάνονται σε πολλά προγράµµατα σπουδών οµοειδών 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τµήµα Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών δίνεται έµφαση στην 
διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε µαθήµατα ιστορίας και πολιτισµού 
της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα του εσωτερικού αλλά και του 
εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα 
προγράµµατα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- 
Σύνταξη 
Τα Μορφοσυντακτικά φαινόµενα διδάσκονται σε ενότητες όπως παρακάτω: 
  
1η ενότητα.). Μορφο-συντακτικά φαινόµενα (Geniş zaman: -r/-Ir/-Ar) (Χρήσεις του σε 
διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως, αντί της προστακτικής ως χρόνος που δηλώνει ευγένεια, 
προθυµία, συνήθεια, ως µελλοντικός χρόνος, στη διατύπωση ευχών …). 
  
2η ενότητα. Μορφο-συντακτικά φαινόµενα: Επανάληψη χρήσης αντωνυµιών και 
επιθετικών προσδιορισµών όπως hangi, herkes, hep, her, bütün, bazı, hiç kimse, hiçbir. 
Ya.....ya / hem.....hem / ne....ne. 
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3η ενότητα. Διάλογοι µε µεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, παραµύθι-διήγηση 
µε χρήση του (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm). Μορφο-συντακτικό φαινόµενο: 
Παρελθοντικός χρόνος φήµης-αβεβαιότητας (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm) 
  
4η ενότητα. Μορφο-συντακτικό φαινόµενο: Παρελθοντικός χρόνος φήµης-αβεβαιότητας 
του ρ. είµαι 
(-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm) 
  
5η ενότητα. Μορφοσυντακτικό φαινόµενο: Επίθετα (Θέση επιθέτων µέσα στην πρόταση, 
θέση του αόριστου άρθρου BİR). Σύγκριση (-DAn, Gibi, Kadar), (En) και διαφορετική 
έκφραση του υπερθετικού βαθµού: « (n)In EN ....(s)I» και «-Dan en .......(s)I». 
  
6η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Υπερθετικός βαθµός, Pekiştirme Sıfatları, 
διπλασιασµός του επιθέτου ή του επιρρήµατος : beyaz beyaz, yavaş yavaş, ή beyaz mı 
beyaz! Επιθήµατα –lI /sIz, -lIk και επανάληψη στα –cΙ, -cA, İLE. Ώρα: Saat kaçta?, Saat 
kaça kadar? 
  
7η ενότητα. Μορφο-συντακτικά φαινόµενα: Έγκλιση που δηλώνει την αναγκαιότητα, την 
υποχρέωση (Gereklik Kipi) β) –mAk GEREK/ -mAm GEREK, γ) –mAk ZORUNDA 
(MECBURİYETİNDE) OLMAK/KALMAK, -mAyA MECBUR OLMAK /KALMAK. 
8η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Xρήσεις του ΚΑDAR (σύγκριση, -e kadar, iki 
saat kadar...). Ρηµατικά επιρρήµατα -Ir -mAz, -(y)ken, -Irken. 
  
9η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Χρήσεις απαρεµφάτου (-mAk, -mA), 
ρηµατικών επιρρηµάτων –ken, -eli].Επανάληψη µε πιο πολλά παραδείγµατα σύνταξης 
(προ)θέσεων, [-den beri, için, ile, göre, gibi, hakkında, tarafından] 
  
10η ενότητα.. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Χρήσεις απαρεµφάτου (-mAk, -mA) και 
επανάληψη της ταυτοπροσωπίας (-meyi, -meği /-meye,meğe /-mekte/ -mekten) + ΡΗΜΑ. -
i beğenmek/-den hoşlanmak/ hoşuma gitmek 
11η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Επανάληψη στα ρηµατικά επιρρήµατα/ulaç [ -
ip, -meyip, -meden, -meden önce, -dikten sonra]. 
12η ενότητα.. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Επαναλαµβάνουµε τα –IncA, -IncAyA kadar, 
-dIkçA, -ArAk, -A ....-A 
  
13η ενότητα., Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: -mak için/-mak üzere, -makta, çünkü, bunun 
için, bu sebeple. 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσµατος, 
“προόδου”, και γ) τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης. Οι γραπτές εργασίες είναι 
ασκήσεις µε κενά τα οποία συµπληρώνονται µε τα διδαχθέντα Μορφοσυντακτικά 
φαινόµενα ,καθώς και µεταφράσεις από ελληνικά σε τουρκικά προτάσεων οι οποίες 
περιέχουν τα συγκεκριµένα φαινόµενα µε σκοπό την πλήρη εµπέδωση τους 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
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Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Ασκήσεις και σηµειώσεις του διδάσκοντος. και από τα παρακάτω εγχειρίδια διδασκαλίας: 
1. Yabancı Dilim Türkçe 2, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010 
2. TÖMER, Yeni Hitit 1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2008 
3. SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
4. ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
5. ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., 
Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004, (www.dilset.com) 
  
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Χρήση ηχητικών και οπτικών µέσων. 
 
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
  
Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων µε Τούρκους φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus. 
Οµιλίες-Σεµινάρια από ειδικούς καταξιωµένους επαγγελµατίες για δραστηριότητες 
συναφείς µε τη γλώσσα, π.χ. µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων, διερµηνεία, ξενάγηση. 
Συνεργασία µε περισσότερα Πανεπιστηµιακά αλλά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της 
Τουρκίας. 
Πρακτική εξάσκηση σε ερευνητικά ιδρύµατα όπου µπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση της 
Τουρκικής γλώσσας (Γ.Α.Κ. (τοπικά αρχεία), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και όλα τα 
Κέντρα µελέτης του Μικρασιατικού Ελληνισµού), σε οικονοµικούς οργανισµούς, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες (περιβαλλοντικές, 
για ειδικές κοινωνικές οµάδες). 
  

70005 B Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
Διδάσκων: Σοφία Πρόκου, ΕΕΠ, sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο είναι 
η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και κυρίως της δεξιότητας πρόσληψης-κατανόησης 
και παραγωγής γραπτού λόγου. Στο πλαίσιο του µαθήµατος που διδάσκεται στο δεύτερο 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

68 

εξάµηνο σπουδών µελετώνται κείµενα µε καθηµερινό λεξιλόγιο και τα µορφο-συντακτικά 
φαινόµενα που αντιστοιχούν στο µάθηµα Τουρκικά ΙΙ, Φωνητική/Φωνολογία- 
Μορφολογία-Σύνταξη µε στόχο την κατανόηση και παραγωγή ανάλογων γραπτών 
κειµένων. 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή συναφών 
µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από 
αυτήν: Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και 
σε πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μαθήµατα µε παρόµοια 
θεµατολογία περιλαµβάνονται σε πολλά  προγράµµατα σπουδών οµοειδών 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τµήµα Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών δίνεται έµφαση στην 
διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε µαθήµατα ιστορίας και πολιτισµού 
της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα του εσωτερικού αλλά και του 
εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα 
προγράµµατα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές. 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο, 
µελετώνται κείµενα µε συγκεκριµένη µορφή και θεµατολογία, κυρίως καθηµερινοί 
διάλογοι και περιγραφικά κείµενα που περιέχουν τα αντίστοιχα µορφοσυντακτικά 
φαινόµενα του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ, Φωνητική/Φωνολογία-Μορφολογία-
Σύνταξη αλλά και καθηµερινές εκφράσεις-ιδιωµατισµούς. Η θεµατολογία των κειµένων 
επικεντρώνεται σε βασικές ενότητες του καθηµερινού λεξιλογίου: καθηµερινές ασχολίες, 
συνήθειες, σκηνές καθηµερινής ζωής (περιγραφή γεγονότων που συνέβησαν στο 
παρελθόν, που συµβαίνουν τώρα, που επαναλαµβάνονται), επικοινωνία: επιστολή, 
πρόσκληση, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµικές κάρτες, τηλεφωνήµατα, µηνύµατα, 
προγραµµατισµός σχεδίων για το µέλλον (ταξίδι, συγκέντρωση), βιογραφικό σηµείωµα, 
υποχρεώσεις/καθήκοντα. 
 
1η ενότητα. Συνήθειες, δεξιότητες (Προτιµήσεις, χόµπι, αθλητισµός, προτιµήσεις 
φαγητών). Μορφο-συντακτικά φαινόµενα (Geniş zaman: -r/-Ir/-Ar) (Χρήσεις του σε 
διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως, αντί της προστακτικής ως χρόνος που δηλώνει ευγένεια, 
προθυµία, συνήθεια, ως µελλοντικός χρόνος, στη διατύπωση ευχών …). 
 
2η ενότητα. Κείµενα που περιέχουν περιγραφή καθηµερινών συµβάντων στο παρελθόν, 
παρόν και µέλλον (περιγραφή γεγονότων, ατυχηµάτων, εικόνων, υπόθεσης ταινίας κλπ). 
Μορφο-συντακτικά φαινόµενα: Επανάληψη χρήσης αντωνυµιών και επιθετικών 
προσδιορισµών όπως hangi, herkes, hep, her, bütün, bazı, hiç kimse, hiçbir. Ya.....ya / 
hem.....hem  / ne....ne. 
 
 
3η ενότητα. Διάλογοι µε µεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, παραµύθι-διήγηση 
µε χρήση του (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm). Μορφο-συντακτικό φαινόµενο: 
Παρελθοντικός χρόνος φήµης-αβεβαιότητας (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm) 
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4η ενότητα. Διάλογοι µε µεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, σύντοµες ειδήσεις 
από περιοδικά-εφηµερίδες µε χρήση του (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm). Μορφο-
συντακτικό φαινόµενο: Παρελθοντικός χρόνος φήµης-αβεβαιότητας του ρ. είµαι (-mIş’lı 
Geçmiş Zaman: -mIşIm) 
 
5η ενότητα. Κείµενα µε περιγραφή προσώπων-πόλεων που περιέχουν σύγκριση. 
Μορφοσυντακτικό φαινόµενο: Επίθετα  (Θέση επιθέτων µέσα στην πρόταση, θέση του 
αόριστου άρθρου BİR). Σύγκριση  (-DAn, Gibi, Kadar), (En) και διαφορετική έκφραση του 
υπερθετικού βαθµού: « (n)In EN  ....(s)I» και «-Dan en .......(s)I». 
 

6η ενότητα. Κείµενα µε περιγραφή καιρού (καιρικά φαινόµενα, δελτίο καιρού). 
Πρόσκληση µε ώρα, επιθετικούς προσδιορισµούς. Μεταφορικά µέσα. Μορφοσυντακτικά 
φαινόµενα: Υπερθετικός βαθµός, Pekiştirme Sıfatları, διπλασιασµός του επιθέτου ή του 
επιρρήµατος : beyaz beyaz, yavaş yavaş, ή beyaz mı beyaz! Επιθήµατα –lI /sIz, -lIk και 
επανάληψη στα –cΙ, -cA, İLE. Ώρα: Saat kaçta?, Saat kaça kadar? 
 
7η ενότητα. Κείµενα µε υποχρεώσεις-καθήκοντα (στο σχολείο, στην εργασία, στο σπίτι). 
Μορφο-συντακτικά φαινόµενα: Έγκλιση που δηλώνει την αναγκαιότητα, την υποχρέωση 
(Gereklik Kipi) β) –mAk GEREK/ -mAm GEREK, γ) –mAk ZORUNDA 
(MECBURİYETİNDE) OLMAK/KALMAK, -mAyA MECBUR OLMAK /KALMAK. 

8η ενότητα. Τηλεφώνηµα, Ηλεκτρονικό µήνυµα. Περιγραφή σχεδίων στο παρελθόν και στο 
µέλλον. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Xρήσεις του ΚΑDAR (σύγκριση, -e kadar,  iki saat 
kadar...). Ρηµατικά επιρρήµατα -Ir   -mAz, -(y)ken, -Irken. 
 
 
9η ενότητα. Κείµενα µε αναφορά σε καθηµερινά προβλήµατα (αναζήτηση σπιτιού, 
εργασίας). Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Χρήσεις απαρεµφάτου (-mAk, -mA), ρηµατικών 
επιρρηµάτων –ken, -eli].Επανάληψη µε πιο πολλά παραδείγµατα σύνταξης (προ)θέσεων, [-
den beri, için, ile, göre, gibi, hakkında, tarafından] 
 
10η ενότητα. Βιογραφικό σηµείωµα. Συνήθειες, δεξιότητες. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: 
Χρήσεις απαρεµφάτου (-mAk, -mA) και επανάληψη της ταυτοπροσωπίας (-meyi, -meği /-
meye,meğe /-mekte/ -mekten) + ΡΗΜΑ. -i beğenmek/-den hoşlanmak/ hoşuma gitmek 

11η ενότητα. Κείµενα µε καθηµερινές σκηνές-διάλογοι µε έµφαση σε χρονικά και τροπικά 
επιρρήµατα.  Συνταγή. Παραγγελία φαγητού. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Επανάληψη 
στα ρηµατικά επιρρήµατα/ulaç [ -ip, -meyip, -meden, -meden önce, -dikten sonra]. 

12η ενότητα. Κείµενα µε περιγραφή συγκέντρωσης, εκδροµής, γνωριµίας. 
Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: Επαναλαµβάνουµε τα –IncA, -IncAyA kadar, -dIkçA, -
ArAk, -A  ....-A 
 
13η ενότητα. Κείµενα µε έκφραση αιτίας-σκοπού. Περιγραφή απλών προβληµάτων 
(περιβάλλον,  θόρυβος, κίνηση). Μορφοσυντακτικά φαινόµενα: -mak için/-mak üzere, -
makta, çünkü, bunun için, bu sebeple. 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

70 

   
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσµατος, 
“προόδου”, και γ)τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης. Οι γραπτές εργασίες είναι βάσει 
της θεµατολογίας του µαθήµατος µε στόχο την διεύρυνση και εµπέδωση του λεξιλογίου 
καθώς και την χρήση λεξικών (έντυπων και ηλεκτρονικών). Πέρα από τις εργασίες 
παραγωγής γραπτού λόγου ζητούνται από τους φοιτητές συµπληρωµατικές εργασίες 
αναζήτησης απλού αλλά πρωτότυπου γραπτού υλικού σε πραγµατικό πλαίσιο και όχι µέσα 
από κείµενα σχεδιασµένα για διδακτικούς σκοπούς, (π.χ. ζητείται από τους φοιτητές η 
αναζήτηση και καταγραφή τίτλων περιοδικών ή εφηµερίδων στα τουρκικά, τίτλοι 
λογοτεχνικών έργων στα τουρκικά που έχουν µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, τίτλοι 
κινηµατογραφικών ταινιών, τουρκικά τοπωνύµια, και γενικότερα ο,τιδήποτε συµβάλει 
στην εξοικείωση τους µε την σύγχρονη τουρκική κοινωνία µέσα από τον γραπτό πολιτισµό 
της. 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Ασκήσεις και σηµειώσεις της διδάσκουσας. Κείµενα και ασκήσεις από τα παρακάτω 
εγχειρίδια διδασκαλίας: 
 
Yabancı Dilim Türkçe 2, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010 
TÖMER, Yeni Hitit  1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2008 
SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., Adım 

Adım Türkçe1(+2,+3,…?), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004, (www.dilset.com) 
 
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Χρήση ηχητικών και οπτικών µέσων. 

Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
 

§ Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων µε Τούρκους φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus. 
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§ Οµιλίες-Σεµινάρια από ειδικούς καταξιωµένους επαγγελµατίες για δραστηριότητες 
συναφείς µε τη γλώσσα, π.χ. µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων, διερµηνεία, ξενάγηση. 

§ Συνεργασία µε περισσότερα Πανεπιστηµιακά αλλά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της 
Τουρκίας. 

§ Πρακτική εξάσκηση σε ερευνητικά ιδρύµατα όπου µπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση της 
Τουρκικής γλώσσας (Γ.Α.Κ. (τοπικά αρχεία), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και όλα τα 
Κέντρα µελέτης του Μικρασιατικού Ελληνισµού), σε οικονοµικούς οργανισµούς, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες (περιβαλλοντικές, 
για ειδικές κοινωνικές οµάδες). 
 

70005 Γ Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
  
Διδάσκων: Μαρία Ροµποπούλου, αποσπασµένη εκπαιδευτικός, rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση του πολύ απλού, 
καθηµερινού λεξιλογίου, η κατάκτηση δεξιότητας επικοινωνίας σε πολύ απλό καθηµερινό 
επίπεδο, και συγκεκριµένα η κατανόηση αλλά και η παραγωγή καθηµερινού προφορικού 
λόγου. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν: 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Σε κάθε µάθηµα αρχίζει µε διάλογο όπου επαναλαµβάνονται τα προηγούµενα θέµατα ή 
αναπτύσσονται νέα θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιµάσει οι φοιτητές/τριες. 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος και ακολουθεί το ακουστικό 
κείµενο, το οποίο επεξεργαζόµαστε όλοι µαζί. 
  
1. Επανάληψη µε θέµατα προηγούµενου εξαµήνου 
2. Παρουσίαση και περιγραφή του εαυτού µας 
3. Καθηµερινής ζωής, ηµερολόγιο 
4. Τι ώρα είναι? 
5. Επικοινωνία:επιστολή\τηλεγράφηµα,,ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµικές κάρτες, 
τηλεφωνήµατα, µηνύµατα 
6. Προσκλήσεις:Αποδοχή-απορριψη 
7. Προγραµµατίζουµε το µέλλον µας, ένα ταξίδι, µια συγκέντρωση 
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8. Περιγραφή γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν, που συµβαίνουν τώρα, που 
επαναλαµβάνονται. 
9. Υποχρεώσεις|\καθήκοντα προς γονείς,αδέλφια, δασκάλους, φίλους 
10. Στοιχεία ταυτότητας 
11. Στην αγορά 
12. Στο εστιατόριο 
13. Στο γιατρό 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικώς : µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου και τελική 
εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
 KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı I, Πανεπιστήµιο της Αγκύρας, Άγκυρα. 
KURTULUS, Ö., 2006, Elementary Turkish, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 
Κωνσταντινούπολη, 
ŞENDURAN, E., 2006, Bu ne demek? Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη. 
 
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Το υφιστάµενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σηµείο στην πρόσκτηση 
δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειµένου. 
Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο µεγάλων οθονών µε δορυφορική κεραία, σε δύο 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον 
τµηµάτων γλώσσας (µε διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα θα µπορεί να επιλέγει θέµατα από το πρόγραµµα της τουρκικής 
τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τµήµα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα µπορούν να 
επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τουρκίας. 
Ιδανική θα ήταν επίσης η δηµιουργία στο µέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. 
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Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν). 
 
Καλό θα ήταν να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών/τριών που έρχονται από τα 
πανεπιστήµια της Τουρκίας στο Τµήµα µας στο πλαίσιο του προγράµµατος Εράσµους. Η 
παρουσία τους και η συνεργασία τους στο συγκεκριµένο µάθηµα θα αποτελούσε θετική 
συµβολή στο θέµα της κατάκτησης δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο. 
 

70040 Οικονοµική Γεωγραφία της Τουρκίας και της ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής Ι 
 
Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 + 8άωρο Εργαστήριο. 
(3 ώρες εβδοµαδιαίως Θεωρητική Διδασκαλία και 8 ώρες συνολικά επιπλέον για εργαστήρια 
Χαρτογραφίας κατά τον µήνα Μάιο ) 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του Τµήµατος. Στόχος είναι η 
κατάρτιση του φοιτητή σχετικά µε την Οικονοµικο-γεωγραφική παρουσίαση του 
γεωπολιτικού συµπλόκου της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και τις διαδράσεις του, σε 
γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, µε τον εθνοτικο-κοινωνικό σχηµατισµό της 
Τουρκίας. Η διδακτική δοµή του µαθήµατος στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή 
ικανό να ανταποκριθεί: Α) στην έρευνα και τη µελέτη θεωρητικών και πρακτικών 
ζητηµάτων του διεθνούς γίγνεσθαι αλλά και Β) στην µετάφραση και διερµηνεία αναλόγων 
αντικειµένων σε γραπτό και προφορικό περιβάλλον. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονους εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς Τοµείς 
Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Αγγλόφωνου και γαλόφωνου ακαδηµαϊκού 
περιβάλλοντος προκύπτει, επιλεκτικά, η εξής παρουσίαση υποδειγµατικής δοµής στη 
διδασκαλία της Οικονοµικής Γεωγραφίας µε ιδιαίτερη βαρύτητα στη Γεωπολιτική 
Συστηµική Ανάλυση: 
 
Διευκρινίζεται πρωτίστως η θεµελιώδης επιστηµονική πραγµατικότητα  στο Θετικιστικό 
και Νεο-θετικιστικό πλαίσιο όπως αυτό διαµορφώνεται από τις κριτικές συµβολές των: K. 
Popper, Imre Lakatos & Thomas S. Kuhn.  Κατόπιν προσδιορίζεται η Γεωπολιτική ως 
γεωγραφική αναλυτική µέθοδος, η οποία και έχει ως αντικείµενο την έρευνα των 
τεσσάρων γεωπολιτικών  πυλώνων ισχύος. Ο κάθε γεωπολιτικός πυλώνας ισχύος, αποτελεί 
το έρεισµα για την παραγωγή αντιστοίχου Εξωτερικής Πολιτικής και Διπλωµατίας (λ.χ. 
Αµυντική Διπλωµατία και Εξωτερική Πολιτική, Οικονοµική Διπλωµατία και Εξωτερική 
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Πολιτική, Πολιτική Διπλωµατία και Εξωτερική Πολιτική και Πολιτιστική Διπλωµατία και 
Εξωτερική Πολιτική). Ακολουθεί η παρουσίαση των διαφόρων και διαφορετικών κλάδων 
της γεωγραφίας αλλά και η κατ' είδος και γένος παρουσίαση του θεµελιώδους υποβάθρου  
της γεωπολιτικής. Κατόπιν παρουσιάζονται τα κλασικά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά 
υποδείγµατα της Αγγλοσαξονικής και της Γερµανικής Σχολής όπως επίσης, οι θεωρητικές 
προσεγγίσεις της γεωπολιτικής της Γαλλικής Γεωγραφικής Σχολής. Παρουσιάζονται 
επίσης και σχολιάζονται σε γενικό επίπεδο οι Θεωρίες της Εξάρτησης και επιπλέον, του 
Κέντρου-Περιφέρειας. Με γνώµονα τη διάκριση µεταξύ γεωπολιτικής-γεωστρατηγικής, ως 
συγκροτήσεις διαφορετικών οντολογικών χαρακτηριστικών, παρουσιάζεται η συστηµική  
γεωπολιτική ανάλυση, προς χρήση των σπουδαστών ή/και των ερευνητών,οι οποίοι 
στοχεύουν στην διερεύνηση των ζητηµάτων της διεθνούς πολιτικής και της ισχύος 
(αµυντικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής) στο σύνολο των συστηµάτων των 
εθνικών κοινωνικών σχηµατισµών του πλανήτη (εθνικο-κρατικών και  εθνοτικών) και  των 
φαινοµένων αλλά και των οντοτήτων που επηρεάζουν την συγκρότηση, τη δοµή και τις 
διαδράσεις ισχύος µεταξύ των σχηµατισµών αυτών.  
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1) Επιστηµολογική προσέγγιση της έννοιας της επιστήµης, στο πλαίσιο του θετικισµού και 
του νεοθετικισµού. 
2) Παρουσίαση του επιστηµονικού κλάδου της Οικονοµικής Γεωγραφίας, µε έµφαση στο 
αντικείµενο της γεωγραφίας: τον χώρο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται πρωτογενείς και 
δευτερογενείς χώροι, ειδικοί χώροι και οι γεωγραφίες τους. 
3) Εισαγωγή στις Θεωρίες της Εξάρτησης: νεοµαρξιστικές θέσεις και φιλελεύθερες 
αντιθέσεις.  
4) Εισαγωγή στη µεθοδολογία της συστηµικής γεωπολιτικής ανάλυσης.  
5) H έννοια του γεωπολιτικού συστήµατος και η εφαρµογή της στην ανάλυση του διεθνούς 
γίγνεσθαι.  
6) Η µεθοδολογία της συστηµικής γεωπολιτικής ανάλυσης και κριτική στην Κριτική Σχολή 
της γεωπολιτικής. Η διάκριση της γεωπολιτικής από τη γεωστρατηγική. 
7) Η Γερµανική Σχολή της γεωπολιτικής: F. Ratzel, R. Kjellen, K. Haushofer.  
8) Η Κλασική Σχολή της γεωπολιτικής: A. T. Mahan, H. Mackinder, N. J. Spykman.  
9) H Γαλλική Σχολή της γεωπολιτικής: V. de la Blache, J. Ancel, A. Démangeon, Y. 
Lacoste. 
10) Προτάσεις και θεωρητική προσέγγιση για την συγκρότηση µιας νέας συστηµικής 
προσέγγισης της σύγχρονης γεωπολιτικής ανάλυσης. 
11) Τα ερευνητικά προγράµµατα του I. Lakatos: η λακατιανή δοµή της συστηµικής 
γεωπολιτικής ανάλυσης. 
12) Η χρήση της συστηµικής γεωπολιτικής ανάλυσης από τους ερευνητές. 
13) Περί της συγγραφής µιας ερευνητικής-επιστηµονικής εργασίας. Η διάρθρωση της 
εργασίας γενικώς και ειδικώς στην περίπτωση της γεωπολιτικής.  
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος: 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%. Το ηλεκτρονικό 
σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία.  
 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

75 

Όροι και Δοµή Γραπτών Απαλλακτικών Εργασιών: 
 
Οι εργασίες είναι Ατοµικές. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες, το 
αργότερο, µέχρι την ηµέρα των Εξετάσεων του Μαθήµατος (στην Περίοδο των Εξετάσεων 
του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή 
πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο e-class του διδάσκοντος Καθηγητού. Εάν ο 
φοιτήτής δεν κατοχυρώσει το µάθηµα κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεµβρίου 
οφείλει να καταθέσει και πάλιν εργασία µε θέµα διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει 
καταθέσει την πρώτη φορά. Το θέµα το επιλέγει µεταξύ των προτεινοµένων στον σχετικό 
κατάλογο του e-class του διαδάσκοντος Καθηγητού. Οι εργασίες πρέπει να έχουν την εξής 
δοµή: 
1) Εξώφυλλο: στο κέντρο της σελίδας, και στο ακρότατο πάνω µέρος του εξωφύλλου 
γράφεται η ονοµασία του Τµήµατος. Αµέσως στην από κάτω σειρά, γράφεται το έτος και 
το εξάµηνο καταθέσεως της Εργασίας (π.χ. Δ ́ έτος, 2009-2010, Ζ ́ εξάµηνο σπουδών). 1.2. 
Στα τρία τέταρτα του ύψους της σελίδας –µετρούµενου από τη βάση της- γράφεται ο 
τίτλος του Μαθήµατος (Π.χ. Οικονοµική Γεωγραφία & Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής και της Τουρκίας) και το όνοµα του Καθηγητή (Εποπτεύων Καθηγητής Ι. Θ. 
Μάζης). 1.3. Αµέσως από κάτω (στο ήµισυ περίπου του ύψους της σελίδας), 
ευθυγραµµισµένος αριστερά και δεξιά, γράφεται ο τίτλος της Εργασίας (π.χ. Γεωπολιτική 
ανάλυση του ισλαµιστικού κινήµατος στη Γόνιµη Ηµισέληνο) 1.4. Αφήνοντας λίγο χώρο 
κάτω από τον τίτλο, γράφουµε τα ονόµατα και τους αριθµούς µητρώου του Σπουδαστή. 
1.5. Τελειώνουµε µε την ηµεροµηνία καταθέσεως της εργασίας στο e-class του 
Καθηγητού. 2) Περίληψη /Abstract: Μέχρι 250 λέξεις όπου θα περιγράφονται: οι στόχοι 
που εκπληρώνονται στην εργασία, η µέθοδος που ακολουθήθηκε, η θεωρητική προσέγγιση 
που υιοθετήθηκε (εάν απαιτείται από τις ανάγκες του θέµατος) και ο βαθµός εξάντλησης 
του θέµατος. 3) Λήµµατα / Key words: Μέχρι 10 λέξεις (για εύρος κειµένου από 5.000-
7.000 λέξεις). 4) Κυρίως Κείµενο: από 5.000 µέχρι 7.000 λέξεις (Το ανώτατο όριο των 
7.000 λέξεων, απαιτεί ένα συγκροτηµένο, δοµηµένο καλά κείµενο και µε έντονη 
προσωπική συµβολή από πλευράς του φοιτητή). 5) Υποσηµειώσεις: Θα τίθενται όλες στο 
τέλος της σελίδας η οποία και τις αφορά. Το σύστηµα θα είναι το Γαλλο-γερµανικό. Οι 
παραθέσεις εντός κειµένου, αποσπασµάτων άλλων συγγραφέων θα τίθενται εντός 
ελληνικών «κάτω» εισαγωγικών («»). Η παράθεση πρέπει να είναι µεταφρασµένη πάντα 
στην Ελληνική Γλώσσα σε περίπτωση ξενόγλωσσης πηγής. Η ολοκληρωµένη και 
τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητού, συντεταγµένη κατά τα διδαχθέντα θεωρητικά και 
τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο αξιολόγησης της εργασίας του 
φοιτητή. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
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1) Ι.Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Τουρκία, Λιβάνης, 
Αθήνα 2008, 
2) Ι. Θ. Μάζης (Επιµ.-Πρόλογος), N. J. Spykman, Η Γεωγραφία της Ειρήνης, Παπαζήσης, 
Αθήνα, 2004 
  
Προτείνονται επίσης για επιπλέον συµπλήρωση της εικόνας της Κλασικής Σχολής των 
Γερµανών και Αγγλοσαξώνων Γεωγράφων-Γεωπολιτικών: 
 
Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέµου, Θεµέλιο, Αθήνα,1997. 
Yves Lacoste (Dir.), Dictionnaire de Géopolitique, Flammarion, 1993. 

Max Derruau, Ανθρωπογεωγραφία, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1987. 
Saul Bernard Cohen, Geopolitics of the World System, Rowman &Littlefield INC., 2003. 

Sir Halford Mackinder, Δηµοκρατικά Ιδεώδη και Πραγµατικότητα, Παπαζήσης, Αθήνα 
2006. 

F. Ratzel, Ο Ζωτικός Χώρος, Προσκήνιο/Σιδεράτος, Αθήνα 2001. 
Αlfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History 1660-1783, Dover Pub. 
inc., 1987. 
Αlfred Thayer Mahan, Mahan on Naval Strategy, Annapolis-Meryland, 1991 

Bertrand Russel, Iσχύς, Ευρασία, Αθήνα, 2001. 
Υves Lacoste, Géopolitique de la Mediterranée, Armand Colin, 2006. 

Philippe Moreau Defarges, Dictionnaire de Géopolitique, Armand Colin, 2002. 
Georges Benko-Ulf Strohmayer, Horizons géographiques, Bréal, 2004. 

Jean-Francois Deneux, Histoire de la Pensée géographique, Belin, 2006. 
Michael Kidron-Ronald Segal, ATLAS du Nouvel État du Monde, AUTREMENT, 1992. 

Yves Lacoste, Géopolitique. La longue Histoire d'Aujourd'hui, Larousse, 2006. 
F. Charillon (sous la dir. de), Les Relations Internationales, La documentation Francaise, 
2006. 
Mokhtar Lakethal, Dictionnaire des Relations Internationales, Ellipses, 2006. 

Jean Touscoz, ATLAS Géostrategique, Larousse, 1988. 
Edward H. Carr, Η εικοσαετής Κρίση 1919-1939. Εισαγωγή στη µελέτη των Διεθνών 
Σχέσεων, Ποιότητα, Αθήνα, 2000. 
Hedley Bull, Η άναρχη κοινωνία. Μελέτη της τάξης στην παγκόσµια πολιτική, Ποιότητα, 
Αθήνα, 2001. 
Hans Morgenthau, Επιστήµη και Πολιτική της Ισχύος, (Μτφση-Επίµετρο: Πάνος 
Τσακαλογιάννης) Τουρίκης, Αθήνα, 2011. 
Morton Kaplan, Macropolitics. Essays on the Philosophy and Science of Politics, Aldine 
Transaction, 2005.  
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Alexander Went, Social Theory of international Politics, Cambridge U.P., 1999. 
Dario Batistella, Théories des Relations Internationales (2me édition), Sciences Po-Les 
Presses/Références, 2006. 

Ariel Colonomos, La morale dans les relations internationales, Odile Jacob, 2005. 
Ζbigniew Brzezinsky, Η Επιλογή: Παγκόσµια Κυριαρχία ή Παγκόσµια Ηγεσία, Λιβάνης, 
Αθήνα, 2005.  
Ζbigniew Brzezinsky, Η Γεωστρατηγική Τριάδα, Ευρασία, Αθήνα, 2006. 

Ζbigniew Brzezinsky, Η Δεύτερη ευκαιρία, Λιβάνης, Αθήνα, 2008. 
Anatoly Dobrynin, Εµπιστευτικά,  Καστανιώτης, 1996. 

Χένρυ Κίσσιντζερ, Ένας αποκατεστηµένος Κόσµος, Παπαζήσης, Αθήνα, 2003. 
Χένρυ Κίσσιντζερ, ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή Ηγετική Δύναµη;, Λιβάνης, Αθήνα, 2002. 

Χένρυ Κίσσιντζερ, Τα χρόνια στο Λευκό Οίκο, Εκδ. Κωτσιάνα, Αθήνα, 1980 (τρείς τόµοι). 
Χένρυ Κίσσιντζερ, Χρόνια Ανανέωσης, Λιβάνης, Αθήνα, 2000. 

John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen, Strategy on Contemporary world, 
Oxford U.P., (2nd edition), 2007. 

Kenneth Waltz, Θεωρία της Διεθνούς Πολιτικής, Ποιότητα, Αθήνα 2011. 
Kenneth Waltz, Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεµος. Μια θεωρητική ανάλυση, 
Ποιότητα, Αθήνα, 2011. 
Burry Buzan & Richard Little, International Systems in World History. Remaking the Study 
of International Relations, Oxford U.P., 2000. 
Burry Buzan, People, States and Fear, (2nd edition), ECPR, 2007.  

Yale Ferguson & Richard Mansbach, Η Ουτοπική Αναζήτηση, (Εισαγωγή-Επιµέλεια: Ι. Θ. 
Μάζης, Μτφση: Παναγιώτης Κριµπάς), [έκδοση στα ελληνικά 2009], Παπαζήσης, Αθήνα, 
2009.  
Colin Weight, Agents, Structures and International Relations. Politics as Ontology, 
Cambridge U.P.,  2006. 
Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations, 
Cambridge U.P., 2005. 
Robert Keohane (ed.), Neorealism and its critics, Columbia U.P., 1986. 

Jacub J. Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change, Johns Hopkins U.P.-Baltimore, 
2006. 

Λουί Αλθουσέρ, Θέσεις, Θεµέλιο, 1981. 
A. Emmanuel, E. Somaini, L. Boggio, M. Salvati, Un debat sur léchange inégal salaires, 
sous developement, imperialisme, Maspero, Paris, 1975. 
A. Lipietz, Le capital et son éspace, Maspero, Paris, 1975. 

Christian Palloix, L'économie mondiale capitaliste et les firmes multinationales, Tome II, 
Maspero, Paris, 1975. 
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Στέργιος Μπαµπανάσης, Νέα Διεθνής Οικονοµία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2010. 
Meghnad Desai, H εκδίκηση του Μάρξ, Παπαζήσης, Aθήνα, 2010. 
Ροµπερτ Γκίλπιν, Πόλεµος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, Εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2004. 

Ροµπερτ Γκίλπιν, Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία, Εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2002. 
Ροµπερτ Γκίλπιν, Η Πρόκληση του Παγκόσµιου Καπιταλισµού, Εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 
2002. 
Μ.- F. Durand, J. Lévy, D. Retallié, Le Monde: Espaces et Systèmes, Dalloz, Paris, 1992.  

 

70236 Σχέσις ελληνορωµαϊκού και ισλαµικού δικαίου  
(αντικατέστησε το µάθηµα 70008 Βυζάντιο και Ισλαµικός κόσµος) 
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κυριακός Θ. Νικολάου-Πατραγάς 
  
Α΄ Σκοπός του µαθήµατος είναι η διά της γνώσεως των πηγών του ελληνορωµαϊκού 
δικαίου κατανόησις της ιδιορρυθµίας της νοµικής καταστάσεως των υποδούλων επί 
τουρκοκρατίας και των τυχόν σηµειωθεισών αλληλεπιδράσεων µεταξύ του δυτικού 
κόσµου, ο οποίος εις το δικαϊκόν επίπεδον στηρίζεται εν πολλοίς εις την ιουστινιάνειον 
κωδήκευσιν, και του ανατολικού, µε ιδιαιτέραν έµφασιν εις το ισλάµ. Διά τον σκοπόν 
αυτόν µελετώνται κείµενα Νεαρών διατάξεων ελληνορωµαίων αυτοκρατόρων και µάλιστα 
του Ιουστινιανού, δοθέντος ότι διά αυτών προσαρµόζεται το ρωµαϊκόν δίκαιον διά του 
χριστιανισµού εις τα θέσµια της Ανατολής, εξελληνίζεται, τουλάχιστον γλωσσικώς και 
διαµορφούται η µετέπειτα δικαϊκή παράδοσις. 
 
Β΄  α΄- Τα δίκαια της αρχαίας Ανατολής 
 β΄- Η δωδεκάδελτος 
 γ΄- Πτολεµαϊκόν δίκαιον 
 δ΄- Ιουστινιάνειος κωδήκευσις και αι ακολουθήσασαι συλλογαί 
 ε΄- Το κανονικόν δίκαιον 
 ς΄- Αι Νεαραί του Ιουστινιανού Α΄ 
 ζ΄- Αι Νεαραί του Ιουστινιανού Β΄ 
 η΄- Η νοµοθεσία των Σύρων αυτοκρατόρων 
 θ΄- Η νοµοθεσία των Μακεδόνων αυτοκρατόρων 
 ι΄- Αρµενόπουλος και Μαλαξός 
 ια΄- Τριπλή διαµάχη δικαίων επί τουρκοκρατίας 
 ιβ΄- Σχέσις του ρωµαϊκού δικαίου προς τα αρχαία δίκαια της Ανατολής 
 ιγ΄- Σχέσις ρωµαϊκού και ισλαµικού δικαίου 
 

Γ΄ Βιβλιογραφία 
- Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, Εισηγήσεις, φιλοσοφία και ιστορία των δικαϊκών και 
κοινωνικών θεσµών των αρχαίων πολιτισµών της εγγύς Ανατολής. Μετά 
παραρτήµατος πτολεµαϊκών και ισλαµικών θεσµών, εν Αθήναις 2015. 

- Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, Αι Νεαραί του Ιουστινιανού, εν Αθήναις 2018. 
- Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, Γενετήσιος παραβατικότης κατά τε το Ιουστινιάνειον 
και το ισλαµικόν δίκαιον. Η µοιχεία και τα συναφή εγκλήµατα, εν Αθήναις 2012. 
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- Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, Η ανατροπή των τυράννων εν τη ανατολική ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία και τω ισλάµ. Το πλατωνικόν υπόβαθρον, εν Αθήναις 2013. 

- Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, Ο Μωάµεθ παρά Θεοφάνει τω οµολογητή, εν 
Αθήναις 2015. 

- Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, εν Αθήναις 2011. 
- Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου, Οι Νεαρές Λέοντος ς΄ του Σοφού, εν Αθήναις 2007. 
- Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου, Η εκκλησιαστική δικονοµία µέχρι του θανάτου του 
Ιουστινιανού, εν Αθήναις 1965. 

- Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου, Η εκκλησιαστική διαδικασία από του θανάτου του 
Ιουστινιανού µέχρι του 1204, εν Αθήναις 1969. 

- Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου, Ο «Ποινάλιος» του Εκλογαδίου. Συµβολή εις την ιστορίαν 
της εξελίξεως του ποινικού δικαίου από του Corpus Iuris Civilis µέχρι των Βασιλικών, 
εν Φρανκφούρτη 1980. 

- Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου, Εισηγήσεις βυζαντινού δικαίου, εν Αθήναις 2014. 
- Νικολάου Πανταζοπούλου, Ρωµαϊκόν δίκαιον, τ. Α΄-Γ΄, εν Θεσσαλονίκη 1974-1979. 
- Νικολάου Πανταζοπούλου, Το δίκαιο των ελλήνων, τ. Γ΄, εν Θεσσαλονίκη. 
- Νικολάου Πανταζοπούλου, Από τής λογίας παραδόσεως εις τον αστικόν κώδικα 

(πολλαπλαί εκδόσεις). 
- Γεωργίου Πετροπούλου, Ιστορία και εισηγήσεις του ρωµαϊκού δικαίου, τ. Α΄-Β΄, εν 
Αθήναις 1961. 

- Ειρήνης Χριστινάκη-Γλάρου, Η αρχή της νοµιµότητας στους ιερούς κανόνες, εν 
Αθήναις 2007. 

- Παναγιώτου Μπούµη, Κανονικόν δίκαιον, εν Αθήναις 2008. 
- Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου, Εκκλησιαστικόν δίκαιον, εν Αθήναις 1965. 
- Ιωάννου Μάζη, Ζητήµατα Γεωπολιτικής στην ευρυτέραν Μέση Ανατολή και 
Μεσόγειο, τ. Ι-ΙΙ, εν Αθήναις 2018. 

70011  Οθωµανική  Ιστορία 
  
Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου, athemop@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του  µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Οι µαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην κατανόηση των Μεταρρυθµίσεων και των 
επιπτώσεων τους στους κυριότερους τοµείς  οργάνωσης του οθωµανικού κράτους, 
συγκεκριµένα στον διοικητικό οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα και στις σχέσεις των µη 
µουσουλµανικών πληθυσµών µε την κεντρική εξουσία. Εξετάζονται οι προσπάθειες 
εκκοσµίκευσης σε βασικούς τοµείς, όπως της παιδείας και της απονοµής της δικαιοσύνης 
και στις επιπτώσεις στην οθωµανική κοινωνία. 
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Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή ( state of the art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλείσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν έρευνας που πραγµατοποιήσαµε σε οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων της 
ηµεδαπής και αλλοδαπής προκύπτουν προσφερόµενα µαθήµατα µε συναφές περιεχόµενο 
προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος. Στο Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Κύπρου προσφέρονταιι επιµέρους θεµατικές του 
συγκεκριµένου µαθήµατος ως χωριστά µαθήµατα (ενδεικτικά, Δηµιουργία και Ανάπτυξη 
του Τουρκικού Εθνικισµού). Ωστόσο αποτελούν µαθήµατα επιλογής των τελευταίων δύο 
εξαµήνων όπως προκύπτει από την περιγραφή. 
Το περιεχόµενο του µαθήµατος στο Τµήµα µας καινοτοµεί λόγω της  συνολικής εξέτασης 
των µεταβολών που παρατηρούνται από τα τέλη περίπου του 18ου και κατά το 19ο αιώνα 
µε τις Μεταρρυθµίσεις στους βασικότερους τοµείς οργάνωσης του οθωµανικού κράτους 
(διοίκηση, οικονοµία, κοινωνία). Το µάθηµα επιχειρεί την εξέταση της αναδιοργάνωσης 
της διοίκησης, της οικονοµίας και  των κοινωνικών µετασχηµατισµών στο Οθωµανικό 
κράτος, απόρροια των µεταβολών που παρατηρούνται κατά τον 19ο αιώνα. Απευθύνεται σε 
φοιτητές  του Β΄ εξαµήνου σπουδών οι οποίοι  έχουν  ήδη στο Α΄ εξάµηνο  στο µάθηµα  
‘’Εισαγωγή στην Οθωµανική Ιστορία’’ την οργάνωση του Οθωµανικού κράτους 
Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια εντός   και εκτός 
Ελλάδος παρουσιάζεται παρακάτω η υποδειγµατική δοµή της διδασκαλίας του µαθήµατος 
Εξετάζονται οι Μεταρρυθµίσεις της περιόδου Τanzimat και η αναδιοργάνωση του 
οθωµανικού κράτους: της διοικητικής οργάνωσης, γαιοκτησίας, οικονοµίας, στρατιωτικής 
οργάνωσης, απονοµής της δικαιοσύνης και παιδείας. Αναλύονται οι προσπάθειες 
εκκοσµίκευσης και οι επιπτώσεις τους στο οθωµανικό κράτος. 
Μελετώνται οι έννοιες του εκδυτικισµού και του εκσυγχρονισµού υπό την επίδραση της 
Δύσης και ειδικότερα του Διαφωτισµού και της Γαλλικής Επανάστασης. Αναλύονται οι 
επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων στην οργάνωση, η  εξέλιξη των µη µουσουλµανικών 
πληθυσµών και των σχέσεων τους µε την κεντρική εξουσία. Διερευνώνται η εκκοσµίκευση 
των θεσµών στην οθωµανική κοινωνία  οι µεταβολές στο σύστηµα των µιλλέτ και οι 
επιπτώσεις τους. Εξετάζονται επίσης τα ιδεολογικά ρεύµατα  από την περίοδο των  
Νεοοθωµανών ως και τους Νεότουρκους και η οθωµανική διανόηση. Αναλύονται τα 
συντάγµατα του 1876 και του 1908, η περίοδος του Abdülhamit ΙΙ και η Επανάσταση των 
Νεοτούρκων. Η µελέτη  της εκκοσµίκευσης και των ιδεολογικών ρευµάτων στην 
Οθωµανική αυτοκρατορία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την γνώση της 
σύγχρονης ιστορίας της Τουρκίας. Διερευνώνται  επίσης η πολιτική και η οικονοµική 
συγκυρία στο οθωµανικό κράτος κατά τη συγκεκριµένη περίοδο. 
Η διδασκαλία του µαθήµατος διεξάγεται βάσει πρωτογενούς υλικού,  και συγκεκριµένα 
οθωµανικού αρχειακού υλικού και των σηµειώσεων της διδάσκουσας, σύµφωνα µε 
µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόµους 
και την ειδική επικαιροποιηµένη βιβλιογραφία στη συγκεκριµένη θεµατική. 
 
Ανάπτυξη του περιεχόµενου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες,  οι οποίες 
καλύπτουν το σύνολο των δεκατριών παραδόσεων ανά εξάµηνο. 
 

1. Οι έννοιες του εκδυτικισµού και του εκσυγχρονισµού στον οθωµανοκρατούµενο χώρο υπό 
την επίδραση της Δύσης και ειδικότερα του Διαφωτισµού και της Γαλλικής Επανάστασης. 
2. Μεταρρυθµιστικές προσπάθειες στην στρατιωτική οργάνωση και την κεντρική διοίκηση 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

81 

3. Εκκοσµίκευση και µεταρρυθµίσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης. στην παιδεία και οι 
επιπτώσεις τους. 4. Η οικονοµική διάσταση των Μεταρρυθµίσεων (γαιοκτησία, εµπόριο).  
5. Οι επιπτώσεις των  διαταγµάτων Hatt-ı Şerif  και Hatt-ı Hümayun στις σχέσεις των  µη 
µουσουλµανικών πληθυσµών µε την κεντρική εξουσία. 6. Οι µεταβολές και η εξέλιξη του 
συστήµατος των µιλλέτ. 7. Η εκκοσµίκευση των θεσµών στην οθωµανική κοινωνία.  8. Ι 
δεολογικά ρεύµατα   από την περίοδο των  Νεοοθωµανών  ως και την περίοδο των 
Νεοτούρκων.  9. Η οθωµανική διανόηση.  10. Το σύνταγµα του 1876 και  η περίοδος του 
Abdülhamit ΙΙ. 11. Η Επανάσταση των Νεοτούρκων, το σύνταγµα του 1908 και η άνοδος 
τους στην εξουσία. 12. Η πολιτική συγκυρία στο οθωµανικό κράτος στις αρχές του 19ου 
αιώνα. 13.  Η Οθωµανική αυτοκρατορία και οι σχέσεις µε τη Δύση. 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς  µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και µε κατάθεση και 
παρουσίαση γραπτής εργασίας µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
 
Όροι των γραπτών εργασιών: 
Οι εργασίες είναι ατοµικές.   Το θέµα της γραπτής εργασίας καθορίζεται πάντα σύµφωνα 
µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και την καθοδήγηση από τη διδάσκουσα σε θέµατα 
µεθοδολογίας, βιβλιογραφίας έρευνας και επεξεργασίας πηγών σχετικών µε την εργασία. 
Προτείνονται πρωτογενείς πηγές  και βιβλιογραφία. Η εργασία αποσκοπεί επίσης  στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε την έρευνα και την επεξεργασία αρχειακού υλικού και 
ειδικότερα οθωµανικών πηγών. Προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας, παράλληλα µε 
βιβλιοθήκες, σε ερευνητικά κέντρα όπως Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών. Το σύνολο της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 λέξεις. Σε όλη 
τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα 
ηλεκτρονικά ή τις προκαθορισµένες ώρες γραφείου. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται και να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου µαθήµατος του εξαµήνου. 
 
Ακολουθούµενη  βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Εφαρµόζονται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΠ µε ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές 
 
Βιβλιογραφία του µαθήµατος και διανεµόµενα συγγράµµατα 
 
Bernard  Lewis Η ανάδυση της Σύγχρονης Τουρκίας  Τόµος Α  Εκδόσεις  Παπαζήση 
Αθήνα 2001 σελ 614. 
Bernard  Lewis  Η ανάδυση της Σύγχρονης Τουρκίας  Τόµος Β  Εκδόσεις  Παπαζήση 
Αθήνα 2002 σελ 357. 
Γίνεται διανοµή και ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη ξενόγλωσσων συγγραµµάτων τα 
οποία συνοδεύονται από σηµειώσεις της διδάσκουσας για το µάθηµα, άρθρων που 
εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικών τόµων και της ειδικής επικαιροποιηµένης 
βιβλιογραφίας στη συγκεκριµένη θεµατική 
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70015 Σύγχρονη Τουρκία Ι: Οικονοµία και κοινωνία 
  
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ευθυµία Κάννερ, canner@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 
Γενικό περίγραµµα µαθήµατος 
 
To µάθηµα θίγει εξειδικευµένα θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας, που αφορούν 
τη σύγχρονη Τουρκία: θίγει θέµατα όπως η εκκοσµίκευση, η συγκρότηση του πολιτικού 
υποκειµένου, το ζήτηµα του κοινωνικού φύλου κλπ. Στο µάθηµα εξετάζονται, πιο 
συγκεκριµένα: α) ο τρόπος, µε τον οποίο τίθενται τα ζητήµατα αυτά κατά την κεµαλική 
περίοδο και β) η µετάπλασή τους από το τέλος της κεµαλικής περιόδου µέχρι σήµερα. Τα 
παραπάνω ανιχνεύονται σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, η οικογένεια, η εσωτερική και η 
εξωτερική µετανάστευση, η εξέλιξη της δοµής του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, η 
κατανάλωση, οι εθνο-θρησκευτικές κοινότητες/ µειονότητες. Εξετάζεται ακόµη η 
συγκρότηση της τουρκικής οικονοµίας σε συνάρτηση µε τις πολιτικές, τόσο του 
κρατισµού, όσο και του οικονοµικού φιλελευθερισµού. 
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Δοµή 
1. Εισαγωγή 
2. Ιδιότητα του πολίτη: συνέχειες και µετασχηµατισµοί στη σηµασία µιας έννοιας 

στην πορεία του τουρκικού κράτους. 
Η έννοια του πολιτικού υποκειµένου στην κεµαλική ιδεολογία. Ο κεµαλισµός ως 

µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα: νέες κοινωνικές δυνάµεις που αναδεικνύει και 
κοινωνικοί αποκλεισµοί. Μετασχηµατισµοί αυτών στην πορεία του τουρκικού 
κράτους. 

Βιβλιογραφία: Umut Özkırımlı- Spyros A. Sofos, Το βάσανο της Ιστορίας. Ο εθνικισµός 
στην Ελλάδα και στην Τουρκία, µτφρ., Γιώργος Σαλταπίδας, Καστανιώτης, Αθήνα 
2008, σ.  189-219, 246-271. 

3. Ζητήµατα κοινωνικού φύλου στην Τουρκία: κάποιες γενικές επισηµάνσεις. 
Διερευνάται η αναδιαπραγµάτευση των έµφυλων ιεραρχιών σε περιόδους της τουρκικής 

ιστορίας, όπου η σχέση µεταξύ κράτους και ατόµου, καθώς και έννοια του πολιτικού 
σώµατος, επανεξετάζονται. 

            Βιβλιογραφία: Nükhet Şirman, «Feminism in Turkey: A Short History», New Per-
spectives on Turkey, Fall 1989, 3 (1), σ. 1-34· κείµενο της διδάσκουσας που 
βρίσκεται αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη. 

4. Μορφές κρατισµού στη διαµόρφωση της τουρκικής οικονοµίας. 
Κρατισµός, εκβιοµηχάνιση, εκσυγχρονισµός της οικονοµίας και συγκρότηση τουρκικής 

επιχειρηµατικής αστικής τάξης: µονοκοµµατική περίοδος, περίοδος 1960-1980. 
Βιβλιογραφία: Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος ΙΙ: Όψεις της 

αλλαγής, επιµέλεια- µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, Παπαζήσης, 
Αθήνα 2001, σ. 263-279· Νίκος Μούδουρος, Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012, σ. 69-88. 

5. Αγορά και διαµόρφωση της τουρκικής οικονοµίας Ι. 
Πορεία του οικονοµικού φιλελευθερισµού στην Τουρκία. Φιλελευθεροποίηση της 

τουρκικής οικονοµίας κατά τη δεκαετία του 1950-1960 και οι επιπτώσεις της. 
Νεοφιλελευθερισµός και διαµόρφωση της τουρκικής οικονοµικής πολιτικής. Η 
εξέλιξη της τουρκικής οικονοµίας από τη δεκαετία του 1980 ως τις αρχές του 21ου 
αιώνα. 

Βιβλιογραφία: Νίκος Μούδουρος, Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2012, σ. 89-109, 143-159, 181-195. 

6. Αγορά και διαµόρφωση της τουρκικής οικονοµίας ΙΙ. 
Η διαµόρφωση της τουρκικής οικονοµίας από τις αρχές του 21ου αιώνα ως σήµερα.  
Βιβλιογραφία: Νίκος Μούδουρος, Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

2012, σ. 240-314. 
7. Εκπαίδευση στην Τουρκία: ιδιότητα του πολίτη, κοινωνική αναπαραγωγή, 

κοινωνική κινητικότητα. 
Εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεσµών: δοµή, περιεχόµενο, εµπλεκόµενοι φορείς, πολιτικές 
και κοινωνικές στοχεύσεις στην Τουρκία από την κεµαλική περίοδο ως σήµερα.  
Βιβλιογραφία: κείµενο της διδάσκουσας που βρίσκεται αναρτηµένο στην ηλεκτρονική 

τάξη. 
8. Αγορά εργασίας και οικονοµικά ενεργός πληθυσµός. 
Εξέλιξη της δοµής του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της Τουρκίας από τη συγκρότησή 

της µέχρι σήµερα, σε συνάρτηση µε την εκάστοτε οικονοµική και κοινωνική 
πολιτική.  

Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος ΙΙ: Όψεις της αλλαγής, 
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επιµέλεια- µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, Παπαζήσης, Αθήνα 
2001, σ. 279-286· Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης 
Κεχριώτης,    Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ.  342-352· Turkey’s Labour Market. A 
description of the development from 1990 onwards, SVET, Ankara 2006, σ. ii-xii.  
G20: Employment plan 2014-Turkey  https://g20.org/wp-
content/uploads/2014/12/g20_employment_plan_turkey.pdf 27/6/2015. 

9. Οικογένεια: κοινωνικές και πολιτικές σηµασιοδοτήσεις, εσωτερικές σχέσεις 
στην εξέλιξή τους. 

Η εξέλιξη προς το µοντέλο της πυρηνικής οικογένειας: κοινωνική και πολιτική σηµασία. 
Μοντέλα οικογένειας στον αγροτικό χώρο. Ιεραρχικές σχέσεις στο εσωτερικό της 
οικογένειας και αµφισβητήσεις τους. Ενδοοικογενειακή βία. Η οικογένεια ως πεδίο 
παρέµβασης του κράτους και της αγοράς. 

      Βιβλιογραφία: Nükhet Şirman, «Η συγκρότηση της οικογένειας ως κοινωνικού θεσµού 
κατά τη µετάβαση από την αυτοκρατορία  στο έθνος-κράτος» στο Τσαλάρ Κεϋντέρ – 
Άννα Φραγκουδάκη, (επιµ.), Ελλάδα και Τουρκία. Πορείες εκσυγχρονισµού. Οι 
αµφίσηµες σχέσεις τους µε την Ευρώπη, 1850-1950, µτφρ., Κώστας Κουρεµένος, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008, σ. 265-288· Zafer Yenal, «Μαγειρεύοντας το έθνος: 
Γυναίκες, εµπειρίες της νεωτερικότητας και ινστιτούτα θηλέων στην Τουρκία», στο 
ίδιο, σ. 289-325. 

10. Κουλτούρες της κατανάλωσης στην Τουρκία.  
Καταναλωτισµός ως έκφανση της ανάδυσης της ατοµικότητας και συνέπεια της κυριαρχίας 

της οικονοµίας της αγοράς στην Τουρκία. Κατανάλωση και εµπορική 
δραστηριότητα, οικιστικά πρότυπα, κουλτούρες της νεολαίας, εκφορά πολιτικών 
ταυτοτήτων. 

              Βιβλιογραφία: Νίκος Μούδουρος, Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 2012, σ. 195-229· κείµενο της διδάσκουσας που βρίσκεται αναρτηµένο στην 
ηλεκτρονική τάξη. 

11. Εσωτερική/ εξωτερική µετανάστευση και διαµόρφωση νέων κοινωνικών 
ταυτοτήτων στην Τουρκία. 

Gecekondu και σταδιακή ενσωµάτωσή τους στον αστικό ιστό/αλληλεπίδραση αγροτικής 
και αστικής κουλτούρας στο πλαίσιο του τουρκικού αστικού χώρου. Τουρκική 
µετανάστευση στον ευρωπαϊκό χώρο: µορφές κοινωνικής/ πολιτισµικής 
περιχαράκωσης και ενσωµάτωσης. 

              Βιβλιογραφία: Poulton, Hugh, Ηµίψηλο, γκρίζος λύκος και ηµισέληνος: ο 
τουρκικός εθνικισµός και η Δηµοκρατία της Τουρκίας, µτφρ., Εύα Πέππα, Οδυσσέας, 
Αθήνα 2000, σ. 378-391· κείµενο της διδάσκουσας που βρίσκεται αναρτηµένο στην 
ηλεκτρονική τάξη. 

12. Εθνοτικές οµάδες/µειονότητες στην Τουρκία. 
Μουσουλµανικές και µη µουσουλµανικές εθνοτικές οµάδες και µειονότητες. Οι σχέσεις 

τους µε το τουρκικό κράτος από τη συγκρότησή του τελευταίου µέχρι σήµερα. 
Βιβλιογραφία: Σύνδεσµος Αποφοίτων Ζωγραφείου, Συνάντηση στην Πόλη. Το παρόν και 

το µέλλον. Κείµενα για τη ρωµέικη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, 
Καλειδοσκόπιο, Κ.Ε.Μ.Ο., Αθήνα 2009, σ. 150-151, 210-211· Dilek Güven, 
Εθνικισµός, κοινωνικές µεταβολές και µειονότητες. Τα επεισόδια εναντίον των µη 
Μουσουλµάνων της Τουρκίας (6/7 Σεπτεµβρίου 1955), µτφρ., Σοφία Αυγερινού, 
Εστία, Αθήνα 2006, σ. 329- 341.     

13.  Συζήτηση/ σύνοψη µεθοδολογικών ζητηµάτων.  
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Στο µάθηµα εξετάζεται πρωτογενές υλικό -ιστορικές πηγές ή υλικό που αφορά την 
τουρκική επικαιρότητα- ενώ τα ζητήµατα που ανακύπτουν από αυτό τοποθετούνται 
στο ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και εντάσσονται στο σχετικό 
θεωρητικό προβληµατισµό, µε τη βοήθεια της βιβλιογραφίας που διανέµεται κάθε 
φορά. Το µάθηµα διεξάγεται υπό µορφή διαλόγου βάσει του πρωτογενούς υλικού και 
της βιβλιογραφίας που δίδονται από πριν στους φοιτητές ή αναρτώνται στην 
ηλεκτρονική τάξη. Από το µάθηµα οι φοιτητές θα αντλούν τον απαραίτητο 
προβληµατισµό για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών. 

 
 
Στόχοι 
Στόχος του µαθήµατος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς: 
• Να συνδέουν τις εξελίξεις στο πολιτικό/ θεσµικό επίπεδο µε τις διεργασίες που 

συντελούνται στην ευρύτερη τουρκική κοινωνία. 
• Να συνδέουν τις εξελίξεις στην τουρκική κοινωνία µε τις αντίστοιχες που 

παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο. 
• Να τοποθετούν τις κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Τουρκία στο πλαίσιο του 

διεθνούς σχετικού θεωρητικού προβληµατισµού. 
 
Όλα αυτά, βεβαίως, συνδέονται µε τον παράλληλο στόχο της εξοικείωσης των φοιτητών µε 

την µελέτη και επεξεργασία πρωτογενών πηγών. 
  
Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής 
Αντίστοιχα µαθήµατα διδάσκονται σε τµήµατα Ιστορίας των πανεπιστηµίων της Τουρκίας 
(Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul Üniversitesi, Middle Eastern Technical  
University κλπ.). Συναφή επίσης µαθήµατα προσφέρονται σε τµήµατα Μεσανατολικών 
Σπουδών µεγάλων πανεπιστηµίων (π.χ. Princeton University, Washington University), µε 
κάποιες θεµατικές διαφοροποιήσεις (λ.χ. το µάθηµα µε τίτλο 
Islam, Secularism and Nationalism inModern Turkey που προσφέρεται στο Near Eastern 
Studies Department του Πανεπιστηµίου Princeton). Επιµέρους θεµατικές που καλύπτονται 
από το συγκεκριµένο µάθηµα διδάσκονται ως χωριστά µαθήµατα στο Τµήµα Τουρκικών 
και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (βλ. ενδεικτικά: Δηµιουργία 
και ανάπτυξη του Τουρκικού Εθνικισµού, Το Ισλάµ στη σύγχρονη Τουρκία, Ιστορία του 
τύπου στην Οθωµανική αυτοκρατορία και στη Σύγχρονη Τουρκία, Ιστορία της 
Εκπαίδευσης στην Οθωµανική αυτοκρατορία και την Τουρκία). Τα µαθήµατα αυτά 
διαφοροποιούνται, ακόµη, σε σχέση µε το εν λόγω µάθηµα του Τµήµατός µας, ως προς το 
ότι είναι περιορισµένης επιλογής και απευθύνονται στους φοιτητές των τελευταίων 
εξαµήνων. 

   
Αξιολόγηση 

Οι φοιτητές θα αξιολογούνται µε βάση τις τελικές εξετάσεις και την πρόοδο ή την 
εκπόνηση των γραπτών εργασιών. Οι εργασίες θα παρουσιάζονται στο τελευταίο µάθηµα. 
Η τελική βαθµολογία του µαθήµατος θα προκύπτει κατά 70% από τις τελικές εξετάσεις και 
κατά 30% από την πρόοδο ή τη γραπτή εργασία. Το θέµα της γραπτής εργασίας θα 
καθορίζεται σε συνεννόηση µε τη διδάσκουσα. Για την εκπόνηση των εργασιών οι 
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φοιτητές θα επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα στις ώρες γραφείου και µέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου.  
  

Εσωτερική αξιολόγηση του µαθήµατος 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  

Διανεµόµενα συγγράµµατα 
Özkırımlı, Umut- Sofos, Spyros A., Το βάσανο της Ιστορίας. Ο εθνικισµός στην Ελλάδα 
και στην Τουρκία, µτφρ., Γιώργος Σαλταπίδας, Καστανιώτης, Αθήνα 2008. 
Shankland, David, Ισλάµ και κοινωνία στην Τουρκία, µτφρ. Κατερίνα Κιτίδη, επιµέλεια- 
πρόλογος Φωτεινή Τσιµπιρίδου, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2003. 
  

Ταυτόχρονα διανέµεται φάκελος υλικού. 
 

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Keyder, Çağlar, – Φραγκουδάκη, Άννα (επιµ.), Ελλάδα και Τουρκία. Πορείες 
εκσυγχρονισµού. Οι αµφίσηµες σχέσεις τους µε την Ευρώπη, 1850-1950, µτφρ., Κώστας 
Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008. 

Lewis, Bernard, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος Ι: Τα στάδια της ανάδυσης, 
µτφρ. Π. Κωνσταντέας, επιµέλεια- µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, 
Παπαζήσης, Αθήνα 2001. 
–– Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος ΙΙ: Όψεις της αλλαγής, επιµέλεια- 
µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, Παπαζήσης, Αθήνα 2001. 
Özkırımlı, Umut- Sofos, Spyros A., Το βάσανο της Ιστορίας. Ο εθνικισµός στην Ελλάδα 
και στην Τουρκία, µτφρ., Γιώργος Σαλταπίδας, Καστανιώτης, Αθήνα 2008. 
Shankland, David, Ισλάµ και κοινωνία στην Τουρκία, µτφρ. Κατερίνα Κιτίδη, επιµέλεια- 
πρόλογος Φωτεινή Τσιµπιρίδου, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2003. 
  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ελληνόγλωσση 

Akçam, Taner, Μια επαίσχυντη πράξη. Η γενοκτονία των Αρµενίων και το ζήτηµα της 
Τουρκικής ευθύνης, µτφρ., Τ. Πλυτά, Παπαζήσης, Αθήνα 2007. 

Βερέµης, Θάνος (επιµ.), Η Τουρκία σήµερα. Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική 
πολιτική, θρησκεία, Παπαζήσης, Αθήνα 1995. 

Γώγος Κωνσταντίνος Χ., Τουρκικό πολιτικό Ισλάµ και Ισλαµιστικά δίκτυα στη Γερµανία, 
Λιβάνης, Αθήνα 2010. 
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Güven, Dilek, Εθνικισµός, κοινωνικές µεταβολές και µειονότητες. Τα επεισόδια εναντίον 
των µη Μουσουλµάνων της Τουρκίας (6/7 Σεπτεµβρίου 1955), µτφρ., Σοφία Αυγερινού, 
Εστία, Αθήνα 2006. 

Insel, Ahmet –Bayramoğlu, Ali (επιµ.), Ο τουρκικός στρατός. Ένα πολιτικό κόµµα, µια 
κοινωνική τάξη, µτφρ., Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, Αµαρυλλίς Λογοθέτη, Ηλεάνα 
Μορώνη, επιµέλεια, Σία Αναγνωστοπούλου- Στρατής Μπουρνάζος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 
2007. 

Κάννερ, Έφη, Έµφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωµανική αυτοκρατορία στην 
Ελλάδα και την Τουρκία. Ο κόσµος µιας Ελληνίδας χριστιανής δασκάλας, Παπαζήσης, 
Αθήνα 2012. 
Μάζης, Ιωάννης Θ., Μυστικά Ισλαµικά Τάγµατα και Πολιτικο-οικονοµικό Ισλάµ στη 
σύγχρονη Τουρκία, εκδ. Σιδεράτος, Αθήνα 2000. 
Τσιµπιρίδου, Φωτεινή (επιµ.), Μουσουλµάνες της Ανατολής. Αναπαραστάσεις, 
πολιτισµικές σηµασίες και πολιτικές, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2006. 
  

Ξενόγλωσση 
Abadan Unat Nermin, Turkish Workers in Europe 1960-1975, Brill, Leiden 1999. 

Ahmad, Feroz, The Making of Modern Turkey, Routledge Λονδίνο/ Νέα Υόρκη 1993. 
Arat, Zehra F. (επιµ.), Deconstructing Images of “the Turkish Woman”, Pelgrave, Νέα 
Υόρκη 1999. 
Bozdogan, Sibel, Kasaba Reşat (ed.), Rethinking Modernity and National Identity in 
Turkey, University of Washington Press, Seattle, WA and London 1997. 
Hale, William, The Political and Economic Development of Modern Turkey, Croom Helm, 
London, 1981. 
Kandiyoti Deniz, Saktanber Ayşe (ed.), Fragments of Culture. The Everyday of Modern 
Turkey, I.B. Tauris, London-New York 2002. 
Lipovsky, I.P., Socialist Movement in Turkey 1960-80, Brill, Leiden 1999. 

Nohl, Arnd-Michael, Akkoyunlu-Wigley, Arzu, Wigley, Simon (ed), Education in Turkey, 
Waxmann Verlag GmbH, Münster 2008. 

Rodrik, D., Premature liberalization, incomplete stabilization: The Ozal decade in Turkey, 
JFK School of Government, Harvard University 1990 . 

Τapper, Richard (ed.),. Islam in Modern Turkey: religion, politics and literature in a secular 
state. I.B. Tauris, London,1991. 

Toğan Sübidey, Economy of Turkey since Liberalization, Macmillan Academics, London 
1996. 

  
Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 

• Προβολές power point. 
• Διαλέξεις/ Προβολές τουρκικών ταινιών. 
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70235 Τα ιδεολογικά ρεύµατα εις τον αραβοϊσλαµικόν κόσµον 
 
(αντικατέστησε το µάθηµα 70037 Αραβικός πολιτισµός ΙΙ,  Β΄εξαµήνου) 
 
Διδάσκων: Επικουρος Καθηγητής Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι, όπως γνωσθούν τα εν τω αραβαβοϊσλαµικώ κόσµω 
ιδεολογικά ρεύµατα ούτως, ώστε να κατανοηθή η ιδιαιτερότης αυτού εν αντιπαραβολή 
προς τα εν τη Δύσει ισχύοντα.  

Περιεχόµενον του µαθήµατος είναι, όλαι αι ιδεολογικαί εκφράσεις και εκφάνσεις, 
αι οποίαι παρουσιάσθησαν και εξεδηλώθησαν εν τω αραβικώ κόσµω, η ιδιοπροσωπεία των 
και το βαθύτερον ουσιολογικόν των περιεχόµενων. 

 
Θεµατική κατάταξις: 
Α΄: Η ισλαµική αναγέννησις του ΙΘ΄ αιώνος 
Β΄: Ο φιλελευθερισµός Α΄ 
Γ΄: Ο φιλελευθερισµός Β΄ 
Δ΄: Ο ισλαµισµός Α΄ 
Ε΄: Ο ισλαµισµός Β΄ 
ς΄: Ο ισλαµισµός Γ΄ 
Ζ΄: Ο µαρξισµός Α΄ 
Η΄: Ο µαρξισµός Β΄ 
Θ΄: Ο αραβικός σοσιαλισµός Α΄ 
Ι΄: Ο αραβικός σοσιαλισµός Β΄ 
ΙΑ΄: Ο ρόλος του στρατεύµατος 
ΙΒ΄: Συµπεράσµατα 
 
Διδάσκων: Επίκουρος καθηγητής Κυριακός Θ. Νικολάου-Πατραγάς του πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Καθηγητής Έδρας Ρέφαατ αλ-Σαήντ (EPLO) 
Εξέτασις: Τελική εξέτασις µε βαθµόν 100% 
 
Συγγράµµατα 
Ι.Θ Μάζη, Γεωγραφία του ισλαµιστικού κινήµατος στην Μέση Ανατολή, εν Αθήναις 2012 
Ι.Θ. Μάζη, Verba geopolitica et islamica, εν Αθήναις, 2013 
Ι.Θ. Μάζη, Μυστικιστικά ισλαµικά τάγµατα. Ο µικρασιατικός χώρος, εν Αθήναις 2012 
Ι.Θ. Μάζη, Γεωπολιτικά ζητήµατα στην ευτέρα Μέση Ανατολή και Μεσογείο, εν Αθήναις 
2017, τόµοι Ι και ΙΙ.  
Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγά, Χαλιφεία και ισλαµική διακυβέρνησις, εν Αθήναις 2011 
Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγά, Το κοµµουνιστικόν κίνηµα Αιγύπτου, εν Αθήναις 2011 
Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγά,Το µέλλον της δηµοκρατίας στην Αίγυπτο, Η συµβολή του 
ιππότου Χάλεντ Μόχη αλ-Ντήν, εν Αθήναις 2011 
Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγά, Αραβοϊσλαµικός κόσµος. Πηγαί ιδεολογίας, ιστορίας, 
πολιτικής, πολιτισµού, εν Αθήναις 2016 
Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγά, Αδελφοί Μουσουλµάνοι. Η µήτρα της ισλαµιστικής ενόπλου 
βίας. Η µαρτυρία του εξ απορρήτου του εθνάρχου Νάσερ Σάµη Σάραφ, εν Αθήναις, 2017 
Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγά, Η «αραβική άνοιξις» από τον Μουµπάρακ εις τον Σίση. 
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Απόρρητοι και µυστικαί συνοµιλίαι και επαφαί του ηγέτου της αιγυπτιακής αριστεράς 
καθηγητού Ρέφαατ αλ-Σαήντ, εν Αθήναις 2017 
Ρέφαατ αλ-Σαήντ, Άµµος, εν Αθήναις 2011 
Ρέφαατ αλ-Σαήντ, Ο µαρξισµός του µέλλοντος, εν Αθήναις 2012 
Ρέφαατ αλ-Σαήντ, Η διαπάλη ισλάµ και ισλαµισµού. Ιστορία και ιδεολογία της 
ισλαµιστικής τροµοκρατίας, εν Αθήναις 2015 

 

70038 Χαλιφικοί θεσµοί 
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Α΄: Η ενότης αυτή µαθηµάτων σκοπόν έχει την κατανόησιν του, κατ΄αυστηράν ισλαµικήν 
ορθοδοξίαν, µοναδικού επιτρεπτού πολιτειακού τρόπου συγκροτήσεως της όµας 
(κοινότητος πιστών). Έχει ως βάσιν την πρακτικήν του προφήτου Μωάµεθ και ιδιαιτέραν 
σηµασίαν, αφ’ ης η πολιτειακή αυτή µορφή διακυβερνήσεως εισεχώρησε, µε τον έναν ή 
τον άλλον τρόπον εις όλα τα ισλαµικά κράτη. Επ’ αυτής εστηρίχθη η οθωµανική 
αυτοκρατορία και οσηµέραι προβάλλεται ως απαίτησις ορθοπορείας από τα κινήµατα του 
λεγοµένου “πολιτικού ισλάµ” ως ο µόνος θεµιτός τρόπος εναλλακτικής διακυβερνήσεως. 
 
Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του µαθήµατος εις την σχολήν σαρήας και κανούν 
του πανεπιστηµίου αλ-'Aζχαρ. 
 
Γ΄: α΄- Μορφαί πολιτευµάτων, β΄- Η φυλετική µορφή διακυβερνήσεως, γ΄- Η 
διακυβέρνησις κατά τα χρόνια του Προφήτου, δ΄- Η διακυβέρνησις κατά τους πρώτους 
διαδόχους του Προφήτου και η εκδήλωσις του σχίσµατος των σηιτών , ε΄- Η έννοια του 
Χαλίφου, στ΄- Η διάκρισις Χαλιφείας και Ιµαµάτου, ζ΄- Η θεωρία της εξουσιοδοτήσεως 
και η ουαλάηα, η΄- Η εκτελεστική εξουσία, θ΄- Η δικαστική εξουσία, ι΄- Ο ιερός πόλεµος 
(γκεχάντ), ια΄- Η πρόσκτησις της Χαλιφείας υπό των οθωµανών, ιβ΄- Η κατάργησις της 
Χαλιφείας, ιγ΄ - Δυνατότητες αναβιώσεως του θεσµού. 
 
Δ΄: Ι.Θ.Μάζη, Η γεωγραφία του ισλαµιστικού κινήµατος στην Μέση Ανατολή, εν Αθήναις, 
2002. Γρηγορίου Ζιάκα, Θρησκεία και Πολιτεία, εν Θεσσαλονίκη, 2003. Αγγελικής Γρ. 
Ζιάκα, Διαθρησκειακοί διάλογοι, τ. Β΄, εν Θεσσαλονίκη, 2010. Αντωνίου Οικονοµίδου, 
Πόλεµος και ειρήνη στο Ισλάµ, εν Αθήναις, Ι980. Ηλίου Νικολακάκη, Τζιχάντ: Ο ιερός 
πόλεµος του Ισλάµ, εν Θεσσαλονίκη, 2003. Ευστρατίου Ζεγκίνη, Η κατάργηση του 
σουλτανάτου και της χαλιφείας στην Τουρκία τ. Α΄, εν Θεσσαλονίκη, 2002. 
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70036 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ 
  
Διδάσκουσα: Ευθυµία Μούκα (συµβασιούχος ΕΛΚΕ) 
Το µάθηµα είναι εργαστηριακής φύσεως και διδάσκεται στο B' εξάµηνο δύο (2) ώρες την 
εβδοµάδα. 
  
 
Βασικοί στόχοι 
 
Στο µάθηµα "Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ" υιοθετούνται οι βασικές αρχές που 
κατανοήθηκαν στο µάθηµα "Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι" του προηγούµενου (A') 
εξαµήνου, ώστε οι φοιτητές να µπορούν να χρησιµοποιούν εφαρµογές παρουσίασης 
διαφανειών, κατασκευής υπολογιστικών φύλλων και χτισίµατος ιστοσελίδων. Αυτό έχει 
σαν στόχο να τους εντάξει ακόµα περισσότερο στη χρήση λογισµικών, πράγµα που θα τους 
βοηθήσει αργότερα στην ολοκλήρωση των ακαδηµαϊκών εργασιών τους. 
  
Δοµή του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται µια παρουσίαση της ανοιχτής 
εφαρµογής παρουσίασης διαφανειών Open Office Impress. Στο δεύτερο µέρος οι φοιτητές 
εξοικειώνονται στη χρήση της ανοιχτής εφαρµογής υπολογιστικών φύλλων Οpen Office 
Spreadsheets, καθώς και στην κατασκευή ιστοσελίδων. 
  
Θεµατικές ενότητες 
 
Ενότητα 1 
Οpen Office - Presentations (1ο µέρος) 
Ενότητα 2 
Οpen Office - Presentations (2ο µέρος) 
Ενότητα 3 
Οpen Office - Presentations (3ο µέρος) 
Ενότητα 4 
Ασκήσεις στο Οpen Office - Presentations (1o set) 
Ενότητα 5 
Οpen Office - Spreadsheets (1ο µέρος) 
Ενότητα 6 
Οpen Office - Spreadsheets (2ο µέρος) 
Ενότητα 7 
Οpen Office - Spreadsheets (3ο µέρος 
Ενότητα 8 
Κατασκευή ιστοσελίδων (1o µέρος) 
Ενότητα 9 
Κατασκευή ιστοσελίδων (2o µέρος) 
  
Εξέταση και Αξιολόγηση του µαθήµατος 
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Δεν υπάρχει τελική εξέταση για το µάθηµα στο τέλος του εξαµήνου. Οι φοιτητές 
εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου σε δύο προόδους, των οποίων ο µέσος όρος 
πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του πέντε (5). 
  
Εσωτερική αξιολόγηση 
 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
Εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδοµές 
 
Το µάθηµα διεξάγεται στους χώρους του εργαστηρίου πληροφορικής του Τµήµατος, το 
οποίο έχει υποδοµή για είκοσι (20) σταθµούς εργασίας και ένα εκτυπωτικό δικτυακό 
πολυµηχάνηµα. 
  

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

70009 Α Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Μορφολογία και Σύνταξη 
  
Διδάσκων: Χριστίνα Σανλίογλου, συµβασιούχος (ΠΔ 407/80) 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 (3 ώρες εβδοµαδιαίως, Θεωρητική Διδασκαλία) 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
  
Το Μάθηµα προσφέρεται στη γλωσσική κατεύθυνση του Τµήµατος. Στόχος είναι η 
κατάρτιση και εµπέδωση του φοιτητή σχετικά µε τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα της 
τουρκικής γλώσσας, καθώς και µε το ανάλογο λεξιλόγιο, για να επιτευχθεί η σωστή χρήση 
της γλώσσας στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1η και 2η συνεδρία 
Γίνονται επαναληπτικές ασκήσεις στα µορφοσυντακτικά φαινόµενα που δεν έχουν 
εµπεδωθεί στο Α΄ και Β΄ εξάµηνο µε σκοπό να καλυφθούν τα κενά και να απαντηθούν 
τυχόν απορίες. Έτσι γίνεται η προετοιµασία για την διδακτέα ύλη του µαθήµατος. 
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3η συνεδρία 
Έγκλιση της αναγκαιότητας και του πρέποντος (-meli/-malı, gerek, lâzım, mecbur, 
zorunda, ihtiyacı olmak v.s.) 
4η συνεδρία 
Ενισχυτικά και υποκοριστικά επίθετα 
Τακτικά και διανεµητικά αριθµητικά 
5η συνεδρία 
Άκλιτα ρηµατικά παράγωγα (επανάληψη στα –ıp, -meden, meden önce, -dikten sonra, -
ince, -inceye kadar, -erek, -e –e, -ken, -irken, -ir –mez και συµπλήρωση µε –eli, -meyeli, -
dikçe v.s.) 
6η και 7η συνεδρία 
Κλιτά ρηµατικά παράγωγα [-diğim/-eceğim zaman, -diğim/-eceğim için, -diğimde/-
eceğimde, -diğim/-eceğim gibi, -diğim/-eceğim kadar, -diğim/-eceğim halde, -mesine 
rağmen, -diğimden/-eceğimden (dolayı), -diğimden beri, -diğime/-eceğime göre] 
8η και 9η συνεδρία 
Ρηµατικό επίθηµα –ebil/-abil (Δυνατότητα - Πιθανότητα) 
10η και 11η συνεδρία 
Ταυτοπροσωπία – Ετεροπροσωπία 
Δευτερεύουσες Προτάσεις (τελικές, σκοπού κ.ά.) 
12η συνεδρία 
Σύνθετοι χρόνοι (Αφηγηµατικοί και Διάδοσης) 
13η συνεδρία 
Σύνθετοι Υποθετικοί χρόνοι 
Υποθετικός Λόγος 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικά :µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου µε συντελεστή 
βαθµολογίας 20% ως επιπλέον βαθµός για τους φοιτητές που θα είναι ή θα ξεπεράσουν τη 
βάση (5) και τελική εξέταση µε συντελεστή βαθµολογίας 100% (50% ασκήσεις 
γραµµατικών φαινοµένων και 50% ασκήσεις συντακτικών φαινοµένων). 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Απαλλακτικών Εργασιών: 
 
Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά µόνον εργασίες σε µορφή 
ασκήσεων µορφοσύνταξης για το σπίτι. 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Α. Για το θεωρητικό πλαίσιο του µαθήµατος: 
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-Σανλίογλου Χ.-Δαφνοπατίδης Β., Τουρκική Γραµµατική στα ελληνικά, Εκδόσεις Perugia, 
Αθήνα 2011, 
Β. Για το εγχειρίδιο ασκήσεων του µαθήµατος: 
1) Υabancı Dilim Türkçe 2, 3, 4, Εκδόσεις Dilmer, Κωνσταντινούπολη 
2) Alıştırma kitabı Temel Seviye 1-2, 3-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 
3) Alıştırma kitabı Orta Seviye 1-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 
4)Yeni Hitit 1, Εκδόσεις Tömer, Αnkara 
5)Σανλίογλου Χριστίνα, Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, 2010 
 

70009 Β Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
Διδάσκων: Μαρία Ροµποπούλου, αποσπασµένη εκπ/κός,  
rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Οι βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι: (α) ο εντοπισµός στον γραπτό λόγο των 
µορφοσυντακτικών φαινοµένων που διδάσκονται στο µάθηµα 70013 Α Τουρκική Γλώσσα 
ΙΙΙ - Μορφολογία Σύνταξη, (β) η εφαρµογή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου και (γ) η 
αφοµοίωση και η χρήση διευρυµένου λεξιλογίου και εκφράσεων, ούτως ώστε να δοµηθεί 
ένας µεστός νοήµατος γραπτός λόγος (επίτευξη επικοινωνίας). 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν: 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος: 
 
Σε κάθε ενότητα διδάσκονται ένα ή περισσότερα κείµενα της τουρκικής γλώσσας, όπου 
σηµειώνονται τα υπό εξέταση µορφοσυντακτικά φαινόµενα. Τα επιλεγόµενα κείµενα 
καλύπτουν µία ευρεία θεµατολογία και υφολογία, όπως: βιογραφίες, περιηγητικά, 
αφηγηµατικά/περιγραφικά κείµενα, ποιήµατα, άρθρα ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, 
µαγειρικές συνταγές, στήλες ζωδίων, αγγελίες, επιστολές, αιτήσεις, ανακοινώσεις κ.ά. Οι 
φοιτητές καλούνται να σχηµατίσουν προτάσεις χρησιµοποιώντας τα άρτι διδαχθέντα 
φαινόµενα. Οι παραχθείσες προτάσεις παρουσιάζονται προς αξιολόγηση της ορθότητάς 
τους στην αίθουσα και, αν υπάρχουν λάθη, αυτά εντοπίζονται, αναλύονται και 
διορθώνονται (error analysis). Το ίδιο γίνεται ανωνύµως και σε επιλεγµένα λάθη από τις 
εκθέσεις των φοιτητών, τα οποία αξιοποιούνται για την αποσαφήνιση λανθασµένων 
εντυπώσεων και αποριών επί των διδαχθέντων µορφοσυντακτικών φαινοµένων ή 
παντοειδών σχηµάτων λόγου. Παράλληλα, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος 
συνδεδεµένο µε εκφράσεις του επίσηµου-λόγιου, καθηµερινού-αργκό, θυµοσοφικού-
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παροιµιακού λόγου. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν 
γραπτές εκθέσεις ποικίλων θεµάτων, µία εκ των οποίων γράφεται στην αίθουσα. 
  
1. Κείµενο ‘Bir Gezginin Gözüyle Mutfak Kültürleri ve Sağlığımız’. Ανάπτυξη λεξιλογίου 
περί µαγειρικής. Γραπτή ανάπτυξη ιδεών για τις κουζίνες του κόσµου. 
2. Διδασκαλία συµπλήρωσης βιογραφικού σηµειώµατος ‘özgeçmiş formu’, το οποίο 
ζητείται ως εργασία στο σπίτι. 
3. Κείµενο ‘Burçlar’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί αστρολογίας. Ερωτήσεις κατανόησης 
κειµένου. 
4. Κείµενα βιογραφιών των Sait Faik Abasıyanık, Adile Naşit και Barış Manço. Ερωτήσεις 
κατανόησης κειµένου. 
5. Κείµενα ‘Rüya Meslekler Gerçekten Rüya Mı’, ‘Araba Ehliyeti İçin Müracaat’. 
Ανάπτυξη λεξιλογίου περί εργασίας. Εστίαση στην έγκλιση της αναγκαιότητας και του 
πρέποντος (Gereklilik-Zorunluluk Kipi: -mA°lI°, -mA°+iyelik gerekmek/lazım/icap etmek, 
-mA°k zorunda/mecburiyetinde olmak/kalmak, -mA°yA° mecbur olmak/kalmak). 
6. Διδασκαλία σύνταξης αιτήσεων. Κείµενο ‘Eczanede’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί 
ασθένειας, ιατρικής. Εστίαση στα άκλιτα ρηµατικά παράγωγα (Ulaçlar: -(y)I°p, -
mA°dA°n, mA°dA°n önce, -dI°ktA°n sonra, -(y)I°ncA°, -(y)I°ncA°yA° kadar, -(y)A°rA°k, 
-(y)A° -(y)A°, -(y)ken, -A°/I°rken, -A°/I°r -mA°z, -(y)A°lI°, -mA°yA°lI°, -dI°kçA°). 
7. Κείµενα ‘Ulaşım Araçları’, ‘Trafikte’, ‘Trafik Kazası’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί 
κυκλοφορίας, κίνησης, ΜΜΜ. Εστίαση στα κλιτά ρηµατικά παράγωγα (Ortaçlar: -
dI°ğI°m/-(y)A°cA°ğI°m zaman/için, -dI°ğI°mdA°/-(y)A°cA°ğI°mdA°, -dI°ğI°m/-
(y)A°cA°ğI°m gibi/kadar/halde, -mA°sI°nA° rağmen, -dI°ğI°mdA°n/-(y)A°cA°ğI°mdA°n 
(dolayı), -dI°ğI°mdA°n beri, dI°ğI°mA°/-(y)A°cA°ğI°mA° göre). 
8. Διδασκαλία σύνταξης επιστολής και µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-posta). 
Κείµενα ‘Erkek Dadılar’, ‘Kadınlar ve Erkekler’. Ανάπτυξη λεξιλογίου για τις σχέσεις των 
δύο φύλων. Εστίαση στην έγκλιση της δυνατότητας/πιθανότητας (Yeterlilik Kipi: -
(y)A°bilmek). 
9. Κείµενα από επίκαιρα άρθρα εφηµερίδων ή περιοδικών, µικρές αγγελίες. Ανάπτυξη 
σχετικού λεξιλογίου. Εστίαση στην ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία (Adlaştırma). 
10. Ποίηµα ‘İstanbul’u Dinliyorum’, Orhan Veli Kanık. Κείµενο ‘Dünya Umurumda 
Değil’. Εµπέδωση ταυτοπροσωπίας-ετεροπροσωπίας (Adlaştırma). 
11. Κείµενο ‘Göz Doktorunda’. Επανάληψη στην έγκλιση της δυνατότητας/πιθανότητας 
(Yeterlilik Kipi: -(y)A°bilmek). Εντοπισµός σύνθετων χρόνων (Rivayet, Hikâye). 
12. Κείµενο ‘Çocukluğumdaki Bayramlar’. Ανάπτυξη λεξιλογίου εθνικών και 
θρησκευτικών εορτών. Εστίαση στους σύνθετους χρόνους (Rivayet, Hikâye). 
13. Κείµενο ‘Para Olmasaydı Ne Olurdu’. Εστίαση στον υποθετικό λόγο και την ευχετική 
έγκλιση (Dilek-Şart Kipi). 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος: 
 
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικά: µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου µε συντελεστή 
βαθµολογίας 20% ως επιπλέον βαθµός για τους φοιτητές που θα βαθµολογηθούν µε βαθµό 
ίσο ή µεγαλύτερο της βάσης (5), µε γραπτές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του εξαµήνου 
συντελεστή 20%, και τελική εξέταση µε συντελεστή βαθµολογίας 80% (60% ασκήσεις 
πρόσληψης γραπτού λόγου και 40% ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου, π.χ. 
επιστολή/αγγελία/αίτηση και µία έκθεση). 
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Όροι και δοµή γραπτών απαλλακτικών εργασιών: 
 
Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά µόνον εργασίες σε µορφή 
εκθέσεων για το σπίτι. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος: 
  
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
 
 
Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος: 
 
Akpınar, Ali, Okuma I Türkçe Okuma Kitapları. Turkish Easy Readers for Foreigners 
(İstanbul: Dem, 2009). 
Hengirmen, Mehmet, Türkisch Aktiv 3. Türkçe Öğreniyoruz. Lehrbuch (Berlin-München-
Wien-Zürich: Langenscheidt, 1992). 
Kurt, Cemil, E. Nurşen Aygün, Elif Leblebici, Özden Altınkaynak Coşkun, Yeni Hitit 1. 
Yabancılar İçin Türkçe. Ders Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi-TÖMER, 2009). 
___, Yeni Hitit 2. Yabancılar İçin Türkçe. Ders Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi-
TÖMER, 2008). 
Öztürk, Tuncay, Sezgin Akçay, Hüseyin Duru, Salih Gün, Hüseyin Bargan, Hamza Ersoy, 
Abdullah Yiğit, Adım Adım Türkçe 2. Yabancılar İçin. Ders Kitabı (İstanbul: Dilset, 
2004). 
Ιστοσελίδα εφηµερίδας Cumhuriyet: www.cumhuriyet.com.tr 
Ιστοσελίδα εφηµερίδας Hürriyet: www.hurriyet.com.tr 
Ιστοσελίδα εφηµερίδας Radikal www.radikal.com.tr 
  
Ως ύλη εµβάθυνσης και κάλυψης τυχόν ελλείψεων ή κενών από µέρους των φοιτητών 
χρησιµοποιούνται από τον διδάσκοντα ποικίλα άλλα κείµενα της τουρκικής γλώσσας εκτός 
διδακτικών εγχειριδίων και αναλόγως προς το υπό εξέταση µορφοσυντακτικό φαινόµενο. 
 

70009 Γ Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
Διδάσκων: Μαρία Ρομποπούλου, αποσπασμένη εκπ/κός,  rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση απλού, καθηµερινού 
λεξιλογίου, η κατάκτηση δεξιότητας επικοινωνίας σε απλό καθηµερινό επίπεδο, και 
συγκεκριµένα η κατανόηση αλλά και η παραγωγή καθηµερινού προφορικού λόγου. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν: 
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Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Σε κάθε µάθηµα αρχίζει µε διάλογο όπου επαναλαµβάνονται τα προηγούµενα θέµατα ή 
αναπτύσσονται νέα θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιµάσει οι φοιτητές/τριες. 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος και ακολουθεί το ακουστικό 
κείµενο, το οποίο επεξεργαζόµαστε όλοι µαζί. 
  
1. Επανάληψη µε θέµατα προηγούµενου εξαµήνου 
2. Παρουσίαση και περιγραφή του εαυτού µας 
3. Ενδιαφέροντα και απασχόληση 
4. Παρουσίαση και περιγραφή φίλων και συγγενικών προσώπων. 
5. Περιγραφή σπιτιού, δωµατίου, εργασιακού χώρου 
6. Περιγραφή ιδανικού τόπου εργασίας και σπιτιού 
7. Μονάδες µέτρησης, κατευθύνσεις, περιγραφή διευθύνσεων 
8. Διάλογοι σε Τράπεζα, σε καταστήµατα, (πληρωµές, πιστωτικές κάρτες, δόσεις κλπ) 
9. Δελτίο καιρού, ανάλυση δελτίου καιρού από τηλεοπτικό κανάλι 
10. Ενηµέρωση από πρόγραµµα τηλεοπτικών καναλιών 
11. Φρούτα, λαχανικά, κλπ , ψώνια στην αγορά, σχετικοί διάλογοι (µπακάλης, εστιατόριο, 
παραγγελία δια τηλεφώνου, λαϊκή κλπ) 
12. Συνταγές µαγειρικής, περιγραφή τοπικών φαγητών 
13. Περιγραφή φύσης, τοπίων, κλπ 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικώς : µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου και τελική 
εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
  
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı I, Πανεπιστήµιο της Αγκύρας, Άγκυρα-Τουρκία. 
KURTULUS, Ö., 2006, Elementary Turkish, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 
Κωνσταντινούπολη. 
ŞENDURAN, E., 2006, Bu ne demek? Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη. 
  
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Το υφιστάµενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σηµείο στην πρόσκτηση 
δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειµένου. 
Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο µεγάλων οθονών µε δορυφορική κεραία, σε δύο 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον 
τµηµάτων γλώσσας (µε διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα θα µπορεί να επιλέγει θέµατα από το πρόγραµµα της τουρκικής 
τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τµήµα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα µπορούν να 
επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τουρκίας. 
Ιδανική θα ήταν επίσης η δηµιουργία στο µέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. 
  
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν). 
 
Καλό θα ήταν να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών/τριών που έρχονται από τα 
πανεπιστήµια της Τουρκίας στο Τµήµα µας στο πλαίσιο του προγράµµατος Εράσµους. Η 
παρουσία τους και η συνεργασία τους στο συγκεκριµένο µάθηµα θα αποτελούσε θετική 
συµβολή στο θέµα της κατάκτησης δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο. 
 

70018 Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας 
  
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Β. Σελλά, elesella@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας” αποτελεί µάθηµα κορµού του 
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. 
 
Στόχος µας είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές µας την ιστορία της τουρκικής γλώσσας ώστε 
διαχρονικώς αλλά και συγχρονικώς να είναι σε θέση να ταυτίζουν ιστορικά, πολιτικά, 
κοινωνικά και λογοτεχνικά γεγονότα µε την εξέλιξη της τουρκικής γλώσσας. Απώτερος 
στόχος µας είναι να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές µας ότι µέσω της γλώσσας αλλά και 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

99 

µέσα από τη γλώσσα αποτυπώνεται η ιστορία µιας γλωσσικής κοινότητας καθώς και οι 
σχέσεις της µε τις γειτονικές γλωσσικές κοινότητες. 
 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να διακριθεί η ιστορία της Τουρκικής της 
Τουρκίας από αυτή των λοιπών γλωσσών της οικογένειας των τουρκικών γλωσσών. 
Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές µας να είναι ικανοί να διακρίνουν τις περιόδους της 
τουρκικής γλώσσας µέσα από γραπτά (λογοτεχνικά και πραγµατολογικά) κείµενα. Στόχος 
µας η µελέτη των ιστορικών περιόδων της Τουρκικής της Τουρκίας συµπεριλαµβανοµένης 
της (µετα)ρύθµισης της Τουρκικής του 20ου αι. Εξέταση των αιτίων και των 
αποτελεσµάτων της γλωσσικής (µετα)ρύθµισης µέσω της οποίας φθάνουµε στη σύγχρονη 
τουρκική γλώσσα. Έµφαση στη σηµαντικότατη αυτή για την τουρκόφωνη κοινότητα 
γλωσσική ρύθµιση, οµοιότητες και διαφορές µε το «γλωσσικό ζήτηµα» της ελληνικής 
πραγµατικότητας. Μέρος της ιστορίας της τουρκικής γλώσσας αποτελεί και η 
καραµανλήδικη βιβλιογραφική παραγωγή. Στόχος µας να µυήσουµε τους φοιτητές µας στο 
είδος αυτών των κειµένων και να εξετάσουµε τη θέση των Καραµανλήδικων στην ιστορία 
της Τουρκικής. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή Τµήµα Τουρκικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου), προκύπτει η ύπαρξη αντίστοιχου µαθήµατος, µε 
συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1. Η Τουρκική ως γλώσσα ανήκουσα στην οικογένεια των (Ουραλο)Αλταϊκών γλωσσών. 
Κοινά χαρακτηριστικά των Αλταϊκών γλωσσών. 
2. Οι Τουρκικές γλώσσες (κοινά χαρακτηριστικά) και η Τουρκική της Τουρκίας (πίνακες, 
χάρτες και κείµενα ). Η ρουνική γραφή του Ορχόν. Tουρκικές διάλεκτοι/γλώσσες. 
3. Προέλευση της Τουρκικής της Τουρκίας και ιστορικές περίοδοι της Τουρκικής 
γλώσσας. 
4. Συνοπτική παρουσίαση των ιστορικών περιόδων της εξέλιξης της τουρκικής γλώσσας. 
5. Ο ρόλος των Ογούζων Τούρκων στην ιστορία της Τουρκικής της Τουρκίας 
6. Η Oθωµανική Τουρκική στην προ-οθωµανική Ανατολία (α΄φάση: 11ος -13ος αι., β’ 
φάση:13ος - 15ος αι.). Η µετεξέλιξη της Τουρκικής και η ανάδειξη της Ογούζ. Η Τουρκική 
της Σελτζουκικής περιόδου. 
7. Η Κλασσική Οθωµανική Τουρκική (16ος αι. - 19ος αι.). Χαρακτηριστικά αυτής (η 
επίδραση της περσικής και της αραβικής γλώσσας σε λεξιλογικό και µορφοσυντακτικό 
επίπεδο). 
8. Η Οθωµανική Τουρκική του 19ου αι. (η περίοδος Tanzimat, η γλώσσα του Τύπου, 
παρεµβάσεις των λογίων της εποχής υπέρ της «κανονικοποίησης» της Τουρκικής, 
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υφολογικές «παλινδροµήσεις», ο πεζός λόγος, ο ποιητικός λόγος, ο θεατρικός λόγος, ο 
δηµοσιογραφικός λόγος) 
9. Η Μεταρρύθµιση της Τουρκικής τον 20ο αι.. Το ιστορικό και κοινωνιοπολιτικό πλαίσιο. 
Κύρια χαρακτηριστικά της γλωσσικής µεταρρύθµισης: η νέα γραφή, οι µορφολογικές και 
συντακτικές αλλαγές, 
10. Ο «καθαρισµός» του λεξιλογίου από περσικά και αραβικά λεξιλογικά, µορφολογικά 
και συντακτικά δάνεια, οι τρόποι λεξιλογικής δηµιουργίας της «µεταρρυθµισµένης» 
Τουρκικής. 
11. Η Μεταρρύθµιση της Τουρκικής τον 20ο αι. Αίτια και αποτελέσµατα, κέρδη και ζηµίες 
της µεγάλης γλωσσικής µεταρρύθµισης. Επιτυχία ή καταστροφή ; 
12. Καραµανλίδικα: τουρκική γλώσσα µε ελληνικό αλφάβητο (καραµανλίδικη γραφή), τα 
είδη των καραµανλίδικων κειµένων, τα κίνητρα συγγραφής τους και οι τουρκόφωνοι 
ορθόδοξοι πληθυσµοί της Μικράς Ασίας. 
13. Καραµανλίδικα κείµενα: πηγή για τη µελέτη της «εθνικής συνείδησης» των 
τουρκόφωνων ορθόδοξων πληθυσµών της Μικράς Ασίας. 
  
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Γραπτή εξέταση (100%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις ή, και, κατ' 
επιλογήν, προαιρετική εργασία (30% επί της συνολικής βαθµολογίας). 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
 
Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 
  
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 
Στο µάθηµα «Ιστορία της Τουρκικής γλώσσας» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής 
(ή προφορικής) εξέτασης και προαιρετικής εργασίας (30%). 
Οδηγίες για την εκπόνηση της Προαιρετικής εργασίας 
  
Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής. 
Ελεύθερη πραγµάτευση υπό µορφή σύνθεσης ενός από τα θέµατα που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της διδακτέας ύλης του µαθήµατος. Το θέµα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε τη 
διδάσκουσα. 
Έκταση της προαιρετικής εργασίας: εργασία 3.000 έως 3.500 λέξεων (10 έως 15 σελίδες, 
των 250 περίπου λέξεων η σελίδα, Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12, διάστιχο 1,5. 
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Δοµή της εργασίας 
1. Πρόλογος 
2. Εισαγωγή 
- Στόχος και σκοποί της εργασίας (Υποθέσεις εργασίας) 
- Υλικό εργασίας (corpus) 
- Μεθοδολογία 
3. Ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας 
3α - θεωρητικό υπόβαθρο (επιµέρους συµπεράσµατα) 
3β - θέµα έρευνας (επιµέρους συµπεράσµατα) 
4. Γενικά Συµπεράσµατα (σύνθεση εργασίας και συµπεράσµατα) 
5. Επίλογος 
6. Βιβλιογραφία 
7. Πίνακας Περιεχοµένων (σελίδες) 
(Παραποµπές αναφοράς (είτε εντός κειµένου, είτε σε υποσηµείωση): πρέπει να υπάρχουν 
οπωσδήποτε !) 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Δεν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία εγχειρίδιο σχετικό µε τη διδακτέα ύλη του 
συγκεκριµένου µαθήµατος, δεδοµένου ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην εξέλιξη της 
γλώσσας και λιγότερο στην ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας (στην οποία δίνει βάρος η 
υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία). Η υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία δινει ιδιαίτερη 
έµφαση στην τουρκόγλωσση λογοτεχνική παραγωγή, πράγµα το οποίο δεν ανήκει στις 
προτεραιότητες του συγκεκριµένου µαθήµατος. Ως εκ τούτου, η ύλη µας επικαιροποιείται 
ανάλογα µε τα εκδιδόµενα στην ελληνική βιβλιογραφία άρθρα ή εγχειρίδια ή ανάλογα µε 
τα επιστηµονικά άρθρα ή τις µελέτες που εκδίδονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι 
Σηµειώσεις της υπογράφουσας, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) 
περιλαµβάνουν συνοπτική περιγραφή της ιστορίας της Τουρκικής, ελληνόφωνα, 
αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα σχετικά επιστηµονικά άρθρα και αποσπάσµατα από κεφάλαια 
επιστηµονικών µελετών καθώς και ελληνόφωνα επιστηµονικά άρθρα σχετικά µε τα 
Καραµανλήδικα και καλύπτουν το περιεχόµενο της διδακτέας ύλης. 
  
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις) 
  
Ιορδάνογλου, Αν. (2008). Περίοδοι της Τουρκικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, Θεσ/νίκη, 
Σταµούλης. 
Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωµανικής και τουρκικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης. 
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Lewis, Geoffrey. 1999. The Turkish Language Reform. A Catastrophic Success. Oxford: 
Oxford University Press. 
Akar, Ali. 2005. Türk Dili Tarihi. Istanbul: Ötüken, Neşriyat, A.C. 
Ercilasun, Ahmet. 2004. Türk Dili Tarihi. Ankara.: Akçağ Yayınları. 
 
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Τουρκική βιβλιογραφία 
 
Akar, Ali. 2005. Türk Dili Tarihi.. Istanbul: Ötüken, Neşriyat, A.C. 
Cafaroğlu, Ahmet. 2000. Türk. Dili Tarihi. Istanbul - Bursa : Alfa Yay. (4 baskı) 
Çotuksöken, Yusuf. 2005. Uygulamalı Türk Dili. İstanbul: Papatya Yayınları. 
Çatıkkaş, Ata. 2001. Türk Dili Kılavuzu. İstanbul: Alfa Yayınları. 
Demir, Nurettin & Yılmaz Emine. 2003. Türk Dili El Kitabı.Ankara.: Grafiker Yayınları 
Gülensoy, Tuncer. 1998. Türkçe El Kitabi. Kıvılcım Yayınları. Kayseri. 
Gencan Tahir Nejat. 2001. Dilbilgisi. Ankara.: Ayraç Yayınları. 
Ercilasun, Ahmet. 2004. Türk Dili Tarihi. Ankara.: Akçağ Yayınları. 
Ercilasun Α. (Editor), 2007, Çağdaş Türk Lehçeleri İçin Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ 
Yayınları, Ankara. 
Ergin, Muharrem. 1998. Türk Dilbilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları. 
Hergirmen, Mehmet. 2002. Türkçe Dilbilgi. Ankara.: Engin yayinevi. 
Koç, Nurettin. 1996. Yeni Dilbilgis. İstanbul: İnkılap Yayınları. 
Korkmaz, Zeynep. 2003. Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara.: TDK Yayınları. 
Korkmaz, Zeynep & Parlatır İsmail v.d.. 2005. Türk Dili ve Kompozisyon. Ankara.: Ekin 
Kitabevi. 
Tekin, Talat. 2003. Orhon Yazıtları. İstanbul (3 baskı). 
Tekin, T. & Ölmez, M. 2003. Türk Dilleri Giriş. Istanbul (3 baskı). 
Türkçe Sözlük. 1998. TDK Yayınları Ankara. 
  
  
Ελληνική βιβλιογραφία 
 
Αλατζάς, Ι. 2002. Επιτοµή της Τουρκικής Γραµµατείας. Θες/νίκη: Βάνιας. 
Γκοβέσης, Γ. 2007. Λογοτεχνία και Τουρκισµός κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο- Το 
µυθιστόρηµα του Οµέρ Σεϊφεττήν « Το Ηµερολόγιο ενός Αρµένιου Νέου». Ξάνθη: Σπανίδης. 
Ιορδάνογλου, Αν. 2003. Μαθαίνω Τουρκικά/ Türkçe öğreniyorum. Θεσ/νίκη: 
Σταµούλης.[Εισαγωγή] 
Ιορδάνογλου, Αν. (2008). Περίοδοι της Τουρκικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, Θεσ/νίκη, 
Σταµούλης. 
Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωµανικής και τουρκικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης. 
  
Αγγλική βιβλιογραφία 
 
International Conference in Turkish Linguistics - Proceedings of the Tenth International 
Conference on Turkish Linguistics. August 16-18, 2000, Boğaziçi Üniversity. Istanbul. 
edited by A. Sumru Özsoy [et al.]. Istanbul : Bogaziçi Üniv. 2003. 
Johanson, Lars. & Csató, Éva A. (eds.) 1998. The Turkic languages. London: Routledge. 
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Johanson, Lars. 1998. Turkic Languages. Encyclopedia of Language and Linguistics. 
Oxford: Elsevier. 
Johanson, Lars et al. (eds.) 1998. The Mainz Meeting. Proceedings of the Seventh 
International Conference on Turkish Linguistics. (Turcologica 32.) Wiesbaden: 
Harrassowitz. 
Johanson, Lars & Utas, Bo (eds.) 2000. Evidentials. Turkic, Iranian and neighbouring 
languages. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 
Johanson, Lars. 2001. Azerbaijanian. In: Garry, Jane & Rubino, Carl (eds.) Facts about 
the world’s major languages: An encyclopedia of the world’ major languages, past and 
present. New York & Dublin: The H. W. Wilson Company, New England Publishing 
Associates. 52-54. 
Johanson, Lars . 2002. Structural factors in Turkic language contacts. [With an 
introduction by Bernard Comrie.] London: Curzon. 
Johanson, Lars & Bulut, Christiane] (eds.). 2004. Turkic-Iranian contact areas. Historical 
and linguistic aspects. (Turcologica 62.) Wiesbaden: Harrassowitz. 
Johanson, Lars & Boeschoten, Hendrik (eds.) 2005. Turkic languages in contact. 
(Turcologica 61.) Wiesbaden: Harrassowitz. 
Johanson, Lars. 2007. The Turkic Languages. London : Routledge 
Kappler, Matthias. 2002. Turkish language contacts in south-eastern Europe. Istanbul The 
Isis Press. Series Analecta Isisiana 61. 
Lewis, Geoffrey. 1999. The Turkish Language Reform. A Catastrophic Success. Oxford: 
Oxford University Press. 
Studies on Turkish and Turkic languages : Proceedings of the Ninth International 
Conference on Turkish Linguistics, Lincoln College, Oxford, August 12-14, 1998 / edited 
by -Asli Göksel and Celia Kerslake. Wiesbaden : Harrassowitz, 2000. Series Turcologica 
Vryonis Sp. 1991. The Turkish State and History, Clio meets the grey wolf, Thessaloniki: 
Institute for Balkan Studies. 
 

70075 Τουρκικό Ισλάµ στην Ευρώπη και Θέµατα Τουρκικής Διασποράς 
 
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γώγος kgogos@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος (συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται). 
Το µάθηµα προσφέρεται στο Γ’ εξάµηνο σπουδών και είναι υποχρεωτικό. Αντικείµενο του 
µαθήµατος είναι η µελέτη και σπουδή του οργανωµένου τουρκικού Ισλάµ στην Δυτική 
Ευρώπη, µε εστίαση στην Γερµανία καθώς και όµορα αυτής κράτη. 
Το µάθηµα εξετάζει το οργανωµένο τουρκικό Ισλάµ στην Ευρώπη, δια της µεθόδου της 
γεωπολιτικής αναλύσεως, η οποία εµφανώς καταδεικνύει τις διαφορετικές τάσεις επιρροής 
και ισχύος του εξεταζόµενου παράγοντα: ιδεολογική-πολιτισµική, πολιτική και κοινωνική, 
οικονοµική και αµυντική/ασφαλείας, καθώς και τις σχέσεις του µε µητροπολιτικά κέντρα 
στη Μέση Ανατολή. Η γεωπολιτική ανάλυση έχει ως αφετηρία την περίπτωση της 
Γερµανίας, ωστόσο επεκτείνεται και στις περιπτώσεις της Ολλανδίας, Αυστρίας, Γαλλίας 
κ.α.  
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Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών µε τα ακανθώδη ζητήµατα (στην 
θεωρία και στην πράξη) που έχουν προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη και 
σχετίζονται µε την παρουσία, οργάνωση, συµµετοχή και ένταξη των µουσουλµάνων και 
του Ισλάµ, και εν προκειµένω του τουρκικού Ισλάµ στα κράτη της Δυτικής Ευρώπης. 
Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην κριτική γνώση και αξιολόγηση της σχετικής 
διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Η διδασκαλία γίνεται µε τη µορφή διαλέξεων και ψηφιακής προβολής διαφανειών, ειδικά 
παραχθέντων από τον διδάσκοντα.  
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
Δεν υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές µάθηµα σε ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου. 
1) Εισαγωγή στο µάθηµα (περιεχόµενο, όροι, στόχοι, βιβλιογραφία). 
2) Μεθοδολογία γεωπολιτικής ανάλυσης του θέµατος. 
3) Ισλάµ και µουσουλµάνοι στην Ευρώπη: Προέλευση και πληθυσµιακά µεγέθη / 
Εκφάνσεις του Ισλάµ. 
4) Ισλάµ και µουσουλµάνοι στη Γερµανία: Προέλευση και πληθυσµιακά µεγέθη / 
Εκφάνσεις του Ισλάµ 
5) Η εκπροσώπηση του Ισλάµ στη Γερµανία / Η γερµανική πολιτική έναντι του Ισλάµ και 
των µουσουλµάνων 
6) Η πολιτική άλλων ευρωπαϊκών κρατών 
7) Το τουρκικό σουνιτικό οργανωµένο Ισλάµ / Η πολυµορφία οργανώσεων 
8) Οι οργανώσεις του τουρκικού ισλαµιστικού κινήµατος: oργανωτικές δοµές 
9) Οι οργανώσεις του τουρκικού ισλαµιστικού κινήµατος: δραστηριότητες και στόχοι 
10) Ζητήµατα ριζοσπαστισµού και ασφάλειας / Παράλληλη ισλαµική κοινωνία εναντίον 
ένταξης 
11) Το τουρκικό αλεβιτικό Ισλάµ 
12) Σχέσεις του τουρκικού Ισλάµ µε το µη τουρκικό οργανωµένο Ισλάµ / Ο ρόλος εξω-
ευρωπαϊκών γεωπολιτικών κέντρων 
13) Συµπεράσµατα 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
Α) Γραπτή ή προφορική εξέταση, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%, ή 
Β) Συνδυασµός γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και 
γραπτής βοηθητικής εργασίας 4000 - 5000 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαµβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της 
τελικής βαθµολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν 
δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατοµική. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
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Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές. 
 
Βιβλιογραφία  
Σύγγραµµα µαθήµατος 
Κωνσταντίνος Χ. Γώγος, Τουρκικό πολιτικό Ισλάµ και ισλαµιστικά δίκτυα στη Γερµανία, 
Λιβάνης, Αθήνα 2011 
  
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Andreas Goldberg / Dirk Halm / Faruk Şen, Die deutschen Türken, Lit, Münster 2004 
Hayrettin Aydın / Faruk Şen, Islam in Deutschland, C.H. Beck, München 2005 
Wilhelm Heitmeyer/ Joachim Müller /Helmut Schröder, Verlockender Fundamentalismus: 
Türkische Jugendliche in Deutschland, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997 
Riva Kastoryano, Negotiating identities: States and immigrants in France and Germany, 
Princeton University Press, 2002 
Amikam Nachmani, Europe and its Muslim minorities: Aspects of Conflict, Attempts at 
Accord, Sussex Academic Press, 2009 
Gunter Seufert / Jacques Waardenburg (eds.), Turkish Islam and Europe, (papers of the 
Istanbul Workshop 1996: Türkischer Islam und Europa), Orient Institut/Franz Steiner 
Verlag, Istanbul 1999 
Werner Schiffauer, Die Gottesmänner: Türkische Islamisten in Deutschland. Eine Studie 
zur Herstellung religiöser Evidenz, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2000 
Ursula Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland. Nebeneinander oder Miteinander, 
Herder, Freiburg 1998 
Bassam Tibi, Der Islam und Deutschland, Muslime in Deutschland, Deutsche 
Verlagsanstalt, Stuttgart/München 2001 
Yvonne Yazbeck Haddad (ed.), Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, Oxford 
U.P., 2002 
Jørgen Nielsen, Muslims in Western Europe, Edinburgh U.P., 2004 (3rd ed.) 
Τoni Johnson, “Europe: Integrating Islam”, Council on Foreign Relations, December 2009 
(ευρισκόµενο στο www.cfr.org/religion/europe-integrating-islam/p8252 )  
Κωνσταντίνος Χ. Γώγος, “Ισλάµ και µουσουλµάνοι στην Ευρώπη: Προβλήµατα και 
προοπτικές”, ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, τεύχος 6, Σεπτέµβριος-Δεκέµβριος 2004, 123-130.

70016 Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ 
Διδάσκων: Λέκτορας Αντώνης Δεριζιώτης aderiziot[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
1. Βασικοί στόχοι 
Η µελέτη της πολιτικής ιστορίας της Τουρκίας, στην περίοδο που ορίζεται από την 
µετάβαση στο εθνικό κράτος µέχρι και την δεκαετία του 1980. Το µάθηµα έχει σχεδιαστεί 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους φοιτητές µια συνολική θεώρηση της γέννησης και 
της εξέλιξης των πολιτικών θεσµών στην Τουρκική δηµοκρατία, µέσα από τη µελέτη και 
ανάλυση του πολιτικού χώρου, των κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων, της 
διαµόρφωσης των ιδεολογιών και της µετάβασης από τη µοναρχία στην κοινοβουλευτική 
δηµοκρατία. 
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2. Δοµή του µαθήµατος σε σχέση µε αντίστοιχα τµήµατα του εξωτερικού 
Αντίστοιχο µάθηµα διδάσκεται στο Πανεπιστήµιο του Boḡaziҫi (History of modern 
Turkey), ενώ η θεµατική ενότητα καλύπτεται από µια σειρά µαθηµάτων στο S.O.A.S. (The 
making of the modern Middle East - Reform, resistance and revolution: the Ottoman 
Empire 1976-1909 - Introduction to the history of the Near and Middle East). Οι στόχοι του 
Πανεπιστήµιο του Boḡaziҫi διαφοροποιούνται σε σχέση µε το τµήµα µας, ως προς την 
µελέτη των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών ρευµάτων, πέραν των πολιτικών 
θεσµών στους οποίους επικεντρώνεται το µάθηµα στο τµήµα µας. Το κενό καλύπτεται από 
άλλα ιστορικά µαθήµατα που επικεντρώνονται στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτιστική εξέλιξη της Τουρκίας. Όσον αφορά το S.O.A.S., η διαφοροποίηση έγκειται 
περισσότερο σε γεωγραφικούς και πολιτικούς όρους, καθώς η µελέτη της Τουρκίας στη 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο γίνεται µέσα από την ιστορική θεώρηση: α) της Εγγύς και 
της Μέσης Ανατολής, β) της περιόδου της ύστερης Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και γ) της 
µετάβασης της Μέσης Ανατολής από τις αυτοκρατορίες στα έθνη-κράτη. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στον εθνικισµό και τον ισλαµικό µοντερνισµό. 
 
3. Θεµατικές ενότητες  
1. Εισαγωγή 
Περιλαµβάνει την σύντοµη αναφορά στα σηµαντικότερα γεγονότα της ύστερης περιόδου 
της Οθ. αυτοκρατορίας που οδήγησαν στην γέννηση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. 
 
2. Από το Εθνικό Σύµφωνο "Misak-ı Millî" στην Τουρκική Δηµοκρατία 
Η διακήρυξη της 28ης Ιανουαρίου 1920 και η σηµασία της για τον αγώνα της 
ανεξαρτησίας. Οι πολιτικές εξελίξεις στο κίνηµα της Εθνικής Αντίστασης και η ανάδειξη 
του Mustafa Kemal ως ηγέτη.  
 
3. Η Συνθήκη της Λωζάννης 
Παρουσίαση και ανάλυση της Συνθήκης της Λωζάννης και σύγκρισή της µε την Συνθήκη 
των Σεβρών. Ο ρόλος του εθνικιστικού κινήµατος στις διαπραγµατεύσεις. 
 
 
4. Το µονοκοµµατικό κράτος και η διάσπαση του εθνικιστικού κινήµατος 
Ανάλυση των χαρακτηριστικών του Τουρκικού κράτους. Η κατάργηση του 
 χαλιφάτου και η ίδρυση του Προοδευτικού Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος. 
 
5. Κουρδικός Εθνικισµός 
Η γέννηση του κουρδικού εθνικισµού. Σχέσεις Κούρδων και εθνικιστικού κινήµατος. 
Κουρδικές εξεγέρσεις (1925-1926). 
 
6. Κεµαλισµός και κεµαλικό κράτος 
Η ιδεολογία του Κεµαλισµού και η διαµόρφωση του κεµαλικού κράτους στη βάση αυτής, 
από τις µεταρρυθµίσεις του Mustafa Kemal και τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο 
ολοκληρωτισµός του Ρεπουµπλικανικού Λαϊκού Κόµµατος και το πείραµα του Ελεύθερου 
Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος 
 
7. Ο İsmet İnönü και η µετάβαση στο πολυκοµµατικό κράτος 
Ο πολιτικός İsmet İnönü. Η Τουρκία στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι πολιτικές ζυµώσεις 
που οδηγούν στην µετάβαση σε πολυκοµµατικό πολιτικό σύστηµα. 
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8. Το Δηµοκρατικό Κόµµα  
Η ίδρυση του κόµµατος, η ιδεολογία του, η µεταρρυθµιστική πολιτική του και η 
σύγκρουση µε το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα. 
 
Η Δεύτερη Τουρκική Δηµοκρατία: 
 9. Το πραξικόπηµα στις 27 Μαΐου 1960 και το νέο σύνταγµα 
 Αίτια του πραξικοπήµατος, πολιτικές ζυµώσεις, συνταγµατικές εξελίξεις και 
 ανάδυση νέων πολιτικών σχηµατισµών. Πολιτική βία και σύγκρουση 
 αριστεράς και ακροδεξιάς. 
 
 10. Το πραξικόπηµα στις 12 Μαρτίου 1971 και οι πολιτικές εξελίξεις 
 Αίτια του πραξικοπήµατος, πολιτικές αντιδράσεις και ζυµώσεις. Η κυβέρνηση 
 του Nihat Erim. Η πολιτική αστάθεια και η αυξανόµενη πολιτική βία της  περιόδου 
1973-1980. Σύγκρουση ακροαριστερών, ακροδεξιών και  φονταµενταλιστών 
ισλαµιστών. 
 
 11. Η οικονοµική κρίση στα τέλη του 1970 
 Η οικονοµική κρίση και η πετρελαϊκή κρίση ως αίτια της κοινωνικής 
 αναταραχής. 
 
Η Τρίτη Τουρκική Δηµοκρατία 
 12. Το πραξικόπηµα στις 12 Σεπτεµβρίου 1980 και το Σύνταγµα του 1982 
 Αίτια του πραξικοπήµατος και άµεσες πολιτικές εξελίξεις. Ο Kenan Evren και  η 
ανατροπή του πολιτικού συστήµατος. Η συνταγµατική µεταρρύθµιση του  1982 - σύγκριση 
µε το σύνταγµα του 1961. Οι εκλογές του 1983 και η  ανάδυση του Turgut Özal στη 
εξουσία. 
 
13. Ανακεφαλαίωση και συζήτηση σχετικών θεµάτων 
 
4. Εξέταση και Αξιολόγηση του µαθήµατος 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση προόδου, περίπου στη µέση του εξαµήνου 
(30%), και την τελική εξέταση (70%), µέσα από τις οποίες θα προκύπτει η τελική 
βαθµολογία τους. 
 
5. Βιβλιογραφία 
Βασική βιβλιογραφία 
Bozarslan, H., Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, µτφ Μ. Οικονόµου, (Αθήνα: Σαββάλας, 
2004) 
Lewis, B., Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµοι Ι-ΙΙ, µτφ Στ. Παπαγεωργίου, (Αθήνα: 
Παπαζήσης, 2002) 
Poulton, H., Ηµίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ηµισέληνος, µτφ Ε. Πέππα, (Αθήνα: Οδυσσέας, 
2000) 
Zürcher, E.J., Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφ Β. Κεχριώτης, (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 
2004) 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Αναγνωστοπούλου, Σ., Τουρκικός εκσυγχρονισµός, (Αθήνα: Βιβλιόραµα, 2004) 
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Μαυροπούλου, Μ. και Μάζης, Ι., Nutuk: Ο µέγας ρητορικός, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2009) 
Roux, J.P., Η ιστορία των Τούρκων, µτφ Μ.  Σµυρνιώτη, (Αθήνα: Γκοβόστη, 1998) 
Goffman, D., Η Οθωµανική Αυτοκρατορία και η πρώιµη νεότερη Ευρώπη (µτφ Α. 
Σωτήρης), (Αθήνα: Ενάλιος, 2002) 
Kızılyürek N., Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της σύγχρονης 
Τουρκίας, (Αθήνα: Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, 2006) 
 
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
Ahmad, F., The making of modern Turkey, (New York: Routledge, 1993) 
Cagaptay, S., Islam, secularism and nationalism in modern Turkey: Who is a Turk, (New 
York: Routledge, 2006) 
Yıldırım, O., Diplomacy and displacement, (New York: Routledge, 2006) 
Mango, A., Atatürk, (London: J. Murray, 1999) 
Landau, M.J., Exploring Ottoman and Turkish history, (London: Hurst & Co, 2004) 
Inalcık, H. and Quataert, D., (eds) An economic and social history of the Ottoman Empire, 
vol I-II, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994) 
Vassiadis, G., The syllogos movement of Constantinople and Ottoman-Greek education 
1861-1923, (Athens: Centre for Asia Minor Studies, 2007) 
Shaw, S.J. και Shaw, E.K., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Reform 
and Revolution (London: Cambridge University Press, 1995)  
Anderson, M. S., Τhe Εastern question 1774-1923: A Study in International Relations 
(London: MacMillan, 1966)  
Holland, Robert, Emergencies and disorder in the European empires after 1945 (London: 
Taylor and Francis, 1994) 
Holland, Robert, Britain and the revolt in Cyprus, 1954-59 (London: Oxford University 
Press, 1998) 
Goodwin, J., Lords of the Horizons: a history of the Ottoman Empire (London: Vintage, 
1999) 
Anagnostopoulou, S., The passage from the Ottoman empire to the nation-states, (Athens: 
Gorgias press and The Isis press, 2010) 
  

70042 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία ΙΙ 
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Β. Σελλά, elesella@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία ΙΙ” αποτελεί µάθηµα κορµού του 
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. 
Στόχος του µαθήµατος είναι η διεύρυνση και εµβάθυνση του µαθήµατος «Εισαγωγή στη 
Γλωσσολογία Ι» σε θέµατα Μορφολογίας και Σύνταξης: η γραµµατική διάρθρωση της 
γλώσσας,, τα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας, έµφαση στη διάκριση Μορφολογίας και 
Σύνταξης. Οι σηµαντικότερες σύγχρονες γραµµατικές θεωρίες µε εστίαση στη Γενετική –
Μετασχηµατιστική θεωρία -η γραµµατική ως µηχανισµός παραγωγής της γλώσσας - καθώς 
και τη Λειτουργική θεωρία -δυναµική θεώρηση της γραµµατικής ως µηχανισµού 
λειτουργιών. Η γλωσσική διαφοροποίηση µέσα στον χρόνο- διαχρονική εξέλιξη της 
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γλώσσας- και ανάλογα µε τις συνθήκες επικοινωνίας. Ακόµη, στόχος µας είναι να 
γνωρίσουν οι φοιτητές µας τη Λειτουργική γραµµατική θεωρία, η οποία θα τους βοηθήσει 
να κατανοήσουν µία από τις µεθόδους (γλωσσολογικής) ανάλυσης και περιγραφής των 
γλωσσών, µέθοδο, η οποία, όπως και άλλες σύγχρονες, µπορεί να εφαρµοστεί σε 
οποιαδήποτε γλώσσα, αποκτώντας έτσι, οι φοιτητές µας, έναν κοινό γνώµονα ως προς τη 
χρησιµοποιούµενη ανάλυση και ορολογία. Απώτερος στόχος µας είναι να µυηθούν οι 
φοιτητές µέσω της Γενικής Γλωσσολογίας στον επιστηµονικό τρόπο ανάλυσης της 
λειτουργίας των γλωσσών ώστε να µπορέσουν, αποδεσµευµένοι από τις επιταγές της 
παραδοσιακής γραµµατικής ανάλυσης, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της 
Τουρκικής (την οποία διδάσκονται εκ του µηδενός από το Α΄ έως το και το Η΄ εξάµηνο 
σπουδών). 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή Τµήµα Τουρκικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου), προκύπτει η ύπαρξη αντίστοιχου µαθήµατος, µε 
συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
1. Γραµµατική δοµή της γλώσσας: Έννοια της γραµµατικής, Είδη γραµµατικής 
2. Επίπεδα γραµµατικής στην παραδοσιακή γραµµατική και τη νεότερη γλωσσολογία 
3. Γραµµατικές µονάδες: Φωνήµατα, Μορφήµατα, Φράσεις, Κατηγοριοποίηση της 
γλώσσας 
4. Ανάλυση και παρουσίαση: Δύο φάσεις της εργασίας του γλωσσολόγου 
5. Μορφολογία και Σύνταξη 
6. Γραµµατικές θεωρίες: Παραδοσιακή γραµµατική, Ιστορικοσυγκριτική γραµµατική, 
Δοµιστική γραµµατική 
7. Γενετική – Μετασχηµατιστική γραµµατική: Η γραµµατική ως µηχανισµός παραγωγής 
της γλώσσας, η διάρθρωση της γλώσσας κατά τη ΓΜΓ 
8. Μετασχηµατιστική ανάλυση: η έννοια του Υποκειµένου, Σύνταξη – Σηµασιολογία, η 
“καθολική γραµµατική” 
9. Εισαγωγή στη Λειτουργική γλωσσολογία: Μορφολογία. Συναρµοστικότητες. 
Ταυτοποίηση των τάξεων των µονηµάτων 
10. Εισαγωγή στη Λειτουργική γλωσσολογία: Σύνταξη. Είδη µονηµάτων και συντακτικών 
σχέσεων (οι διορισµοί, τα λειτουργικά, τα αυτόνοµα, τα κατηγορήµατα) 
11. Απεικόνιση των συντακτικών σχέσεων. Συνθέµατα -Συντάγµατα. Αξιολογία 
12. Η γλωσσική διαφοροποίηση µέσα στον χρόνο/διαχρονική γλωσσική εξέλιξη 
13. Η γλωσσική διαφοροποίηση και συνθήκες επικοινωνίας/επικοινωνιακή κατάσταση 
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Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Γραπτή εξέταση (100%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις και, κατ' 
επιλογήν προαιρετική εργασία (30% επί της συνολικής βαθµολογίας). 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 
  
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 
 
Στο µάθηµα «Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία ΙΙ» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει 
γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης ή/και προαιρετικής εργασίας (30%). 
Οδηγίες για την εκπόνηση της Προαιρετικής εργασίας 
  
Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής. 
 
Ελεύθερη πραγµάτευση υπό µορφή σύνθεσης ενός από τα θέµατα που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της διδακτέας ύλης του µαθήµατος. Το θέµα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε τη 
διδάσκουσα. 
Έκταση της προαιρετικής εργασίας: εργασία 3.000 έως 3.500 λέξεων (10 έως 15 σελίδες, 
των 250 περίπου λέξεων η σελίδα, Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12, διάστιχο 1,5. 
 
Δοµή της εργασίας 
 
1. Πρόλογος 
2. Εισαγωγή 
- Στόχος και σκοποί της εργασίας (Υποθέσεις εργασίας) 
- Υλικό εργασίας (corpus) 
- Μεθοδολογία 
3. Ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας 
3α - θεωρητικό υπόβαθρο (επιµέρους συµπεράσµατα) 
3β - θέµα έρευνας (επιµέρους συµπεράσµατα) 
4. Γενικά Συµπεράσµατα (σύνθεση εργασίας και συµπεράσµατα) 
5. Επίλογος 
6. Βιβλιογραφία 
7. Πίνακας Περιεχοµένων (σελίδες) 
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(Παραποµπές αναφοράς (είτε εντός κειµένου, είτε σε υποσηµείωση): πρέπει να υπάρχουν 
οπωσδήποτε !) 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, συνοδευόµενα από φάκελλο του 
µαθήµατος αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαµβάνει 
Σηµειώσεις της διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόµους ή 
πρακτικά συνεδρίων της ίδιας ή άλλων συγγραφέων. Το περιεχόµενο δε επικαιροποιείται 
ανάλογα µε την εκάστοτε διαµορφούµενη ύλη και τα τρέχοντα επιστηµονικά θέµατα. 
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις): 
  
Μπαµπινιώτης, Γ., Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα, 1980 Β' εκδ. 1998. 
Κλαίρης, Χρ., Λειτουργική Γλωσσολογία, µτφ. Ε. Σελλά, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 
2007. 
Παυλίδου, Θ., Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυµα 
Μ. Τριανταφυλλίδη, 2009. 
Φιλιππάκη-Warburton Ε., Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσoλoγiα, Νεφέλη, Αθήνα, 1992. 
  
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία  
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΤΟΥ, Δ., Μετασχηµατιστική Σύνταξη - από τη θεωρία στην 
πράξη, Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1989. 
CRYSTAL, D., The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge Univ. Press, 
(1987), Cambridge, 1994. 
ΚΛΑΙΡΗΣ, Χ., Θέµατα Γενικής Γλωσσολογίας, µτφ. Φ-Καβουκόπουλος, Νεφέλη, Αθήνα, 
1990. 
ΚΛΑΙΡΗΣ, Χ., Λειτουργική Γλωσσολογία, µτφ. Ε. Σελλά, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 
2007. 
CHOMSKY, Noam, Συντακτικές δοµές, µτφ. Φ. Kαβoυκόπoυλoς, Νεφέλη, Αθήνα, 1991. 
CHOMSKY, N., Για τη φύση και τη γλώσσα, µτφ. Γ. Κοτζόγλου, επιµ. Χρ. Χαραλαµπάκης, 
Παπαδήµα, Αθήνα, 2004. 
LYONS, J., Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία, µτφ. Α. Αναστασιάδη- Συµεωνίδη, Ζ. 
Γαβριηλίδου, Α Ευθυµίου, Μεταίχµιο, Αθήνα, 2002. 
MARTINET, Α., Στοιχεία Γενικής Γλωσσολογίας, µτφ.Α.Χαραλαµπόπουλος, Iνστ. Nεoελλ. 
Σπoυδών, Θεσ/νικη, 1976. 
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MARTINET, Α., Θέµατα Λειτουργικής Σύνταξης, µτφ. Ε.Βέλτσου, Φ. Καβουκόπουλος, Γ. 
Μαγouλάς, Δ.Χειλά-Μαρκοπούλου, Νεφέλη, Αθήνα, 1985. 
Μια πολυεπιστηµovική θεώρηση της γλώσσας, συλλογικός τόµος, Παν/κες εκδόσεις 
Κρήτης, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Πατρών, Ηράκλειο, 1995. 
MOUNIN, G., Κλειδιά για τη Γλωσσολογία, µτφ. Αναστασιάδη - Συµεωνίδη, Α.,Μορφ. Ιδρ. 
EΘV. Τραπέζης, Αθήνα, 1984. 
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γ., Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα, 1980 Β' εκδ. 1998. 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Θ., Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 
Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη, 2009. 
ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ, Ε., Νεοελληνική Γραµµατική και Συγκριτική Ανάλυση, µέρος Α', University 
Studio Press, Θεσ/νικη, 1984. 
ROBINS, R.H., Σύντοµη Ιστορία της Γλωσσολογίας, µτφ. Moυδoπoύλoυ Α., Νεφέλη, 
Αθήνα, 1989. 
SAUSSURE, F. de, Μαθήµατα Γενικής Γλωσσολογίας, µτφ. Αποστολόπουλου Α., 
Παπαζήσης Aθήvα, 1979. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Μ., Άπαvτα, Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσ/κη. 
ΦΙΛlΠΠΑΚΗ-WARBURTON Ε., Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσoλoγiα, Νεφέλη, 
Αθήνα, 1992. 
ΧΕΙΛΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ., Στοιχεία (αρθρωτικής) Φωvητικής και (δοµικής) 
Φωvoλoyίας, Αθήνα, 1985(Παν/κες σηµειώσεις) 
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Γ., Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά (2 τοµ.), Πελεκάνος, Αθήνα, 1905-1907. 
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Γ., Ακαδηµειακά Αναγνώσµατα, (3 τοµ.), Φιλολογικόν, Αθήνα, 1992 
(1930). 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ, Δ., Γενετική Σύνταξη, Καρδαµίτσα, Αθήνα, 2002. 
ΣΕΛΛΑ-ΜΑΖΗ, Ε., Διγλωσσία και Κοινωνία, Προσκήνιο, Αθήνα, 2001. 
ΣΕΛΛΑ-ΜΑΖΗ, Ε., Στοιχεία Αντιπαραβολικής Γραµµατικής Ελληνικής-Τουρκικής, 
Παπαζήσης, Αθήνα, 2004 (α' εκδ. ΟΕΔΒ, 1994). 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ, Τ., Εισαγωγή στη Σηµασιολογία, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη, 1998. 
LYONS, J., Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία, µτφρ. Α. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Ζ. 
Γαβριηλίδoυ, Α, Ευθυµίου, Μεταίχµιο, Αθήνα, 2001. 
  
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
AITCHISON, Ι., Linguistics, Hodder & Stoughton, London, 1992 (1978). 
BENVENISTE, Ε., Problèmes de Linguistique Générale Ι και ΙΙ, Gallimard. Paris, 1966 
και 1974. 
BLOOMFIELD, Ι., An Introduction to the Study of Language, J. Benjamins, Amsterdam, 
1983. 
BUCHLER, H., Linguistik Ι. Tubingen. 1972. 
COMRIE Β.. Language Universals and Linguistic Typology, Blackwell, Oxford, 1989. 
CROFT, W., Typology and Universals, Cambridge University Press, Cambridge, 1993 
(1990). 
CRYSTAL, D., The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1994. 
DICTIONNAIRE DΕ LA LlNGUISTIQUE, Dubois, Giacomo, Guespin, C. & J.B. 
Marcellesi, Mével, Larousse, Paris, 1973. 
DRESSLER. W., Einführung ίπ die Textlinguistik, Tübingen, Niemeyer, Verlag, 1973. 
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DUCROT, 0. , TODOROV T., Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
Seuil. Paris, 1972. 
FRANÇOIS, F., Linguistique, PUF, Paris, 1982. 
JAΚOBSON, Ν., Essais de Linguistique Générale, ed. de Minuit, Paris, 1963. 
KATZNER, K., The Languages of the World, Routledge, London, 1986. 
LYONS, J., Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1968. 
LYONS, J., COATES, R., DEUCHAR. Μ., GANDER, G., (ed.), New Horizons in 
Linguistics 2, Penguin, Middlesex, 1987. 
MALHERBE Μ., Les langages de l’humanité, Seghers, Paris, 1983. 
MARTINET, A, (sous la dir. de) , Le Langage, Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1968. 
TROUBETZKOY, N., Principes de phonologie, Klencksieck, Paris, 1976. 
WALLWORK, JF. Language and Linguistics. Heinemannαn, ed. Books, London, 1978. 
SIOUFFI, G., VAN RAEMDONCK, D., 100 Fiches pour comprendre la Linguistique, 
Breal, Rosny, 1999. 
 

70117 Πολιτικό Ισλάµ στη σύγχρονη Τουρκία Ι 
 
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γώγος kgogos@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
 Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος  
(συµφώνως προς το πνεύµα καιτην γενικότερη στόχευση της 
κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται).   
 
Αρχικά µελετώνται τα ιδεολογικο-πολιτικά γνωρίσµατα και οι µορφές του ισλαµιστικού 
κινήµατος , καθώς και οι προτάσεις τυπολογίας και ταξινόµησης του ισλαµιστικού 
κινήµατος, σε ιστορικό πλαίσιο και µε βάση τις ιδέες, τους σκοπούς και την δράση των 
φορέων του. Στη συνέχεια το µάθηµα επικεντρώνεται στο τουρκικό ισλαµιστικό κίνηµα µε 
σκοπό να καταδείξει τα δικά του χαρακτηριστικά στην περίοδο της Τουρκικής 
Δηµοκρατίας. Οι τυπολογίες των οργανώσεων και εκφάνσεων του τουρκικού ισλαµιστικού 
κινήµατος αναλύονται και µελετώνται µε διεπιστηµονική (ιστορική, κοινωνιολογική, 
γεωπολιτική) µατιά.  
 
Το µάθηµα πραγµατεύεται τα µυστικά ισλαµικά τάγµατα και τις ισλαµικές κοινότητες στην 
Τουρκία, καθώς και τις οικονοµικές δραστηριότητες και τα οικονοµικά/επιχειρηµατικά 
δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί από αυτές. Μελετά εκτεταµένα τις κοµµατικές µορφές του 
ισλαµιστικού κινήµατος, καθώς επίσης και το εξτρεµιστικό ισλαµιστικό κίνηµα στην 
σύγχρονη Τουρκία. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην µελέτη και 
κατανόηση των φάσεων ανάπτυξης και της ιδεολογίας των τουρκικών ισλαµιστικών 
κοµµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο µελετάται α) η πολιτική διαδροµή, η ιδεολογία, τα κόµµατα 
και οι οργανώσεις (υπό την ηγεσία και καθοδήγηση) του Νετζµετίν Ερµπακάν, και β) η 
ιδεολογική τοποθέτηση, οι πολιτικές και το πρόγραµµα, καθώς και οι ηγετικές µορφές του 
Κόµµατος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από τα τέλη του 
2002. Περαιτέρω, µελετάται το τουρκικό εξτρεµιστικό πολιτικό Ισλάµ, στα παραδείγµατα 
των οργανώσεων  IBDA-C και (της τουρκικής) Χιζµπουλλάχ.  
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Κατά την διδασκαλία δίδεται σηµασία στη µελέτη και κατάδειξη της παραγωγής και των 
τάσεων της σχετικής τουρκικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Η διδασκαλία γίνεται µε τη 
µορφή διαλέξεων.    
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες καλύπτο
υν τς 13 παραδόσεις του εξαµήνου. 
 
1.  Εισαγωγή στο µάθηµα (θεµατολογία, µεθοδολογία, βιβλιογραφία)  
2.  Ορισµός και ερµηνείες του ‘πολιτικού ισλάµ’  
3.  Τυπολογίες των εκφάνσεων του πολιτικού ισλάµ   
4.  Μυστικά ισλαµικά τάγµατα και οργανώσεις στην Τουρκία: ο πολιτικός τους ρόλος  
5.  Μυστικά ισλαµικά τάγµατα και οργανώσεις στην Τουρκία: η οικονοµική τους ισχύς  
6/7. Το πολιτικό ισλάµ και το πολιτισµικό πεδίο στην Τουρκία 
8/9.  Το κοµµατικό πολιτικό ισλάµ: οι ιδέες και η πολιτική του Νετζµετίν  Ερµπακάν  
10. Το Κόµµα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης: ιδεολογικά χαρακτηριστικά  
11. Το Κόµµα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης: πολιτικές  
12 . Οργανώσεις του τουρκικού εξτρεµιστικού πολιτικού ισλάµ 
13. Συµπεράσµατα / Παρατηρήσεις      
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Α) Εξέταση γραπτή (ή προφορική), µε συντελεστή βαθµολογίας 100%, ή  
Β) Συνδυασµός τελικής γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης µε συντελεστή βαθµολογίας 
75% και γραπτής βοηθητικής εργασίας 3000 - 4000 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 
25%.  
Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαµβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της 
τελικής βαθµολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν 
δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατοµική. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού.  
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµ
ατος.  
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές.  
 
Bιβλιογραφία  
 
Σύγγραµµα µαθήµατος 
 
Κωνσταντίνος Χ. Γώγος, Το ισλαµιστικό κίνηµα στην Τουρκία: Συµβολή στη µελέτη της 
σύγχρονης τουρκικής ισλαµιστικής σκέψης (Αθήνα: Λιβάνης, 2016)  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία  
 
 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

115 

Ελληνόγλωσση  
Αµπατζής, Άρης, Islam Light: Ο πολιτικός αναχρονισµός στην Τουρκία (2006)  
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Βayat, Asef, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn, 
Stanford 2007  
Çakır, Ruşen, Ayet ve Slogan: Türkiye’de İslami Oluşumlar, İstanbul 2002   
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München 1999  
Turam, Berna, Between Islam and the State: The Politics of Engagement, Stanford 2007  
Yavuz, M. Hakan, Islamic Political Identity in Turkey, Oxford / New York 2003  
White, Jenny, Islamist mobilization in Turkey: A study in vernacular politics, University of 
Washington Press, 2002   
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70003 Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία 
 
Διδάσκων: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
   
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται 
 
Στο µάθηµα «Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία» γίνεται η γενική επισκόπηση της 
Τουρκικής Λογοτεχνίας. Παρουσιάζεται σύντοµα και περιεκτικά η ανά τους αιώνες πορεία 
της - ξεκινώντας από την εποχή της προφορικά µεταφερόµενης λογοτεχνίας, συνεχίζοντας 
µε τα πρώτα γραπτά κείµενα στην Τουρκική και φτάνοντας έως και τη σύγχρονη 
λογοτεχνία- µε σύντοµες αναφορές στους σηµαντικότερους εκπροσώπους της, τα 
λογοτεχνικά ρεύµατα της κάθε εποχής και τις λογοτεχνικές οµάδες που εµφανίζονται κατά 
καιρούς. Παράλληλα, αναφέρονται συνδυαστικά οι απαραίτητες ιστορικές, κοινωνικές, 
οικονοµικές καταστάσεις που επηρεάζουν ή προκαλούν την εξέλιξη της λογοτεχνίας. 
Οι φοιτητές /τριες θα έχουν την ευκαιρία να µελετήσουν διεξοδικότερα κάθε λογοτεχνική 
περίοδο στη συνέχεια των σπουδών τους. 
Στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες µια γενική άποψη περί της 
Τουρκικής Λογοτεχνίας και να κάνουν την αρχική γνωριµία µε το αντικείµενο ρίχνοντας 
µια σύντοµη µατιά στο σύνολο της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Με δεδοµένο ότι οι φοιτητές 
του Γ΄ εξαµήνου δεν έχουν την απαιτούµενο επίπεδο γνώσης της Τουρκικής ώστε να 
εµβαθύνουν σε λογοτεχνικά έργα, γίνεται προσπάθεια να πάρουν µια πρώτη γεύση του 
έργου των λογοτεχνών µέσω πολύ απλών κειµένων, ενδεικτικών της κάθε εποχής και να 
τοποθετήσουν τα λογοτεχνικά δρώµενα στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών, 
οικονοµικών δεδοµένων της κάθε εποχής. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Στο Τµήµα Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου υπάρχει στο 
πρόγραµµα µάθηµα µε τον ίδιο τίτλο. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1- Σύντοµη αναφορά στις ιστορικές περιόδους της Τουρκίας και την επίδραση αυτών στην 
εξέλιξη της Τουρκικής Λογοτεχνίας. 
2- Προφορικώς µεταφερόµενη λογοτεχνία. 
3- Πρώτα γραπτά κείµενα στην τουρκική γλώσσα 
4- Η Τουρκική Λογοτεχνία κατά την εποχή του Ισλαµισµού (11ος -19ος αιώνας) 
Εξισλαµισµός και επίδραση της θρησκείας στη λογοτεχνία. 
5- Πρώτα ολοκληρωµένα συγγραφικά έργα στην τουρκική γλώσσα 
6- Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της µε δείγµατα 
7- Λόγια Λογοτεχνία: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της µε δείγµατα ποίησης 
8- Τουρκική Λογοτεχνία υπό την επίδραση της Δύσης 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

117 

9- Α΄ και Β΄περίοδος Τανζιµάτ: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι, είδη 
10- SERVET-İ FÜNUN: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι 
11- FECR-İ ATİ: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι 
12 – Εθνική Λογοτεχνία: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι 
13- Λογοτεχνία της εποχής της Δηµοκρατίας: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
  
Τελική εξέταση 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
1- Σηµειώσεις της διδάσκουσας. 
2- Κατάλογος λογοτεχνικών έργων µεταφρασµένων στην ελληνική (Οι φοιτητές που 
διδάσκονται το µάθηµα αυτό, λόγω του ότι βρίσκονται ακόµα στην αρχή της εκµάθησης 
της Τουρκικής, δεν είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν λογοτεχνικά έργα 
στην Τουρκική) 
3- Αλατζάς, Ι. 2002. Επιτοµή της Τουρκικής Γραµµατείας. Θες/νίκη: Βάνιας. 
4- Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωµανικής και τουρκικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης. 
5- Korkmaz, Ramazan: Yeni Türk Edebiyatı: Grafiker Yayınları. Ankara, 2005 
Επί πλέον υπάρχει κατάλογος βιβλιογραφίας για τους ενδιαφερόµενους. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος 26. Εκδοτική Αθηνών 
Banarlı, Nihat Sami, Türk Edebiyatı Tarihi I-II. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul, 2001 
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Celal Aydın Yayınları. Ankara 2008 
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. İletişim Yayınları. İstanbul 
Edebiyat El Kitabı. Fem Yayınları. İstanbul, 2008 
Fecr-i Ati Dönemi ve Milli Dönem Türk Edebiyatı. Celal Aydın Yayınları. Ankara 2008 
Işık, Ayhan, Yazarlar Sözlüğü. Risale Basın-Yayın. İstanbul, 1998 
Karaalioğlu, Seyit Kemal, Türk Edebiyatçılar Sözlüğü. İnkılâp ve Aka yayınları. İstanbul, 
1982 
Kavcar, Cahit, Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı. Atatürk Kültür Merkezi 
Yayınları. Ankara, 1995 
Korkmaz, Ramazan, Yeni Türk Edebiyatı. Grafiker Yayınları. Ankara, 2005 
Köprülü, Fuad M, Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ Yayınları. Ankara 2003 
Köprülü, Fuat M, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Akçağ Yayınları. Ankara 
Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman 1-2-3. Dünya Kitapları. İstanbul, 
2004 
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Kurnaz, Cemâl, Eski Türk Edebiyatı. Gazi κitaβevi. Ankara, 2002 
Kutlu, Şemsettin, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi. Remzi Kitabevi. İstanbul, 
1981 
Mutluay, Rauf, Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatı. Gerçek Yayınevi. İstanbul, 1988. 
Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi. Ağaç Yayıncılık. İstanbul 
Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü. Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları. Ankara, 1984 
Servet-i Fünun Türk Edebiyatı: Celal Aydın Yayınları. Ankara, 2008 
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı : Celal Aydın Yayınları. Ankara, 2008 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. İletişim Yayınları. İstanbul 
Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 1-8. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara, 
2007 
Ünlü, Mahir - Özcan, Ömer, 20. Yüzyıl Türk Edebiyat 1-2-3-4. İnkılâp Kitabevi. İstanbul, 
2003 
Yalçın, Alemdar, Çağdaş Türk Romanı, 1946-2000 . Akçağ Yayınları. Ankara 
Yavuz, İbrahim Ulvi, Ana Hatlarıyla Türkiye’de Roman Sanatı ve Gelişimi. Beka Yayınları. 
İstanbul, 1999 
Yazınsal Türler: Celal Aydın Yayınları. Ankara 2008 
  
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Το µάθηµα γίνεται µε Power-point. Στο Τµήµα υπάρχει η σχετική υποδοµή. 
  
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν). 
  
Όποτε γίνεται παρουσίαση βιβλίου, συζήτηση, συνέδριο, συµπόσιο κλπ. µε θέµα την 
τουρκική λογοτεχνία, οι φοιτητές ενηµερώνονται εγκαίρως τόσο προσωπικώς όσο και 
µέσω του διαδικτύου. 
Λόγω του επιπέδου γνώσης της Τουρκικής των φοιτητών /τριών του γ΄ εξαµήνου, η 
ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων στην Τουρκική δεν είναι δυνατή. Για να καλυφθεί το 
κενό, έχουµε αναρτήσει κατάλογο µεταφρασµένων στα Ελληνικά τουρκικών έργων, ώστε 
να ενηµερωθεί ο/η κάθε ενδιαφερόµενος/η. 
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Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

70013 Α Τουρκική Γλώσσα IV - Μορφολογία και Σύνταξη 
  
Διδάσκουσα: Χριστίνα Σανλίογλου, συμβασιούχος (ΠΔ 407/80), 
christisanli[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 (3 ώρες εβδοµαδιαίως, Θεωρητική Διδασκαλία) 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα προσφέρεται στη γλωσσική κατεύθυνση του Τµήµατος. Στόχος είναι η 
κατάρτιση και εµπέδωση του φοιτητή σχετικά µε τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα της 
τουρκικής γλώσσας, καθώς και µε το ανάλογο λεξιλόγιο, για να επιτευχθεί η σωστή χρήση 
της γλώσσας στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών 
Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1η και 2η συνεδρία 
Γίνονται επαναληπτικές ασκήσεις στα µορφοσυντακτικά φαινόµενα που δεν έχουν 
εµπεδωθεί στο Γ΄ εξάµηνο µε σκοπό να καλυφθούν τα κενά και να απαντηθούν τυχόν 
απορίες. Έτσι γίνεται η προετοιµασία για την διδακτέα ύλη του µαθήµατος. 
3η συνεδρία 
Φωνές ρηµάτων (γενική αναφορά) 
Παθητική Φωνή, Μετατροπή ενεργητικής πρότασης σε παθητική 
4η συνεδρία 
Αυτοπαθή ρήµατα, Η αυτοπαθής αντωνυµία kendi 
5η συνεδρία 
Αλληλοπαθή ρήµατα 
6η και 7η συνεδρία 
Μεταβατικά-Αµατάβατα ρήµατα 
Αναθετικά ρήµατα 
8η και 9η συνεδρία 
Αναφορικές µετοχές (-en, -dik, -ecek) 
10η και 11η συνεδρία 
Ευθύς και Πλάγιος Λόγος (είδη, διαφορές, χρήση κ.τ.λ.) 
12η συνεδρία 
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Πλάγιος Λόγος (συνέχεια), Ερώτηση µερικής άγνοιας 
13η συνεδρία 
Σύνδεσµοι 
Επιρρήµατα 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικά :µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου µε συντελεστή 
βαθµολογίας 20% ως επιπλέον βαθµός για τους φοιτητές που θα είναι ή θα ξεπεράσουν τη 
βάση (5) και τελική εξέταση µε συντελεστή βαθµολογίας 100% (50% ασκήσεις 
γραµµατικών φαινοµένων και 50% ασκήσεις συντακτικών φαινοµένων). 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Απαλλακτικών Εργασιών: 
  
Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά µόνον εργασίες σε µορφή 
ασκήσεων µορφοσύνταξης για το σπίτι. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Α. Για το θεωρητικό πλαίσιο του µαθήµατος: 
-Σανλίογλου Χ.-Δαφνοπατίδης Β., Τουρκική Γραµµατική στα ελληνικά, Εκδόσεις Perugia, 
Αθήνα 2011, 
Β. Για το εγχειρίδιο ασκήσεων του µαθήµατος: 
1) Υabancı Dilim Türkçe 2, 3, 4, Εκδόσεις Dilmer, Κωνσταντινούπολη 
2) Alıştırma kitabı Temel Seviye 1-2, 3-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 
3) Alıştırma kitabı Orta Seviye 1-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 
4) Yeni Hitit 1, Εκδόσεις Tömer, Αnkara 
5) Σανλίογλου Χριστίνα, Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, 2010 
 

70013 Β Τουρκική Γλώσσα ΙV - Δεξιότητες στον Γραπτό Λόγο 
Διδάσκων: Μαρία Ρομποπούλου, αποσπασμένη εκπ/κός,  rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Οι βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι: (α) ο εντοπισµός στον γραπτό λόγο των 
µορφοσυντακτικών φαινοµένων που διδάσκονται στο µάθηµα 70013 Α Τουρκική Γλώσσα 
ΙV - Μορφολογία Σύνταξη, (β) η εφαρµογή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου και (γ) η 
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αφοµοίωση και η χρήση διευρυµένου λεξιλογίου και εκφράσεων, ούτως ώστε να δοµηθεί 
ένας µεστός νοήµατος γραπτός λόγος (επίτευξη επικοινωνίας). 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν: 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος: 
 
Σε κάθε ενότητα διδάσκονται ένα ή περισσότερα κείµενα της τουρκικής γλώσσας, όπου 
σηµειώνονται τα υπό εξέταση µορφοσυντακτικά φαινόµενα. Τα επιλεγόµενα κείµενα 
καλύπτουν µία ευρεία θεµατολογία και υφολογία, όπως: περιηγητικά, 
αφηγηµατικά/περιγραφικά κείµενα, άρθρα ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου κ.ά. Οι 
φοιτητές καλούνται να σχηµατίσουν προτάσεις χρησιµοποιώντας τα άρτι διδαχθέντα 
φαινόµενα. Οι παραχθείσες προτάσεις παρουσιάζονται προς αξιολόγηση της ορθότητάς 
τους στην αίθουσα και, αν υπάρχουν λάθη, αυτά εντοπίζονται, αναλύονται και 
διορθώνονται (error analysis). Το ίδιο γίνεται ανωνύµως και σε επιλεγµένα λάθη από τις 
εκθέσεις των φοιτητών, τα οποία αξιοποιούνται για την αποσαφήνιση λανθασµένων 
εντυπώσεων και αποριών επί των διδαχθέντων µορφοσυντακτικών φαινοµένων ή 
παντοειδών σχηµάτων λόγου. Παράλληλα, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος 
συνδεδεµένο µε εκφράσεις του επίσηµου-λόγιου, καθηµερινού-αργκό, θυµοσοφικού-
παροιµιακού λόγου. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν 
γραπτές εκθέσεις ποικίλων θεµάτων, µία εκ των οποίων γράφεται στην αίθουσα. 
  
1. Κείµενα ‘Tatil Programı’, ‘Mavi Yolculuk’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί ταξιδιών και 
περιηγητισµού. Επανάληψη µορφοσυντακτικών φαινοµένων που διδάχθηκαν στο 
προηγούµενο εξάµηνο. 
2. Κείµενο ‘Marmaris’te’. Άσκηση στο σπίτι: επιλογή ταξιδιού της ρότας ‘Mavi Yolculuk’ 
από ισχύουσα ιστοσελίδα ταξιδιωτικού πρακτορείου και σύνταξη περιηγητικού 
ηµερολόγιου. 
3. Κείµενο ‘Mevlana’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί ισλαµικών µνηµείων και µυστικισµού. 
Εστίαση στην παθητική φωνή [Edilgen Çatı: -I°lmA°k, -(I°)nmA°k]. 
4. Κείµενο ‘Sağlık ve Spor’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί υγιεινής ζωής. Εστίαση στα 
αυτοπαθή ρήµατα [Dönüşlü Çatı: -(I°)nmA°k] και την αυτοπαθή αντωνυµία (kendi). 
5. Κείµενο ‘Şampiyonluk Maçı’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί αθλητικών αγώνων. Εστίαση 
στα αλληλοπαθή ρήµατα [İşteş Çatı: -(I°)şmA°k]. 
6. Κείµενο ‘Kumdan İstanbul’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί τέχνης. Εστίαση στα αµετάβατα-
µεταβατικά και αναθετικά ρήµατα (Ettirgen Çatı, Çoklu Ettirgen Çatı). 
7. Κείµενα από επίκαιρα άρθρα εφηµερίδων ή περιοδικών. Ανάπτυξη σχετικού λεξιλογίου. 
8. Κείµενο ‘Nesiller Birer Birer Tükeniyor’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί οικολογίας. 
Εστίαση στις αναφορικές µετοχές [Öznesel Ortaçlar: -(y)A°n, -dI°k, -(y)A°cA°k]. 
9. Κείµενο ‘Bir Gazete Haberi’. Ανάπτυξη λεξιλογίου για την ισότητα των δύο φύλων. 
Εστίαση σε σύνταξη δευτερευουσών-εξαρτηµένων προτάσεων. 
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10. Κείµενα ‘Dünyanın En Yaşanılır Kenti İstanbul’, ‘Mitoloji’. Εστίαση στον ευθύ-πλάγιο 
λόγο (Dolaysız-Dolaylı Anlatım). 
11. Κείµενο ‘Mutluluk Nedir’. Εντοπισµός σύνταξης µε µετοχές [Tümleçsel Ortaçlar: -
dI°k, -(y)A°cA°k+iyelik] και απαρέµφατα (Adlaştırma). 
12. Κείµενο ‘Tomates Festivali’. Ερωτήσεις κατανόησης κειµένου. Εµπέδωση σύνταξης µε 
µετοχές [Tümleçsel Ortaçlar: -dI°k, -(y)A°cA°k+iyelik] και απαρέµφατα (Adlaştırma). 
13. Κείµενο ‘Kız Kulesi’, Jak Deleon. Εστίαση σε συνδέσµους και επιρρήµατα (Bağlaçlar, 
Belirteçler). 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος: 
 
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικά: µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου µε συντελεστή 
βαθµολογίας 20% ως επιπλέον βαθµός για τους φοιτητές που θα αξιολογηθούν µε βαθµό 
ίσο ή µεγαλύτερο της βάσης (5), µε γραπτές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του εξαµήνου 
συντελεστή 20%, και τελική εξέταση µε συντελεστή βαθµολογίας 80% (60% ασκήσεις 
πρόσληψης γραπτού λόγου και 40% µία έκθεση). 
  
Όροι και δοµή γραπτών απαλλακτικών εργασιών: 
 
Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά µόνον εργασίες σε µορφή 
εκθέσεων για το σπίτι. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος: 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος: 
 
Deleon, Jak, Boğaziçi Gezi Rehberi (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998). 
Hengirmen, Mehmet, Türkisch Aktiv 3. Türkçe Öğreniyoruz. Lehrbuch (Berlin-München-
Wien-Zürich: Langenscheidt, 1992). 
Kurt, Cemil, E. Nurşen Aygün, Elif Leblebici, Özden Altınkaynak Coşkun, Yeni Hitit 2. 
Yabancılar İçin Türkçe. Ders Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi-TÖMER, 2008). 
Saklıca-Rigatou, Tuğçe, Dimitrios Anastasiou, Ali Osman Eğilmez (επιµ.), Ankara 
Üniversitesi TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi. Soru 
Örnekleri, Orta Seviye (Αθήνα: Perugia, 2007). 
Ιστοσελίδα εφηµερίδας Cumhuriyet: www.cumhuriyet.com.tr 
Ιστοσελίδα εφηµερίδας Hürriyet: www.hurriyet.com.tr 
Ιστοσελίδα εφηµερίδας Radikal: www.radikal.com.tr 
Ιστοσελίδα ειδησεογραφικής πύλης Turkish Greek News: www.turkishgreeknews.org 
  
Ως ύλη εµβάθυνσης και κάλυψης τυχόν ελλείψεων ή κενών από µέρους των φοιτητών 
χρησιµοποιούνται από τον διδάσκοντα ποικίλα άλλα κείµενα της τουρκικής γλώσσας εκτός 
διδακτικών εγχειριδίων και αναλόγως προς το υπό εξέταση µορφοσυντακτικό φαινόµενο. 
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70013 Γ Τουρκική Γλώσσα IV - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
  
Διδάσκων: Μαρία Ρομποπούλου, αποσπασμένη εκπ/κός,  rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση καθηµερινού λεξιλογίου, 
η κατάκτηση δεξιότητας επικοινωνίας σε καθηµερινό επίπεδο, και συγκεκριµένα η 
κατανόηση αλλά και η παραγωγή καθηµερινού προφορικού λόγου. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν: 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Σε κάθε µάθηµα αρχίζει µε διάλογο όπου επαναλαµβάνονται τα προηγούµενα θέµατα ή 
αναπτύσσονται νέα θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιµάσει οι φοιτητές/τριες. 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος και ακολουθεί το ακουστικό 
κείµενο, το οποίο επεξεργαζόµαστε όλοι µαζί. 
  
1. Επανάληψη µε θέµατα προηγούµενου εξαµήνου 
2. Παρουσίαση και περιγραφή του εαυτού µας 
3. Χρήσιµοι διάλογοι και αιτήµατα προς δηµοσιές υπηρεσίες 
4. Καθηµερινοί διάλογοι: Περιγραφή διευθύνσεών, τροχαία κ. α. 
5. Μελλοντικά σχεδία, ιδανικά , ωροσκόπιο. 
6. Αγγελίες , µηνύµατα 
7. Κουτσοµπολιά, διαδόσεις 
8. Γεωγραφικού προσδιορισµοί, περιγραφές τουριστικών προορισµών 
9. Σύγκριση διαφορετικών πολιτισµών 
10. Σύγκριση εποχών 
11. Τα δύο φυλά 
12. Μέσα µαζικής ενηµέρωσης 
13. Ποιότητα ζωής: διατροφή, οµορφιά, αθλητισµός,στρες 
14. Υ γεια και περίθαλψη: χρήσιµοι διάλογοι σε γιατρούς και φαρµακεία 
15. Ταξίδια: χρήσιµοι διάλογοι για κρατήσεις 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
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Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικώς : µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου και τελική 
εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı I, Πανεπιστήµιο της Αγκύρας, Άγκυρα-Τουρκία. 
KURTULUS, Ö., 2006, Elementary Turkish, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 
Κωνσταντινούπολη. 
ŞENDURAN, E., 2006, Bu ne demek? Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη. 
  
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Το υφιστάµενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σηµείο στην πρόσκτηση 
δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειµένου. 
Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο µεγάλων οθονών µε δορυφορική κεραία, σε δύο 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον 
τµηµάτων γλώσσας (µε διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα θα µπορεί να επιλέγει θέµατα από το πρόγραµµα της τουρκικής 
τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τµήµα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα µπορούν να 
επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τουρκίας. 
Ιδανική θα ήταν επίσης η δηµιουργία στο µέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. 
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70010 Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία 
  
Διδάσκων: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται 

Στο πρόγραµµα του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
περιλαµβάνονται µαθήµατα τουρκικής λογοτεχνίας σε όλα σχεδόν τα εξάµηνα. Το 
πρόγραµµα ακολουθεί την ιστορική σειρά παρουσίασης των διάφορων εποχών της 
τουρκικής λογοτεχνίες, ξεκινώντας µε τη γενική επισκόπησή της στο Α΄ εξάµηνο. Στη 
συνέχεια, οι φοιτητές/τριες αποκτούν εξειδικευµένες γνώσεις για τη Λαϊκή, τη Λόγια και 
την Εθνική Λογοτεχνία, όπως και για τα Σύγχρονα Λογοτεχνικά Ρεύµατα σε διαφορετικά 
εξάµηνα. 
Στο µάθηµα της Σύγχρονης Λογοτεχνίας (1911-1923) οι φοιτητές/ τριες διδάσκονται την 
περίοδο της Εθνικής Λογοτεχνίας στην Τουρκία (Milli Edebiyat), µε έµφαση στο έργο της 
Halide Edip Adıvar, σηµαντικής προσωπικότητας της εποχής, πού έγινε γνωστή για τους 
αγώνες της για τα δικαιώµατα της γυναίκας στην κοινωνία και κυρίως στην εκπαίδευση, 
όπως επίσης και για τους αγώνες της για την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Η Halide Edip 
Adıvar θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες µυθιστοριογράφους της εποχής της και 
όχι µόνον. Αναφέρεται ως η πρώτη φεµινίστρια στην Τουρκία µε σχετικό συγγραφικό έργο 
και δραστηριότητες, η πρώτη γυναίκα απόφοιτος του Αµερικάνικου Κολλεγίου της 
Κων/πολης, η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε µε στρατιωτικό βαθµό κατά τη διάρκεια του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας της Τουρκίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ιστορικό 
πλαίσιο της εποχής, την κατάσταση της κοινωνίας της Τουρκίας, τα προβλήµατα που 
αντιµετώπιζε ο λαός και κυρίως ο γυναικείος πληθυσµός. Αναλύονται µε αποσπάσµατα 
από τα κείµενά της οι ιδέες και οι τοποθετήσεις της. Eπίσης, γίνεται αναφορά στα έργα και 
τη συµβολή στη Λογοτεχνία και άλλων γνωστών συγγραφέων της εποχής όπως ο Ziya 
Gökalp (όραµά του περί παιδείας και περί τουρανισµού), ο Reşat Nuri Güntekin, ο Ömer 
Seyfettin κ.ά. 
Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση του ιστορικού, κοινωνικού, οικονοµικού 
πλαισίου της εποχής, των δεδοµένων που συντέλεσαν στην ανάπτυξη νέων ιδεωδών και 
ιδεών και που ασφαλώς επηρέασαν την λογοτεχνία της εποχής. Η Εθνική Λογοτεχνία 
αποτελεί σηµαντικό τµήµα της τουρκικής λογοτεχνίας διότι µε τα έργα τους οι συγγραφείς 
διαµόρφωσαν νέα ήθη, νέο τρόπο ζωής, και κυρίως, νέα γλώσσα και έθεσαν τα θεµέλια για 
την ανάπτυξη νέων ιδεών και ιδεωδών. Η ανάλυση του έργου της πολυγραφέστατης Halide 
Edip Adıvar, εκτός των παραπάνω στοιχείων, συντελεί στην κατανόηση των κοινωνικών 
προβληµάτων που αντιµετώπιζε η γυναίκα και ο τουρκικός λαός στα αστικά κέντρα αλλά 
και στην επαρχία. 

  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
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Στο Τµήµα Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου και στο Τµήµα 
Βαλκανικών Σπουδών του Παν/µίου Δυτ. Μακεδονίας γίνονται µεν µαθήµατα Σύγχρονης 
Τουρκικής Λογοτεχνίας, αλλά δεν υπάρχει εξάµηνο αφιερωµένο στην Εθνική Λογοτεχνία. 
Στα πανεπιστήµια της αλλοδαπής, το µάθηµα της Εθνικής Λογοτεχνίας περιλαµβάνεται σε 
όλα τα Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. 

  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
1- Σύντοµη αναφορά στην συγκεκριµένη ιστορική περίοδο της Τουρκίας και την επίδραση 
αυτής στην εµφάνιση της Εθνικής Λογοτεχνίας. 
2- Χαρακτηριστικά της Εθνικής Λογοτεχνίας και εκπρόσωποι. Περιοδικό GENÇ 
KALEMLER 
3- FUAT KÖPRÜLÜ , YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU 

4- ZİYA GÖKALP: θεωρία Türkleşmek- İslamlaşmak- Muasırlaşmak. 
Türkçülük, Turan 

5- ÖMER SEYFETTİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, MEHMET EMİN YURDAKUL 
6- Ανεξάρτητοι συγγραφείς της περιόδου αυτής: MEHMET AKİF ERSOY, YAHYA 
KEMAL BEYATLI 
7- HALİDE EDİP ADIVAR: Η ζωή και το έργο της 

8- Ύφος, γλώσσα, θεµατολογία 
9- Περιγραφές προσώπων και τοπίων 

10- Απόψεις περί γάµου, περί γυναικών, ιδανική σύγχρονη γυναίκα 
11- 12-13 Περιληπτική αναφορά στα έργα Sinekli Bakkal, Handan, Vurun Kahpeye, 
Ateşten Gömlek, Raik’in Annesi, Seviyye Talip και ανάλυση αποσπασµάτων από τα έργα 
αυτά. 

  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 

  
Τελική εξέταση 

  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 

  
Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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1- Σηµειώσεις της διδάσκουσας. 
2- KORKMAZ, RAMAZAN: YENİ TÜRK EDEBİYATI 1839-2000. Grafiker Yayınları, 
Ankara, 2005 
Δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει µεταφρασµένο ένα από τα πολύ γνωστά έργα της 
συγγραφέως, συγκεκριµένα αυτό µε τον τίτλο: Ο Δρόµος του Σινεκλί Μπακάλ, τα 
αντίτυπα που ήταν διαθέσιµα στην αγορά δεν επαρκούσαν για όλους τους φοιτητές. 
Εποµένως δεν µπορούσαµε να το προσφέρουµε ως βοήθηµα. 
Στις σηµειώσεις της διδάσκουσας παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία για τους 
ενδιαφερόµενους. 
  

Ağbaba, Gönül: Halide Edip Adıvar: Ηayatı, Sanatı, Eserleri. Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 
1977 

Bahadır, Türk: Halide Edip Adıvar’ın liberalizmle imtihanı: modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce, Liberalizm, 2005 

Barlas, Uğurol: Halide Edip. Yurttaş Yayınları, İstanbul, 1963 
Bekiroğlu, Naran: Halide Edip Adıvar. Şule Yayınları. İstanbul, 1999 

Çalışlar, İpek: Halide Edip: Biyografisine Sığmayan Kadın. Everest Yayınları, İstanbul, 
2010 

Çolak, Güldane, Uçan, Lale: Kadın öncüler. Heyamola Yayınları. İstanbul , 2008 
Durakpaşa, Ayşe: Halide Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2000 
Ellison Grace: Ankara’da bir İngiliz Kadını, Bilgi, Ankara, 1999 

Enginün, İnci: Halide Edip Adıvar. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989 
Göze, Hicran: Zor Yılların Kadını, Halide Edip Adıvar. Boğaziçi Yayınları., İstanbul, 2003 

İleri, Selim: Halide Edip Adıvar. YKY, İstanbul, 1993 
Öztürk, Kemal: Halide, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009 

Topaloğlu, Bekir: İslamda kadın. Yağmur Yayınları. İstanbul, 1968 
  

Makaleler: 
  

Kadın tahsilinin bir büyük bayraktarı: Akşam, 9 Mart 1950 
Kadınlarımızın maksadı nedir? Akşam 9 Şubat 1924 

Cerrahoğlu, Nilgün: Soykırım Günü. Cumhuriyet, 28.1.2002 
Duygu Yazıcı: Tanımadığımız Halide Edip, Cumhuriyet, Dergi, 2 Eylül 2001 

Çelikkan, Esin: Halide Edip. Akşam, 11.1.1964 
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Karaosmanoğlu, Yakup Kadri: Büyük Dostum Halide Edip. Milliyet, 12-1- 1964 
Koloğlu, Orhan: Halide Edip, Devrimler ve Demokrasi. Tarih ve Toplum, Eylül, 1998 
Taner, Haldun: En Yaman kadınımız. Milliyet, 18.1.1964 

  
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
Δεν απαιτούνται. 

  
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν). 
  

Όποτε γίνεται παρουσίαση βιβλίου, συζήτηση, συνέδριο, συµπόσιο κλπ µε θέµα την 
τουρκική λογοτεχνία οι φοιτητές ενηµερώνονται εγκαίρως τόσο προσωπικώς όσο και µέσω 
του διαδικτύου. 
 

70019 Εισαγωγή στις τέχνες του ισλαµικού κόσµου 
  
Διδάσκων: Λέκτορας Παναγιώτης Πούλος, ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
1. Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
   
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις εικαστικές (αρχιτεκτονική, καλλιγραφία, µικρογραφία, 
µεταλλοτεχνία, κεραµική, υφαντουργία κ.λπ.) και επιτελεστικές τέχνες (µουσική, 
απαγγελία, προφορική αφήγηση κ.λπ.) του ισλαµικού κόσµου. Οι διάφορες µορφές τέχνης 
και η µεταξύ τους σχέση εξετάζονται διαχρονικά στο πλαίσιο των κυρίαρχων δυναστειών 
της Μέσης Ανατολής (Οµαγιάδες, Αββασίδες, Σαφαβίδες κ.ά.), από τον 7ο έως και τον 18ο 
αιώνα. Παρουσιάζονται διεξοδικά τα κεντρικά πολιτισµικά  ζητήµατα και οι 
προβληµατικές που αφορούν τη σχέση του Ισλάµ µε τις τέχνες, όπως για παράδειγµα το 
ζήτηµα της απεικόνισης στις εικαστικές τέχνες και αυτό της νοµιµότητας της χρήσης της 
µουσικής στη θρησκευτική τελετουργία. Σε αντίθεση µε µια οικουµενική θεώρηση του 
ισλαµικού πολιτισµού, δίνεται έµφαση στην µελέτη του σε τοπικό επίπεδο, εξετάζοντας 
αναλυτικά τις διαφορετικές σηµασίες και λειτουργίες των τεχνών στην κάθε περίπτωση. 
Τέλος, παρουσιάζονται επιλεκτικά ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες καλλιτεχνικές  
τάσεις και ρεύµατα στη Μέση Ανατολή.  
 
Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη µιας διεπιστηµονικής, κριτικής προσέγγισης στην 
µελέτη των τεχνών του ισλαµικού κόσµου, αντλώντας και συνδυάζοντας µεθοδολογικά και 
αναλυτικά εργαλεία από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία (ανθρωπολογία, 
εθνοµουσικολογία, µετα-αποικιακές σπουδές κλπ.). Μέσα από αυτό το πρίσµα θεώρησης 
της τέχνης, απώτερος σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση µιας σειράς γενικότερων 
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ζητηµάτων που ορίζουν την έννοια του πολιτισµού.         
  
2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Εισαγωγικά µαθήµατα στην Ισλαµική Τέχνη διδάσκονται διεθνώς σε όλα τα µεγάλα 
πανεπιστήµια όπου υπάρχουν πραγράµµατα «σπουδών περιοχής» (area studies), τα οποία 
αφορούν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή σε τµήµατα Ιστορίας, Τέχνης και Αρχαιολογίας 
µε αντίστοιχη έµφαση και εξειδίκευση. Ενδεικτικά, αντίστοιχα και συναφή µαθήµατα που 
αφορούν στις τέχνες και τον πολιτισµό του ισλαµικού κόσµου διδάσκονται στα 
προπτυχιακά προγράµµατα των τµηµάτων Anthropology and Sociology, Art and 
Archeology και Music Studies του School of Oriental and Afircan Studies (Univeristy of 
London). Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία αυτού του αντικειµένου µεταξύ των παραπάνω 
τµηµάτων και του ΤΤΣΑΣ εντοπίζεται στα παρακάτω σηµεία: 
  
1. Στην πρώτη περίπτωση τα µαθήµατα απευθύνονται σε αγγλόφωνο κοινό φοιτητών µε 
πρόσβαση σε εκτενή, εξειδικευµένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 
2. Τα προγράµµατα σπουδών των παραπάνω τµηµάτων πλαισιώνονται από µια πληθώρα 
άλλων συναφών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών του τµήµατος 
Languages and Cultures of the Near and Middle East (βλ. προγράµµατα 
σπουδών, www.soas.ac.uk/nme/programmes/), τα οποία λειτουργούν βοηθητικά και 
σηµπληρωµατικά. 
  
3. Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 

1. Οι τέχνες στον ισλαµικού κόσµου 
2. Μελετώντας την «Ανατολή»: Ισλάµ, οριενταλισµός και ουσιοκρατία 
3. Το Ιερό Κοράνι: Δοµή, απαγγελία, διακόσµηση  
4. Γραφή και γραφείς    
5. Ισλαµική τέχνη και ανεικονικότητα 
6. Μουσεία και συλλογές – Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη 
7. Αυλικός πολιτισµός και οι µαικήνες των τεχνών 
8. Σουφισµός 
9. H µουσική και το ζήτηµα της ακρόασης (samā‘) στο Ισλάµ  
10. Οι πόλεις στον ισλαµικό κόσµο  
11. Οι απαρχές της ισλαµικής αρχιτεκτονικής 
12. Το τέµενος: Μορφολογική εξέλιξη και λειτουργία 
13. Σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύµατα και τάσεις στην Μέση Ανατολή 

  
4.Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Αξιολόγηση 
  
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασίας (20%) και γραπτής εξέτασης (80%) στο τέλος του 
εξαµήνου. Η εργασία και η εξέταση είναι υποχρεωτικές. 
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Εργασία 
  
Το περιεχόµενο της εργασίας και οι προδιαγραφές της αναρτώνται την πρώτη βδοµάδα του 
εξαµήνου στο φάκελο «Υλικό εργασιών» της ηλεκτρονικής πλατφόρµας η-τάξη. Η εργασία 
ολοκληρώνεται και κατατίθεται στο µέσον του εξαµήνου (7η εβδοµάδα) και η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης ανακοινώνεται µέσω της η-τάξη. Κατά την επαναληπτική 
εξεταστική του µαθήµατος ισχύει ο παραπάνω τρόπος εξέτασης.  
  
5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
   
6. Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Eλληνόγλωσση 
 
Άρµπερι, Άρθουρ Τζ. 2005. Σουφισµός. Μια παρουσίαση των µυστικιστών του Ισλάµ. 

Αθήνα: Κέδρος. 
Γούτας, Δηµήτρης. [1998] 2001. Η αρχαία ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισµό. Το 

κίνηµα των ελληνοαραβικών µεταφράσεων στη Βαγδάτη κατά την πρώιµη 
αββασιδική περίοδο (2ος-4ος / 8ος-10ος αιώνας). Αθήνα: Περίπλους.  

Ernst, Carl W. 2001. Σουφισµός. Η φιλοσοφία και η πρακτική της µυστικής παράδοσης του 
Ισλάµ. Θεσσαλονίκη: Αρχέτυπο. 

Geertz, Clifford. 2003. Η ερµηνεία των πολιτισµών, µτφρ. Θ. Παραδέλλης. Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια. 

Grube, Ernst J. 1967. Ο Κόσµος του Ισλάµ. Στο Γ. Χατζόπουλος (επιµ.) Παγκόσµιος 
Ιστορία Τέχνης. Αθήνα: Χρυσος Τύπος/Φυτράκης. 

Hourani, Albert. [1991] 2009. Ιστορία του Αραβικού Κόσµου, µτφρ. Θ. Δαρβίρη. Αθήνα: 
Εκδόσεις Ψυχογιός. 

Κονδύλη-Μπασούκου, Ελένη. 2011. Αραβικός πολιτισµός. Αθήνα: Συµµετρία.   
______ 2001. Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
Lewis, Bernard. 1996. Οι Άραβες στην ιστορία. Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη.  
Μακρής, Γεράσιµος. 2004. Ισλάµ: Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράµµατα.    
Μπαλλιάν, Άννα (επιµ.). 2006. Μουσείο Μπενάκη. Οδηγός Μουσείου Ισλαµικής Τέχνης. 

Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη.   
Μπαντάουη, Χασάν. 2011. Εισαγωγή στην ιστορία του ισλαµικού κόσµου. Διοίκηση, 

κοινωνία, οικονοµία, προϊσλαµική περίοδος. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
Μπλουµ Τζόναθαν. & Μπλερ, Σήλα. 2001. Ισλαµικές Τέχνες, µτφρ. Γ. Ποταµιάνου. 

Αθήνα: Καστανιώτης. 

Μπούρας, Χαράλαµπος, Θ. 2001. Ιστορία της αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική από στο 
Βυζάντιο, το Ισλάµ και την Δυτική Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, Τόµ. Β΄. Αθήνα: 
Μέλισσα.  
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Meskell, Lynn (Eπιµ.). 2006. Η αρχαιολογία στο στόχαστρο: Εθνικισµός, πολιτική και 
πολιτιστική κληρονοµιά στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, µτφρ. Ε. 
Σαµπανίκου, Α. Κάουα. Αθήνα: Κριτική. 

Παπουτσάκη, Νεφέλη. 2007. Μικρή εισαγωγή στα ισλαµικά γράµµατα. Αθήνα: Μουσείο 
Μπενάκη 

Πούλος, Παναγιώτης Κ. 2015. Η µουσική στον ισλαµικό κόσµο. Πηγές, Θεωρήσεις, 
Πρακτικές. Αθήνα: Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Said, Edward W. 1996. Οριενταλισµός, µτφρ. Φ. Τερζάκης. Αθήνα: Νεφέλη.  
Shannon, Jonathan. 2014. «Συναίσθηµα, επιτέλεση και χρονικότητα στη αραβική µουσική: 

αναστοχασµοί για το τάραµπ». Στο Ε. Καλλιµοπούλου και Α. Μπαλάντινα (επιµ.) 
Εισαγωγή στην Εθνοµουσικολογία, σς. 351-390. Αθήνα: Εκδόσεις Ασίνη.     

Stierlin, Herni. 2003. Ισλαµική τέχνη. Η εξάπλωση του περσικού ρυθµού από το Ισπαχάν 
µέχρι το Τατζ Μαχάλ, µτφρ. Γ. Κουσουνέλου. Αθήνα: Καρακώτσογλου. 

Τούµα, Χασάν X. [1989] 2006. Η µουσική των Αράβων, µτφρ. Β. Τζωρτζίνης. 
Θεσσαλονίκη: Εν χορδαίς. 

Τσιµπιρίδου, Φωτεινή και Δηµήτρης Σταµατόπουλος (επιµ.). 2008. Οριενταλισµός στα 
όρια: Από τα οθωµανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή. Αθήνα: Κριτική. 

Ζιάκας, Γρηγόριος Δ. 2007. Τα ελληνικά γράµµατα και ο Αριστοτέλης στην αραβική 
παράδοση. Αθήνα: Άγρα. 

 
Διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες: 
 

• Τα λήµµατα «Islamic Religious Music», «Arab Music», και «Iran» στη 
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Grove Music Online, www. 
www.oxfordmusiconline.com. 

• To λήµµα «Islamic Art» στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Grove Art Online 
www.groveart.com. 

 
Ελεύθερη πρόσβαση από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή µέσω της Υπηρεσίας Ασφαλούς Πρόσβασης 
µέσω Ιδεατών Δικτύων (VPN).  
 

• Διάφορα λήµµατα για έννοιες και πρακτικές στο Ισλάµ, Encyclopaedia of Islam 
(EI3) 
http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3 

 
Encyclopaedia Iranica,  http://www.iranicaonline.org/ 
 
Διαδικτυακές πύλες και µουσεία 
 
Μουσείο Ισλαµική Τέχνης – Μουσείο Μπενάκη, 
http://www.benaki.gr/index.asp?id=10107&lang=gr 
ArchNet, http://archnet.org/lobby/ 
LA County Museum of Art, http://www.lacma.org/islamic_art/intro.htm 
Guide to Research in Islamic Art and Architecture - Harvard Library, 
http://guides.library.harvard.edu/content.php?pid=201953&sid=1694555 
Maps of the Middle East, Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago, 
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https://cmes.uchicago.edu/page/maps-middle-east 
Qatar Digital Library, http://www.qdl.qa/en 
Library of Congress - Selection of Arabic, Persian, and Ottoman Calligraphy, 
http://memory.loc.gov/intldl/apochtml/apochome.html 
 
The David Collection, https://www.davidmus.dk/en 
The Walters Art Museum, http://art.thewalters.org/  
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70044 Οικονοµική Γεωγραφία της Τουρκίας και της ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής ΙΙ 
  
Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης yianmazis@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες. 
(3 ώρες εβδοµαδιαίως Θεωρητική Διδασκαλία και στοχευµένες ειδικές διαλέξεις 
σεµιναριακού τύπου µε αποφάσεις της Π.Γ.Σ ) 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα προσφέρεται, όπως και το πρώτο µέρος του και στις δύο κατευθύνσεις του 
Τµήµατος. Στόχος είναι η κατάρτιση του φοιτητή και η εξοικείωσή του µε τογεωπολιτικό 
σύµπλοκο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, καθώς και µε τις διαδράσεις του σε 
γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, µε τον εθνοτικο-κοινωνικό σχηµατισµό της 
Τουρκίας. Στο Β΄ µέρος του µαθήµατος παρουσιάζονται οι βασικές κοινωνικο-πολιτικές 
και ιδεολογικές θέσεις του Ισλάµ, οι οποίες επηρεάζουν την κατανοµή της ισχύος σε 
διεθνές επίπεδο. Προτείνεται η εφαρµογή της συστηµικής  γεωπολιτικής ανάλυσης, από  
τους σπουδαστές-ερευνητές, οι οποίοι στοχεύουν στην διερεύνηση των διεθνών πολιτικών 
γεγονότων και των συναφών ανακατανοµών ισχύος (αµυντικής, οικονοµικής, πολιτικής και 
πολιτισµικής) στο σύνολο των συστηµάτων των εθνικών κοινωνικών σχηµατισµών του 
πλανήτη (Εθνικο-κρατικών και  εθνοτικών) και των φαινοµένων αλλά και των οντοτήτων 
που επηρεάζουν την συγκρότηση, τη δοµή και τις διαδράσεις ισχύος µεταξύ των 
σχηµατισµών αυτών. 
 
Η διδασκαλία γίνεται µε ψηφιακή προβολή ειδικά παραχθέντων από τον Καθηγητή power-
points τα οποία διανέµονται τελικώς στους σπουδαστές µέσω του παρόντος e-class και 
µέσω της προσωπικής ιστοσελίδας του Καθηγητού (www.geo-mazis.gr) αλλά και µε 
στοχευµένες προσκλήσεις ειδικών διαλεκτών οι οποίοι παραδίδουν διαλέξεις στο πλαίσιο 
του µαθήµατος και συζητούν µε τον διδάσκοντα του µαθήµατος και τους φοιτητές υπό 
µορφή Σεµιναρίου. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Α. Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονους εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς 
Τοµείς Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Αγγλόφωνου και γαλλόφωνου ακαδηµαϊκού 
περιβάλλοντος προκύπτει επιλεκτικώς, η εξής παρουσίαση υποδειγµατικής δοµής στη 
διδασκαλία: 
 
Διευκρινίζεται πρωτίστως η θεµελιώδης έννοια του υπό εξέτασιν γεωπολιτικού συµπλόκου 
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής από πλευράς πολιτικής και πολιτισµικής. Ακολουθεί η 
παρουσίαση των διαφόρων και διαφορετικών µεγεθών που µπορούν να επηρεάσουν από 
γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής απόψεως τον ανωτέρω χώρο (δηλ. από πλευρά, Άµυνας, 
Οικονοµίας, Πολιτικής και Πολιτισµού). Ιδιαίτερο βάρος δίδεται και υποστηρίζεται και µε  
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στοχευµένες διαλέξεις στο ισλαµικό θρησκευτικό φαινόµενο. Αφού το θρησκευτικό 
ισλαµικό φαινόµενο κατανοηθεί, και δοθεί η δέουσα βαρύτητα στο νοµικό σκέλος του 
Ισλάµ, το οποίο είναι πρωτίστως νοµοθεσία και κατόπιν µεταφυσική (χωρίς να παύσει ποτέ 
να είναι, βεβαίως, µεταφυσική) γίνεται η απαιτούµενη προσέγγιση του φαινοµένου του 
ισλαµιστικού κινήµατος και των γεωπολιτικών της επιπτώσεων στην περιοχή. Κατά την 
φάση αυτή παρουσιάζεται σε εφαρµογή, µε τη χρήση ηλεκτρονικού χαρτογραφικού 
υλικού, η λειτουργία των ήδη διδαχθέντων κλασικών Αγγλοσαξωνικών Γεωπολιτικών και 
Γεωστρατηγικών Υποδειγµάτων όπως και οι  προσεγγίσεις των Θεωριών της Εξάρτησης 
και του Κέντρου-Περιφέρειας. Ο διδάσκων αναλύει περιπτωσιολογικές εφαρµογές µέσω 
της Συστηµικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως. 
 
Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να 
ανταποκριθεί στην έρευνα και τη µελέτη πρακτικών ζητηµάτων ανακατανοµής ισχύος στην 
περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, να δύναταινα εξελιχθεί σε 
επαγγελµατία αναλυτή της περιοχής αλλά και στην µετάφραση και διερµηνεία αναλόγων 
αντικειµένων σε γραπτό και προφορικό περιβάλλον, µέσω της λεπτοµερούς γνώσεως των 
µεγεθών, των εννοιών και των σηµασιών που θα αποκτήσει για την εν λόγω περιοχή.  
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1) Το ψυχροπολεµικό γεωπολιτικό τοπίο. 
2) Το µεταψυχροπολεµικό γεωπολιτικό τοπίο. 
3) Το τραπέζιο της αστάθειας και το υπόδειγµα του N. Spykman. 
4) Το ισλαµιστικό κίνηµα: σουνιτικό, σιιτικό και οι δυτικές παρεµβάσεις. 
5) Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή. 
6) Το Ισλάµ και τα ισλάµ. 
7) Ο ισλαµιστικός ζηλωτισµός στη Μέση Ανατολή,  
8) Το ζήτηµα του Αιγαιακού Χώρου. 
9) Το ζήτηµα της Κύπρου και τα Σεπτεµβριανά 1955. 
10) Νεο-οθωµανισµός και τα γεωστρατηγικά δεδοµένα στην Ν/Α Μεσόγειο: η  
περίπτωση Α. Νταβούτογλου. 
11) Η συστηµική γεωπολιτική ανάλυση ως εργαλείο µελέτης της Ευρύτερης  
Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας: περιγραφή µεθόδου, έννοιες, ορισµοί. 
12) Εφαρµογή της συστηµικής γεωπολιτικής αναλύσεως στο  
γεωπολιτικό σύµπλοκο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας. 
13) Η περίπτωση της Συριακής Κρίσεως, υπό το πρίσµα της συστηµικής γεωπολιτικής  
αναλύσεως. 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%. Το ηλεκτρονικό 
σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία. 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Απαλλακτικών Εργασιών: 
 
Οι εργασίες είναι Ατοµικές. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες, το 
αργότερο, µέχρι την ηµέρα των Εξετάσεων του Μαθήµατος (στην Περίοδο των Εξετάσεων 
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του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή 
πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο e-class του διδάσκοντος Καθηγητού. Εάν ο 
φοιτητής δεν κατοχυρώσει το µάθηµα κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεµβρίου 
οφείλει να καταθέσει και πάλιν εργασία µε θέµα διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει 
καταθέσει την πρώτη φορά. Το θέµα το επιλέγει µεταξύ των προτεινοµένων στον σχετικό 
κατάλογο του e-class του διδάσκοντος Καθηγητού. Οι εργασίες πρέπει να έχουν την εξής 
δοµή: 
1) Εξώφυλλο: στο κέντρο της σελίδας, και στο ακρότατο πάνω µέρος του εξωφύλλου 
γράφεται η ονοµασία του Τµήµατος. Αµέσως στην από κάτω σειρά, γράφεται το έτος και 
το εξάµηνο καταθέσεως 
της Εργασίας (π.χ. Δ ́ έτος, 2009-2010, Ζ ́ εξάµηνο σπουδών). 1.2. Στα τρία τέταρτα του 
ύψους της σελίδας –µετρούµενου από τη βάση της- γράφεται ο τίτλος του Μαθήµατος 
(Π.χ. Οικονοµική Γεωγραφία & Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της 
Τουρκίας) και το όνοµα του Καθηγητή (Εποπτεύων Καθηγητής Ι. Θ. Μάζης). 1.3. Αµέσως 
από κάτω (στο ήµισυ περίπου του ύψους της σελίδας), ευθυγραµµισµένος αριστερά και 
δεξιά, γράφεται ο τίτλος της Εργασίας (π.χ. Γεωπολιτική ανάλυση του ισλαµιστικού 
κινήµατος στη Γόνιµη Ηµισέληνο) 1.4. Αφήνοντας λίγο χώρο κάτω από τον τίτλο, 
γράφουµε τα ονόµατα και τους αριθµούς µητρώου του Σπουδαστή. 1.5. Τελειώνουµε µε 
την ηµεροµηνία καταθέσεως της εργασίας στο e-class του Καθηγητού. 2) Περίληψη 
/Abstract: Μέχρι 250 λέξεις όπου θα περιγράφονται: οι στόχοι που εκπληρώνονται στην 
εργασία, η µέθοδος που ακολουθήθηκε, η θεωρητική προσέγγιση που υιοθετήθηκε (εάν 
απαιτείται από τις ανάγκες του θέµατος) και ο βαθµός εξάντλησης του θέµατος. 3) 
Λήµµατα / Key words: Μέχρι 10 λέξεις (για εύρος κειµένου από 5.000-7.000 λέξεις). 4) 
Κυρίως Κείµενο: από 5.000 µέχρι 7.000 λέξεις (Το ανώτατο όριο των 7.000 λέξεων, 
απαιτεί ένα συγκροτηµένο, δοµηµένο καλά κείµενο και µε έντονη προσωπική συµβολή 
από πλευράς του φοιτητή). 5) Υποσηµειώσεις: Θα τίθενται όλες στο τέλος της σελίδας η 
οποία και τις αφορά. Το σύστηµα θα είναι το Γαλλο-γερµανικό. Οι παραθέσεις εντός 
κειµένου, αποσπασµάτων άλλων συγγραφέων θα τίθενται εντός ελληνικών «κάτω» 
εισαγωγικών («»). Η παράθεση πρέπει να είναι µεταφρασµένη πάντα στην Ελληνική 
Γλώσσα σε περίπτωση ξενόγλωσσης πηγής. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη 
του φοιτητού, συντεταγµένη κατά τα διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα 
αποτελεί και το βασικό µέτρο αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος (Διανεµόµενα Συγγράµµατα). 
 
1) Ι.Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Τουρκία, Λιβάνης, 
Αθήνα 2008, 
2) Ι. Θ. Μάζης, Γεωγραφία του Ισλαµιστικού Κινήµατος στη Μέση Ανατολή, Παπαζήσης, 
Αθήνα, 2002. 
  
Προτείνονται επίσης ως συµπληρωµατικά τα Κατωτέρω: 
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Ι. Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή: Αραβικές Χώρες, Ισραήλ, 

Τουρκία, Παπαζήσης, Αθήνα (Δεύτερη έκδοση) 2001. 

Fred Hulliday, Η Μέση Ανατολή στις Διεθνείς Σχέσεις. Ισχύς, πολιτική και Ιδεολογία, 

Ξιφαράς, 2010. 

Alain Gresh & Dominique Vidal, Les 100 portes du Proche Orient, Autrement, 1989. 

Xavier de Planhol, Les Nations du Prophète, Fayard, 1993. 

Geoffrey Kemp & Robert Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East, 

Carnegie-Brookings Press, 1997. 

Μιχαήλ Θ. Λάσκαρι, Το Ανατολικόν Ζήτηµα 1800-1923, Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη, 1978. 

Charles Enderlin, Μεσανατολικό 1995-2002. Οι ισραηλινο-παλαιστινιακές 

Διαπραγµατεύσεις, Scripta, 2003. 

Πασκάλ Μπρυκνέρ, Η Τυραννία της Μεταµέλειας. Δοκίµιο πάνω στο Δυτικό Πολιτισµό, 

Αστάρτη, 2007. 

Judith Miller-Laurie Mylroie, Σαντάµ Χουσεΐν. Η Κρίση στον Κόλπο στα πρόθυρα του 

Πολέµου, Κλειδί, 1990. 

Alain Gresh & Dominique Vidal, Golfe: Clefs poyr une guerre annoncée, Ed. Le Monde, 

1991. 

Ρότζερ Χάουαρντ, Ιράν και Κρίση, Κόσµος-ΚΨΜ, 2006. 

Anoushiravan Ehtesami, Globalasation and the Geopolitics in the Middle East. Oil Games, 

New Rules, 2009. 

Mostafa Elm, Oil, Power and Principle. Irans Oil Nationalisation and its aftermath, 1992. 

Εφραίµ Ίνµπαρ, Ράµπιν και η Ισραηλινή Εθνική Ασφάλεια, Λιβάνης, 2011. 

Bernard Wasserstein, Israelis and Palistinians. Why do they Fight? Can they stop?, Yale 

Univ. Press, 2003. 

Haim Harari, A view from the Eye of the Storm. Terror and Raison in the Middle East, 

Regan Books, 2005. 

Ahron Bregman, Israel's Wars. A History since 1947, Routledge, 2000. 
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1. Βασικοί στόχοι 
 
Η συνεχής τριβή µεταξύ των εθνικών κρατών της Ελλάδος και της Τουρκίας από το 1923 
και µετά, οι αιτίες της και οι συνέπειές της, οι εξωγενείς παράγοντες που την επηρεάζουν 
και επηρεάζονται από αυτήν, είναι τα σηµεία αναφοράς γύρω από τα οποία περιστρέφεται 
το µάθηµα. Το µάθηµα στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις: Αφενός στην εισαγωγή των 
φοιτητών στο βασικό ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1923 και 
µετά. Αφετέρου, στην µελέτη των ζητηµάτων που απασχολούν τις δύο χώρες, στη γέννηση 
και την εξέλιξή τους µέσα από το πρίσµα της εθνικής τους πολιτικής και του Διεθνούς 
Δικαίου, τα οποία διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τις σύγχρονες παραµέτρους που 
επηρεάζουν τις διµερείς σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας σήµερα. 
  
2. Δοµή του µαθήµατος σε σχέση µε αντίστοιχα τµήµατα του εξωτερικού 
 
Αντίστοιχο µάθηµα διδάσκεται στο Πανεπιστήµιο του Bilgi (Turkish-Greek relations: 
political, economic and legal aspects), το οποίο αποτελεί τµήµα του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών MA in International Relations with a concentration in Turkish-
Greek relations. Ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε σχέση µε τη δοµή του µαθήµατος του 
Πανεπιστηµίου του Bilgi δεν υφίσταται, υπάρχουν όµως σηµαντικές διαφορές στην 
εµβάθυνση στο περιεχόµενο, καθώς στο τµήµα µας το µάθηµα αποτελεί µέρος του 
προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. 
  
3. Θεµατικές ενότητες 
  
1. Συνθήκη της Λωζάννης 
Τα γεγονότα που οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης. Η διαµόρφωση των 
ελληνοτουρκικών συνόρων το 1923. 
  
2. Ο ελληνισµός της Κωνσταντινουπόλεως 
Από την ανταλλαγή των πληθυσµών µέχρι τα ζητήµατα που αντιµετώπισε το ελληνικό 
στοιχείο της Κωνσταντινουπόλεως και οι µουσουλµάνοι της Δυτικής Θράκης. Η 
αλληλεπίδραση αυτών µε την σχέση Ελλάδος-Τουρκίας. 
Το ζήτηµα των établis 
ζήτηµα των απόντων µη ανταλλάξιµων 
Η Συµφωνία της Άγκυρας, 1925 
Εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύµατα της ελληνορθόδοξης κοινότητας 
Η αλλαγή του Αστικού Κώδικα 
Ο φόρος Varlık 
Τα γεγονότα στις 6-7 Σεπτεµβρίου 1955 
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Η αποχώρηση των Κωνσταντινουπολιτών το 1964 
  
3. Το Κυπριακό ζήτηµα 
Θεώρηση της περιόδου της βρετανικής αποικιοκρατίας, µέχρι και τις Συνθήκες Ζυρίχης-
Λονδίνου, 1878-1960. Μελέτη της περιόδου του Κυπριακού ζητήµατος κατά την εξέλιξή 
του την περίοδο 1960-2004. 
  
4. Εκκρεµή ελληνοτουρκικά ζητήµατα 
Χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, εναέριος χώρος, έρευνα και διάσωση/FIR. Τα θερµά 
επεισόδια µεταξύ των δύο χωρών, το υπάρχον καθεστώς, οι διαφωνίες και το Διεθνές 
Δίκαιο. 
  
5. Το Ελσίνκι και οι επιδράσεις του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
Η Σύνοδος στο Ελσίνκι και οι επιδράσεις της στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
  
6. Οι διµερείς σχέσεις σήµερα 
Ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σήµερα 
  
4. Εξέταση και Αξιολόγηση του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση προόδου, περίπου στη µέση του εξαµήνου 
(20%), παράδοση ατοµικής εργασίας (20%), οµαδική παρουσίαση (10%) και την τελική 
εξέταση (50%). 
Οι ατοµικές εργασίες πρέπει να έχουν έκταση 3000 λέξεων (+/- 10%) και να ακολουθούν 
τις παρακάτω παραµέτρους: 
  
* Γραµµατοσειρά Times New Roman, µεγ. 12 
* Διπλό διάστιχο 
* Στοίχιση αριστερά και δεξιά 
* Χρήση παραποµπών και υποσηµειώσεων 
* Χρήση βιβλιογραφίας 
* Εκτύπωση και απλή βιβλιοδεσία (σπιράλ ή θερµοκόλληση) 
  
Οι οµαδικές παρουσιάσεις έχουν διάρκεια 10-15' και η ηµέρα διεξαγωγής τους 
τοποθετείται στα τέλη του εξαµήνου. Τα θέµατα των παρουσιάσεων δίνονται και η 
σύνθεση των οµάδων ορίζονται από τον διδάσκοντα. 
Το θέµα ή θέµατα της εργασίας και των οµαδικών παρουσιάσεων θα δοθεί/ούν από τον 
διδάσκοντα, όπως και η ηµεροµηνία παράδοσης των εργασιών. Περαιτέρω παράµετροι και 
διευκρινήσεις ενδέχεται να δοθούν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο. 
  
5. Εσωτερική αξιολόγηση 
 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
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6. Βιβλιογραφία 
 
Βασική βιβλιογραφία 
 
Βερέµης, Θ., Ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 1453-2005, (Αθήνα: Σιδέρης, 2005) 
Toynbee, J.A., Το Δυτικό ζήτηµα µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, µτφ Π. Πάρτσος, 
(Θεσσαλονίκη: University Studio press, 2003) 
  
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
Μάζης, Ι.Θ., Γεωπολιτική προσέγγιση για ένα νέο Ελληνικό Αµυντικό Δόγµα, (Αθήνα: 
Παπαζήσης, 2005) 
Τενεκίδης, Γ, Κρανιδιώτης, Γ., (επιµ) Κύπρος: Ιστορία, προβλήµατα και αγώνες του λαού 
της (Αθήνα: Εστία, 1981) 
Χατζηβασιλείου, Ε., Στρατηγικές του Κυπριακού. Η δεκαετία του 1950 (Αθήνα:: Πατάκης, 
2004) 
Τζέρµιας, Π.Ν., Η Κύπρος, από την αρχαιότητα ως την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Αθήνα: Σιδέρης, 2004) 
Χριστοδουλίδης, Ν., Τα σχέδια λύσης του Κυπριακού (1948-1978) (Αθήνα: Καστανιώτη, 
2009) 
Αλεξανδρής, Α., Βερέµης, Θ., Καζάκος, Π., Κουφουδάκης, Β., Ροζάκης, Χ., 
Τσιτσόπουλος, Γ., Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1923-1987, (Αθήνα: Γνώση, 1988) 
Κόλλιας, Χ., Ελλάδα-Τουρκία, άµυνα, οικονοµία και εθνική στρατηγική, (Αθήνα: Πατάκης, 
2001) 
Τσιτσελίκης, Κ., (επιµ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσµών: πτυχές µιας εθνικής 
σύγκρουσης, (Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική & Κ.Ε.Μ.Ο., 2006) 
Robbins, Ph., Στρατός και διπλωµατία, µτφ Ε. Μπαρτζινόπουλος, (Αθήνα: Σύγχρονοι 
Ορίζοντες, 2004) 
  
  
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
 
Aydin, M., and Yfantis, K., (eds) Turkish-Greek relations: the security dilemma in the 
Aegean, (London: Routledge, 2004) 
Aydin, M. and Ismael, T.Y., (eds), Turkey's foreign policy in the 21st century, (London: 
Ashgate, 2003) 
Alexandris, A., The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 1918-1974, 
(Athens: Centre for Asian Minor Studies, 1992) 
Mallinson, W., Cyprus: a modern history (London: I.B.Tauris, 2005) 
Joseph, J.S., Cyprus: Ethnic conflict and international concern (New York: P. Lang, 1985) 
Patrick, Richard A. Political geography and the Cyprus conflict: 1963-1971 (Waterloo: 
University of Waterloo, 1976) 
Markides, K.C., The Rise and Fall of the Cyprus Republic (London: Yale University Press, 
1977) 
Athanassopoulou, E., Turkey: Anglo-American security interests, 1945-1952, (London: 
Frank Cass, 1999) 
Hale, W., Turkish politics and the military, (London: Routledge, 1994) 
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7. Εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδοµές 
 
Το εργαστήριο πληροφορικής προσφέρει ιδιαίτερης σηµασίας πρόσβαση σε βάσεις 
δεδοµένων ξενόγλωσσης και ελληνικής βιβλιογραφίας, µέσω των συνδροµών του 
Ε.Κ.Π.Α. σε αυτές, από τις οποίες οι φοιτητές µπορούν να αντλήσουν επιστηµονική 
αρθρογραφία. 
  
8. Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 
Η οργάνωση ηµερίδων και διαλέξεων µε την πρόσκληση ατόµων εκτός της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας αλλά εντός του επιστηµονικού χώρου θα προσέφερε 
σηµαντικά οφέλη στην διεύρυνση της επιστηµονικής σκέψης των φοιτητών 
  

70094 Κοινωνιογλωσσολογία 
Διαδάσκουσα: Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια, elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
καιτη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Κοινωνιογλωσσολογία” αποτελεί µάθηµα υποχρεωτικό της Α' Ειδίκευσης 
“Γλώσσα, Μετάφραση, Γραµµατεία και Πολιτισµός”  του Προγράµµατος Σπουδών του 
Τµήµατος. 

Στόχος του µαθήµατος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των 
φοιτητών σχετικά µε ένα από τα κρισιµότερα για τη σηµερινή εποχή ζητούµενα του τοµέα 
της Κοινωνιογλωσσολογίας, της σύνδεσης Γλώσσας και Εθνικής Ταυτότητας. Η εµπλοκή 
της γλώσσας σε πολιτικής και κοινωνικής υφής θέµατα είναι σύµφυτη µε την ύπαρξη και 
τη λειτουργία της. Η γλώσσα λειτουργεί ως καθοριστικό στοιχείο της φύσης των ποικίλων 
ανθρωπίνων οµαδοποιήσεων, ως εκ τούτου και της “ταυτότητάς” τους, είτε 
συσπειρώνοντας οµογλώσσους στην ίδια οµάδα είτε αποκλείοντας από την οµάδα τους 
αλλογλώσσους. Σκοπός του παρόντος µαθήµατος είναι να στρέψουµε την προσοχή µας 
στη λεπτοµερέστερη εξέταση της γλώσσας ως συστατικού ή διαφοροποιητικού στοιχείου 
των ταυτοτήτων που µπορεί να προσλάβουν οι διάφορες οµάδες ανθρώπων/οµιλητών, και 
συγκεκριµένα µελετώνται και παρουσιάζονται οι έννοιες εκείνες που συνδέονται µε την 
«ταυτότητα»: γλώσσα/πολιτισµός, θρησκεία και φυλή. Ο προσδιορισµός και ο 
συσχετισµός των εννοιών «γλώσσα», «ταυτότητα» και «εθνικός» δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί χωρίς την εξέταση µιας ακολουθίας νέων εννοιών και νέων διπόλων, κυριότερα 
εκ των οποίων είναι τα: «γλώσσα και έθνος» ή «γλώσσα και εθνική ταυτότητα» ή «εθνική 
ταυτότητα και εθνοτική ταυτότητα» ή «έθνος και εθνισµός» ή «εθνισµός και εθνικισµός», 
ή «έθνος και κράτος», ή «εθνοτική οµάδα και µειονότητα», ή «εθνική µειονότητα και 
εθνοτική µειονότητα».  

Απώτερος στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο εκείνο 
θεωρητικό υπόβαθρο ώστε α) να είναι σε θέση να διακρίνουν µεταξύ τους έννοιες 
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εξαιρετικά ευαίσθητες, αµφίσηµες ή πολύσηµες σε κρίσιµες καταστάσεις όπως αυτές που 
βιώνουµε σήµερα            και β) να έχουν στο µέλλον, ως διδάσκοντες, την ικανότητα να 
υιοθετούν την εκάστοτε κατάλληλη κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση των µαθητών τους 
και των συνθηκών επικοινωνίας τις οποίες βιώνουν, συνδυάζοντας εµπειρικά δεδοµένα και 
θεωρητικές αρχές. 

 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης), δεν προκύπτει η ύπαρξη 
αντίστοιχου µαθήµατος, µε συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 
 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες 
 

1. Κοινωνιογλωσσολογία (Εισαγωγή) 
2. Ενδογλωσσική και διαγλωσσική διαφοροποίηση 

3. Γλώσσα και εθνική ταυτότητα 
4. Συσχετισµός και ορισµός των εννοιών “γλώσσα”, “ταυτότητα’ “εθνοτικός” και 
“εθνικός” 
5. Ζητήµατα καθορισµού της εθνοτικής οµάδας 

6. Εθνικότητα και εθνική ταυτότητα 
7. Εθνικισµός, εθνοτικότητα και εθνικότητα 

8. Γλώσσα και εθνικισµός 
9. Μειονότητα, γλωσσική µειονότητα και µειονοτική γλώσσα 

10. Ιστορικές µειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα και η βιωσιµότητα αυτών 
11. Η Βλάχικη ή Αρωµουνική ή Κουτσοβλάχικη και η Αρβανίτικη γλώσσα 

12.. Η Σλαβοµακεδονική, η Ποµακική γλώσσα και η ελληνική Ροµανί 
13. Η τουρκική γλώσσα στην Ελλάδα 

14. Η ελληνική γλώσσα στην Τουρκία 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 

Γραπτή εξέταση (70%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις και προαιρετική 
εργασία (30% επί της συνολικής βαθµολογίας). 
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Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 

Οδηγίες για την εκπόνηση της Προαιρετικής Εργασίας 
Στο µάθηµα «Κοινωνιογλωσσολογία» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής (ή 
προφορικής) εξέτασης και της προαιρετικής εργασίας (30%). Στην εξέταση 
παρουσιάζονται µόνον όσοι έχουν εκπονήσει την εργασία – την οποία και παρουσιάζουν 
προφορικώς στο τέλος του εξαµήνου, για την εκπόνηση, δε, αυτής, έχουν ελεύθερη 
επιλογή µεταξύ των θεµάτων της διδακτέας ύλης. 

Οδηγίες για την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας 
Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής 

Γραπτή εργασία σε θέµατα σχετικά µε διδακτικής υφής θεωρητικά ζητήµατα: κριτική 
παρουσίαση ενός επιστηµονικού άρθρου ή κεφαλαίου ενός (συλλογικού ή µη) 
επιστηµονικού έργου µε θέµα σχετικό µε τη διδακτέα ύλη (βλ. ανωτέρω). 
  

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 

 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 

Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, συνοδευόµενα από φάκελλο του 
µαθήµατος αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαµβάνει 
Σηµειώσεις της διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόµους ή 
πρακτικά συνεδρίων της ίδιας ή άλλων συγγραφέων. Το περιεχόµενο δε επικαιροποιείται 
ανάλογα µε την εκάστοτε διαµορφούµενη ύλη και τα τρέχοντα επιστηµονικά θέµατα. 
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις): 
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Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

70017Α Τουρκική Γλώσσα V - Μορφολογία και Σύνταξη 
  
Διδάσκουσα: Σοφία Πρόκου, ΕΕΠ, sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
  
1. Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
  
Διδασκαλία της επίσηµα επικρατέστερης µορφής της Τουρκικής (standard Turkish) µε 
στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται 
και από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή την κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
Η διδασκαλία στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι µέσο έκφρασης εµπειριών, 
κοσµοαντίληψης και µεταφοράς πολιτισµού των ανθρωπίνων κοινοτήτων και ως εκ τούτου 
περιλαµβάνει γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας, γλωσσική επίγνωση ως προς τη λειτουργία της 
γλώσσας καθώς και πολιτισµική επίγνωση, δηλαδή εξοικείωση µε βασικές κοινωνικές και 
επικοινωνιακές πρακτικές. 
  
2. Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και σε 
πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μπορούµε ενδεικτικά να 
αναφέρουµε το Τµήµα SOAS του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το Ινστιτούτο ΙΝΑLCO 
στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού στη Γαλλία (Paris III), µεταξύ πολλών Tµηµάτων 
Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ µπορούµε να αναφέρουµε το Columbia University-Middle East 
and South Asian and African Studies Department, το Harvard University - Center for 
Middle Eastern Studies -, και ανάλογα Τµήµατα στο Princeton University, Michigan 
University, Boston University, κ.α. 
  
3. Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
Στο πλαίσιο του µαθήµατος 70017Α Τουρκικά V - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- 
Σύνταξη, κατά το πέµπτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο σπουδών µελετώνται αναλυτικά οι κύριοι 
τύποι των δευτερευουσών/εξαρτηµένων προτάσεων των Τουρκικών στο πλαίσιο της 
προτασιακής υπόταξης, µορφολογικά και συντακτικά. Συγκεκριµένα, καταρχήν γίνεται 
σύντοµη θεωρητική εισαγωγή και αντιπαραβολική ανάλυση Τουρκικών – Ελληνικών του 
συντακτικού φαινοµένου της «υπόταξης». Στη συνέχεια, οι δευτερεύουσες προτάσεις 
εξετάζονται ως: α) Οι συµπληρωµατικές προτάσεις – στο πλαίσιο των οποίων εξετάζεται 
µεταξύ άλλων ο µεταφερόµενος/πλάγιος λόγος, β) Οι αναφορικές προτάσεις, όλων των 
τύπων, π.χ. ελεύθερες αναφορικές, παρεµφατικές και µη παρεµφατικές, κλπ. και γ) Οι 
επιρρηµατικές προτάσεις και η λειτουργία του γερουνδίου στα Τουρκικά. 
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Συγκεκριµένα εξετάζεται: 
 
Α. Η υπόταξη στα Τουρκικά µέσω της µορφολογίας του ονοµατοποιηµένου ρήµατος µε 
επιθήµατα ονοµατοποίησης -DIk / -(y) AcAk, -mA, -(y)Iş, -mAz και η συντακτική δοµή 
των δευτερευουσών και συµπληρωµατικών προτάσεων. 
Β. Ο µεταφερόµενος λόγος εξετάζεται ως προς τους εξής τύπους: 
α΄ Μεταφορά προσταγής / προτροπής / ευχής / κλπ. µε τον τύπο –mA (αντίστοιχα στα 
ελληνικά, δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται µε τον δείκτη υπόταξης «να») 
β) Μεταφορά γεγονότων / διαπιστώσεων / κλπ. (γεγονοτικές προτάσεις) που αντιστοιχούν 
στις ελληνικές δευτερεύουσες που εισάγονται µε το δείκτη υπόταξης ‘ότι’. 
  
Γ. Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις: 
α) Σύντοµη εισαγωγή στις αναφορικές προτάσεις (λειτουργία, δοµή, η έννοια της ‘µετοχής 
-participes, participials- στα Τουρκικά) και αντιπαραβολική θεώρηση Ελληνικών – 
Τουρκικών ως προς το φαινόµενο του ‘προσδιορισµού’ µέσω δευτερεύουσας αναφορικής 
πρότασης. 
β) Αναφορικές προτάσεις µε µετοχή σε –(y)An 
γ) Αναφορικές προτάσεις µε µετοχή σε -DIK / -(y)AcAK 
δ) Ελεύθερες αναφορικές 
ε) Η δήλωση χρόνου στις δευτερεύουσες αναφορικές και ο ρόλος του βοηθητικού ρήµατος 
ol- για τον συγκεκριµένο σκοπό 
στ) Σύντοµη αναφορά στις παρεµφατικές αναφορικές προτάσεις (δείκτης υπόταξης ki) 
 
Δ. Επιρρηµατικές προτάσεις. Αναφέρονται στο σύνολο 33 διαφορετικοί τύποι 
επιρρηµατικών προτάσεων βάσει της γενικής κατάταξής τους µορφολογικά, σε 
α) Μη παρεµφατικές επιρρηµατικές προτάσεις µε γερούνδιο σε π.χ. –(y)ArAk, -(y)IncA, 
- DIkçA, –mA-sI-n-A rağmen, - DIK-ı halde, -DIK-I-n-DA, κλπ. 
β) Παρεµφατικές επιρρηµατικές που εισάγονται µε τους δείκτες diye, madem ki, κλπ. 
  
Οι επιρρηµατικές προτάσεις εξετάζονται επίσης ως προς τη σηµασία τους σε 
επιρρηµατικές που δηλώνουν π.χ. αντίθεση, χρόνο, παραχώρηση, κλπ. 
  
Δ. Ο αναδιπλασιασµός και οι διάφοροι τύποι δήλωσης έµφασης, ποικιλίας, παροµοίωσης, 
µεγέθους κλπ στα ονόµατα. 
  
Η µορφολογία και η σύνταξη εξετάζεται αρχικά εντός κειµένων γενικού περιεχοµένου και 
σταδιακά εντός πολύ πιο εξειδικευµένων κειµένων που συνάδουν µε το γενικότερο 
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος. Γίνεται πληθώρα ασκήσεων εκµάθησης της 
µορφολογίας και της σύνταξης σχετικές µε το εξεταζόµενο φαινόµενο. 
  
4.Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση των 
φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
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Το µάθηµα αξιολογείται µέσω γραπτού διαγωνίσµατος “προόδου” που διενεργείται στο 
µέσον περίπου έκαστου εξαµήνου και µέσω τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης εντός 
τακτικής εξεταστικής περιόδου καθώς και βάσει γραπτών εργασιών και ενίοτε προφορικών 
παρουσιάσεων σε σχέση µε το γραπτό κείµενο. Η θεµατολογία των γραπτών και σύντοµων 
προφορικών παρουσιάσεων προτείνονται από τον διδάσκοντα βάσει φυσικών κειµένων 
που σχετίζονται κατά το δυνατόν µε το γενικότερο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών 
του Τµήµατος (γλώσσα, πολιτισµός, λογοτεχνία, διεθνείς σχέσεις της σύγχρονης Τουρκίας 
καθώς και θέµατα της τουρκικής επικαιρότητας που συµβάλλουν στη καλύτερη γνώση της 
“τουρκικής πραγµατικότητας”). 
  
5. Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
  
6. Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
   
Οι σηµειώσεις του µαθήµατος συντάσσονται από την διδάσκουσα και είναι προσβάσιµες 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, e-class. 
Kύρια πηγή για τις σηµειώσεις ως προς τη µορφολογία και τη σύνταξη της Τουρκικής είναι 
η περιγραφική γραµµατική των Göksel Α., Kerslake C.:2004, καθώς και των Banguoğlu 
T.:2001, Lewis G..: 2001, Kornfilt J.: 1997, Underhill R.: 1976, Korkmaz Z.:2003. (βλ. 
βασική βιβλιογραφία). Τα στοιχεία αντιπαραβολής αντλούνται κυρίως από Γραµµατική 
της Νέας Ελληνικής, των Κλαίρη Χρ. – Μπαµπινιώτη Γ.: 2004, τη Γραµµατική της 
Ελληνικής των Holton D., Mackridge P., Φιλιππάκη-Warburton Ε.: 1998, και το Στοιχεία 
Αντιπαραβολικής Γραµµατικής Ελληνικής – Τουρκικής, της Σελλά-Μάζη Ε.:2004, καθώς 
και από τις επανεκδόσεις των έργων Νεοελληνική Γραµµατική, Tριανταφυλλίδης Μ.: 
1996, Νεοελληνική Σύνταξις Τζάρτζανος Α.: 1946. 
  
Βασική βιβλιογραφία: 
  
Α. Εγχειρίδια διδασκαλίας : 
  
1) SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners 
vol.1, vol. 2 , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997-200 
2) SERİN Muammer-TAYLAN E. Eser, H. Sebüktenin’in Yabancılar için 
Türkçe’sine Alıştırma Kitabı, cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
3) TAYLAN Eser-AKAR Didar, Kayıp Çanta-The Missing Briefcase (+casette) , Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
4) ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
5) ÖZSOY Sumru – KELEPİR Meltem, Türkçe dinleyelim – Let’s Listen to Turkish (+ 
cassette), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1995 
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6) TÖMER, Hitit-Yabancılar için Türkçe , ve Yeni Hitit, vol 1/vol 2/vol 3 
Çalışma kitapları (+ CDs) – Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2002, 2008 
7) BAYRAKTAROĞLU Arın, BAYRAKTAROĞLU Sinan, Colloquial Turkish, (+ 
cassette), Routledge, London 1992 (book and cassette pack) 
8) ŞENDURAN EMİNE Bu ne demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı vol 1, 2, 
Exercise book (Alıştırma Kitabı), + CD, + Vocabulary cards, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, İstanbul 2006 
9) ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., 
Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?) (Ders Kitabı-Text book , Alıştırma Kitabı-Exercise book, 
Dil Bilgisi-Grammar Book, Kelimeler Dünyası-Vocabulary book, CD rom), DİLSET 
YAYINLARI, İstanbul 2004 
(DİLSET Yayınları, www.dilset.com) 
  
B. Περιγραφικές Γραµµατικές της Τουρκικής : 
  
1) LEWIS Geoffrey, Turkish Grammar , Oxford U.P., Oxford , 2001 
2) KORNFILT Jaklin, Turkish, Routledge, London, 1997, 
3) UNDERHILL Robert, Turkish Grammar, MIT Press, 1976 
4) ΒAZIN Louis, Introduction `α l’Etude Pratique de la Langue Turque, Librairie 
d’Amérique et d’Orient, Paris 1987 
5) BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu, Ankara 1998 
6) Aslı GÖKSEL – Celia KERSLAKE, Turkish, Routledge, London, 2004 
7) KORKMAZ Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu 
Yayınları: 827, Ankara 2003 
8) GENCAN Tahir Nejat, Dilbilgisi , Ayraç Yayınevi, Ankara 2001 
9) HEPÇİLİNGİRLER Feyza, Türkçe Dilbilgi , Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004 
10) ZΕΝΓΚΙΝΗΣ Ε. – ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ Π., Tουρκική Γραµµατική, Εκδ. Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 1995 
11) HENGİRMEN Mehmet, Turkish Grammar for Foreign Students, Engin Yayınevi, 
Ankara 2000 
  
Γ. Ειδικές Μελέτες για θέµατα τουρκικής γραµµατικής και ειδικά θέµατα σύνταξης: 
  
1) TAYLAN – ERGUVANLI Eser, Verb in Turkish (Linguistics Today), Benjamins 2001, 
2) ERGUVANLI Eser Emine, The Function of Word Order in Turkish Grammar, 
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1984 
3) VAN SCHAAIK Gerjan, in The Bosphorus Papers, Studies in Turkish Grammar 1996-
1999 , Boğaziçi University Press, İstanbul 2001 
  
7. Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο 
του µαθήµατος. 
 
Για το µάθηµα χρησιµοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες υποδοµές του Τµήµατος για την 
αναπαραγωγή ηχητικών και οπτικών βοηθηµάτων διδασκαλίας. 
Η χρήση υπολογιστών στο πλαίσιο ενός γλωσσικού εργαστηρίου που θα υποστήριζε 
αφενός τη διδασκαλία, αφετέρου την αυτόνοµη εξάσκηση και αυτοαξιολόγηση των 
φοιτητών κατά τη διαδικασία εκµάθησης της ξένης/δεύτερης γλώσσας µε χρήση 
πολυµέσων. αποτελεί µέρος των στόχων που έχει θέσει το Τµήµα για το εγγύς µέλλον. 
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8. Tυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
  
Η συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Τουρκίας στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
Εράσµους / Σώκρατες παρέχει τη δυνατότητα σε σηµαντικό αριθµό φοιτητών του 
Τµήµατος να διαµείνουν και να παρακολουθήσουν µαθήµατα σε τουρκικά ΑΕΙ κατά τη 
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
Επίσης από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 παρέχεται στους φοιτητές του Τµήµατος η 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς µε αντικείµενο 
ενασχόλησης συναφές προς τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Η επαρκής γνώση της 
Τουρκικής που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των φοιτητών και 
αποφοίτων του Τµήµατος µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή υπό πραγµατικές συνθήκες µέσω 
της εν λόγω πρακτικής εξάσκησης. 
Θεωρούµε σηµαντική τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγµατοποίησης της πρακτικής 
εξάσκησης στην Τουρκία, σε φορείς ελληνικών ή µεικτών συµφερόντων που 
δραστηριοποιούνται στη γείτονα Χώρα. 
Η συστηµατική επαφή των φοιτητών του Τµήµατος µε τους εκ Τουρκίας “Ερασµιακούς” 
φοιτητές του Τµήµατος και του ΕΚΠΑ γενικότερα, θα συνέβαλε στην εξάσκηση της υπό 
εκµάθηση ξένης γλώσσας και θα εξυπηρετούσε τον απώτερο σκοπό των προγραµµάτων 
Εράσµους. 
  

70017Β Τουρκική Γλώσσα V - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
  
Διδάσκουσα: Σοφία Πρόκου, ΕΕΠ, sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 
1.Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
  
  
Διδασκαλία της επίσηµα επικρατέστερης µορφής της Τουρκικής (standard Turkish) µε 
στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται 
και από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή την κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
Η διδασκαλία στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι µέσο έκφρασης εµπειριών, 
κοσµοαντίληψης και µεταφοράς πολιτισµού των ανθρωπίνων κοινοτήτων και ως εκ τούτου 
περιλαµβάνει γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας, γλωσσική επίγνωση ως προς τη λειτουργία της 
γλώσσας καθώς και πολιτισµική επίγνωση, δηλαδή εξοικείωση µε βασικές κοινωνικές και 
επικοινωνιακές πρακτικές. 
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2. Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και σε 
πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μπορούµε ενδεικτικά να 
αναφέρουµε το Τµήµα SOAS του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το Ινστιτούτο ΙΝΑLCO 
στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού στη Γαλλία (Paris III), µεταξύ πολλών Tµηµάτων 
Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ µπορούµε να αναφέρουµε το Columbia University-Middle East 
and South Asian and African Studies Department, το Harvard University - Center for 
Middle Eastern Studies -, και ανάλογα Τµήµατα στο Princeton University, Michigan 
University, Boston University, κ.α. 
  
3. Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκικά V - Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο- 
Λεξιλόγιο εξετάζονται κείµενα που αντλούνται από τον Τύπο, από βιβλία ή κείµενα από 
επιλεγµένα εγχειρίδια Τουρκικής τα οποία συνάδουν κατά το δυνατόν µε το γενικότερο 
πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος αλλά ταυτόχρονα εστιάζουν στα µορφοσυντακτικά 
φαινόµενα που µελετώνται στο µάθηµα Τουρκικά V - Φωνητική/Φωνολογία- 
Μορφολογία- Σύνταξη. Επιχειρείται επίσης να γίνεται αναφορά σε γεγονότα που αφορούν 
στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, επικαιρότητα µε σκοπό να συµβάλλουν στην 
κατανόηση της τουρκικής πραγµατικότητας. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα εξής κείµενα: 
α. Κείµενα ηθολογικού περιεχοµένου. Καθηµερινή ζωή, συνήθειες, αναµνήσεις κλπ. Σειρά 
κειµένων που αφορούν στη διατροφή, στον τρόπο και τους τύπους διατροφής, τα 
προβλήµατα που εµφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες, κλπ. 
  
β. Σύγχρονα προβλήµατα εξωτερικής πολιτικής. 
Για παράδειγµα, σύντοµο βιογραφικό νυν Υπουργού Εξωτερικών Τουρκίας και παράθεση 
κεφαλαίου βιβλίου εξωτερικής πολιτικής Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslar arası 
Konumu -‘Στρατηγικό Βάθος’ , (Davutoğlu A., 2010 : 143-145) 
Σύντοµο βιογραφικό για τον σύγχρονο δηµοσιογράφο-αναλυτή, συγγραφέα Birand M. A. 
Ανάλυση άρθρου του από τον ηµερήσιο Τύπο µε σχόλια για τη Διεθνή συνάντηση που 
οργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (IFRI) στο Μαρακές του 
Μαρόκου τον Οκτώβριο 2010. 
  
γ. Επαγγελµατική ζωή – Οικονοµία: Κείµενο οµιλίας του επιχειρηµατία Rahmi KOÇ σε 
φοιτητές του Πανεπιστηµίου KOÇ. Άρθρο εφηµερίδας σχετικό µε διοίκηση επιχειρήσεων 
για τον τουρκικό Όµιλο Boyner. 
  
Παράλληλα µε τα κείµενα διανέµεται ορολογία σχετική µε την εκάστοτε θεµατολογία. 
Πέραν της επεξεργασίας του εξεταζόµενου κειµένου ως προς το σκέλος κατανόησης 
πραγµατοποιούνται ασκήσεις κατανόησης µέσα στην τάξη µε τη βοήθεια συζήτησης γύρο 
από το θέµα. Οι φοιτητές παραδίδουν γραπτές εργασίες που ετοιµάζουν κατά µόνας ή 
συλλογικά και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιότητας παραγωγής γραπτού 
λόγου. 
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4. Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση των 
φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
 
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω γραπτού διαγωνίσµατος “προόδου” που διενεργείται στο 
µέσον περίπου έκαστου εξαµήνου και µέσω τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης εντός 
τακτικής εξεταστικής περιόδου καθώς και βάσει γραπτών εργασιών και ενίοτε προφορικών 
παρουσιάσεων σε σχέση µε το γραπτό κείµενο. Η θεµατολογία των γραπτών και σύντοµων 
προφορικών παρουσιάσεων προτείνονται από τον διδάσκοντα βάσει φυσικών κειµένων 
που σχετίζονται κατά το δυνατόν µε το γενικότερο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών 
του Τµήµατος (γλώσσα, πολιτισµός, λογοτεχνία, διεθνείς σχέσεις της σύγχρονης Τουρκίας 
καθώς και θέµατα της τουρκικής επικαιρότητας που συµβάλλουν στη καλύτερη γνώση της 
“τουρκικής πραγµατικότητας”). 
  
5. Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
  
6. Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Οι σηµειώσεις του µαθήµατος συντάσσονται από την διδάσκουσα και είναι προσβάσιµες 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, e-class. 
Kύρια πηγή: ηµερήσιος και περιοδικός Τύπος καθώς και ποικίλλα αυθεντικά κείµενα 
πολιτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου. 
  
Βασική βιβλιογραφία: 
  
Α. Εγχειρίδια διδασκαλίας : 
  
1) SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners 
vol.1, vol. 2 , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997-200 
2) SERİN Muammer-TAYLAN E. Eser, H. Sebüktenin’in Yabancılar için 
Türkçe’sine Alıştırma Kitabı, cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
3) ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
4) TÖMER, Hitit-Yabancılar için Türkçe , ve Yeni Hitit, vol 1/vol 2/vol 3 
Çalışma kitapları (+ CDs) – Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2002, 2008 
5) ŞENDURAN EMİNE Bu ne demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı vol 1, 2, 
Exercise book (Alıştırma Kitabı), + CD, + Vocabulary cards, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, İstanbul 2006 
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11) HENGİRMEN Mehmet, Turkish Grammar for Foreign Students, Engin Yayınevi, 
Ankara 2000 
  
 7. Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο 
του µαθήµατος. 
  
Για το µάθηµα χρησιµοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες υποδοµές του Τµήµατος για την 
αναπαραγωγή ηχητικών και οπτικών βοηθηµάτων διδασκαλίας. 
Η χρήση υπολογιστών στο πλαίσιο ενός γλωσσικού εργαστηρίου που θα υποστήριζε 
αφενός τη διδασκαλία, αφετέρου την αυτόνοµη εξάσκηση και αυτοαξιολόγηση των 
φοιτητών κατά τη διαδικασία εκµάθησης της ξένης/δεύτερης γλώσσας µε χρήση 
πολυµέσων. αποτελεί µέρος των στόχων που έχει θέσει το Τµήµα για το εγγύς µέλλον. 
  
8. Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
  
Η συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Τουρκίας στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
Εράσµους / Σώκρατες παρέχει τη δυνατότητα σε σηµαντικό αριθµό φοιτητών του 
Τµήµατος να διαµείνουν και να παρακολουθήσουν µαθήµατα σε τουρκικά ΑΕΙ κατά τη 
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
Επίσης από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 παρέχεται στους φοιτητές του Τµήµατος η 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς µε αντικείµενο 
ενασχόλησης συναφές προς τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Η επαρκής γνώση της 
Τουρκικής που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των φοιτητών και 
αποφοίτων του Τµήµατος µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή υπό πραγµατικές συνθήκες µέσω 
της εν λόγω πρακτικής εξάσκησης. 
Θεωρούµε σηµαντική τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγµατοποίησης της πρακτικής 
εξάσκησης στην Τουρκία, σε φορείς ελληνικών ή µεικτών συµφερόντων που 
δραστηριοποιούνται στη γείτονα Χώρα. 
Η συστηµατική επαφή των φοιτητών του Τµήµατος µε τους εκ Τουρκίας “Ερασµιακούς” 
φοιτητές του Τµήµατος και του ΕΚΠΑ γενικότερα, θα συνέβαλε στην εξάσκηση της υπό 
εκµάθηση ξένης γλώσσας και θα εξυπηρετούσε τον απώτερο σκοπό των προγραµµάτων 
Εράσµους. 
  

70017Γ Τουρκική Γλώσσα V - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
Διδάσκουσα: Μαρία Ρομποπούλου, αποσπασμένη εκπ/κός,  rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr  
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση συνθετότερου 
καθηµερινού λεξιλογίου, η παραγωγή σύνθετων µακροσκελών προτάσεων, η ανάπτυξη 
ενός θέµατος επικαιρότητας και η επικοινωνία σε πιο σύνθετες καθηµερινές καταστάσεις. 
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Η κατανόηση αυξηµένης δυσκολίας προφορικού κειµένου καθώς και η δυνατότητα 
παρουσίασης ενός ειδικού θέµατος σε ακροατήριο. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Κάθε µάθηµα αρχίζει µε διάλογο όπου επαναλαµβάνονται τα προηγούµενα θέµατα ή 
αναπτύσσονται νέα θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιµάσει οι φοιτητές/τριες. 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος και ακολουθεί το προφορικό 
κείµενο, µε συγκεκριµένου τύπου γλωσσικές δυσκολίες διατύπωσης λόγου, το οποίο 
επεξεργαζόµαστε όλοι µαζί. 
  
1. Επανάληψη µε θέµατα προηγούµενου εξαµήνου 
2. Παρουσίαση και περιγραφή του εργασιακού κόσµου (λεξιλόγιο µε θέµα «εργασία») 
Προφορικό κείµενο µε το ίδιο θέµα. 
3. Κόσµος της εργασίας – λ. χ. µια συνέντευξη του Ραχµί Κοτς µε θέµα «επιτυχία στο 
χώρο της εργασίας- Προφορικό κείµενο: “Τα επτά βήµατα που σε φέρνουν στην κορυφή. ” 
4. Παρουσίαση και περιγραφή του λεξιλογίου αθλητισµού. Προφορικό κείµενο 
“Συνέντευξη µε τον διάσηµο µπασκετµπολίστα Ιµπραχίµ Κουτλούαϊ”. 
5. Διάσηµοι στην ιστορία του αθλητισµού - τα οφέλη του αθλητισµού - Προφορικό 
κείµενο: “'Η άθληση σύµφωνα µε τον σωµατότυπο”. 
6. Ιδιωµατισµοί µε αυτοπαθή ρήµατα κλπ. (kendi, kendi basina) Προφορικό κείµενο 
σχετικό µε τους ιδιωµατισµούς 
7. Κατανόηση και απόδοση τα αλληλοπαθών ρηµάτων – Προφορικό κείµενο σχετικό µε τα 
αλληλοπαθή ρήµατα 
8. Παρουσίαση και περιγραφή λεξιλογίου οραµάτων και στόχων. Προφορικό 
κείµενο συνέντευξη µιας µοδίστρας, τα όνειρα της και πώς τα κατέκτησε. 
9. Λεξιλόγιο σχετικά µε τον υποθετικό λόγο ή ευχές- Τι θα θέλατε να κάνετε και δεν 
µπορέσατε- εάν µετανιώνετε και πότε- Προφορικός “ευκτικός” λόγος “µακάρι να ...” 
10. Παρουσίαση και περιγραφή της µόδας- είδη ένδυσης: κλασικό, καθηµερινό, αθλητικό, 
βραδινό- λεξιλόγιο ένδυσης – Προφορικό κείµενο µε θέµα «Η µόδα σήµερα». 
11. Ο κόσµος της µόδας – Ακολουθείτε την µόδα; Τι σηµαίνει για σάς η λέξη «µόδα»; 
12. Το ζωικό βασίλειο – Τα υπό εξαφάνιση είδη. Πώς µπορούµε να τα σώσουµε; 
Προφορικό κείµενο σχετικό µε το θέµα. 
13. Το ζωικό βασίλειο. Τα µέτρα που θα λάβουµε για την προστασία τους- Προφορικό 
κείµενο σχετικό µε το θέµα. 
  
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
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Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικώς : µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου και τελική 
εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
Βιβλιογραφία 
 
KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı I, Πανεπιστήµιο της Αγκύρας, Άγκυρα-Τουρκία. 
KURTULUS, Ö., 2006, Elementary Turkish, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 
Κωνσταντινούπολη. 
ŞENDURAN, E., 2006, Bu ne demek? Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη.  
 
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Το υφιστάµενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σηµείο στην πρόσκτηση 
δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειµένου. 
Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο µεγάλων οθονών µε δορυφορική κεραία, σε δύο 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον 
τµηµάτων γλώσσας (µε διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα θα µπορεί να επιλέγει θέµατα από το πρόγραµµα της τουρκικής 
τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τµήµα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα µπορούν να 
επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τουρκίας. 
Ιδανική θα ήταν επίσης η δηµιουργία στο µέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. . 
  
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν). 
 
Η παρουσία των φοιτητών/τριών Erasmus και η συνεργασία τους στο συγκεκριµένο 
µάθηµα συνιστά θετική συµβολή στο θέµα της κατάκτησης δεξιοτήτων  προφορικού 
λόγου. 
 



70027 Οθωµανική Γλώσσα Ι 
  
Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου, athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του Τµήµατος. Στόχος είναι η 
κατάρτιση του φοιτητή σχετικά µε το οθωµανικό αλφάβητο και την οθωµανική γραφή. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα στα οποία διδάσκεται η 
Οθωµανική γλώσσα του ευρωπαϊκού και τουρκικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος 
προκύπτει ότι έµφαση δίνεται στην εκµάθηση του αλφαβήτου, των συνδυασµών των 
γραµµάτων καθώς και της βασικής γραµµατικής. Στα τουρκικά πανεπιστήµια ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στις αραβικές και περσικές λέξεις των οθωµανικών κειµένων. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1) Εισαγωγή στο οθωµανικό αλφάβητο (είδη οθωµανικής γραφής, αλφάβητο). 
2) Ανάλυση των διαφορετικών µορφών των γραµµάτων (αρχή, µέση, τέλος της λέξης). 
3) Βοηθητικά σύµβολα. Τα Φωνήεντα και η γραφή τους. 
4) Τα Φωνήεντα και η Γραφή τους. Μεταγραφή απλών συλλαβών. 
5) Τα γράµµατα Ayın, Hemze. Μεταγραφή απλών συλλαβών και λέξεων. 
6) Γραµµατική: καταλήξεις πληθυντικού. Μεταγραφή λέξεων. 
7) Μέρες, µήνες και αριθµοί. Επανάληψη στο αλφάβητο και τους συνδυασµούς των 
γραµµάτων. 
8) Γραµµατική: Kαταλήξεις : -lik, -li,-siz, -la/le, -ci, ce/-ca. Μεταγραφή φράσεων. 
9) Γραµµατική: Kαταλήξεις : -dir, -mek/-mak, -leş/-laş. Μεταγραφή φράσεων. 
10) Γραµµατική: καταλήξεις πτώσεων. Μεταγραφή φράσεων. 
11-13) Εξάσκηση µεταγραφής φράσεων και µικρών κειµένων (µια παράγραφος). 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς α) µε µια πρόοδο µε συντελεστή βαθµολογίας 20% και β) 
µε µια τελική εξέταση µε συντελεστή βαθµολογίας 80%. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
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Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
 
Διανεµόµενα συγγράµµατα 
 
* H.Develli, Omanlı Türçesi Kılavuzu, İstanbul, Kesit Yayınları, 2010 
  
Λεξικά (βοηθητικά) 
* F. Devellioğlu : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi 
Yayınları, 1998. 
  
*New Redhouse, Turkish - English Dictionary, Istanbul, Redhouse Yayınları, 1968. 
 

70221 Γεωπολιτική Ανάλυση ζητηµάτων διεθνούς ασφάλειας Ι 
 
Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης 
Ε΄ Εξάµηνο, 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Στόχοι του Μαθήµατος: 
Σκοπό του µαθήµατος αποτελεί ο στοχευµένος εντοπισµός γεωπολιτικών συστηµάτων και 
συµπλόκων, η περιγραφή, ανάδειξη και ανάλυση τους, µε µε µεθοδολογική βάση αυτή της 
συστηµικής γεωπολιτικής αναλύσεως. Επίσης, σκοπό αποτελεί η κατανόηση της 
λειτουργίας τους σε υπερσυστηµικό επίπεδο. Ειδικότερα, η επιρροή που δέχονται και 
ασκούν σε αυτό, µέσω των πόλων διεθνούς ισχύος. 
	  

Η ανάπτυξη του περιεχόµενου του µαθήµατος αφορά κυρίως το γεωπολιτικό σύστηµα της 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, µε έµφαση στις σύγχρονες προκλήσεις 
ασφάλειας. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου.  
 

1. Οι εθνικοί δρώντες στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή. 
2. Η συµφωνία Σάικς-Πικό και η κρατογέννεση των µεσανατολικών χωρών (1916-

1948). 
3. Ο Ψυχρός Πόλεµος στη Ανατολική Μεσόγειο (1948-1967). 
4. Το Κυπριακό (1953-1974). 
5. Οι µεγάλες αραβοϊσραηλινές πολεµικές συγκρούσεις (1967-1973). 
6. Οι σηµαντικές συµφωνίες της Μέσης Ανατολής (1973-1979). 
7. Η µετεξέλιξη Συρίας, Ιράκ και Ιράν (1963-1979). 
8. Ο εµφύλιος πόλεµος του Λιβάνου (1975-1990). 
9. Οι ανταγωνισµοί ΗΠΑ, Ρωσίας, Βρετανίας και Γαλλίας στη µετα-οθωµανική Μέση 
Ανατολή. 
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10. Η µεταψυχροπολεµική Μέση Ανατολή. 
11. Ο πόλεµος στο Ιράκ και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή (2003-

2010). 
12. Οι Αραβικές Εξεγέρσεις και ο Συριακός Πόλεµος (2011-2016). 
13. Γεωκλιµατική αλλαγή και το ζήτηµα ισχύος του υποδείγµατος του Spykman, στο 
γεωπολιτικό σύµπλοκο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 
 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα εξετάζεται µε δυο εργασίες, µε συντελεστή βαθµολογίας 50% η κάθε µια. Το 
ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία. 
 
Βασική Βιβλιογρφία 
Ι.Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Τουρκία, Λιβάνης, Αθήνα 
2008. 
Ι. Θ. Μάζης, Γεωγραφία του Ισλαµιστικού Κινήµατος στη Μέση Ανατολή, Παπαζήσης, 
Αθήνα, 2002. 
 
Εδεικτική Βιβλιογραφία   
Ι. Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή: Αραβικές Χώρες, Ισραήλ, 
Τουρκία, Παπαζήσης, Αθήνα (Δεύτερη έκδοση) 2001. 

Fred Hulliday, Η Μέση Ανατολή στις Διεθνείς Σχέσεις. Ισχύς, πολιτική και Ιδεολογία, 
Ξιφαράς, 2010. 

Alain Gresh & Dominique Vidal, Les 100 portes du Proche Orient, Autrement, 1989. 
Xavier de Planhol, Les Nations du Prophète, Fayard, 1993. 

Geoffrey Kemp & Robert Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East, 
Carnegie-Brookings Press, 1997. 

Μιχαήλ Θ. Λάσκαρι, Το Ανατολικόν Ζήτηµα 1800-1923, Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη, 1978. 
Charles Enderlin, Μεσανατολικό 1995-2002. Οι ισραηλινο-παλαιστινιακές 
Διαπραγµατεύσεις, Scripta, 2003. 
Πασκάλ Μπρυκνέρ, Η Τυραννία της Μεταµέλειας. Δοκίµιο πάνω στο Δυτικό Πολιτισµό, 
Αστάρτη, 2007. 
Judith Miller-Laurie Mylroie, Σαντάµ Χουσεΐν. Η Κρίση στον Κόλπο στα πρόθυρα του 
Πολέµου, Κλειδί, 1990. 
Alain Gresh & Dominique Vidal, Golfe: Clefs poyr une guerre annoncée, Ed. Le Monde, 
1991. 
Ρότζερ Χάουαρντ, Ιράν και Κρίση, Κόσµος-ΚΨΜ, 2006. 

Anoushiravan Ehtesami, Globalasation and the Geopolitics in the Middle East. Oil Games, 
New Rules, 2009. 

Mostafa Elm, Oil, Power and Principle. Irans Oil Nationalisation and its aftermath, 1992. 
Εφραίµ Ίνµπαρ, Ράµπιν και η Ισραηλινή Εθνική Ασφάλεια, Λιβάνης, 2011. 

Bernard Wasserstein, Israelis and Palistinians. Why do they Fight? Can they stop?, Yale 
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Univ. Press, 2003. 
Haim Harari, A view from the Eye of the Storm. Terror and Raison in the Middle East, 
Regan Books, 2005. 

Ahron Bregman, Israel's Wars. A History since 1947, Routledge, 2000. 
Alan Dershowitz, The case for Israel, Wiley, 2003. 

Ian Black & Benny Morris, Israel's Secret Wars, Grove Press, 1991. 
Moshe Ma'oz, Syria and Israel, Oxford, 1995. 

Philippe Boulanger, Géopolitique des Kurdes, Ellipses, 2006. 
Shmuel Trigano, La fin du Judaisme en terres d'islam, Denoël, 2009. 

Ουίλλιαµ Μίλλερ, Η Τουρκία Καταρρέουσα. Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από 
το 1801 έως το 1913, Ανατύπωση από τον βιβλιοπώλη Ευάγγελο Λαζό (Ασκληπιού 3), 
Αθήνα, 1994. 
Σπύρος Βρυώνης, Ο µηχανισµός της Καταστροφής: Το τουρκικό Πογκρόµ της 6ης-7ης 
Σεπτεµβρίου 1955 και ο αφανισµός της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, 
Εστία, 2007. 

Φαΐκ Οκτέ, Varlik Vergisi: Ο ληστρικός Νόµος του Φόρου Περιουσίας των Ελλήνων της 
Κωνσταντινούπολης, Ηρόδοτος, 1998. 

Κ. Γεώρµας- Γιώργος Καραµπελιάς (Επιµέλεια), Τουρκία. Ισλάµ και Κρίση του 
Κεµαλισµού, Εναλλακτικές Εκδόσεις,/Άτροπος 7, 1997. 

Π. Δηµητράκης, Μυστικές Επιχειρήσεις στη Μ. Ασία. Ο Απόρρητος Πόλεµος των Ελληνικών 
και Βρετανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών για την Ανατολία 1919-23, Επικοινωνίες, 2005. 

Mάνος Ηλιάδης, Οι Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες και η ΜΙΤ, Λαβύρινθος, 1998. 
Dr. Jur. Aχιλλέας Ανθεµίδης, Τουρκία: Η χώρα των Θρησκευτικών και εθνικών 
Μειονοτήτων, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995. 
Α. Κούρκουλας (Επιµ.) Εγκληµα & Εξουσία. Η Άκρως Απόρρητη τουρκική έκθεση για την 
Υπόθεση Σουσουρλούκ, Λιβάνης, 1998. 
Sabri Cigerli-Didier le Saout, Öcalan et le P.K.K. Les mutations de la Question Kurde, 
Maisonneuve & Larose, 2005. 
Laurent et Annie Chabry, Οι Μειονότητες (εθνικές και θρησκευτικές) στη Μέση Ανατολή. Τα 
αίτια των Συγκρούσεων, Θετίλη, 1987. 
Ofra Bengio, The Turkish-Israeli Relationship. Changig Ties of Middle Eastern Outsiders, 
Palgrave-Mac Milan, 2010. 
Feroz Ahmad, The making of Modern Turkey, Routledge, 1993. 

Hamit Borzaslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. Από την Επανάσταση των 
Νεοτούρκων µέχρι σήµερα, Σαββάλας, 2004. 

Dilek Güven, Εθνικισµός, Κοινωνικές µεταβολές και Μειονότητες. Τα επεισόδια εναντίον 
των µη Μουσουλµάνων της Τουρκίας (6-7 Σεπτεµβρίου 1955), Εστία, 2006. 

Νεοκλής Σαρρής, Προεπαναστατική Ελλάδα και Οσµανικό Κράτος. Απο το χειρόγραφο του 
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Σουλεϊµάν Πενάχ Εφέντη του Μοραΐτη (1785), Ηρόδοτος, (3η έκδοση, 2005). 
Olivier Carré, Mystique et politique. Lecture révolutionnaire du Coran par Syyid Qutb, 
Frère musulman radical, Cerf, 1984. 

R. Hrair Dekmejian, Επαναστατηµένο Ισλάµ.Ο φονταµενταλισµός στον Αραβικό Κόσµο, 
Παπαζήσης, 2007. 

Bernard Rougier (Dir.), Qu'est-ce que le Salafisme?, PUF, 2008. 
Mustapha Chérif, L'Islam. Tolérant ou Intolérant?, Odile Jacob, 2006. 

Gilles Kepel, Jihad. Expansion et déclin de l'Islamisme, Gallimard, 2000. 
Hichem Djaït, La crise de la culture islamique, Fayard, 2004. 

Bruno Etienne, L'islamisme Radical, Hachette, 1987. 
Mohammad Reza Djalili, Diplomatie islamique.Stratégie Internationale du Khomeinisme, 
puf, 1989 . 
Anne-Marie Delcambre, La schizophrénie de l'Islam, Desclée de Brouwer, 2006. 

Joel Beinin & Joe Stork, Political Islam. Essays from Middle East Report, Tauris, 1997. 
Olivier Carré & Paul Dumont, Radicalismes Islamiques, Tome I: Iran, Liban, Turquie, 
L'Harmattan,  1985. 
Fazlur Rahman, Islam, Univ. of Chicago Press, 2002. 

Gilles Kepel & Yann Richard (Dir.), Intellectuels et militants de l'Islam contemporain, 
Seuil, 1990. 

Ismaël Kadaré (Preface), Dictionnaire de L'Islam (Religion et Civilisation), Albin Michel, 
1997.  

Olivier Carré, L'Utopie Islamique dans L'Orient Arabe, Presses de La Fondation Nationale 
des Sciences Politiques, 1991. 

Robert Mantran (Dir.), Les Grandes dates de l'Islam, Larousse/Essentiels, 1990. 
Peter Scholl-Latour, Les Guerriers d'Allah, Presses de la Cité, Paris, 1983. 

Xavier Raufer, La nebuleuse: Le terrorisme du Moyen Orient, Fayard, 1987. 
Amir Taheri, La Terreur Sacré, Sylvie Messinger, 1987. 

L. Chabry-Annie Chabry, Politique et Minorités au Proche Orient. Les raisons d'une 
explosion, Maisonneuve & Larose, 1987. 

Ηλία Δ. Νικολακάκη, Δρ. Θ., Ο Ιερός Πόλεµος του Ισλάµ: Τζιχάντ. Σύστασι-καθιέρωσι-
σύγχρονες εφαρµογές του, Θεσσαλονίκη, 1989. 

B. Kodmani-Darwish & May Charouni-Dubarry, Les États Arabes face à la contestation 
Islamiste, Armand Colin/IFRI, 1997. 

Hala Jaber, Hezbollah. Born with a vengeance, Forh Estate Ltd, 1997. 
Burhan Ghalioun, Islam et Politique. La modernité trahie, La Découverte, 1997. 

Paul Roberts, Το τέλος του Πετρελαίου, Πατάκης, Αθήνα, 2005. 
Daniel Yergin, Les Hommes du Pétrole, Stock, Paris, 1991 (Deux volumes). 
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Sophie Sautard, Géopolitique et Pétrole, Studyrama, 2007. 
Giraud & Xavier Boy de la Tour, Géopolitique du Pétrole et du Gaz, Technip, Paris 1987. 
Toyin Falola & Ann Genova, Η διεθνής Πολιτική του Πετρελαίου, Παπαζήσης, Αθήνα, 
2008. 
Eric Laurrent, Πετρέλαιο: Αλήθειες και Ψέµµατα, Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα, 2008. 

Jean Masseron, L'Économie des Hydrocarbures, TECHNIP, (4me édition), 1991. 
Abdallah de Sahb, Petropuissance et Ordre Amaricain. La Nouvelle Question d'Orient, 
CNRS Press, 1992. 
Patrick Criqui & Nina Kouznetzoff, Énergie 1995: Aprés les chocs, Economica, 1987. 

Antoine Ayoub & Jacques Percebois, Pétrole: Marchés et Strategies, Economica, 1987. 
 

70022 Σχέσεις τουρκικής και ελληνικής γλώσσας µε στ/οχο τη διδακτική 
της τουρκικής (µάθηµα παιδαγωγικής επάρκειας)  
 
Καθηγήτρια Ελένη Σελλά elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr 
3 ώρες εβδοµαδιαίως 

1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής γλώσσας” αποτελεί µάθηµα γενικών 
γνώσεων της ειδίκευσης Α' “Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση” του Προγράµµατος 
Σπουδών του Τµήµατος. 
 
Στόχος µας είναι η µύηση των φοιτητών µας στις σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής 
γλώσσας στο πλαίσιο της Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας. Απώτερος στόχος µας είναι η 
εξοικείωση των φοιτητών µε τη συγκριτική/αντιπαραβολική γλωσσολογία και τη 
µεθοδολογία αυτής, µε τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αλληλεπίδραση των 
γλωσσών καθώς και µε τον τρόπο εξέτασης των καρπών της γλωσσικής 
γειτνίασης/επαφής, είτε σε κοινωνικό είτε σε ατοµικό επίπεδο. 

Επίσης, στόχος µας είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές µας τη γλωσσολογική ανάλυση και 
σύγκριση των δοµικών συστηµάτων Ελληνικής και Τουρκικής στην πράξη και όχι in 
abstracto, ώστε να είναι ικανοί να ακολουθήσουν παρόµοια µεθοδολογία είτε κατά την 
εκµάθηση/κατάκτηση της Τουρκικής είτε κατά τη διδασκαλία αυτής. Ακόµη, θεωρούµε 
απαραίτητο να εξοικειωθούν οι φοιτητές µας µε την κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση 
των σχέσεων των δύο αλλογλώσσων γλωσσικών οµάδων σε διαχρονικό ή σε συγχρονικό 
επίπεδο, ώστε να είναι ικανοί να κρίνουν γλωσσικές συνθήκες, αποτελέσµατα και οµιλητές 
µε όσο το δυνατόν αντικειµενικότερα κριτήρια (κοινωνιογλωσσολογικά). 

2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
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αποκλίσεις από αυτήν. 
 

Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της αλλοδαπής, δεν προκύπτει η ύπαρξη αντίστοιχου ή συναφούς µαθήµατος και τούτο 
ερµηνεύεται από το ιδιαίτερο περιεχόµενο και στόχους του µαθήµατος µε ερευνητικό 
αντικείµενο το συγκεκριµένο ζεύγος γλωσσών και γλωσσικών κοινοτήτων. 

3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1. Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής γλώσσα εντός του θεωρητικού πλαισίου της 
γλωσσικής γειτνίασης/επαφής (languages in contact). Αντιπαραβολική/Συγκριτική 
Ανάλυση: περιεχόµενο και ορισµός. 
2. Σύγκριση των δοµικών συστηµάτων ελληνικής και τουρκικής γλώσσας σε φωνολογικό 
επίπεδο (Φωνηεντικό και συµφωνικό σύστηµα Ελληνικής και Τουρκικής). 
3. Σύγκριση των δοµικών συστηµάτων ελληνικής και τουρκικής γλώσσας σε µορφολογικό 
και συντακτικό επίπεδο. 
4. Το ονοµατικό σύνταγµα στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα 
5. Το ρηµατικό σύνατγµα στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα 
6. Η συνδετική σύνταξη στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα 
7. Η λειτουργία του υποκειµένου και του αντικειµένου στην ελληνική και την τουρκική 
γλώσσα. Τα ρηµατικά παράγωγα της Τουρκικής. 
8. Το φαινόµενο του δανεισµού. Ο δανεισµός από την Ελληνική προς την Τουρκική και 
από την Τουρκική προς την Ελληνική σε λεξιλογικό και φρασεολογικό επίπεδο. 
9. Το φαινόµενο της Διγλωσσίας. Δίγλωσσα άτοµα και δίγλωσσες κοινότητες. Ο 
δίγλωσσος οµιλητής. 
10. Συνιστώσες του φαινοµένου της Διγλωσσίας και σχετικά ερευνητικά πεδία. 
11. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διγλωσσικού λόγου: Παρεµβολές, Δάνεια και Εναλλαγή 
γλωσσικών κωδίκων 
12. Τουρκόφωνοι οµιλητές µε την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και ελληνόφωνοι 
οµιλητές µε την Τουρκική ως δεύτερη γλώσσα. 
13. Η τουρκόφωνη µουσουλµανική µειονότητα της Ελλάδας. Η ελληνόφωνη 
ελληνορθόδοξη µειονότητα της Τουρκίας. 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα εξετάζεται αφενός γραπτώς, µε συντελεστή βαθµολογίας 50% και αφετέρου µε 
κατάθεση γραπτής εργασίας 5.000-6.000 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 50%. 
  

Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 

Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
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και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 

Οι εργασίες είναι εύρους 5.000 έως 6.000 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα ύλη 
ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 50% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 

Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 

Στο µάθηµα «Σχέσεις Ελληνικής - Τουρκικής γλώσσας» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει 
γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης (50%) και υποχρεωτικής εργασίας (50%) . Στην εξέταση 
παρουσιάζονται µόνον όσοι έχουν εκπονήσει την εργασία – την οποία και παρουσιάζουν 
προφορικώς στο τέλος του εξαµήνου, για την εκπόνηση, δε, αυτής, έχουν επιλογή µεταξύ 
των κάτωθι πεδίων έρευνας: 

Πεδία έρευνας προς επιλογή 

1. Φωνολογική /φωνητική σύγκριση των δύο γλωσσών Θεωρητική και ερευνητική µελέτη 
µε βάση την έννοια της Παρεµβολής. Συνοδεύεται από µικρής εµβέλειας έρευνα σε θέµατα 
φωνολογικής υφής. 

α. το φωνηεντικό σύστηµα της Ελληνικής και της Τουρκικής. 

β. το συµφωνικό σύστηµα της Ελληνικής και της Τουρκικής 

γ. τα υπερτµηµατικά στοιχεία της Ελληνικής και της Τουρκικής 

2. Μορφοσυντακτικά φαινόµενα. Θεωρητική και ερευνητική µελέτη µε βάση την έννοια 
της Παρεµβολής. Συνοδεύεται από µικρής εµβέλειας έρευνα σε θέµατα µορφοσυντακτικής 
υφής. 

α). η µορφή και η λειτουργία του ονόµατος Ελληνικής - Τουρκικής (το ονοµατικό 
σύνταγµα) 

i. ο ονοµατικός διορισµός «άρθρο» 

ii. ο ονοµατικός διορισµός «πληθυντικός» 

iii. άλλοι ονοµατικοί διορισµοί 

iv. το γραµµατικό γένος 

v. τα πτωτικά λειτουργικά µονήµατα: ονοµαστική, γενική, αιτιατική 

vi. οι αντωνυµίες 
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vii. τα επίθετα 

β). η µορφή και η λειτουργία του ρήµατος Ελληνικής - Τουρκικής (το ρηµατικό σύνταγµα) 

i. το ποιόν ενεργείας του ρήµατος 

ii. ο χρόνος 

iii. οι εγκλίσεις 

iv. η φωνή 

v. τα πρόσωπα του ρήµατος 

γ). ο ρόλος του κατηγορήµατος 

i. παράλειψη του κατηγορήµατος 

ii. σύγχυση στη χρήση των «είµαι», «έχω», «υπάρχω» και «γίνοµαι» 

δ). η λειτουργία του υποκειµένου 

i.σχέσεις ονόµατος προς ρηµατικό κατηγόρηµα(το λειτουργικό «ονοµαστική») 

ii. αναφορικές προτάσεις σε λειτουργία υποκειµένου 

iii.το υποκείµενο των απροσώπων ρηµάτων ή εκφράσεων 

ε). η λειτουργία του αντικειµένου 

i.σχέσεις ονόµατος προς ρηµατικό κατηγόρηµα (το λειτουργικό «αιτιατική») 

ii. η αδύνατη µορφή των προσωπικών αντωνυµιών (σε λειτουργία αντικειµένου) 

iii. αναφορικές προτάσεις σε λειτουργία αντικειµένου 

iv. σχέσεις πρότασης προς ρηµατικό κατηγόρηµα σε λειτουργία «αντικειµένου» (τα 
λειτουργικά «να», «ότι», «πως») 

στ) λοιπές λειτουργίες 

i. λειτουργίες που εκφράζονται µέσω πτώσεων 

ii. λειτουργίες που εκφράζονται µέσω προθέσεων 

iii. η καθ’υπόταξη σύνδεση των προτάσεων: οι υποτακτικοί σύνδεσµοι 
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iv. τελική προταση 

v. πλάγια ερωτηµατική πρόταση («τι», «αυτό») 

vi. αναφορική («που», «όπου») 

vii. χρονική πρόταση 

viii. υποθετική πρόταση 

ix. ο πλάγιος λόγος (ο σύνδεσµος «ότι») 

x. η κατά παράταξη σύνδεση των προτάσεων: οι παρατακτικοί σύνδεσµοι. 

η) τα αυτόνοµα 

i. επιρρήµατα 

ii. αυτονοµηµένα συντάγµατα 

ζ). η διάταξη των όρων σε µια φράση / πρόταση 

  

3. Λεξιλογικό/σηµασιολογικό επίπεδο 

i. µελέτη ψευδόφιλων λέξεων (faux-amis) µεταξύ Ελληνικής -Τουρκικής (λέξεις ελληνικού 
ετύµου στην Τουρκική και λέξεις τουρκικού ετύµου στην Ελληνική: αναζήτηση της τυχόν 
σηµασιολογικής συρρίκνωσης, διεύρυνσης ή/και διαφοροποίησης από γλώσσα σε 
γλώσσα). Χρησιµοποιούµε κυρίως µονόγλωσσα λεξικά Τουρκικής και Ελληνικής. 

4. Συνταγµατικές και παραδειγµατικές σχέσεις 

Πέντε λήµµατα από το Αντιλεξικό ελληνικής γλώσσας του Βοσταντζόγλου, λ.χ., και 
αντιστοίχιση των περιεχοµένων τους στην Τουρκική γλώσσα. Το εν λόγω λεξικό µας δίνει, 
κατά κύριο λόγο, τις παραδειγµατικές σχέσεις των µονάδων (λ.χ. της µονάδας ‘χαρά’) του 
ελληνικού λεξιλογίου, όπως συνώνυµα (αγαλλίαση, χαρµονή…), παράγωγα (χαίροµαι, 
χαρούµενος, …), σύνθετα (χαροποιώ, συγχαίρω, …), αντώνυµα (θλίψη, λύπη, …), κ.ά., 
καθώς και δείγµα των συνταγµατικών τους σχέσεων στην αλυσίδα του λόγου, όπως 
συνάψεις (δίνω χαρά …), (εκ)φράσεις (χαρά Θεού!, χαρά στο πράγµα!...), κ.ά.. 
Ταξινοµούµε το περιεχόµενο των ληµµάτων που θα επιλέξουµε ανά οµάδα συνωνύµων, 
αντωνύµων, παραγώγων, συνθέτων ως προς τις παραδειγµατικές σχέσεις των ληµµάτων 
µας και ανά οµάδα συνάψεων, εκφράσεων, κ.ά., ως προς τις συνταγµατικές τους σχέσεις 
και προβαίνουµε στην αντιπαραβολή, µε σηµείο εκκίνησης πάντα την ελληνική γλώσσα. 
Χρησιµοποιούµε κυρίως µονόγλωσσα λεξικά Τουρκικής (και Ελληνικής). 

5. Δανεισµός (είδη δανείων, σηµασιολογικά πεδία αυτών, τρόπος ενσωµάτωσης αυτών) 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

170 

5 α. --διαχρονική µελέτη: 

α) σε λεξιλογικό επίπεδο (δάνεια ενσωµατωµένα ή µη, αντιδάνεια) 

β) σε µορφολογικό επίπεδο (καταλήξεις) 

  

5β.. -- συγχρονική µελέτη 

α) σε λεξιλογικό επίπεδο (δάνεια ενσωµατωµένα ή µη, αντιδάνεια) 

β) σε µορφολογικό επίπεδο (καταλήξεις) 

  

6. Δανεισµός σε φρασεολογικό επίπεδο 

6 α. -- διαχρονική µελέτη (παροιµίες, ιδιωτισµοί, καθηµερινές εκφράσεις, µεταφορές, κ.α.) 

6.β. -- συγχρονική µελέτη (παροιµίες, ιδιωτισµοί, καθηµερινές εκφράσεις, µεταφορές, κ.α.) 

  

7. Πραγµατολογικά στοιχεία και αντιστοιχίσεις 

βλ. έργα των Σηφιανού και Bayraktaroğlu (η «ευγένεια» στην Ελληνική και την Τουρκική) 

  

8. Επιδράσεις της Τουρκικής στην Ελληνική της Πόλης (προφορικός λόγος, λογοτεχνικά 
έργα) 

α) σε διαχρονικό επίπεδο 

β) σε συγχρονικό επίπεδο 

  

9. Επιδράσεις της Τουρκικής στην Ελληνική της Κύπρου (προφορικός λόγος, λογοτεχνικά 
έργα) 

α) σε διαχρονικό επίπεδο 

β) σε συγχρονικό επίπεδο 
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10. Καραµανλήδικα και αλληλεπιδράσεις Ελληνικής -Τουρκικής 

  

11. Το φαινόµενο της εναλλαγής γλωσσών (code-switching) στα ελληνικά των 
τουρκόφωνων (στη Θράκη ή τουρκοφώνων στα σχολεία της Αθήνας (Βοτανικό/Γκάζι)). 

Έκταση και Δοµή της εργασίας 

Εργασία 5.000 έως 6.000 λέξεων (20 έως 25 σελίδες, των 250 περίπου λέξεων η σελίδα, 
Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 12, διάστιχο 1,5.  

Δοµή της εργασίας 

1. Πρόλογος 

2. Εισαγωγή 

2 α - Στόχος και σκοποί της εργασίας (Υποθέσεις εργασίας) 

2β - Υλικό εργασίας (corpus) 

2γ - Μεθοδολογία 

3. Ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας 

3α - θεωρητικό υπόβαθρο (και επιµέρους συµπεράσµατα) 

3β – ανάλυση/παρουσίαση του θέµατος έρευνας 

3γ – σύνθεση και επιµέρους συµπεράσµατα 

4. Γενικά Συµπεράσµατα (σύνθεση εργασίας και συµπεράσµατα) 

5. Επίλογος 

6. Βιβλιογραφία 

7. Πίνακας Περιεχοµένων (σελίδες) 

  

Προσοχή 
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1. Παραποµπές αναφοράς: πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ! 

Τις παραποµπές τις εντάσσουµε εντός κειµένου και εντός παρενθέσεως (επώνυµο 
συγγραφέα, έτος έκδοσης του βιβλίου ή δηµοσίευσης του άρθρου, σελίδα/-ες όπου 
εντοπίζεται η συγκεκριµένη αναφορά). 

2. Περιορίστε στο ελάχιστο ή αποφύγετε παντελώς τα αυτούσια παραθέµατα από τη 
βιβλιογραφία σας: στην εργασία συνθέτουµε κριτικώς –δεν αντιγράφουµε. 

3. Για τον τρόπο συγγραφής της Βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήσατε, βλ. τη συνηµµένη 
Βιβλιογραφία του µαθήµατος. 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα 

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 

Δεν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία ένα και µοναδικό εγχειρίδιο που να καλύπτει το 
σύνολο της διδακτέας ύλης του µαθήµατος. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε διαφορετικά 
συµπληρωµατικά εγχειρίδια καθώς και ξεχωριστές Σηµειώσεις της υπογράφουσας οι 
οποίες περιλαµβάνουν δηµοσιευµένα σχετικά µε τη διδακτέα ύλη επιστηµονικά άρθρα. 
Επίσης, η ύλη επικαιροποιείται ανάλογα µε τα εκδιδόµενα στην ελληνική βιβλιογραφία 
άρθρα ή εγχειρίδια ή ανάλογα µε τα επιστηµονικά άρθρα ή τις µελέτες που εκδίδονται στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Τα αποτελέσµατα διανέµονται στους φοιτητές ή αποστέλλονται 
ηλεκτρονικώς. 

Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις) 

Σελλά-Μάζη, Ε. (2004 2η έκδοση). Στοιχεία αντιπαραβολικής γραµµατικής ελληνικής-
τουρκικής. Αθήνα: Παπαζήσης. (2η έκδοση του Σελλά-Μάζη 1994). 

Σελλά-Μάζη, Ε. (2007 2η έκδοση). Διγλωσσία και κοινωνία. Η ελληνική πραγµατικότητα. 
Αθήνα: Προσκήνιο. 

Δηµάση, Μ. & Νιζάµ Α. (2004). Το κοινό λεξιλόγιο της Ελληνικής και της Τουρκικής 
Γλώσσας, Κοινές ελληνικές και τουρκικές λέξεις στη σύγχρονη ζωή των δύο λαών. 
Θεσ/νίκη: Αφοι Κυριακίδης. 

  

Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

173 

Ελληνόγλωσση 

-Αναστασιάδη – Συµεωνίδη Α. & Ευθυµίου Α. (2006). Οι στερεότυπες εκφράσεις και η 
διδακτική της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα.: Πατάκης. 

-Γεωργαλίδου Μ., Καϊλή Χ. & Aytaç Çeltek (2006). «Γλωσσικά ρεπερτόρια και ζητήµατα 
ταυτότητας: Η δίγλωσση στα ελληνικά και τουρκικά κοινότητα των µουσουλµάνων της 
Ρόδου». Στο Πρακτικά του Συνεδρίου Διεπιστηµονικές προσεγγίσεις του Μειονοτικού και 
Μεταναστευτικού φαινοµένου: Η ελληνική συγκυρία µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, 
Κ.ΕΜ.Ο., 15-17 Δεκεµβρίου 2006, Πάντειο Παν/µιο. Αθήνα 

-Βαλσαµίδη, Π. (2007). Χρηστικό Λεξικό Τουρκικών Εκφράσεων (µε παραδείγµατα). 
Θεσ/νίκη: Σταµούλης. 

-Δηµάση, Μ. & Νιζάµ Α. (2004). Το κοινό λεξιλόγιο της Ελληνικής και της Τουρκικής 
Γλώσσας, Κοινές ελληνικές και τουρκικές λέξεις στη σύγχρονη ζωή των δύο λαών. 
Θεσ/νίκη: Αφοι Κυριακίδης. 

-Κλαίρης, Χρ. (2007). Λειτουργική Γλωσσολογία (µτφρ. Ε. Σελλά). Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα. 

Κλαίρης, Χρ. (2008). «Συνδετική σύνταξη της Τουρκικής». Στο Γλώσσης Χάριν, τόµος 
αφιερωµένος στον καθηγητή Γεώργιο Μπαµπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

-Κλαίρης Χρ. & Μπαµπινιώτης Γ. (2005). Γραµµατική της Νέας Ελληνικής. 
Δοµολειτουργική - Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

-Μήλλας, Ηρ. (2008). Κατάλογος κοινών Ελληνικών και Τουρκικών λέξεων, εκφράσεων 
και παροιµιών. Αθήνα: Παπαζήσης. 

-Παµπούκης Ι.Τ. (1988). Τούρκικο Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής, τόµος Α΄. Αθήνα: 
Παπαζήση. 

-Σελλά-Μάζη, Ε. (1994) Στοιχεία αντιπαραβολικής γραµµατικής ελληνικής-τουρκικής. Η 
ελληνική στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

-Σελλά-Μάζη, Ε. (2004). «Η τουρκόφωνη δίγλωσση µειονότητα της Θράκης», 
Μειονότητες στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας, 7-9 Νοεµβρίου 2002, 2004, Αθήνα: 85-100. 

-Συµεωνίδης, Χ. (1992). Εισαγωγή στην ελληνική ονοµατολογία. Θεσ/νίκη: Αφοι 
Κυριακίδη. 

-Τοµπαίδης Δ. (1990). Ελληνικά επώνυµα τουρκικής προέλευσης. Αθήνα: Επικαιρότητα. 

-Χιδίρογλου, Π. (1987) Εθνολογικοί προβληµατισµοί από την τουρκική και την ελληνική 
παροιµιολογία. Αθήνα : Λαογραφία. Δελτίο της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας. 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

174 

Ξενόγλωσση 

-Asenova P. (1980) « Sur le statut des balkanismes syntaxiques ». Linguistique Balkanique, 
XXIII, Académie Bulgare des Sciences: 9-17. 

-Bayraktaroğlu, A & Sifianou M. (2001). Linguistic Politeness Across Boundaries, The 
case of Greek and Turkish. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins. 

-Bazin L. (1978). Introduction à l’étude de la langue turque. Paris : Librairie d’ Amerique 
et d’Orient. Maisonneuve. 

-Clairis, Chr. (2005). “Le système verbal du turc”. Dilbilim XIII. Istanbul : Université 
d’Istanbul : 131-138. 

-Hasselt Van, F.G. (1972). « Idiomatic parallels in Turkish and Modern Greek» , Studia 
Byzantina et Neohellenica Neerlandica. Leiden: E. J. Brill, 3: 270 -280. 

-Kappler, M. (2002). Turkish language contacts in south-eastern Europe. Istanbul: The Isis 
Press. 

-Komondouros M. (2005). Language attitudes and use in the Greek orthodox community of 
Istanbul, MA in Applied Linguistics, Birkbeck University of London (αδηµοσίευτο). 

-Kornfilt J. (1997). Turkish. Descriptive Grammar. London: Routledge. 

-Lewis G. L. (1984). Turkish Grammar. Oxford. Clarendon Press. 

-Lytra V.(2001) “Code-switching among primary school pupils: three languages in contact” 
in Proceedings of the Third International Conference of HASE, Aristotle University of 
Thessaloniki, 7-10 May, 1998. Thessaloniki: A. Altinzis. 

-Lytra, V. (2003). Constructing play frames and social identities: the case of a linguistically 
and culturally mixed peer group in an Athenian primary school. Thesis PhD King’s College 
London (αδηµοσίευτο). 

Lytra, V. (2007). Play frames and Social Identities. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins. 

-Sella - Mazi, E. (1997) "Language contact today: The case of the Muslim minority in 
northeastern Greece", στο International Journal of the Sociology of Language 126, 
"Aspects of sociolinguistics in Greece": 83-103. 

-Sella H. (1981). « Les emprunts lexicaux turcs dans la langue grecque et les emprunts 
lexicaux grecs dans la langue turque ». D.E.A. Université Réné Descartes - Sorbonne Paris 
V- (αδηµοσίευτο). 

-Sella-Μazi, Ε. (1999a). “Code-switching in Greek-Turkish Bilingual Community”. στο 
ΤΑSG Νews 49: 73-78. 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

175 

-Sella-Μazi, Ε. (1999b). La minorité musulmane turcophone de Grèce: Αpproche 
sociolinguistique d'une communauté bilingue. Αthènes: Τrochalia. 

-Symeonidis, C. (1991) “Bulgarische und Griechiesche Semantische Entlenungen 
(Calques) aus dem Türkischen am Beispiel einiger Verben“. Στο Actes du 5eme colloque 
organisé par l’Institut des Etudes balkaniques de Thessaloniki et de l’Institut d’Etudes 
balkaniques de l’Académie Bulgare des Sciences à Thessaloniki et à Jannina : Institute for 
Balkan Studies 225: 425-430. 

-Tannen, D. , Ptyale, :O. (1977). “Health to our mouths – Formulaic expressions in Turkish 
and Greek”. Στο Berkeley Linguistics Society 3: 516-534. 

Γραµµατικές της Τουρκικής και σχετικές γλωσσολογικές µελέτες (στην τουρκική γλώσσα) 

Vardar, Berke, (2002) Açıklamalı Dilbilimi Terimleri Sözlüğü. Multilingual Yayınları. 
İstanbul. 

Korkmaz, Zeynep, (2003) Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bigisi). TDK:827. Ankara. 
Gencan, Tahir Nejat, (2001) Dilbilgisi. Ayraç Yayınları. Ankara. 

Hengirmen, Mehmet, (2005) Türkçe Dilbilgisi .Engin Yayın Evi. Ankara. 

Koç, Nurettin, (1998) Yeni Dilbilgisi. İnkılap Kitabevi, İstanbul. 

Ergin, Muharrem, (1988) Türk Dil Bilgisi. Bayrak Basım. İstanbul. 

Özsoy, Sumru, (1999) Türkçe-Turkish. Boğaziçi Üniversitesi yayınları. İstanbul Demir, 
Nurettin-Yılmaz, Emine, (2003) Türk Dili El Kitabı. Grafiker Yay. Ankara. 

Gülensoy,Tuncer, (1998) Türkçe El Kitabı. Kıvılcım Yayınları. Kayseri. 

 

70046 Τουρκική Λογοτεχνία  Ι : Σύγχρονα Ρεύµατα 
  
Διδάσκων Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 13 
 
(3 ώρες εβδοµαδιαίως Θεωρητική Διδασκαλία µε παράλληλη αισθητική και ερµηνευτική 
προσέγγιση αποσπασµάτων αντιπροσωπευτικών τουρκικών λογοτεχνικών κειµένων ) 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Πρωταρχικός στόχος του µαθήµατος είναι να φέρει σε επαφή τον φοιτητή µε τα σύγχρονα 
τουρκικά λογοτεχνικά έργα. Η αισθητική και ερµηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών 
κειµένων θα οδηγήσει τον στην απόκτηση πολλαπλών γλωσσικών εµπειριών, στην 
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εξοικείωσή του µε την λειτουργία της τουρκικής λογοτεχνικής γλώσσας και στην 
κατανόηση των πολιτισµικών αξιών που σχετίζονται µε το χώρο, τον χρόνο και την 
κοινωνική οµάδα. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Έπειτα από σχετική έρευνα στα τµήµατα Τουρκικής Φιλολογίας των πανεπιστηµίων της 
Κωνσταντινούπολης1 και της Άγκυρας2, παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η 
υποδειγµατική δοµή διδασκαλίας στο µάθηµα: «Τουρκική Λογοτεχνία: Σύγχρονα Ρεύµατα 
Ι» ως εξής: 
1-) Το µάθηµα επικεντρώνεται σε µία συγκεκριµένη περίοδο (1923 – 1950) της Ιστορίας 
της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας, η εξέλιξη της οποίας παρουσιάζεται χρονολογικά µέσα 
από τα πρόσωπα και τα κείµενα που τη διαµορφώνουν. Παράλληλα, παρακολουθείται η 
διαδοχή των λογοτεχνικών ρευµάτων και κινηµάτων τα οποία συνεξετάζονται µε τις 
εξελίξεις στον χώρο των ιδεών. 
2-) Το κάθε λογοτεχνικό ρεύµα της περιόδου που εξετάζεται εντάσσεται στο ιστορικό 
πλαίσιο, έτσι ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα και 
τις ενδεχόµενες αιτίες που πηγάζουν από αυτήν και οδηγούν στην γέννηση των 
λογοτεχνικών ρευµάτων. 
3-) Επιχειρείται, τέλος, διεξοδική αισθητική και ερµηνευτική προσέγγιση 
αντιπροσωπευτικών κειµένων της περιόδου, µεθοδολογικά ενιαία και ανοιχτή στη θεωρία 
του έντεχνου λόγου, της λογοτεχνίας και της ιστορίας των ιδεών. 
Η ανωτέρω υποδειγµατική δοµή διδασκαλίας στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή τόσο 
µε τη γλώσσα της Τουρκικής Λογοτεχνίας, όσο και στην άντληση αξιών, ιδεών µε 
απώτερο σκοπό την ανακάλυψη της σύγχρονης τουρκικής κοινωνικο – πολιτικής 
πραγµατικότητας. 
 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1-) Σύντοµη κοινωνικο – πολιτική τουρκική ιστορία. Γέννηση κοινωνικών ιδεολογικών 
ρευµάτων. Σύντοµη ανασκόπηση της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας. 2-) Ιστορικό πλαίσιο 
της περιόδου (1923 – 1950). Προσδιορισµός του όρου «Σύγχρονα Ρεύµατα». Γέννηση και 
χρονολογική κατάταξη των ρευµάτων και κινηµάτων της συγκεκριµένης περιόδου. 3-) 
Ιδεολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται το κάθε λογοτεχνικό ρεύµα. Κύριοι 
εκπρόσωποι των λογοτεχνικών ρευµάτων της περιόδου 1923 – 1950. 4-) Οι εµπνευσµένοι 
από το εγγύς παρελθόν. Τάσεις ατοµικής εσωστρέφειας. Αισθητική και ερµηνευτική 
προσέγγιση αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών κειµένων. 5-) Η λογοτεχνική οµάδα «Επτά 
Πυρσοί». Εθνικός ή Εθνικιστικός Ροµαντισµός. Ανάλυση λογοτεχνικών κειµένων. 6-) 
Κοινωνικός Ρεαλισµός. Το Α’ και το Β’ κίνηµα της Νέας Παράξενης Ποίησης. Αισθητική 
ανάλυση ποιητικών κειµένων. Αναζήτηση της Καθαρής Ποίησης. 8-) Εισαγωγή στο 
Τουρκικό Μυθιστόρηµα (Γενική ανασκόπηση). Οι πρωτοπόροι του Τουρκικού 
Μυθιστορήµατος. 9-) Λαϊκό Μυθιστόρηµα και Ιστορικό Μυθιστόρηµα. Νέες αναζητήσεις 
και τάσεις. Ανάλυση λογοτεχνικών κειµένων.10-) Τα πρώτα Διηγήµατα της δηµοκρατικής 
περιόδου (1923 – 1930). Αισθητική και ερµηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

177 

κειµένων. 11-) Νέες αναζητήσεις της περιόδου 1930 – 1945. Αισθητική και ερµηνευτική 
ανάλυση κειµένων. 12-) Έργα της ωριµότητας. Ανάλυση κειµένων. 13-) Άνθρωποι, τόποι, 
κοινωνία, καθηµερινή ζωή, πεποιθήσεις, ήθη κι έθιµα: περιγραφή της σύγχρονης 
τουρκικής κοινωνικής πραγµατικότητας µέσα από τα λογοτεχνικά κείµενα της περιόδου 
1923 – 1950. 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
Το µάθηµα εξετάζεται αφενός γραπτώς. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
1. Alangu, Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman 1 – 3, İstanbul Matbaası 
Yayınları, İstanbul, 1965. 
2. Doğan, Ayhan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yeni Oluşumlar, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul, 1999. 
3. Enginün, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1983. 
4. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002. 
5. Kaplan, Mehmet, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1975. 
6. Kaplan, Ramazan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, 3. Baskı, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 1977. 
7. Kudret, Cevdet [Solok], Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman, c. 2 – 3, Varlık Yayınları, 
İstanbul, 1990. 
8. Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, c 1 – 3, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1994. 
9. Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Öyküsü, İş Bankası Yayınları, 
Ankara, 1984. 
10. Ünlü, Mahir, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı 1923 – 1940, c. 2, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 
1988. 

70014 Πρώιµη Τουρκική Λογοτεχνία (Λαϊκή) 
  
Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιμιλία Θεμοπούλου, 
athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
  
Το Μάθηµα προσφέρεται στην κατεύθυνση Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση του 
Τµήµατος. Στόχος είναι η µελέτη και ανάλυση της λογοτεχνικών κειµένων της πρώιµης 
περιόδου – ξεκινώντας από τα πρώτα σωζόµενα γραπτά κείµενα - και των κυριοτέρων 
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εκπροσώπων της προκειµένου να αποκτήσουν οι φοιτητές µια βαθύτερη γνώση του 
τουρκικού πολιτισµού. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Α. Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα προκύπτει ότι 
αντίστοιχο µάθηµα διδάσκεται και στο Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Παρευξείνιων 
πολιτισµών, µε τη διαφορά ότι δίνεται έµφαση κυρίως στο διαχωρισµό µεταξύ λόγιας και 
λαϊκής λογοτεχνίας. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
1) Εισαγωγή: Αναφορά στις ιστορικές περιόδους της Τουρκίας και την επίδραση αυτών 
στην εξέλιξη της Τουρκικής Λογοτεχνίας. 
2) Η καταγωγή των Τούρκων. H Τουρκική γλώσσα και γραφή. 
3-4) Προφορικώς µεταφερόµενη λογοτεχνία: έπη και µυθολογία. 
5) Πρώτα γραπτά κείµενα στην τουρκική γλώσσα 
6-7) - Η Τουρκική Λογοτεχνία κατά την εποχή του Ισλαµισµού (11ος -19ος αιώνας) 
Εξισλαµισµός και επίδραση της θρησκείας στη λογοτεχνία. Πρώτα ολοκληρωµένα 
συγγραφικά έργα στην τουρκική γλώσσα 
8-9) Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της µε δείγµατα (Anonım 
Türk Halk Edebiyatı 
10-11) Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της µε δείγµατα (Dini 
Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı) 
12) Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της µε δείγµατα (Aşık Tarzı 
Türk Edebiyatı) 
13) Λόγια Λογοτεχνία: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς. Στη βαθµολογία λαµβάνεται υπόψη η συµµετοχή στην 
τάξη. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
  
Δίδονται σηµειώσεις 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

179 

  
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
  
1)M.Aydın, Mevlana ve sufizm, İstanbul: NKM, 2007. 
2) E.Artun, Anonim Turk halk edebiyati nesri, İstanbul : Kitabevi, 2004. 
3) G.Çandalioğlu, Türk destan kahramanları, İstanbul: And Yayınları, 1977. 
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70093 Τεχνικές περίληψης 
 
1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα και 
τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Εισαγωγή στη θεωρία και στις επιµέρους εφαρµογές των Τεχνικών της Περίληψης, 
συνδυαστικά προς τη γλωσσική επιµέλεια κειµένου. Απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να 
καταστούν περισσότερο επαρκείς σε επιµέρους παραµέτρους: 
i. Γνωσιακές λειτουργίες (περιγραφή, αφήγηση...). 
ii. Γλωσσικά µέσα που αξιοποιούνται για την επιτέλεση της στοχούµενης λειτουργίας. 
iii. Επικοινωνιακή λειτουργία που προτίθεται να πραγµατώσει ο παραγωγός του λόγου 
ή / και ο αποδέκτης/συµπυκνώνων τον λόγο. 
 
2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
 
3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
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1.Α. Διερεύνηση της έννοιας της περίληψης/πύκνωσης κειµένου, Β. Κριτήρια τυπολογίας 
κειµένων και περίληψη.  
 
2. Ωφελιµότητα της περίληψης ως διαδικασίας [summarization] και προϋποθέσεις 
επιτέλεσής της.  
 
3. Γενολογικές [generic] προσεγγίσεις της περίληψης: Τυπολογία του Werlich (1982).  
 
4. Επιµέρους είδη κειµένου:  
i. Σύνθεση αντικειµενικού λόγου [: περίληψη, ορισµός, εξήγηση (explication) και 
ερµηνεία  κειµένου (text interpretation) 
ii. Σύνθεση υποκειµενικού λόγου: δοκίµιο έκθεσης (expository essay). 
 
5. Ποικιλία και επικοινωνιακό πλαίσιο κειµένων: 
Περίληψη συνεχούς γραπτού λόγου, επιστηµονικής ανακοίνωσης ή άρθρου, 
ανακεφαλαίωση [précis], δηλαδή η κριτική / συνθετική σύνοψη των συµπερασµάτων ενός 
βιβλίου, µιας διατριβής, µιας έρευνας. 
 
6. Γνωσιακά µοντέλα περίληψης/πύκνωσης του λόγου 
Μοντέλο του T. A. vanDijk (1980) & Μοντέλο των Schnotz, Ballstaedt και Mandl (1980)  
 
 
7.  Πρώτη επαφή µε το κείµενο: πρωτεύουσα ιδέα, προθετικότητα του συγγραφέα, 
ιδέες/λέξεις κλειδιά, συνδετικά στοιχεία, συνεκτικότητα των ιδεών, συνοχή των 
γλωσσικών στοιχείων, δυσκολίες στην κατανόηση του προς περίληψη κειµένου.  
 
8. Ιδιαιτερότητες των προς περίληψη κειµένων: 
Λειτουργίες παράφρασης κειµένου (παραλληλισµός, αναδιάταξη, επιδιωκόµενη 
συναγωγή). 
Λειτουργίες πύκνωσης (γενίκευση, επιλογή, σύνθεση). 
Λειτουργίες επέκτασης  
Μεταγλωσσικά σχόλια (δήλωση των γλωσσικών πράξεων του συγγραφέα του 
πρωτοτύπου)  
 
9. Το ιεραρχικό πρότυπο της παραγράφου 
 
10. Γλωσσικά µέσα της περίληψης: Μήκος, ύφος, συνοχή (δοµική ακολουθία) και 
συνεκτικότητα (νοηµατική αλληλουχία) της περίληψης. 
 
11. Πρόταση οµαδοποίησης - ταξινόµησης ρηµάτων για απόδοση των γλωσσικών πράξεων 
του συγγραφέα από τον Martins-Baltar:  
 
12. Πιθανά βασικά γλωσσικά σφάλµατα στην απόδοση της ελληνικής γλώσσας κατά τη 
διαδικασία της περίληψης/πύκνωσης: Ειδικές επισηµάνσεις για ενηµέρωση και αποφυγή. 
 
 
13. Ψηφιακά εργαλεία συµ-παργωγής περίληψης (αξιοποίηση των google docs ως 
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ανοικτών και οµαδοσυνεργατικών εργαλείων συµ-παραγωγής περίληψης). 
 
 
4. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση των 
φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές εστίασης 
των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους και ο 
επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και ακαδηµαϊκός-
ερευνητικός). 
 
Γραπτή εξέταση σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις. 
 
5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
 
6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Κασάπη, Ε. (2000). Τεχνικές ανάγνωσης, ακρόασης και περίληψης κειµένων  – Ενότητα 1: 

Γραπτά κείµενα  και µετάφραση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 
Διαδικτυακός τόπος 
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/perilipsi/thema_pdf.pdf 
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Ξενόγλωσση 
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7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Σηµαντική είναι η άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια πληροφορικής του Τµήµατος, 
για την υλοποίηση δοκιµών συµ-παραγωγής κειµένου/περίληψης, κατά ψηφιακό 
οµαδοσυνεργατικό τρόπο. Απαραίτητη κρίνεται η πρόσβαση των φοιτητών στη βιβλιοθήκη 
του Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας. 
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70097 Τέχνες του ισλαµικού κόσµου Ι: Αραβική και περσική τέχνη, 7ος-
18ος αι. 
 
Διδάσκων: Λέκτορας Παναγιώτης Πούλος, ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 

1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
  
Το µάθηµα εξετάζει τις τέχνες και τον πολιτισµό των διαφόρων τοπικών ηγεµονιών και 
δυναστειών που αναδείχθηκαν στον ισλαµικό κόσµο από τον 10ο αι. και αναπτύχθηκαν 
αρχικά περιφερικά ως προς το αββασιδικό χαλιφάτο. Οι δυναστείες αυτές εντοπίζονται 
ανατολικά στην περιοχή του σηµερινού Ιράν, της Υπερωξιανής και της Βόρειας Ινδίας και 
δυτικά στην Ισπανία και την Βόρεια Αφρική (Μαγκρέµπ), και καθόρισαν την διαµόρφωση 
της πολιτισµικής και καλλιτεχνικής ταυτότητας του ισλαµικού κόσµου κατά τη µέση 
περίοδο (900-1500) και έπειτα. Εξετάζεται η καλλιτεχνική πολυµορφία και αποκέντρωση 
που προέκυψε από την αλληλεπίδραση µεταξύ περσικών, τουρκικών και µογγολικών 
πολιτισµικών στοιχείων µε αυτά του κλασικού αραβικού πολιτισµού, µέσω των µαζικών 
µετακινήσεων και των επιδροµών νοµαδικών πληθυσµών από τα ανατολικά προς τα 
δυτικά. Έµφαση δίνεται επίσης στη ανάπτυξη και διαµόρφωση συγκεκριµένων αστικών 
κέντρων και στον ρόλο τους στην καλλιέργεια των εικαστικών και επιτελεστικών τεχνών 
του ισλαµικού κόσµου.       
 

2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Μαθήµατα αραβικής και περσικής τέχνης διδάσκονται διεθνώς σε όλα τα µεγάλα 
πανεπιστήµια όπου υπάρχουν πραγράµµατα «σπουδών περιοχής» (area studies), τα οποία 
αφορούν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή σε τµήµατα Ιστορίας, Τέχνης και Αρχαιολογίας 
µε αντίστοιχη έµφαση και εξειδίκευση. Ενδεικτικά, αντίστοιχα και συναφή µαθήµατα που 
αφορούν στις τέχνες και τον πολιτισµό του ισλαµικού κόσµου διδάσκονται στα 
προπτυχιακά προγράµµατα των τµηµάτων Anthropology and Sociology, Art and 
Archeology και Music Studies του School of Oriental and Afircan Studies (Univeristy of 
London).  
1. Στην πρώτη περίπτωση τα µαθήµατα απευθύνονται σε αγγλόφωνο κοινό σπουδαστών µε 
πρόσβαση σε εκτενή, εξειδικευµένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 
2. Στην περίπτωση διδασκαλίας του αντικειµένου σε αντίστοχα τµήµατα της Τουρκίας 
(Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi κ.ά), υπάρχει η άµεση πρόσβαση των 
φοιτητών σε πρωτογενές υλικό και πηγές, λόγω γνώσης της τουρκικής γλώσσας. 
  
3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  

1. Τοπικές δυναστείες και αναδυόµενες αυτοκρατορίες 
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2. Οι Οµαγιάδες της Ισπανίας 
3. Σαµανίδες και Γαζναβίδες  
4. Η δυναστεία των Τουλουνιδών 
5. Μουσική εικονογραφία και τελετουργία στην αυλή των Φατιµιδών 
6. Οι Μεγάλοι Σελτζούκοι του Ιράν 
7. Οι Σελτζούκοι του Ρουµ 
8. Οι τέχνες των Μαµελούκων 
9. Η Αυτοκρατορία των Μογγόλων Ι: Οι Ιλχανίδες 
10. Η Αυτοκρατορία των Μογγόλων ΙΙ: Η µουσική στην αυλή των Τιµουριδών 
11. Η δυναστεία των Σαφαβιδών  
12. Τo Έπος των Βασιλέων (Shāhnāma): από την αφήγηση στην εικόνα 
13. Παρουσίαση εργασιών 

  
4. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση 
των φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
  
 
Αξιολόγηση  
 
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει γραπτής εργασίας και παρουσίασης (100%) ή γραπτής 
εξέτασης (100%) στο τέλος του εξαµήνου.  
 
Εργασία  
 
Τα θέµατα της εργασίας είναι ατοµικά και συν-διαµορφώνονται από το διδάσκοντα και 
τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Η εργασία παρουσιάζεται στην τάξη, αξιολογείται και η 
βαθµολογία της συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό. Η εργασία πρέπει να είναι 
πρωτότυπη, να βασίζεται σε πολλαπλή βιβλιογραφία και να ακολουθεί ένα από τα 
ενδεδειγµένα σύστηµα παραποµπών και βιβλιογραφίας (Υποσηµειώσεις, Chicago 
author/date, APA κ.λπ.). Το κείµενο της εργασίας πρέπει είναι πληκτρολογηµένο 
(γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 12), σε πλήρη στοίχιση και 
µε διάστιχο 1.5, και να έχει έκτασή 3500-4000 λέξεις. H εργασία κατατίθεται εµπρόθεσµα 
σε ηλεκτρονική µορφή (word document ή συµβατό πρόγραµµα π.χ. open office) µέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής η-τάξη.  
  
5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Βασικη βιβλιογραφια 
  
Ελληνόγλωσση 
 
Άρµπερι, Άρθουρ Τζ. 2005. Σουφισµός. Μια παρουσίαση των µυστικιστών του Ισλάµ. Αθήνα: 

Κέδρος. 
Γούτας, Δηµήτριος. 2001. Η αρχαία ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισµό: Ελληνο-αραβικές 

µεταφράσεις στη Βαγδάτη κατά την πρώιµη αββασιδική περίοδο (2ος -4ος / 8ος -10ος αιώνας). 
Αθήνα: Περίπλους. 

Ernst, Carl W. 2001. Σουφισµός. Η φιλοσοφία και η πρακτική της µυστικής παράδοσης του Ισλάµ. 
Θεσσαλονίκη: Αρχέτυπο. 

Grube, Ernst J. 1967. Ο Κόσµος του Ισλάµ. Στο Γ. Χατζόπουλος (επιµ.) Παγκόσµιος Ιστορία 
Τέχνης. Αθήνα: Χρυσος Τύπος/Φυτράκης. 

Hourani, Albert. 2009. Ιστορία του Αραβικού Κόσµου. Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός.  
Κονδύλη-Μπασούκου, Ελένη. 2011. Αραβικός πολιτισµός. Αθήνα: Συµµετρία.   
______ 2001. Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
Lewis, Bernard. 1996. Οι Άραβες στην ιστορία. Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη.  
Μπαλλιάν, Άννα (επιµ.). 2006. Μουσείο Μπενάκη. Οδηγός Μουσείου Ισλαµικής Τέχνης. Αθήνα: 

Μουσείο Μπενάκη.   
Μπλουµ, Τζόναθαν και Σήλα Μπλερ. 2001. Ισλαµικές Τέχνες. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Παπουτσάκη, Νεφέλη. 2007. Μικρή εισαγωγή στα ισλαµικά γράµµατα. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη 
Πούλος, Παναγιώτης Κ. 2015. Η µουσική στον ισλαµικό κόσµο. Πηγές, Θεωρήσεις, Πρακτικές. 

Αθήνα: Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 
Σαββίδης, Αλέξιος Γ.Κ. 2004. Η ίδρυση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας. Ο Τσενγκίς Χαν, οι 

επίγονοί του και ο κόσµος της Ανατολής (1206-1294 µ.Χ.). Ιωλκός. 
Stierlin, Henri. 2003. Ισλαµική τέχνη. Η εξάπλωση του περσικού ρυθµού από το Ισπαχάν µέχρι το 

Τατζ Μαχάλ. Αθήνα: Καρακώτσογλου. 
Τούµα, Χαµπίµπ. 2006. Η µουσική των Αράβων. Θεσσαλονίκη: Εν χορδαίς. 
Ζιάκας, Γρηγόριος Δ. 2007. Τα ελληνικά γράµµατα και ο Αριστοτέλης στην αραβική παράδοση. 

Αθήνα: Άγρα. 
 
Ξενόγλωσση 
 
Baker, Colin F. 2007. Qur'an Manuscripts: Calligraphy, Illumination, Design. Λονδίνο: British 

Library.  
Baily, John. 1988. Music of Afghanistan: professional musicians in the city of Heart. Cambridge: 

Cambridge University Press.  
Blair, Sheila και Jonathan Bloom. 1994. The Art and Architecture of Islam, 1250-1800. Νιού 

Χέιβεν: Yale University Press. 
Canby, Sheila R.1993. Persian Painting. London: The British Museum Press. 
Contadini, Anna. 1998. Fatimid Art at the Victoria and Albert Museum, Λονδίνο, V&A. 
Creswell, K.A.C. James Allan (επιµ.). 1989. A Short Account of Early Muslim Architecture, 

Άλντερσοτ: Scolar Press. 
Danielson, Virginia, Scott Marcus και Dwight Reynolds (επιµ.) (2002) The Garland Encyclopedia 

of World Music Volume 6: The Middle East. Νέα Υόρκη, Λονδίνο: Routledge.  
Denny, Walter. 1985. «Music and Musicians in Islamic Art». Asian Music 17.1: 37-68 
Ettinghausen, Richard, Oleg Grabar και Marilyn Jenkins-Madina. 2001. Islamic Art and 

Architecture 650-1250. Νιού Χέιβεν, Λονδίνο: Yale University Press. 
Farhat, Hormoz. 1990. The Dastgah Concept in Persian Music. Κέµπριτζ: Cambridge University 

Press.  
Farmer, Henry, G. 1973[1929]. A History of Arabian Music to the XIIIth Century. Λονδίνο:  Luzac. 
Grabar, Oleg. 2006. Constructing the Study of Islamic Art, Τοµ. II, III. Χάµσαϊρ: Ashgate 
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Publishing Limited. 
______  2005. Constructing the Study of Islamic Art, Τοµ. I, IV. Χάµσαϊρ: Ashgate Publishing 

Limited. [ Διαθέσιµα από το ArchNet:  http://archnet.org/lobby/] 
Grabar, Oleg και Sheila Blair. 1980. Epic Images and Contemporary History. The Illustrations of 

the Great Mongol Shahnama. Σικάγο, Λονδίνο: The University of Chicago Press.  
Hodgson, Marshall G. S. 1974. The Venture of Islam. Conscience and History in a World 

Civilization. The Classical Age of Islam, τοµ. Ι. Σικάγο, Λονδίνο: University of Chicago 
Press.   

Irwin, Robert. 1997. Islamic Art in Context. Νέα Υόρκη: Prentice Hall/Abrams. 
Leaman, Oliver. 2004. Islamic Aesthetics: An Introduction. Εδιµβούργο: Edinburgh University 

Press. 
Nettl, Bruno. 1992. The Radif of Persian Music: Studies of Structure and Cultural Context. 

Σαµπέιν: Elephant and Cat.  
Sawa, George D. 1989. Music Performance Practice in the Early ‘Abbāsid Era. Τορόντο:  

Pontifical Institute of Medieval Studies. 
Schimmel, Annemarie. 1990. Calligraphy and Islamic Culture. Λονδίνο: I.B. Tauris.   
Shiloah, Amnon, 1995. Music in the World of Islam: A Socio-Cultural Approach. Ντιτρόιτ: Wayne 

State University Press. 
Tabbaa, Yasser. 2001. The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival. Σιάτλ, 

Λονδίνο: University of Washington Press.   
Wright, Owen. 1996. Music at the Fatimid court: the evidence of the Ibn al-Ṭaḥḥān manuscript’. 

Στο : Barrucand, M. (επιµ.), L’Égypte fatimide: son art et son histoire (Actes du Colloque 
organisé à Paris les 28, 29 et 30 mai 1998), σσ. 537-45. Παρίσι: Presses de l’Université de 
Paris-Sorbonne.  

______ On the Concept of a “Timurid Music”. Oriente Moderno 15.2: 665-681. 
Zonis, Ella. 1973. Classical Persian Music. An Introduction. Κέµπριτζ, Μασαχουσέτη: Harvard 

University Press.  
 
Διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες: 
 

• Τα λήµµατα «Islamic Religious Music», «Arab Music», και «Iran» στη διαδικτυακή 
εγκυκλοπαίδεια Grove Music Online, www. www.oxfordmusiconline.com. 

• To λήµµα «Islamic Art» στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Grove Art Online 
www.groveart.com. 

• Διάφορα λήµµατα στην Encyclopaedia of Islam Online (2η και 3η  έκδ.), 
referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-2 και στην Encyclopaedia 
Iranica, http://www.iranicaonline.org/ 

 
Ελεύθερη πρόσβαση από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών ή µέσω της Υπηρεσίας Ασφαλούς Πρόσβασης µέσω Ιδεατών Δικτύων 
(VPN).  
 
Διαδικτυακές πύλες 
ArchNet:  http://archnet.org/lobby/ 
LA County Museum of Art: http://www.lacma.org/islamic_art/intro.htm 
Guide to Research in Islamic Art and Architecture - Harvard Library: 
http://guides.library.harvard.edu/content.php?pid=201953&sid  
 
Συγγράµµατα µαθήµατος 
  
Επιλογή 1:  
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Χουράνι, Άλµπερτ. 2009. Ιστορία του Αραβικού Κόσµου. Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός.  
[Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 2761] 
 
Επιλογή 2: 
 
Μπλουµ, Τζόναθαν και Σήλα Μπλερ. 2001. Ισλαµικές Τέχνες. Αθήνα: Καστανιώτης. 
[Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 16825] 
 
Τα συγγράµµατα συµπληρώνονται από κείµενα της «Βασικής βιβλιογραφίας» που βρίσκονται στον 
φάκελο «Έγγραφα» στην η-Τάξη.  
 
7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. 
  
Κρίνεται απαραίτητη η πρόσβαση στο Εργαστήριο Πληροφορικής για αναζήτηση σχετικού 
υλικού σε ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος (Σπουδαστήριο 
Γλωσσολογίας ). 
  
8. Οι τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
  
Επίσκεψη-διάλεξη στο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης – Μουσείο Μπενάκη 
 

70081 Επιχειρηµατικότητα 
  

Διδάσκων: (δεν προσφέρεται) 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 

 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
Το µάθηµα «Ειδικά Θέµατα Οικονοµικής Ανάπτυξης: Επιχειρηµατικότητα» έχει σαν 
βασικό σκοπό να τροφοδοτήσει τους φοιτητές µε τα κατάλληλα εχέγγυα προκειµένου να 
αντιληφθούν πως λειτουργεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τι απαιτείται 
προκειµένου να ιδρυθεί µια επιχείρηση και πως µπορεί να είναι βιώσιµη και 
ανταγωνιστική, τι δυσκολίες προκύπτουν τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης, όσο και κατά 
τη λειτουργία αυτής και πως αυτές αντιµετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά, καθώς 
και ποια είναι η συνεισφορά της επιχειρηµατικότητας στην οικονοµική ανάπτυξη και 
κοινωνική ευηµερία. Επίσης στα πλαίσια του εν λόγω µαθήµατος οι φοιτητές µαθαίνουν 
την έννοια του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, ενώ µαθαίνουν να φτιάχνουν επιχειρηµατικά 
σχέδια και δηµιουργούν τη δική τους προσωπική εικονική επιχείρηση. 

 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

188 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 

Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας το µάθηµα «Επιχειρηµατικότητα» διδάσκεται σε πληθώρα 
τµηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τόσο της ηµεδαπής, όσο και της αλλοδαπής, µε 
συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος. Πιο συγκεκριµένα 
διδάσκεται σχεδόν σε όλα τα τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης & Διοίκησης, 
Χρηµατοοικονοµικής, Τραπεζικής της ηµεδαπής και αλλοδαπής. Επιπλέον διδάσκεται και 
σε µη οικονοµικές σχολές της ηµεδαπής όπως Φαρµακευτικής, Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος, Επικοινωνίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Μεθοδολογίας Ιστορίας κλπ. 
 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες καλύ-
πτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 

Η Επιχειρηµατικότητα 
Μελετάται σε γενικές γραµµές η έννοια της επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα, γίνεται 
µία ιστορική αναδροµή όσον αφορά την εξέλιξη της έννοιας αυτής. Κατόπιν, αναλύονται 
οι όροι επιχειρηµατικότητα, επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης, επιχείρηση και 
διοίκηση επιχείρησης. Θα αναφερθούν, επίσης, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 
της επιχειρηµατικότητας στην καθηµερινή ζωή και οι γνώσεις που απαιτούνται για να 
γνωρίσει κάποιος της επιχειρηµατικότητα. Στο τέλος θα δούµε τη διαδικασία του 
επιχειρείν και την ανάπτυξη. 

  
Αβεβαιότητα, κίνδυνος και απόδοση 

Αναλύονται οι όροι αβεβαιότητα και κίνδυνος, καθώς και η σχέση τους µε την απόδοση. 
Επίσης, δίνεται η σχέση µεταξύ ανθρώπου και κινδύνου. Στη συνέχεια αναφέρεται τι είναι 
κέρδος και απόδοση και πώς εµφανίζεται η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος σε µία επιχείρηση. 
Στο τέλος του εν λόγω µαθήµατος µελετούνται οι τρόποι αντιµετώπισης της αβεβαιότητας 
και του κινδύνου. 
  

Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα 
Σε αυτό το µάθηµα µελετάται η έννοια της καινοτοµίας και η σχέση της µε την 
επιχειρηµατικότητα. Επίσης, αναφέρονται και οι µέθοδοι εφαρµογής της καινοτοµίας στην 
επιχειρηµατικότητα. 

  
Ο εντοπισµός των επιχειρηµατικών ευκαιριών 

Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τι είναι η επιχειρηµατική ευκαιρία και ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά της, καθώς και τις µορφές και τους τύπους των ευκαιριών αυτών. Το ότι οι 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες φτιάχνονται είναι το επόµενο στάδιο της µελέτης µας, όπως και 
ο εντοπισµός των επιχειρηµατικών ευκαιριών. Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι που µελετάται 
στην ενότητα αυτή είναι και ο ρόλος των ερευνών αγοράς σε µία επιχείρηση. Στο τέλος 
δίνεται ο διεθνής ορίζοντας της επιχειρηµατικότητας. 
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Το επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα 
Θα αναλύσουµε τις µεθόδους διαµόρφωσης του επιχειρηµατικού πλεονεκτήµατος, καθώς 
και τον κύκλο ζωής του προϊόντος σε συνάρτηση µε το επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα. Θα 
δούµε, επίσης, τις φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και το χρόνο εισαγωγής του στην 
αγορά. Ύστερα απ’ όλα αυτά, βλέπουµε το χρονικό προγραµµατισµό και το επιχειρησιακό 
πλεονέκτηµα, καθώς και την τεχνολογία σαν ένα απ’ αυτά (πλεονέκτηµα). Στο τέλος 
κάνουµε µία αναφορά στις συµφωνίες που µπορεί να υπάρξουν στο περιβάλλον µίας 
επιχείρησης. 
  

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία 
Εδώ προσπαθούµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα αν έχει ο επιχειρηµατίας ειδικά 
χαρακτηριστικά ως προσωπικότητα και παραθέτουµε τα βασικά του προσωπικά 
γνωρίσµατα. Έπειτα µελετούµε τους παράγοντες που ευνοούν τη στροφή κάποιων 
κοινωνικών οµάδων προς την επιχειρηµατικότητα και αναλύουµε τον τρόπο σκέψεις του 
επιχειρηµατία. 

  
Κοινωνία και Επιχειρηµατικότητα 

Στο σηµείο αυτό µελετούµε τους κοινωνικούς, γεωγραφικούς και πολιτιστικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Βλέπουµε, επίσης, τις 
εξωτερικές (θετικές και αρνητικές) οικονοµίες του περιβάλλοντος και απαντούµε στο 
ερώτηµα αν τελικά ο επιχειρηµατίας έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. 

  
Το επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον 

Αυτό το κεφάλαιο αναλύει την οικονοµική θεωρία µέσα στην επιχειρηµατικότητα και δίνει 
την ακριβή οικονοµική πολιτική που πρέπει να ακολουθείται από µία επιχείρηση. Αµέσως 
µετά, αναλύεται ο ρόλος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην οικονοµία και η 
σηµαντικότητα των επιχειρηµατικών δικτύων. 

  
Επιχειρηµατική βιωσιµότητα και επιχειρηµατικός σχεδιασµός 

Στο σηµείο αυτό γίνεται ανάλυση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των στοιχείων που 
αυτό περιλαµβάνει. Η επιλογή των στόχων της επιχείρησης και η απεικόνισή τους στο 
επιχειρηµατικό σχέδιο είναι το επόµενο θέµα αυτής της ενότητας. Αµέσως µετά, 
αναφέρονται οι µορφές και η διάρθρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου, όπως και η 
ανάλυση των επιµέρους τµηµάτων του. Τέλος, δίνεται η σύνδεση της επιχειρηµατικής 
βιωσιµότητας µε το επιχειρηµατικό σχέδιο. 

  
Τα πρώτα βήµατα µίας επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας 

Αυτό το κεφάλαιο αναλύει τα 4 βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει µία νέα επιχείρηση, 
π.χ. τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί, την επιλογή του κατάλληλου τόπου και νοµικής 
µορφής κ.ά. Στο τέλος αναλύεται η έννοια του χρόνου. 
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Οι επιχειρηµατικές δυσκολίες 
Σε αυτό το µάθηµα αναφέρονται οι δυσκολίες που µπορεί να συναντήσει κάποιος 
επιχειρηµατίας στην προσπάθειά του να δηµιουργήσει κάποια επιχείρηση. Συγκεκριµένα, 
θα δοθεί η έννοια της επιχειρηµατικής αποτυχίας και των κρίσεων µίας επιχείρησης. 
Αργότερα, παρουσιάζονται οι παράγοντες που οδηγούν µία επιχείρηση σε κρίση και τα 
συµπτώµατα που εµφανίζει η επιχείρηση αυτή πριν οδηγηθεί σε πτώχευση. Αµέσως µετά, 
δίνονται τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν για την αντιµετώπιση µίας πιθανής κρίσης. 

  
Η επιτυχηµένη επιχειρηµατικότητα 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να κάνουµε την 
επιχείρησή µας να στεφθεί µε επιτυχία. Ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η ηγεσία της η, 
οποία µελετάται στο σηµείο αυτό. Η ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 
και η στρατηγική που αυτή ακολουθεί παίζουν σηµαντικό ρόλο στη επιτυχηµένη 
επιχειρηµατικότητα. Σίγουρα, πολύ σηµαντικά είναι και τα µέσα υλοποίησης της 
επιχειρηµατικής στρατηγικής που ακολουθείται από µία επιχείρηση, γι’ αυτό και θα 
δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία στο τέλος της ενότητάς µας. 
  

Διοίκηση και διαχείριση των πόρων της επιχείρησης 
Στο εν λόγω µάθηµα γίνεται αναφορά στο όλο χρηµατοδοτικό σχήµα της επιχείρησης. 
Αναλύεται η έννοια του όρου και επισηµαίνεται ο τρόπος διαχείρισης του κεφαλαίου 
κίνησης. Δίνονται αναλυτικά οι τρόποι χρηµατοδότησης της επιχείρησης (επενδυτές και 
µέτοχοι, δανειακά κεφάλαια κ.ά.) και η σηµαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα µέσα 
σ’ αυτή. Αργότερα, γίνεται λόγος για τα αποθέµατα και τις τεχνικές αποτελεσµατικής 
διαχείρισης αυτών. 
  

Λογιστική και Κοστολόγηση 
Εδώ επισηµαίνεται η χρησιµότητα της επιστήµης της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής στην 
επιχειρηµατικότητα. Αναλύονται οι λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης και ο 
ισολογισµός. Δίνονται, επίσης, η χρήση των αριθµοδεικτών στη λογιστική ανάλυση και η 
έννοια της κοστολόγησης. Ολοκληρώνοντας την ενότητα, αναφέρεται η χρήση των 
λογιστικών καταστάσεων για τις µικρές επιχειρήσεις ειδικότερα. 

  
Προώθηση Πωλήσεων και Τιµολόγηση 

Στο σηµείο αυτό τονίζεται η χρησιµότητα της επιστήµης του marketing και η έννοια της 
ύπαρξής του. Επίσης, εκτίθεται η σηµαντικότητα του σχεδίου και του µίγµατος marketing, 
καθώς και η σχέση τους µε τη διανοµή, την τιµολόγηση και την προώθηση του προϊόντος 
µίας επιχείρησης. 

  
Ποιότητα προϊόντος 

Ολοκληρώνοντας τη διδασκαλία αυτού του µαθήµατος, δίνεται η έννοια της ποιότητας του 
προϊόντος και γίνεται µία ιστορική αναδροµή στο παρελθόν. Η ανάλυση της έννοιας της 
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ποιότητας προϊόντος και η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι δύο από τα επόµενα ζητήµατα 
που θα δούµε στο σηµείο αυτό. Επιπλέον, γίνεται λόγος για τις αρχές της ΔΟΠ και τα 
πιστοποιητικά ISO. Κλείνουµε την ενότητα και το βιβλίο αυτό µε µία αναφορά στο κόστος 
της ποιότητας του προϊόντος. 
  

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 

Γραπτή εξέταση (50%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις και, υποχρεωτική 
εργασία (50% επί της συνολικής βαθµολογίας). 

  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 

Οι εργασίες είναι είτε ατοµικές, είτε οµαδικές. Η δε παρουσίαση τους είναι προαιρετική. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των 
εξετάσεων του µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή 
πιστοποιείται από την κατάθεσή της στον ηλεκτρονικό ιστότοπο 
(site) http://learningsupport.elke.uoa.gr µε τη χρήση ατοµικών κωδικών. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
Οι εργασίες είναι υποχρεωτικές, εύρους 3.000 έως 5.000 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 50% επί της συνολικής 
βαθµολογίας. 

  
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 

Στο µάθηµα «Επιχειρηµατικότητα» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής εξέτασης και 
υποχρεωτικής εργασίας (50%). 

  
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής εργασίας 

Οι φοιτητές θα πρέπει να δηµιουργήσουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan). 
  

Θέµα: Εργασία Επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Θα πρέπει να στήσουν και να ξεκινήσουν την λειτουργία µια εικονικής επιχείρησης σε 
κλάδο της επιλογής τους έπειτα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα καθηγητή. 
  

Έκταση της προαιρετικής εργασίας: εργασία 3.000 έως 5.000 λέξεων (10 έως 20 σελίδες, 
των 250 περίπου λέξεων η σελίδα, Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12, διάστιχο 1,5. 
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Δοµή της εργασίας 
1. Δελτίο Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
2. Σκοπός και Συνοπτική Περιγραφή της Επιχείρησης και Ανάληψη Επιχειρηµατικής 
Δέσµευσης 
3. Στόχοι της Επιχείρησης 

4. Τρόποι Χρηµατοδότησης 
5. Πρωτοτυπία και Καινοτοµία 

6. Αγορά 
7. Προϊόντα και Υπηρεσίες 

8. Παραγωγική Διαδικασία 
9. Στρατηγική σύµφωνα µε το µίγµα marketing 

10. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 
11. Αξιολόγηση Ευχέρειας της Επιχείρησης 

12. Τελικά Συµπεράσµατα Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
  

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 

  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις) 

1. Π. Ε. Πετράκης., Η Επιχειρηµατικότητα, Αθήνα, 2007 'Εκδ. Π.Ε. Πετράκης. 
2. Π. Μουρδουκουτας, Σ. Παπαδηµητριου, Α. 
Ιωαννιδης Επιχειρηµατικότητα: Θεσµοί και Πολιτικές, 2004, Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 
  

Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
Ελληνόγλωσση 

• Λαµπρόπουλος Παναγιώτης (1998): “Εγχειρίδιο Επιχειρηµατικότητας”, εκδόσεις 
Προποµπός, 

• Λαµπρόπουλος Παναγιώτης (1998): “Εγχειρίδιο Επιχειρηµατικότητας”, εκδόσεις 
Προποµπός. 

• Πετράκης Π. Ε. (1996), “Επιχειρηµατικότητα & Ανάπτυξη”, Εκδόσεις Παπαζήση. 
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• Σιρόπολις Ν. (2001): “Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων”, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
• Σκουλάς Νίκος (2002): “Το εγχειρίδιο του µικρού και µεσαίου επιχειρηµατία”, 
Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα 
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70058 Διπλωµατική Ιστορία της Τουρκίας 
  
Διδάσκων: Λέκτορας Αντώνης Δεριζιώτης, aderiziot@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
  

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Η θέση της Τουρκίας στον διεθνή χώρο από το 1923 µέχρι σήµερα και οι αρχές στις οποίες 
αυτή στηρίζεται, ο περιφερειακός της ρόλος, οι φόβοι και οι επιδιώξεις της ψυχροπολεµικά 
και µεταβολές που αυτές παρουσιάζουν στο µεταψυχροπολεµικό περιβάλλον, αποτελούν 
τα βασικά πλαίσιο αυτού του µαθήµατος. Οι βασικοί στόχοι είναι δύο: α) Η πορεία της 
Τουρκίας από τη γέννηση του εθνικού κράτους, µέσα από τις διεθνείς συνθήκες και τις 
συµµαχίες και η συνεχής προσπάθειά της για την εξασφάλιση των συνόρων της στο 
αυξανόµενα πολωµένο διεθνές περιβάλλον από το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, 
καθώς επίσης και η αναζήτηση νέου ρόλου µετά το 1989, τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου 
και τις πιο πρόσφατες σοβαρές εσωτερικές πολιτικές αλλαγές στη χώρα. β) Οι αρχές στις 
οποίες στηρίζονται οι ανάγκες και οι επιδιώξεις της Τουρκικής διπλωµατίας, µέσα από τις 
οποίες διαµορφώθηκαν οι πολιτικές επιλογές της. 
 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις 
από αυτήν. 
 
Η υφή του συγκεκριµένου µαθήµατος παρουσιάζει µια πρωτοτυπία, καθώς παρατηρείται 
ότι σε πανεπιστήµια του εξωτερικού η ύλη του µαθήµατος καλύπτεται από διαφορετικά 
µαθήµατα, µε διαφορετικούς στόχους. Στο Πανεπιστήµιο του Boḡaziҫi πρόκειται για τα 
µαθήµατα: Turkish Foreign Policy, Twentieth Century Diplomatic History, Politics of 
Caucasus and Central Asia, Balkan Politics, Issues in Turkish Foreign Policy και 
Diplomatic and Foreign Analysis. Στο Πανεπιστήµιο Bilkent πρόκειται για τα µαθήµατα: 
Turkey's international relations, History of the Cold War, Politics of Turkey's relations with 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

196 

the EU, Turkish foreign policy, Diplomatic history. Οι στόχοι αυτών των µαθηµάτων είναι 
διαφορετικοί αλλά καλύπτουν τµήµατα της ύλης του µαθήµατος του Τµήµατος Τουρκικών 
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών και σε αυτό το σηµείο έγκειται η πρωτοτυπία µας, 
καθώς δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές µας να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του 
διεθνούς ρόλου και της θέσης της Τουρκίας στο διεθνές σύστηµα, µέσα από το κατεξοχήν 
όργανο διαµόρφωσης αυτών, τη διπλωµατία. 
 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1. Πόλεµος της Ανεξαρτησίας 

Μελετάται η περίοδος του Α' Παγκοσµίου Πολέµου και οι συνθήκες των Σεβρών, της 
Λωζάννης και του Montreaux, µε κύριο σηµείο αναφοράς τη διαρκή προσπάθεια της 
Τουρκίας να διασφαλίσει την κυριαρχία της απέναντι στους κινδύνους που αντιµετώπιζε, 
είτε µε τη συµµετοχή της στη συµµαχία µε τη Γερµανία και την Αυστροουγγαρία κατά την 
περίοδο 1914-1918 και την αποφυγή της αποµόνωσης, είτε µε την υπογραφή διαφόρων 
διπλωµατικών συµφωνιών, όπως το Βαλκανικό Σύµφωνο, το Σύµφωνο Saadabad και 
διµερείς συµφωνίες µε βαλκανικές χώρες µε στόχο την προστασία από την ιταλική 
επεκτατική πολιτική. (3 διαλέξεις) 

  
2. Μετακεµαλική περίοδος 

Από την έναρξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι και το 1947. Τα νέα δεδοµένα 
ανάγκασαν την Τουρκία να αναζητήσει την διασφάλιση των συνόρων της απέναντι στο 
φόβο της Ιταλίας αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης σε περιορισµένης έκτασης συµφωνίες 
µε τη Γαλλία και τη Βρετανία, προσπαθώντας να διατηρήσει την ουδετερότητά της. Ακόµα 
και κατά τη διάρκεια του πολέµου, οι διπλωµατικοί ελιγµοί της Άγκυρας συνεχίστηκαν µε 
γνώµονα την διατήρηση της ουδετερότητας και µόνο στο τέλος του πολέµου κήρυξε τον 
πόλεµο στη Γερµανία. (2 διαλέξεις) 
  

3. Ψυχρός Πόλεµος 
Η λήξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου βρήκε την Τουρκία σε δύσκολη θέση, καθώς αφενός 
οι φόβοι της για τον σοβιετικό επεκτατισµό διογκώνονταν, αφετέρου η σχέση της µε τους 
"παραδοσιακούς" συµµάχους της, Γαλλία και Βρετανία, είχε ατονήσει λόγω της επιµονής 
της Άγκυρας στην ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του πολέµου, παρά τις υποχρεώσεις που 
είχε αναλάβει. Επιπλέον, η κακή κατάσταση της Γαλλίας και η αδυναµία της Βρετανίας να 
την υποστηρίξει, την οδήγησαν σε αναζήτηση συµµαχίας από την αντίπερα όχθη του 
Ατλαντικού, εκµεταλλευόµενη και τους αµερικανοβρετανικούς φόβους για το σοβιετικό 
επεκτατισµό στα Βαλκάνια, στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. (5 
διαλέξεις) 

  
4. Μεταψυχροπολεµική περίοδος 

Η λήξη του Ψυχρού πολέµου αλλάζει τις ισορροπίες δυνάµεων και δηµιουργεί κενό 
εξουσίας, στις ζώνες της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου και στη Μέση Ανατολή, τµήµα 
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του οποίου επιχειρεί να καλύψει η Άγκυρα µε συµφωνίες οικονοµικού, εµπορικού και 
πολιτιστικού περιεχοµένου, σε συνεργασία και µε τις ΗΠΑ. Η άνοδος στην εξουσία του 
AKP επιφέρει ταλαντώσεις στις παραδοσιακές συµµαχίες της καθώς δίνεται έµφαση στην 
στροφή προς τις µουσουλµανικές χώρες κυρίως της Μ. Ανατολής. (3 διαλέξεις) 
 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση προόδου, περίπου στη µέση του εξαµήνου 
(25%), παράδοση ατοµικής εργασίας (25%), και την τελική εξέταση (50%). 

• Οι ατοµικές εργασίες πρέπει να έχουν έκταση 3000 λέξεων (+/- 10%) και να 
ακολουθούν τις παρακάτω παραµέτρους: 

 
* Γραµµατοσειρά Times New Roman, µεγ. 12 

* Διπλό διάστιχο 
* Στοίχιση αριστερά και δεξιά 

* Χρήση παραποµπών και υποσηµειώσεων 
* Χρήση βιβλιογραφίας 

* Εκτύπωση και απλή βιβλιοδεσία (σπιράλ ή θερµοκόλληση) 
  

• Οι οµαδικές παρουσιάσεις έχουν διάρκεια 10-15' και η ηµέρα διεξαγωγής τους 
τοποθετείται στα τέλη του εξαµήνου. Τα θέµατα των παρουσιάσεων δίνονται και η 
σύνθεση των οµάδων ορίζονται από τον διδάσκοντα. 

Το θέµα ή θέµατα της εργασίας και των οµαδικών παρουσιάσεων θα δοθεί/ούν από τον 
διδάσκοντα, όπως και η ηµεροµηνία παράδοσης των εργασιών. Περαιτέρω παράµετροι και 
διευκρινήσεις ενδέχεται να δοθούν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο. 
  

Βιβλιογραφία 
 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, τα οποία συνοδεύονται από 
πρόσθετη βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, ενώ αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
µαθήµατος (e-class) πρόσθετο υλικό αποτελούµενο ως επί το πλείστον από επιστηµονικά 
άρθρα και κείµενα σε συλλογικούς τόµους. 

  
Βασική βιβλιογραφία 

Robbins, Ph., Στρατός και διπλωµατία, µτφ Ε. Μπαρτζινόπουλος, (Αθήνα: Σύγχρονοι 
Ορίζοντες, 2004) 

Davutoĝlu, A., Το στρατηγικό βάθος, µτφ Ν. Ραπτόπουλος, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010) 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Hale, W., Turkish foreign policy, 1774-2000, (London: Frank Cass, 2000) 
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Littlefield publishers, 1998) 
McDowall, D., A modern history of the Kurds, (London: I.B. Tauris, 2000) 

Μάζης, Ι.Θ., Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001) 
Ντόκος, Θ., Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, 2001) 

  
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

Aydin, M. and Ismael, T.Y., (eds), Turkey's foreign policy in the 21st century, (London: 
Ashgate, 2003) 

Aydin, M., and Erhan, Ç., (eds), Turkish American relations: Past, present and future, 
(London: Routledge, 2004) 

Athanassopoulou, E., Turkey: Anglo-American security interests, 1945-1952, (London: 
Frank Cass, 1999) 

Hale, W., Turkish politics and the military, (London: Routledge, 1994) 
Bal, Id., (ed), Turkish foreign policy in post-Cold War era, (Boca Raton: Brown Walker 
Press, 2004) 
Bengio, O., The Turkish-Israeli relationship, (New York: Palgrave-McMillan, 2004) 

Grigoriadis, I., Trials of europeanization, Turkish political culture and the E.U., (New 
York: Palgrave-McMillan, 2009) 

Özcan, Μ., Harmonizing foreign policy, Turkey, the EU and the Middle East, (London: 
Ashgate, 2008) 

Abramowitz, M., (ed), Turkey's transformation and American policy, (New York: the 
Century Foundation Press, 2000) 

Kolars, J.F. and Mitchell, W.A., The Euphrates river and the Southeast Anatolia 
Development Project (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1991) 

Biswas, A., (ed), International waters of the Middle East, (Delhi: Oxford University Press, 
1994) 

Yildiz, K., The Kurds in Turkey: EU accession and human rights, (London: Pluto Press, 
2005) 

Mango, A., Turkey and the war on terror, (New York: Routledge, 2005) 
Natali, D., The Kurds and the State: Evolving national identity in Iraq, Turkey and Iran, 
(New York: Syracuse University Press, 2005) 
Liel, A., Turkey in the Middle East: Oil, Islam and politics, (Colorado: Lynne Rienner 
Publishers, 2001) 
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70049 Θρησκευτικές κοινότητες και εθνοτικές οµάδες της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας 
  
Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου, athemop@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του  µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
 Οι µαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην εξέταση και στην κατανόηση της λειτουργίας, 
της οργάνωσης και της εξέλιξης των µη µουσουλµανικών θρησκευτικών οµάδων από τον 
17ο έως και τις αρχές του 20ού αιώνα στην Οθωµανική  αυτοκρατορία. Στην εξέταση και 
τη µελέτη των µεταβολών που παρατηρούνται τον 19ο  αιώνα στις θρησκευτικές οµάδες 
και στη διαµόρφωση εθνοτικών οµάδων. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state of the art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλείσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν έρευνας που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια της ηµεδαπής και αλλοδαπής 
ανάλογο µάθηµα δεν συναντάται σε οµοειδή τµήµατα Αναφέρονται προσφερόµενα 
µαθήµατα µε συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος, ωστόσο , 
προσφέρονται επιµέρους θεµατικές του συγκεκριµένου µαθήµατος ως χωριστά µαθήµατα. 
Τα προαναφερθέντα µαθήµατα σε Πανεπιστήµια της ηµεδαπής και αλλοδαπής αποτελούν 
µαθήµατα επιλογής όπως προκύπτει από την περιγραφή. 
Σύµφωνα µε την σχετική έρευνα που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια εντός και εκτός 
Ελλάδος παρουσιάζεται παρακάτω η υποδειγµατική δοµή της διδασκαλίας του µαθήµατος. 
Εξετάζονται η λειτουργία και η εξέλιξη των µη µουσουλµανικών θρησκευτικών οµάδων 
Οθωµανική  αυτοκρατορία. Μελετώνται αρχικά η οργάνωση και η εξέλιξη των ορθοδόξων 
και οι σχέσεις του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε την οθωµανική κεντρική εξουσία έως  
το τέλος του 19ου αιώνα. 
Διερευνώνται η οργάνωση και το σύστηµα αυτοδιοίκησης  των ελληνορθοδόξων στις 
περιοχές της Οθωµανικής  αυτοκρατορίας και συγκεκριµένα στα νησιά του Αιγαίου, στην 
Μακεδονία, στην Θεσσαλία στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο και οι σχέσεις τους µε 
την οθωµανική κρατική εξουσία. Αναλύονται οι κυριότερες διαφορές στο σύστηµα 
διοίκησης και οργάνωσης των παραπάνω περιοχών και οι σχέσεις τους µε την κεντρική 
εξουσία. Εξετάζονται οι µεταβολές που παρατηρούνται από τα µέσα του 19ο αιώνα, στο 
σύστηµα αυτοδιοίκησης και οργάνωσης των εθνικο-θρησκευτικών οµάδων στις 
προαναφερθείσες περιοχές και στα µεγάλα αστικά κέντρα της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας . Η εξέταση των ελληνορθοδόξων θρησκευτικών οµάδων διαχρονικά από 
τον 17 έως και τις αρχές του 20ού αιώνα και συγκεκριµένα η χρονολογική και γεωγραφική 
διεύρυνση της θεµατικής στο συγκεκριµένο µάθηµα αποτελεί καινοτοµία του Τµήµατος. 
Η διδασκαλία του µαθήµατος διεξάγεται βάσει των σηµειώσεων της διδάσκουσας, 
σύµφωνα µε µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, 
συλλογικούς τόµους και την ειδική επικαιροποιηµένη βιβλιογραφία στη συγκεκριµένη 
θεµατική. 
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Ανάπτυξη του περιεχόµενου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες,  οι οποίες 
καλύπτουν το σύνολο των δεκατριών παραδόσεων ανά εξάµηνο. 
 
Οργάνωση των ορθοδόξων από το Οικουµενικό Πατριαρχείο µετά την άλωση. 
2.Παράγοντες διαµόρφωσης των σχέσεων των µη µουσουλµανικών πληθυσµών µε την 
κεντρική οθωµανική εξουσία. 3. Εξέταση της οργάνωσης, λειτουργίας και αυτοδιοίκησης 
των ελληνορθόδοξων θρησκευτικών οµάδων στα νησιά του Αιγαίου. 4. Εξέταση της 
οργάνωσης, λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των ελληνορθόδοξων θρησκευτικών οµάδων 
στη Μακεδονία. 5. Εξέταση της οργάνωσης, λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των 
ελληνορθόδοξων θρησκευτικών οµάδων στην Πελοπόννησο. 6. Εξέταση της οργάνωσης, 
λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των ελληνορθόδοξων θρησκευτικών οµάδων στην Ήπειρο. 
7. Συγκριτική εξέταση της λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των ελληνορθόδοξων 
θρησκευτικών οµάδων στις οθωµανικές περιοχές. 8. Παράγοντες ανάπτυξης εθνικής 
ταυτότητας των µη µουσουλµανικών θρησκευτικών οµάδων.  9. Επαναπροσδιορισµός των 
σχέσεων της κεντρικής οθωµανικής εξουσίας µε τις µη µουσουλµανικές θρησκευτικές 
οµάδες. Αναδιοργάνωση της λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των θρησκευτικών οµάδων 
από την οθωµανική κεντρική εξουσία 10. Κοινωνική διαστρωµάτωση, οικονοµική και 
πνευµατική δραστηριότητα στις εθνοτικές οµάδες. 11. Ταυτότητα και ιδεολογία στις 
εθνοτικές οµάδες. 12. Ιδεολογία και πολιτική στην οθωµανική Αυτοκρατορία  στις αρχές 
του 20ού αιώνα. 13. Σχέσεις εθνοτικών οµάδων και οθωµανικής κεντρικής εξουσίας. 

 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς  µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και µε κατάθεση και 
παρουσίαση γραπτής εργασίας µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
Όροι των γραπτών εργασιών: 
 
Οι εργασίες είναι ατοµικές.   Το θέµα της γραπτής εργασίας καθορίζεται πάντα σύµφωνα 
µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και την καθοδήγηση από τη διδάσκουσα σε θέµατα 
µεθοδολογίας, βιβλιογραφίας, έρευνας και επεξεργασίας πηγών σχετικών µε την εργασία. 
Προτείνονται πρωτογενείς πηγές  και βιβλιογραφία. Η εργασία αποσκοπεί επίσης  στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε την έρευνα και την επεξεργασία αρχειακού υλικού και 
ειδικότερα οθωµανικών πηγών. Προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας, παράλληλα µε 
βιβλιοθήκες, σε ερευνητικά κέντρα όπως Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών. Το σύνολο της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 λέξεις. Σε όλη 
τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα 
ηλεκτρονικά ή τις προκαθορισµένες ώρες γραφείου. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται και να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου µαθήµατος του εξαµήνου. 
 
Ακολουθούµενη  βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Εφαρµόζονται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΠ µε ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
 
Βιβλιογραφία του µαθήµατος και διανεµόµενο σύγγραµµα 
Διανεµόµενο σύγγραµµα του µαθήµατος 
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Κοντογιώργης  Γιώργος., Κοινωνική δυναµική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές 
κοινότητες της Τουρκοκρατίας, Αθήνα, 1982. 
Γίνεται διανοµή και ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη ξενόγλωσσων συγγραµµάτων τα 
οποία συνοδεύονται από σηµειώσεις της διδάσκουσας για το µάθηµα, άρθρων που 
εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικών τόµων και της ειδικής επικαιροποιηµένης 
βιβλιογραφίας στη συγκεκριµένη θεµατική. 
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πραγµατικότητα (µτφρ.) Χρύσα Νάντρις, Αθήνα, 1994. 
Inalcik H., ‘‘Τhe Ottoman decline and its effects upon the reaya”, Actes du II Congrés 
International des Etudes du Sud-Est européen, Αθήνα, 1970, σ. 73-90. 
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Σταµατόπουλος Δ., Μεταρρύθµιση και εκκοσµίκευση,  Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 
2003. 
Shaw Stanford Ezel Kural,  History of the Ottoman Empire and Modern Turkey 1800-1875, 
2. Τ. Cambridge,1977. 
Sugar, P., Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωµανική κυριαρχία (1354-1804), τ. 2, 
Αθήνα, 1994. 
Todorova, Maria, Βαλκάνια: η Δυτική Φαντασίωση, πρόλογος-επιµέλεια, Πασχάλης 
Κιτροµηλίδης, (µτφ)., Ιουλία Κολοβού, Θεσσαλονίκη, 2000. 
Timur Taner, Osmanlı Kimliği, Istanbul, 1986. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  Αθήνα, 1974,  τ. Ι,  σ. 92- 108, 150- 170. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  Αθήνα, 1975 τ. ΙΑ΄ σ. 110-143,189-242. 
 
Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 
 
Στο πλαίσιο  διδασκαλίας του µαθήµατος πραγµατοποιούνται διαλέξεις από ερευνητές και 
µέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων. 
 

70052 Ελληνορθόδοξες Κοινότητες στην Μ.Ασία και την Ανατολική 
Μεσόγειο 
  
Διδάσκων: Λέκτορας Hervé Alain Rene Georgelin,  hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Γενικό περίγραµµα µαθήµατος 
 
Πτυχές του βίου των Ορθόδοξων κοινοτήτων στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία, 
στην Αίγυπτο και στη Μέση Ανατολή, από το 19οαιώνα ως τις µέρες µας. Τοποθέτηση της 
συγκρότησης των κοινοτήτων αυτών στο πλαίσιο της απόπειρας εκδυτικισµού των 
κοινωνικών δοµών και της ανάδυσης των εθνικισµών στη συγκεκριµένη γεωγραφική 
ενότητα. Διερεύνηση των αλλαγών που επέφερε στη φυσιογνωµία των Ορθόδοξων 
κοινοτήτων η συγκρότηση των εθνικών κρατών και το τέλος της αποικιοκρατίας στην 
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Ανατολική Μεσόγειο. Στο παραπάνω πλαίσιο, η ολοένα και σηµαντικότερη διεθνής 
γεωπολιτική θέση της Τουρκίας, καθώς και η εξέλιξη των ελληνο-τουρκικών σχέσεων 
επιβάλλουν µια περαιτέρω εξέταση της πορείας των ελληνο-ορθόδοξων πληθυσµών εντός 
του τουρκικού κράτους από το 1923 µέχρι σήµερα. 
Εξετάζεται πρωτογενές υλικό -ιστορικές πηγές ή υλικό που αφορά την επικαιρότητα στη 
συγκεκριµένη περιοχή - ενώ τα ζητήµατα που ανακύπτουν από αυτό εντάσσονται στο 
ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και στο σχετικό θεωρητικό προβληµατισµό, µε 
τη βοήθεια της βιβλιογραφίας. Το µάθηµα διεξάγεται υπό µορφή διαλόγου βάσει του 
πρωτογενούς υλικού και της βιβλιογραφίας που αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη. 

Έτσι επιδιώκεται: 

• Να συνδεθεί η συγκρότησή των κοινοτήτων αυτών µε τη δυναµική του 
εκδυτικισµού της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 

• Να γίνεται αντιληπτή η συγκρότηση και η σηµασιοδότηση εννοιών όπως «έθνος», 
«τάξη», «φύλο», «κοινωνική αναπαραγωγή», «κοινωνική κινητικότητα», «κοινωνικό 
κεφάλαιο» στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, στο πλαίσιο των εκάστοτε 
πολιτικών διακυβευµάτων. 

  

Όλα αυτά, βεβαίως, συνδέονται µε τον παράλληλο στόχο της εξοικείωσης των φοιτητών µε 
την µελέτη και επεξεργασία πρωτογενών πηγών. 

 Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής 
 
Μια υποπεριοχή της θεµατικής του συγκεκριµένου µαθήµατος καλύπτεται από το µάθηµα 
που διδάσκεται στο Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των Παρευξείνιων 
Χωρών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε τίτλο Ελληνική γλώσσα και 
εκπαίδευση της Ελληνικής µειονότητας στην Τουρκία. 
  

Θεµατικές ενότητες 
 
1. Εισαγωγή 

2. (Ελληνο)ορθόδοξες κοινότητες της Κωνσταντινούπολης (19ος αι.- 1923): 
δηµογραφική κίνηση, κοινωνική διαστρωµάτωση. 
3. Ελληνοορθόδοξες κοινότητες στη Σµύρνη και στα µικρασιατικά παράλια (19ος αι.- 
1922) . 
4. Ορθόδοξες κοινότητες στη µικρασιατική ενδοχώρα (19ος αι.- 1923). 
5. Μεταρρυθµίσεις, Πατριαρχείο και συγκρότηση του Ορθόδοξου µιλλέτ: 
Εθνοσυνελεύσεις, Γενικοί Κανονισµοί, Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο, κοινοτική 
συγκρότηση. 
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6. Κοινοτική και ενοριακή επαίδευση στις (ελληνο)ορθόδοξες κοινότητες της 
οθωµανικής αυτοκρατορίας: µηχανισµός κοινωνικής αναπαραγωγής ή κοινωνικής 
κινητικότητας; 

7. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου τον (ελληνο)ορθόδοξο κόσµο της οθωµανικής 
Ανατολής: διαχείριση της φτώχειας και η ανάδειξη του ιδεώδους της εργασίας. 

8. Οι ελληνικές παροικίες της Αιγύπτου (1830-1960). 

9. Οι Ορθόδοξες κοινότητες της Μέσης Ανατολής από το 19ο αιώνα µέχρι σήµερα. 
10. Από το µιλλέτ στη µειονότητα: η ελληνο-ορθόδοξη κοινότητα στην Τουρκία κατά 
την περίοδο του µονοκοµµατισµού. 

11. Η εξέλιξη της ελληνο-ορθόδοξης µειονότητας στην Τουρκία κατά την περίοδο 
1946-1990. 

12. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και το µέλλον της ελληνο-ορθόδοξης 
µειονότητας: αγορά, εκδηµοκρατισµός, θέση της µειονότητας στην Τουρκική κοινωνία. 

13. Συζήτηση/ σύνοψη µεθοδολογικών ζητηµάτων. Θέµατα προς διερεύνηση. 
Παρουσίαση εργασιών. 

 Εξέταση 
 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε βάση τις τελικές εξετάσεις και την εκπόνηση των γραπτών 
εργασιών. Η τελική βαθµολογία του µαθήµατος προκύπτει κατά 70% από τις εξετάσεις και 
κατά 30% από τη γραπτή εργασία. Το θέµα της γραπτής εργασίας καθορίζεται µε βάση τα 
ενδιαφέροντα των φοιτητών, σε συνεννόηση µε τη διδάσκουσα. Ο στόχος της εργασίας 
εντάσσεται στους µαθησιακούς στόχους του µαθήµατος: στην εξοικείωση των φοιτητών µε 
τα βασικά ζητήµατα ιστορίας/ επικαιρότητας των εν λόγω κοινοτήτων και στην µελέτη/ 
επεξεργασία πρωτογενών πηγών. Από τη διδάσκουσα προτείνονται πρωτογενείς πηγές, 
βιβλιογραφία και δικτυογραφία. Επίσης, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, οι φοιτητές 
επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα ηλεκτρονικά ή στις ώρες γραφείου για οποιοδήποτε 
σχετικό πρόβληµα. Περαιτέρω υποστήριξη αποτελεί η παρουσίαση των εργασιών στο 
τελευταίο µάθηµα, µε τις παρατηρήσεις που οι φοιτητές δέχονται από τη διδάσκουσα και 
τους συµφοιτητές τους. 

 Εσωτερική αξιολόγηση του µαθήµατος 
 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 

Διανεµόµενα συγγράµµατα 

Αναστασιάδου, Μερόπη- Dumont, Paul, Οι Ρωµιοί της Πόλης. Τραύµατα και προσδοκίες, 
Εστία, Αθήνα 2007. 
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Κάννερ, Έφη, Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της 
Κωνσταντινούπολης 1753-1912, Κατάρτι, Αθήνα 2004. 
  

Ταυτόχρονα διανέµεται φάκελος υλικού. 

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αναγνωστοπούλου, Σία, Μικρά Ασία 19ος αιώνας - 1919, Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες. 
Από το µιλλέτ των Ρωµιών στο ελληνικό κράτος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997. 
Αναστασιάδου, Μερόπη- Dumont, Paul, Οι Ρωµιοί της Πόλης. Τραύµατα και προσδοκίες, 
Εστία, Αθήνα 2007. 
Εξερτζόγλου, Χάρης, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα. Ο 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861- 1912), Νεφέλη, Αθήνα 
1996. 
Κάννερ, Έφη, Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της 
Κωνσταντινούπολης 1753-1912, Κατάρτι, Αθήνα 2004. 
Clogg, Richard, Η Ελληνική διασπορά στον 20ο αιώνα, µτρφ. Μαρίνα Φράγκου, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2010. 
  

EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αλεξανδρής Αλέξης, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations 1918-
1974, ΚΜΣ, Αθήνα 1983. 
Εξερτζόγλου Χάρης, Προσαρµοστικότητα και πολιτική των οµογενειακών κεφαλαίων. 
Έλληνες τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη. Το κατάστηµα Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος, 
1871-1881, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 
1989. 
Η καθηµερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ού 
αιώνα, Πρακτικά της επιστηµονικής ηµερίδας του Συνδέσµου των εν Αθήναις 
Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1999. 
Güven, Dilek, Εθνικισµός, κοινωνικές µεταβολές και µειονότητες. Τα επεισόδια εναντίον 
των µη Μουσουλµάνων της Τουρκίας (6/7 Σεπτεµβρίου 1955), µτφρ., Σοφία Αυγερινού, 
Εστία, Αθήνα 2006. 
Ο έξω Ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη 1800-1922. Πνευµατικός και 
κοινωνικός βίος, Επιστηµονικό Συµπόσιο, 30-31 Οκτωβρίου 1998, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2000. 
Ρούκουνας Εµµανουήλ, Πάµε στα νερά. Ελληνικές διαδροµές στην Αίγυπτο, Εστία, Αθήνα 
2009. 
Σκοπετέα Έλλη, Η Δύση της Ανατολής, Γνώση, Αθήνα 1993. 
Σουλιώτης-Νικολαΐδης Αθ., Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, επιµ.-εισ. Θ. Βερέµης και 
Κ. Μπούρα, Δωδώνη, Αθήνα/ Γιάννενα 1984. 
Σταµατόπουλος Δηµήτρης, Μεταρρύθµιση και εκκοσµίκευση. Προς µια ανασύνθεση της 
ιστορίας του Οικουµενικού Πατριαρχείου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003. 
Tοµαρά- Σιδέρη Ματούλα, Ευεργετισµός και Προσωπικότητα, Τ. Α΄ και Β΄, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2002. 
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Ξενόγλωσση 
Aktar, Ayhan, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politiklari [Ο φόρος επί της περιουσίας και 
οι πολιτικές του εκτουρκισµού], İleştim, Ιστανµπούλ 2000. 
Augustinos, Gerasimos, The Greeks of Asia Minor. Confession, Community and Ethnicity 
in the Nineteenth Century, The Kent State University Press, Κεντ (Οχάιο)/Λονδίνο 1992. 
Benilsoy Y. και Macar E., Fener Patrikhanesi [Το Πατριαρχείο του Φαναρίου] , Άγκυρα 
1996. 
Berl A., Ο Ελληνισµός στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη, µτφρ. Ηλέκτρα 
Ξανθούλη, εισαγ.-σχόλια, Κώστας Αστρακιανάκης, Ιστορητής, Αθήνα 1994. 
Issawi Ch., Gondicas D., Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy 
and Society in the Nineteenth Century, The Darwin Press, Πρίνστον, Νιου Τζέρσεϊ 1999. 
Kitoeff, Alex., The Greeks in Egypt, 1919-1937: Ethnicity and Class, Ithaca Press, Λονδίνο 
1989. 
Koçoğlu, Yahya, Azınlık Gençleri Anlatıyor [Οι νέοι των µειονοτήτων αφηγούνται], 
Siyahbeyaz-Metis Güncel, Κωνσταντινούπολη 2001. 
Kuneralp, Sinan, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-
1922), Prosopografik Rehber [Οθωµανοί αξιωµατούχοι της ύστερης περιόδου. 
Προσωπογραφικός κατάλογος] , Isis, Κωνσταντινούπολη 1999. 
Runciman, Steven, The Great Church in Captivity, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 
1968. 
Vahapoğlu H., Osmanlı’dan Günümüze Azınılık Okulları [Μειονοτικά σχολεία από την 
οθωµανική περίοδο µέχρι τις µέρες µας], Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Άγκυρα 
1990. 
  

Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 

• Διαλέξεις επιστηµόνων µε ερευνητικό έργο σχετικό µε τις Ελληνικές παροικίες 
της Αιγύπτου και τις Ορθόδοξες κοινότητες της Μέσης Ανατολής. 

• Ανάθεση έρευνας σε φοιτητές στο Κέντρο Μικρασιατικών σπουδών και στα 
Αρχεία των Ελληνο-ορθόδοξων Κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης (Ανθέµιο-ΜΙΘΕ). 

 

70051 Εκκοσµίκευση και µεταρρυθµίσεις στην τουρκική κοινωνία  
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γώγος, kgogos@turkmas.uoa.gr  

3 ώρες/εβδοµάδα    
 
Βασικός εκπαιδευτικός µαθησιακός στόχος του µαθήµατος  
(συµφώνως προς το πνεύµα και την γενικότερη στόχευση τηςκατεύθυνσης στην οποία 
το µάθηµα προσφέρεται).  
 
Το µάθηµα προσφέρεται ως επιλεγόµενο στο E' εξάµηνο σπουδών. Αντικείµενο του 
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µαθήµατος είναι η µελέτη των  αντιλήψεων, εγχειρηµάτων και πολιτικών µεταρρύθµισης 
και εκκοσµίκευσης στην Τουρκική Δηµοκρατία, η αποτίµηση και η επίδρασή τους στην 
τουρκική κοινωνία από την ίδρυση της Τουρκικής Δηµοκρατίας µέχρι σήµερα. Επίσης το 
µάθηµα επιδιώκει να προσεγγίσει µε συγκριτικό και ερµηνευτικό πνεύµα την θεωρητική 
συζήτηση περί εκκοσµίκευσης, κοσµικού και της σχέσης κράτους-θρησκείας στη 
σύγχρονη Τουρκία αλλά και στις µουσουλµανικές κοινωνίες. Ως εκ τούτου δίδεται 
σηµασία στη µελέτη των τάσεων της σχετικής τουρκικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Η 
διδασκαλία γίνεται µε τη µορφή διαλέξεων.    
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες καλύπτο
υν τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου. 
 
1.  Εισαγωγή στο µάθηµα (θεµατολογία, µεθοδολογία, βιβλιογραφία)  

2.  Όροι, ορισµοί, ερµηνείες της ‘εκκοσµίκευσης’ και του ‘κοσµικού’.    
3/4/5. Νεωτερικότητα και εκκοσµίκευση: Αντιλήψεις για την νεωτερικότητα και την 
εκκοσµίκευση στο σύγχρονο κόσµο. 
6. Αντιλήψεις για την εκκοσµίκευση στις µουσουλµανικές κοινωνίες. 

7. Οι πολιτικές εκκοσµίκευσης στην εποχή των Νεοτούρκων   
8.  Οι πολιτικές εκκοσµίκευσης και µεταρρύθµισης στην Τουρκία του Μουσταφά Κεµάλ 
(πρόγραµµα και στόχοι). Το ζήτηµα της θρησκείας (Ισλάµ) 
9. Εκκοσµίκευση και µεταρρυθµίσεις στην Τουρκία 1938-1983. 

10/11. Εκκοσµίκευση, µεταρρυθµίσεις και Ισλάµ στην Τουρκία µετά το 1983  
12.   Η εκκοσµίκευση και το κοσµικό στη σηµερινή Τουρκία.  Διανόηση και αντιλήψεις 
για τις κεµαλιστικές µεταρρυθµίσεις στην Τουρκία  
13.  Συµπεράσµατα      

 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος  
 
Α) Εξέταση γραπτή (ή προφορική), µε συντελεστή βαθµολογίας 100%, ή  

Β) Συνδυασµός τελικής γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης µε συντελεστή βαθµολογίας 
75% και γραπτής βοηθητικής εργασίας 3000 - 4000 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 
25%.  
Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαµβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της 
τελικής βαθµολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν 
δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατοµική. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού.  
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Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµ
ατος 
 

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές.  
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ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

70021Α Τουρκική Γλώσσα VI – Μορφολογία και Σύνταξη 
 
Διδάσκοντες:  ΕΕΔΙΠ Σοφία Πρόκου sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 
1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 
Διδασκαλία της επίσηµα επικρατέστερης µορφής της Τουρκικής (standard Turkish) µε 
στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται 
και από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή την κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
Η διδασκαλία στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι µέσο έκφρασης εµπειριών, 
κοσµοαντίληψης και µεταφοράς πολιτισµού των ανθρωπίνων κοινοτήτων και ως εκ τούτου 
περιλαµβάνει γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας, γλωσσική επίγνωση ως προς τη λειτουργία της 
γλώσσας καθώς και πολιτισµική επίγνωση, δηλαδή εξοικείωση µε βασικές κοινωνικές και 
επικοινωνιακές πρακτικές. 
 
2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και σε 
πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μπορούµε ενδεικτικά να 
αναφέρουµε το Τµήµα SOAS του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το Ινστιτούτο ΙΝΑLCO 
στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού στη Γαλλία (Paris III), µεταξύ πολλών Tµηµάτων 
Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ µπορούµε να αναφέρουµε το Columbia University-Middle East 
and South Asian and African Studies Department, το Harvard University - Center for 
Middle Eastern Studies -, και ανάλογα Τµήµατα στο Princeton University, Michigan 
University, Boston University, κ.α.   
 
3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Μορφολογία - Σύνταξη ρήµατος και ρηµατικής φράσης: 
Α΄ ΦΩΝΕΣ / ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ - ÇATILAR / KİPLER Αναλυτική παρουσίαση των φωνών της 
τουρκικής. 
Κεφάλαιο 1: Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ στη Τουρκική - EDİLGEN ÇATI 
Επικοινωνία: Όταν ο δράστης δεν είναι θέµα… ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ της Τουρκικής. 
Κεφάλαιο 2: Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑΣ και της  ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ / Eylemde 
DÖNÜŞLÜLÜK - DÖNÜŞLÜ ÇATI - Dönüşlülük belirtme: ‘kendi’ sıfatı veya adılı 
Pekiştirme belirtme: ‘kendi’ sıfatı veya adılı 
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Κεφάλαιο 3: ΔΗΛΩΣΗ AΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ / İŞTEŞLİK – İŞTEŞ ÇATI – ‘birbiri’ adılıyla ‘İşteşlik’ belirtme 
Κεφάλαιο 4: Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΡΗΜΑ – Η 
‘ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΉ’ ΔΟΜΗ (‘ΦΩΝΗ’) – ETTİRGEN ÇATI 
— Η Πολλαπλή Χρήση του Μεταβιβαστικού Επιθήµατος 
Κεφάλαιο 5: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΟΡΦΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ ΦΩΝΗΣ στο 
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΡΗΜΑ 

§ Μεταβιβαστικότητα (+µεταβιβαστικότητα) + παθητική φωνή 
Ettirgen + (ettirgen) + edilgen çatı 

§ Αµοιβαιότητα + µεταβιβαστικότητα 
İşteş + ettirgen çatı 

§ Αµοιβαιότητα + παθητική φωνή 
İşteş + edilgen çatı 

§ Αµοιβαιότητα + µεταβιβαστικότητα + παθητική φωνή 
İşteş + ettirgen + edilgen çatı 

§ Αυτοπάθεια + παθητική φωνή 
İşteş + edilgen çatı 
 
Κεφάλαιο 6: ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΒİRLEŞİK EYLEM - Compound verbs 
- ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ: -(y)Abil-, -(y)Iver-, Ñ-
(y)Agel-, Ñ-(y)Adur-, Ñ-(y)Akal-, Ñ-(y)Ayaz- 
- ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ και ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΉΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ Α΄ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΝΑ ΌΝΟΜΑ: Ol-, et-, yap-, dur-, kal-, çık-, düş-, 
Ñbuyur-, Ñeyle- Hazır ol-, teslim ol-, yardım et-, vs 
Κεφάλαιο 7: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΓΕΡΟΥΝΔΙΑ / 
ZARF İŞLEMLİ TÜMCELER - ULAÇLAR – Genel tekrar dersi 
Zaman belirtme: 
 
-DIk/-(y)AcAk+iyelik zaman 
-DIkçA, -DIk+iyelik sürece 
 süresince, boyunca 
-Dan beri / -DIr 
-DIk+iyelik+-(n)DAn beri 
-DI…-(y)AlI 
-DIk/-(y)AcAk+iyelik+-(n)DA 
-DIk/-(y)AcAk+iyelik sırada,-(y)IncA, -(A/I)r…mAz 
-(y)AnA/-(y)IncAyA kadar/dek 
-(y)ken 
 
Genel olarak ‘şekil’, ‘biçim’ veya ‘benzeme’, ‘taklit etme’yi anlatan yan tümceler: 
–(y)ΑrΑk ve –(y)Α…-(y)Α 
 
-cAsInA 
-(y)mIş gibi 
–DIk-/-(y)AcAk-/-mA+iyelik gibi 
 
Neden belirtme: 
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-DIk/-(y)AcAk+iyelik için, -DIk/-(y)AcAk+iyelik+-(n)Dan 
  
(Nedenleştirme: dolayı/nedeniyle/yüzünden, diye) 
 
Karşıtlık belirtme: 
 
-DIk/-(y)AcAk+iyelik halde 
-mAsInA rağmen/karşın 
Karşıtlık: -(y)A rağmen/karşın, -sA dA/bile 
 
Tercih belirtme: 
 
-mAktAnsA, -mAk varken, -mAk yerine 
-(y)AcAk+iyelik+-(n)A 
-(y)AcAk+iyelik yerde 
 
Koşul – şart belirtme 
-DIk+iyelik takdirde 
-mA+iyelik durumunda 
-mAk/-mA+iyelik koşuluyla/şartıyla 
 
Κεφάλαιο 8: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – BAĞLAÇLAR: HALBUKİ, SANKİ, ÖYLE Kİ, ŞÖYLE Kİ, 
KALDI Kİ, NASIL Kİ, NE ZAMAN Kİ, YETER Kİ, DEMEK Kİ, DİYELİM Kİ 
 
Ως προς την Παραγωγική Μορφολογία εξετάζονται Α΄) Ρηµατοποίηση ονοµάτων και 
Β΄) Παραγωγή επιθέτων µε προσθήκη 'εντασιακού' προθήµατος 
Γ΄) Παραγωγή επιρρηµάτων µέσω διπλασιαµού και επανάληψη παραγωγικών επιθηµάτων. 
 
4. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση 
των φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
 
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω γραπτού διαγωνίσµατος “προόδου” που διενεργείται στο 
µέσον περίπου έκαστου  εξαµήνου και µέσω τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης εντός 
τακτικής εξεταστικής περιόδου καθώς και βάσει γραπτών εργασιών και ενίοτε προφορικών 
παρουσιάσεων σε σχέση µε το γραπτό κείµενο. Η θεµατολογία των γραπτών και σύντοµων 
προφορικών παρουσιάσεων προτείνονται από τον διδάσκοντα βάσει φυσικών κειµένων 
που σχετίζονται κατά το δυνατόν µε το γενικότερο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών 
του Τµήµατος (γλώσσα, πολιτισµός, λογοτεχνία, διεθνείς σχέσεις της σύγχρονης Τουρκίας 
καθώς και θέµατα της τουρκικής επικαιρότητας που συµβάλλουν στη καλύτερη γνώση της 
“τουρκικής πραγµατικότητας”).   
 
5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
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Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
 
6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Οι σηµειώσεις του µαθήµατος συντάσσονται από την διδάσκουσα και είναι προσβάσιµες  
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, e-class. 
Kύρια πηγή για τις σηµειώσεις ως προς τη µορφολογία και τη σύνταξη της Τουρκικής είναι 
η περιγραφική γραµµατική των Göksel Α., Kerslake C.:2004, καθώς και των Banguoğlu 
T.:2001, Lewis G..: 2001, Kornfilt J.: 1997, Underhill R.: 1976, Korkmaz Z.:2003. (βλ. 
βασική βιβλιογραφία). Τα στοιχεία αντιπαραβολής αντλούνται κυρίως από Γραµµατική 
της Νέας Ελληνικής, των Κλαίρη Χρ. – Μπαµπινιώτη Γ.: 2004, τη Γραµµατική της 
Ελληνικής των Holton D., Mackridge P., Φιλιππάκη-Warburton Ε.: 1998, και το Στοιχεία 
Αντιπαραβολικής Γραµµατικής Ελληνικής – Τουρκικής, της Σελλά-Μάζη Ε.:2004, καθώς 
και από τις επανεκδόσεις των έργων Νεοελληνική Γραµµατική, Tριανταφυλλίδης Μ.: 
1996, Νεοελληνική Σύνταξις Τζάρτζανος Α.: 1946. 
   
Βασική βιβλιογραφία: 
 
Α. Εγχειρίδια διδασκαλίας : 
 
1) SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners 
     vol.1, vol. 2 , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997-200 
2) SERİN Muammer-TAYLAN E. Eser, H. Sebüktenin’in Yabancılar için 
Türkçe’sine Alıştırma Kitabı, cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul, 1997 
3) TAYLAN Eser-AKAR Didar, Kayıp Çanta-The Missing Briefcase (+casette) , Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
4) ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
5) ÖZSOY Sumru – KELEPİR Meltem, Türkçe dinleyelim – Let’s Listen to Turkish (+ 
cassette), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1995 
6) TÖMER, Hitit-Yabancılar için Türkçe , ve Yeni Hitit, vol 1/vol 2/vol 3 
Çalışma kitapları (+ CDs) – Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2002, 2008 
7) BAYRAKTAROĞLU Arın, BAYRAKTAROĞLU Sinan, Colloquial Turkish, (+ 
cassette), Routledge, London 1992 (book and cassette pack) 
8) ŞENDURAN EMİNE Bu ne demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı vol 1, 2, 
Exercise book (Alıştırma Kitabı), + CD, + Vocabulary cards, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, İstanbul 2006   
9) ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., 
Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?) (Ders Kitabı-Text book , Alıştırma Kitabı-Exercise book, 
Dil Bilgisi-Grammar Book, Kelimeler Dünyası-Vocabulary book, CD rom), DİLSET 
YAYINLARI, İstanbul 2004 
 (DİLSET Yayınları, www.dilset.com) 
 
B. Περιγραφικές  Γραµµατικές της Τουρκικής : 
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1) LEWIS Geoffrey, Turkish Grammar , Oxford U.P., Oxford , 2001 
2) KORNFILT Jaklin, Turkish, Routledge, London, 1997, 
3) UNDERHILL Robert, Turkish Grammar, MIT Press, 1976 
4) ΒAZIN Louis, Introduction `α l’Etude Pratique de la Langue Turque , Librairie 
d’Amérique et d’Orient, Paris 1987 
5) BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu, Ankara 1998                                                                       
6) Aslı GÖKSEL – Celia KERSLAKE, Turkish, Routledge, London, 2004 
7) KORKMAZ Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu 
Yayınları: 827, Ankara 2003                          
8) GENCAN Tahir Nejat, Dilbilgisi , Ayraç Yayınevi, Ankara 2001 
9) HEPÇİLİNGİRLER Feyza, Türkçe Dilbilgi , Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004                                                
10) ZΕΝΓΚΙΝΗΣ Ε. – ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ Π., Tουρκική Γραµµατική, Εκδ. Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 1995 
11) HENGİRMEN Mehmet, Turkish Grammar for Foreign Students, Engin Yayınevi, 
Ankara 2000 
 
Γ. Ειδικές Μελέτες για θέµατα τουρκικής γραµµατικής και ειδικά θέµατα σύνταξης: 
 
1) TAYLAN – ERGUVANLI Eser, Verb in Turkish (Linguistics Today),  Benjamins 2001, 
2) ERGUVANLI Eser Emine, The Function of Word Order in Turkish Grammar, 
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1984                                                                   
3) VAN SCHAAIK Gerjan, in The Bosphorus Papers, Studies in Turkish Grammar 1996-
1999 , Boğaziçi University Press, İstanbul 2001 
  
7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. 
 
Για το µάθηµα χρησιµοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες υποδοµές του Τµήµατος για την 
αναπαραγωγή ηχητικών και οπτικών βοηθηµάτων διδασκαλίας. 
Η χρήση υπολογιστών στο πλαίσιο ενός γλωσσικού εργαστηρίου που θα υποστήριζε 
αφενός τη διδασκαλία, αφετέρου την αυτόνοµη εξάσκηση και αυτοαξιολόγηση των 
φοιτητών  κατά τη διαδικασία εκµάθησης της ξένης/δεύτερης γλώσσας µε χρήση 
πολυµέσων. αποτελεί µέρος των στόχων που έχει θέσει το Τµήµα για το εγγύς µέλλον.     
 
8. Οι τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
 
Η συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Τουρκίας στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
Εράσµους / Σώκρατες παρέχει τη δυνατότητα σε σηµαντικό αριθµό φοιτητών του 
Τµήµατος να διαµείνουν και να παρακολουθήσουν µαθήµατα σε τουρκικά ΑΕΙ κατά τη 
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
Επίσης από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 παρέχεται στους φοιτητές του Τµήµατος η 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς µε  αντικείµενο 
ενασχόλησης συναφές προς τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Η επαρκής γνώση της 
Τουρκικής που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των φοιτητών και 
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αποφοίτων του Τµήµατος µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή υπό πραγµατικές συνθήκες µέσω 
της εν λόγω πρακτικής εξάσκησης. 
Θεωρούµε σηµαντική τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγµατοποίησης της πρακτικής 
εξάσκησης στην Τουρκία, σε φορείς ελληνικών ή µεικτών συµφερόντων που 
δραστηριοποιούνται στη γείτονα Χώρα. 
Η συστηµατική επαφή των φοιτητών του Τµήµατος µε τους εκ Τουρκίας “Ερασµιακούς” 
φοιτητές του Τµήµατος και του ΕΚΠΑ γενικότερα, θα συνέβαλε στην εξάσκηση της υπό 
εκµάθηση ξένης γλώσσας και θα εξυπηρετούσε τον απώτερο σκοπό των προγραµµάτων 
Εράσµους. 

70021Β Τουρκική Γλώσσα VΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 

 
Διδάσκουσα: Σοφία Πρόκου, ΕΕΠ, sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
 
1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 
Διδασκαλία της επίσηµα επικρατέστερης µορφής της Τουρκικής (standard Turkish) µε 
στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται 
και από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή την κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
Η διδασκαλία στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι µέσο έκφρασης εµπειριών, 
κοσµοαντίληψης και µεταφοράς πολιτισµού των ανθρωπίνων κοινοτήτων και ως εκ τούτου 
περιλαµβάνει γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας, γλωσσική επίγνωση ως προς τη λειτουργία της 
γλώσσας καθώς και πολιτισµική επίγνωση, δηλαδή εξοικείωση µε βασικές κοινωνικές και 
επικοινωνιακές πρακτικές. 
  
2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και σε 
πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μπορούµε ενδεικτικά να 
αναφέρουµε το Τµήµα SOAS του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το Ινστιτούτο ΙΝΑLCO 
στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού στη Γαλλία (Paris III), µεταξύ πολλών Tµηµάτων 
Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ µπορούµε να αναφέρουµε το Columbia University-Middle East 
and South Asian and African Studies Department, το Harvard University - Center for 
Middle Eastern Studies -, και ανάλογα Τµήµατα στο Princeton University, Michigan 
University, Boston University, κ.α. 
  
3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκικά V - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- Σύνταξη, 
κατά το πέµπτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο σπουδών µελετώνται αναλυτικά οι κύριοι τύποι των 
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δευτερευουσών/εξαρτηµένων προτάσεων των Τουρκικών στο πλαίσιο της προτασιακής 
υπόταξης, µορφολογικά και συντακτικά. Συγκεκριµένα, καταρχήν γίνεται σύντοµη 
θεωρητική εισαγωγή και αντιπαραβολική ανάλυση Τουρκικών – Ελληνικών του 
συντακτικού φαινοµένου της «υπόταξης». Στη συνέχεια, οι δευτερεύουσες προτάσεις 
εξετάζονται ως: α) Οι συµπληρωµατικές προτάσεις – στο πλαίσιο των οποίων εξετάζεται 
µεταξύ άλλων ο µεταφερόµενος/πλάγιος λόγος, β) Οι αναφορικές προτάσεις, όλων των 
τύπων, π.χ. ελεύθερες αναφορικές, παρεµφατικές και µη παρεµφατικές, κλπ. και γ) Οι 
επιρρηµατικές προτάσεις και η λειτουργία του γερουνδίου στα Τουρκικά. 
  
Συγκεκριµένα εξετάζεται: 
Α. Η υπόταξη στα Τουρκικά µέσω της µορφολογίας του ονοµατοποιηµένου ρήµατος µέσω 
επιθηµάτων ονοµατοποίησης -DIk / -(y) AcAk, -mA, -(y)Iş και η συντακτική δοµή των 
δευτερευουσών και συµπληρωµατικών προτάσεων. 
  
Β. Ο µεταφερόµενος λόγος εξετάζεται υπό τη µορφή 
α΄ ως µεταφορά προσταγής / προτροπής / ευχής / κλπ. µε τον τύπο –mA και η αντιστοιχία 
µε τις ελληνικές δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται µε τον δείκτη υπόταξης «να», 
β) ως µεταφορά γεγονότων / διαπιστώσεων / κλπ. (γεγονοτικές προτάσεις) που 
αντιστοιχούν στις ελληνικές δευτερεύουσες που εισάγονται µε το δείκτη υπόταξης ‘ότι’. 
  
Β. Οι αναφορικές προτάσεις εξετάζονται µορφολογικά και συντακτικά ως εξής: 
α) Σύντοµη εισαγωγή στις αναφορικές προτάσεις (λειτουργία, δοµή, η έννοια της ‘µετοχής 
-participes, participials- στα Τουρκικά) και αντιπαραβολική θεώρηση Ελληνικών – 
Τουρκικών ως προς το φαινόµενο του ‘προσδιορισµού’ µέσω δευτερεύουσας αναφορικής 
πρότασης. 
β) Αναφορικές προτάσεις µε µετοχή σε –(y)An 
γ) Αναφορικές προτάσεις µε µετοχή σε -DIK / -(y)AcAK 
δ) Ελεύθερες αναφορικές 
ε) Η δήλωση χρόνου στις δευτερεύουσες αναφορικές και ο ρόλος του βοηθητικού ρήµατος 
ol- για τον συγκεκριµένο σκοπό 
στ) Σύντοµη αναφορά στις παρεµφατικές αναφορικές προτάσεις (δείκτης υπόταξης ki) 
  
Γ. Επιρρηµατικές προτάσεις. Αναφέρονται στο σύνολό τους 33 τύπη επιρρηµατικών 
προτάσεων βάσει της γενικής κατάταξής τους µορφολογικά σε 
α) Μη παρεµφατικές επιρρηµατικές προτάσεις µε γερούνδιο σε π.χ. –(y)ArAk, -(y)IncA, 
- DIkçA, κλπ. 
β) Παρεµφατικές επιρρηµατικές µε γερούνδιο σε π.χ. –mA-sI-n-A rağmen, - DIK-ı halde, -
DIK-I-n-DA, κλπ. 
Οι επιρρηµατικές προτάσεις κατατάσσονται επίσης ως προς τη σηµασία τους σε 
επιρρηµατικές που δηλώνουν π.χ. αντίθεση, χρόνο, παραχώρηση, κλπ. 
Δ. Ο αναδιπλασιασµός και οι διάφοροι τύποι δήλωσης έµφασης, ποικιλίας, παροµοίωσης, 
µεγέθους κλπ στα ονόµατα. 
  
Η µορφολογία και η σύνταξη εξετάζεται αρχικά εντός κειµένων γενικού περιεχοµένου και 
σταδιακά εντός πολύ πιο εξειδικευµένων κειµένων που συνάδουν µε το γενικότερο 
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος. Γίνεται πληθώρα ασκήσεων εκµάθησης της 
µορφολογίας και της σύνταξης σχετικές µε το εξεταζόµενο φαινόµενο. 
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ΙΙ. Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκικά V - Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο- 
Λεξιλόγιο εξετάζονται κείµενα που αντλούνται από τον Τύπο, από βιβλία ή κείµενα από 
επιλεγµένα εγχειρίδια Τουρκικής τα οποία συνάδουν κατά το δυνατόν µε το γενικότερο 
πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος αλλά ταυτόχρονα εστιάζουν στα µορφοσυντακτικά 
φαινόµενα που µελετώνται στο µάθηµα Τουρκικά V - Φωνητική/Φωνολογία- 
Μορφολογία- Σύνταξη. Επιχειρείται επίσης να γίνεται αναφορά σε γεγονότα που αφορούν 
στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, επικαιρότητα µε σκοπό να συµβάλλουν στην 
κατανόηση της τουρκικής πραγµατικότητας. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα εξής κείµενα: 
α. Κείµενα ηθολογικού περιεχοµένου. Καθηµερινή ζωή, συνήθειες, αναµνήσεις κλπ. Σειρά 
κειµένων που αφορούν στη διατροφή, στον τρόπο και τους τύπους διατροφής, τα 
προβλήµατα που εµφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες, κλπ. 
  
β. Σύγχρονα προβλήµατα εξωτερικής πολιτικής. 
Σύντοµο βιογραφικό νυν Υπουργού Εξωτερικών Τουρκίας και παράθεση κεφαλαίου 
βιβλίου εξωτερικής πολιτικής Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslar arası Konumu -
‘Στρατηγικό Βάθος’ ,(Davutoğlu A., 2010 : 143-145) 
Σύντοµο βιογραφικό για τον σύγχρονο δηµοσιογράφο-αναλυτή, συγγραφέα Birand M. A. 
Ανάλυση άρθρου του από τον ηµερήσιο Τύπο µε σχόλια για τη Διεθνή συνάντηση που 
οργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (IFRI) στο Μαρακές του 
Μαρόκου τον Οκτώβριο 2010. 
  
γ. Επαγγελµατική ζωή – Οικονοµία: Κείµενο οµιλίας του επιχειρηµατία Rahmi KOÇ σε 
φοιτητές του Πανεπιστηµίου KOÇ. Άρθρο εφηµερίδας σχετικό µε διοίκηση επιχειρήσεων 
για τον τουρκικό Όµιλο Boyner. 
  
Παράλληλα µε τα κείµενα διανέµεται ορολογία σχετική µε την εκάστοτε θεµατολογία. 
Πέραν της επεξεργασίας του εξεταζόµενου κειµένου ως προς το σκέλος κατανόησης 
πραγµατοποιούνται ασκήσεις κατανόησης µέσα στην τάξη µε τη βοήθεια συζήτησης γύρο 
από το θέµα. Οι φοιτητές παραδίδουν γραπτές εργασίες που ετοιµάζουν κατά µόνας ή 
συλλογικά και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιότητας παραγωγής γραπτού 
λόγου. 
  
4. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση 
των φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
  
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω γραπτού διαγωνίσµατος “προόδου” που διενεργείται στο 
µέσον περίπου έκαστου εξαµήνου και µέσω τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης εντός 
τακτικής εξεταστικής περιόδου καθώς και βάσει γραπτών εργασιών και ενίοτε προφορικών 
παρουσιάσεων σε σχέση µε το γραπτό κείµενο. Η θεµατολογία των γραπτών και σύντοµων 
προφορικών παρουσιάσεων προτείνονται από τον διδάσκοντα βάσει φυσικών κειµένων 
που σχετίζονται κατά το δυνατόν µε το γενικότερο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών 
του Τµήµατος (γλώσσα, πολιτισµός, λογοτεχνία, διεθνείς σχέσεις της σύγχρονης Τουρκίας 
καθώς και θέµατα της τουρκικής επικαιρότητας που συµβάλλουν στη καλύτερη γνώση της 
“τουρκικής πραγµατικότητας”). 
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5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
  
6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Οι σηµειώσεις του µαθήµατος συντάσσονται από την διδάσκουσα και είναι προσβάσιµες 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, e-class. 
Kύρια πηγή για τις σηµειώσεις ως προς τη µορφολογία και τη σύνταξη της Τουρκικής είναι 
η περιγραφική γραµµατική των Göksel Α., Kerslake C.:2004, καθώς και των Banguoğlu 
T.:2001, Lewis G..: 2001, Kornfilt J.: 1997, Underhill R.: 1976, Korkmaz Z.:2003. (βλ. 
βασική βιβλιογραφία). Τα στοιχεία αντιπαραβολής αντλούνται κυρίως από Γραµµατική 
της Νέας Ελληνικής, των Κλαίρη Χρ. – Μπαµπινιώτη Γ.: 2004, τη Γραµµατική της 
Ελληνικής των Holton D., Mackridge P., Φιλιππάκη-Warburton Ε.: 1998, και το Στοιχεία 
Αντιπαραβολικής Γραµµατικής Ελληνικής – Τουρκικής, της Σελλά-Μάζη Ε.:2004, καθώς 
και από τις επανεκδόσεις των έργων Νεοελληνική Γραµµατική, Tριανταφυλλίδης Μ.: 
1996, Νεοελληνική Σύνταξις Τζάρτζανος Α.: 1946. 
  
Βασική βιβλιογραφία: 
  
Α. Εγχειρίδια διδασκαλίας : 
  
1) SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners 
vol.1, vol. 2 , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997-200 
2) SERİN Muammer-TAYLAN E. Eser, H. Sebüktenin’in Yabancılar için 
Türkçe’sine Alıştırma Kitabı, cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
3) TAYLAN Eser-AKAR Didar, Kayıp Çanta-The Missing Briefcase (+casette) , Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997 
4) ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, 
5) ÖZSOY Sumru – KELEPİR Meltem, Türkçe dinleyelim – Let’s Listen to Turkish (+ 
cassette), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1995 
6) TÖMER, Hitit-Yabancılar için Türkçe , ve Yeni Hitit, vol 1/vol 2/vol 3 
Çalışma kitapları (+ CDs) – Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2002, 2008 
7) BAYRAKTAROĞLU Arın, BAYRAKTAROĞLU Sinan, Colloquial Turkish, (+ 
cassette), Routledge, London 1992 (book and cassette pack) 
8) ŞENDURAN EMİNE Bu ne demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı vol 1, 2, 
Exercise book (Alıştırma Kitabı), + CD, + Vocabulary cards, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, İstanbul 2006 
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9) ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., 
Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?) (Ders Kitabı-Text book , Alıştırma Kitabı-Exercise book, 
Dil Bilgisi-Grammar Book, Kelimeler Dünyası-Vocabulary book, CD rom), DİLSET 
YAYINLARI, İstanbul 2004 
(DİLSET Yayınları, www.dilset.com) 
  
B. Περιγραφικές Γραµµατικές της Τουρκικής : 
  
1) LEWIS Geoffrey, Turkish Grammar , Oxford U.P., Oxford , 2001 
2) KORNFILT Jaklin, Turkish, Routledge, London, 1997, 
3) UNDERHILL Robert, Turkish Grammar, MIT Press, 1976 
4) ΒAZIN Louis, Introduction `α l’Etude Pratique de la Langue Turque, Librairie 
d’Amérique et d’Orient, Paris 1987 
5) BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu, Ankara 1998 
6) Aslı GÖKSEL – Celia KERSLAKE, Turkish, Routledge, London, 2004 
7) KORKMAZ Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu 
Yayınları: 827, Ankara 2003 
8) GENCAN Tahir Nejat, Dilbilgisi , Ayraç Yayınevi, Ankara 2001 
9) HEPÇİLİNGİRLER Feyza, Türkçe Dilbilgi , Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004 
10) ZΕΝΓΚΙΝΗΣ Ε. – ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ Π., Tουρκική Γραµµατική, Εκδ. Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 1995 
11) HENGİRMEN Mehmet, Turkish Grammar for Foreign Students, Engin Yayınevi, 
Ankara 2000 
  
Γ. Ειδικές Μελέτες για θέµατα τουρκικής γραµµατικής και ειδικά θέµατα σύνταξης: 
  
1) TAYLAN – ERGUVANLI Eser, Verb in Turkish (Linguistics Today), Benjamins 2001, 
2) ERGUVANLI Eser Emine, The Function of Word Order in Turkish Grammar, 
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1984 
3) VAN SCHAAIK Gerjan, in The Bosphorus Papers, Studies in Turkish Grammar 1996-
1999 , Boğaziçi University Press, İstanbul 2001 
  
7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. 
 
Για το µάθηµα χρησιµοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες υποδοµές του Τµήµατος για την 
αναπαραγωγή ηχητικών και οπτικών βοηθηµάτων διδασκαλίας. 
Η χρήση υπολογιστών στο πλαίσιο ενός γλωσσικού εργαστηρίου που θα υποστήριζε 
αφενός τη διδασκαλία, αφετέρου την αυτόνοµη εξάσκηση και αυτοαξιολόγηση των 
φοιτητών κατά τη διαδικασία εκµάθησης της ξένης/δεύτερης γλώσσας µε χρήση 
πολυµέσων. αποτελεί µέρος των στόχων που έχει θέσει το Τµήµα για το εγγύς µέλλον. 
  
8. Οι τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
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Η συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Τουρκίας στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
Εράσµους / Σώκρατες παρέχει τη δυνατότητα σε σηµαντικό αριθµό φοιτητών του 
Τµήµατος (να συµπληρωθεί ο ακριβής αριθµός) να διαµείνουν και να παρακολουθήσουν 
µαθήµατα σε τουρκικά ΑΕΙ κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
Επίσης από το τρέχον Ακαδηµαϊκό Έτος (2010-2011) παρέχεται στους φοιτητές του 
Τµήµατος η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς µε 
αντικείµενο ενασχόλησης συναφές προς τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Η 
επαρκής γνώση της Τουρκικής που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των 
φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή υπό πραγµατικές 
συνθήκες µέσω της εν λόγω πρακτικής εξάσκησης. 
Θεωρούµε σηµαντική τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγµατοποίησης της πρακτικής 
εξάσκησης στην Τουρκία, σε φορείς ελληνικών ή µεικτών συµφερόντων που 
δραστηριοποιούνται στη γείτονα Χώρα. 
Η συστηµατική επαφή των φοιτητών του Τµήµατος µε τους εκ Τουρκίας “Ερασµιακούς” 
φοιτητές του Τµήµατος και του ΕΚΠΑ γενικότερα, θα συνέβαλε στην εξάσκηση της υπό 
εκµάθηση ξένης γλώσσας και θα εξυπηρετούσε τον απώτερο σκοπό των προγραµµάτων 
Εράσµους. 
 

70021Γ  Τουρκική  Γλώσσα  VΙ - Δεξιότητες στον  προφορικό  λόγο 
  
Διδάσκουσα: Μαρία Ρομποπούλου, αποσπασμένη εκπ/κός,  rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr 
3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση συνθετότερου 
καθηµερινού λεξιλογίου, η παραγωγή σύνθετων µακροσκελών προτάσεων, η ανάπτυξη 
ενός θέµατος επικαιρότητας και η επικοινωνία σε πιο σύνθετες καθηµερινές καταστάσεις. 
Η κατανόηση αυξηµένης δυσκολίας προφορικού κειµένου καθώς και η δυνατότητα 
παρουσίασης ενός ειδικού θέµατος σε ακροατήριο. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή της διδακτέας ύλης 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Κάθε µάθηµα αρχίζει µε διάλογο όπου επαναλαµβάνονται τα προηγούµενα θέµατα ή 
αναπτύσσονται νέα θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιµάσει οι φοιτητές/τριες. 
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Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος και ακολουθεί το προφορικό 
κείµενο, µε συγκεκριµένου τύπου γλωσσικές δυσκολίες διατύπωσης λόγου, το οποίο 
επεξεργαζόµαστε όλοι µαζί. 
  
1. Επανάληψη µε θέµατα προηγούµενου εξαµήνου 
2. Αισθητική και δηµιουργικότητα – Λεξιλόγιο που αφορά τον χώρο της τέχνης. 
Περιγραφή και ανάπτυξη θεµάτων έργων διάσηµων ζωγράφων 
3. Αισθητική και δηµιουργικότητα- Προφορικό κείµενο. Συνέντευξη µε θέµα «Το 
µυστήριο της Τζoκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι» 
4. Θέατρο- Λεξιλόγιο σχετικό µε το θέατρο -Προφορικό κείµενο σχετικό µε ένα φεστιβάλ 
θεάτρου- Παρουσίαση µιας κριτικής θεάτρου 
5. Ο κόσµος του κινηµατογράφου - Λεξιλόγιο σχετικό µε τον Κινηµατογράφο -Προφορικό 
κείµενο: Απόσπασµα από την απονοµή των κινηµατογραφικών βραβείων στην Αττάλεια - 
Παρουσίαση µιας κριτικής ταινίας 
6. Σύγκριση του κινηµατογράφου µε το θέατρο -µε αιτιολογηµένες προτιµήσεις- 
7. Δεισιδαιµονίες διαφορών πολιτισµών :Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος 
8. Γιορτές και έθιµα;Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος 
9. Αποκριές, γενέθλια και γιορτή της µητέρας: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός 
λόγος 
10. Αφηρηµένες ενιαίες: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος 
11. Στοιχειά του χαρακτήρα: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος 
12. Περιβάλλον: Υπερθέρµανση του πλανήτη:Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος 
13. Περιβάλλον: Μόλυνση: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται συνδυαστικώς : µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου και τελική 
εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı ΙI, Πανεπιστήµιο της Αγκύρας, Άγκυρα. 
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Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Το υφιστάµενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σηµείο στην πρόσκτηση 
δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειµένου. 
Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο µεγάλων οθονών µε δορυφορική κεραία, σε δύο 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον 
τµηµάτων γλώσσας (µε διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα θα µπορεί να επιλέγει θέµατα από το πρόγραµµα της τουρκικής 
τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τµήµα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα µπορούν να 
επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τουρκίας. 
Ιδανική θα ήταν επίσης η δηµιουργία στο µέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. . 
  
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν). 
 
Η παρουσία των φοιτητών/τριών Εrasmus  και η συνεργασία τους στο συγκεκριµένο 
µάθηµα αποτελεί θετική συµβολή στο θέµα της κατάκτησης δεξιοτήτων στον προφορικό 
λόγο. 
 

 70032 Οθωµανική Γλώσσα ΙΙ 
  
Διδάσκoυσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 
 

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του Τµήµατος. Στόχος είναι η 
περαιτέρω εξάσκηση των φοιτητών στην ανάγνωση της οθωµανικής γραφής και στη 
µεταγραφή της στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα καθώς και η µελέτη γραµµατικών 
φαινοµένων. 
 
 Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 

Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα στα οποία διδάσκεται η 
Οθωµανική γλώσσα του ευρωπαϊκού και τουρκικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος 
προκύπτει ότι στα τουρκικά πανεπιστήµια ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις αραβικές και 
περσικές λέξεις των οθωµανικών κειµένων. Στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια τα περισσότερα 
µαθήµατα οθωµανικής γλώσσας δίνουν έµφαση στη γραµµατική µέσω µεταγραφών και 
στο λεξιλόγιο. 
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Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 

Επανάληψη στην ύλη του µαθήµατος Οθωµανικά Ι. 

Επανάληψη στην ύλη του µαθήµατος Οθωµανικά Ι. 

Μεταγραφή αραβικών και περσικών λέξεων. Βοηθητικά σύµβολα. 

Γραµµατική: Kαταλήξεις : -nin/-inci/-ici/-me.. Μεταγραφή φράσεων. 

Γραµµατική: Kαταλήξεις : iş/-il/--ip/-arak. Ασκήσεις µεταγραφής. 

Ενεστώτας A´ (Şimdiki Zaman). Ασκήσεις εµπέδωσης. 

Γενική επανάληψη 

Πρόοδος στα Οθωµανικά ΙΙ. 

Μέλλοντας (Gelecek Zaman). Ασκήσεις εµπέδωσης. 

Αόριστος A´ (Belirli Geçmiş Zaman). Ασκήσεις εµπέδωσης. 

Ενεστώτας B´(Geniş Zaman). Ασκήσεις εµπέδωσης. 

12-13) Εξάσκηση µεταγραφής µικρών κειµένων. 

 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 

 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς α) µε µια πρόοδο µε συντελεστή βαθµολογίας 20% και β) 
µε µια  τελική εξέταση µε συντελεστή βαθµολογίας 80%. 
 
 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
Διανεµόµενα συγγράµµατα 
* H.Develli,  Omanlı Türçesi Kılavuzu, İstanbul, Kesit Yayınları, 2010 

 
Λεξικά (βοηθητικά) 

* F. Devellioğlu : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi 
Yayınları, 1998. 
 
*New Redhouse, Turkish - English Dictionary, Istanbul, Redhouse Yayınları, 1968. 
 
 

70020 Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας Ι 
Διδάσκων: Δρ. Μάρκος Τρούλης συµβασιούχος (ΕΣΠΑ), mark.troulis@gmail.com 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα 
προσφέρεται 

Το µάθηµα προσφέρεται ως υποχρεωτικό του ΣΤ’ εξαµήνου στην Α’ ειδική κατεύθυνση 
«Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας» και ως υποχρεωτικό επιλογής του ΣΤ’ εξαµήνου 
στη Β’ ειδική κατεύθυνση «Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και 
Γεωπολιτικής». Στόχος είναι η κατάρτιση του φοιτητή επί ζητηµάτων διεθνών σχέσεων της 
Τουρκίας. Περιγράφονται και αναλύονται πτυχές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, 
καθώς και θέµατα που άπτονται της θέσης και του ρόλου της στην περιφέρεια της 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Τοιουτοτρόπως, ο φοιτητής αποκτά µία σφαιρική εικόνα για 
τον τουρκικό παράγοντα, καθώς και τις επιδιώξεις και τις προτεραιότητές του στο 
εξωτερικό πεδίο. 
Η διδασκαλία του εν λόγω γνωστικού αντικειµένου επικεντρώνεται στις καταβολές της 
προβληµατικής περί τη θέση και τον προσανατολισµό της Τουρκίας στο διεθνές γίγνεσθαι, 
αλλά κυρίως στο µεταψυχροπολεµικό ρόλο της. Υπό την επίκληση επιµέρους θεµάτων 
περί τη θρησκεία, τον πολιτισµό, την οικονοµία, την πολιτική ή και τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις, ο φοιτητής αντιλαµβάνεται τις σταθερές επιδιώξεις της Άγκυρας και τη 
µετάβαση σε επίπεδο προθέσεων και δυνατοτήτων η οποία έχει συντελεστεί κατά τη 
µεταψυχροπολεµική περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, προβάλλονται παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική µορφή 
(power-points), οι οποίες διανέµονται µέσω του e-class ή µπορούν να αποσταλούν µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κατόπιν συνεννόησης µε το διδάσκοντα. Κατά περίπτωση, 
διερευνάται η δυνατότητα πρόσκλησης ειδικών διαλεκτών προκειµένου να υπάρξει η 
πληρέστερη δυνατή περιγραφή και ανάλυση επιµέρους ζητηµάτων του µαθήµατος. 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

224 

Κατόπιν σχετικής έρευνας σε σύγχρονους εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς Τοµείς 
Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του αγγλόφωνου και γαλλόφωνου ακαδηµαϊκού 
περιβάλλοντος προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα αναφορικά µε µια υποδειγµατική δοµή 
στη διδασκαλία των Διεθνών Σχέσεων της Τουρκίας Ι: 
Α) Διαπιστώνεται η ύπαρξη µαθηµάτων, τα οποία αφορούν την ερµηνεία της εξωτερικής 
συµπεριφοράς της Τουρκίας µε γνώµονα τη θεωρία διεθνών σχέσεων και τη γεωπολιτική 
ανάλυση. Υπό την επίκληση των προκείµενων θεωρητικών εργαλείων εξετάζονται, κατά 
περίπτωση, επιµέρους περιπτωσιολογικές µελέτες υπό τον πρότερη παράθεση των βασικών 
όρων και εννοιών. 

Β) Η Τουρκία συνιστά έναν κρίσιµο και ερευνητικά ενδιαφέροντα δρώντα, ο οποίος 
αναλύεται στο επίπεδο της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής του µε ποικίλες 
µεθόδους. 
Γ) Η ανάλυση του έργου του Αχµέτ Νταβούτογλου σε θεωρητικό και πραγµατολογικό 
επίπεδο αποτελεί κοινό τόπο κατά την απόπειρα αποκρυπτογράφησης της τουρκικής 
πολιτικής ως προς τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία, τα Βαλκάνια, 
αλλά και ως προς τις Μεγάλες Περιφερειακές ή Πλανητικές Δυνάµεις. 
Τα ανωτέρω συµπεράσµατα από την έρευνα σε σύγχρονους εξειδικευµένους 
Πανεπιστηµιακούς Τοµείς Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του αγγλόφωνου και 
γαλλόφωνου ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος στοχεύουν στην κατάρτιση του φοιτητή επί 
ζητηµάτων που άπτονται τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας και τη δυνατότητα επίκλησης 
της θεωρητικής σκέψης για την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής της. Η απόκτηση 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων θεωρητικής τεκµηρίωσης και διασύνδεσής τους µε την 
τουρκική περιπτωσιολογική µελέτη αποτελεί το βασικό διακύβευµα του παρόντος 
µαθήµατος. 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος 
1) Ιστορικές καταβολές της σύγχρονης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

2) Ισλάµ και τουρκική εξωτερική πολιτική 
3) Θέση και ρόλος της Τουρκίας στο µεταψυχροπολεµικό περιφερειακό περιβάλλον 

4) Τα «µηδενικά προβλήµατα» του Αχµέτ Νταβούτογλου 
5) Νταβουτογλιανή προσέγγιση και γεωπολιτική ανάλυση 

6) Η θέση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
7) Ισλαµικό κόσµος και Κόµµα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

8) Η µετάβαση από τον κεµαλισµό στο πολιτικό Ισλάµ 
9) Νεοοθωµανισµός και ήπια ισχύς 

10) Συγκριτική µελέτη της ελληνικής και της τουρκικής στρατηγικής 
11) Σχέσεις Τουρκίας και Μεγάλων Δυνάµεων στο πλανητικό και στο περιφερειακό 
επίπεδο 
12) Εργαλεία ανάλυσης της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής – Αποσαφήνιση όρων και 
εννοιών 
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13) Κριτική αποτίµηση της συγκαιρινής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος: 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς στο τέλος του εξαµήνου. 

Όροι και δοµή γραπτών εργασιών: 
Η γραπτή εργασία είναι ατοµική, προαιρετική και πρέπει να κατατίθεται ολοκληρωµένη 
έως την ηµέρα της τελικής εξέτασης του µαθήµατος. Ο βαθµός της εργασίας συνεισφέρει 
κατά 20% στον τελικό βαθµό, εφόσον ο βαθµός της γραπτής εξέτασης είναι άνω του πέντε 
(5). Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την 
κατάθεσή της στο e-class του διδάσκοντος. Εάν ο φοιτητής δεν κατοχυρώσει το µάθηµα 
κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, οφείλει να καταθέσει εκ 
νέου εργασία µε θέµα διαφορετικό από το κατατεθέν την πρώτη φορά. Τα θέµατα, σε κάθε 
περίπτωση, επιλέγονται σε συνεννόηση µε το διδάσκοντα κατόπιν πρότασης του φοιτητή. 
Η συνολική έκταση της εργασίας πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 3.000 και 4.000 λέξεων 
συµπεριλαµβανοµένης της βιβλιογραφίας κατά το τελευταίας έκδοσης σύστηµα 
παραποµπών και υποσηµειώσεων του Πανεπιστηµίου Harvard 
(http://www.citethisforme.com/harvard-referencing). 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος: 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα 
Α) Βασική βιβλιογραφία (διανεµόµενο σύγγραµµα) 

Κουσκουβέλης Η. Ι. και Λίτσας Σ. Ν. (επιµ.), Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία, 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2013. 

Β) Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Ελληνόγλωσση 

Γιαλλουρίδης Χ.Κ. και Λαγγίδης Α., Μετακεµαλισµός, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα 2010. 
Γώγος Κ., Τουρκικό πολιτικό Ισλάµ και ισλαµιστικά δίκτυα στη Γερµανία, Εκδόσεις Λιβάνη, 
Αθήνα 2011. 
Καραγιάννης Μ., Η τουρκική εξωτερική πολιτική στον Καύκασο: Εσωτερικές και διεθνείς 
παράµετροι, προκλήσεις και προοπτικές, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006. 
Μάζης Ι. Θ., Μυστικά ισλαµικά τάγµατα και πολιτικο-οικονοµικό Ισλάµ στη σύγχρονη 
Τουρκία, Εκδόσεις Προσκήνιο, Αθήνα 2000. 
Μάζης Ι. Θ., Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Εκδόσεις 
Λιβάνη, Αθήνα 2008. 
Μάζης Ι. Θ., Νταβούτογλου και γεωπολιτική, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2012. 

Μάζης Ι. Θ., Γεωπολιτική Ζητήµατα στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, Τόµοι Ι 
& ΙΙ, Εκδόσεις Λειµών, Αθήνα 2017. 
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Μηνάγιας Χ. Δ., Η γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, Εκδόσεις 
Τουρίκη, Αθήνα 2010. 
Μητράρας Α., Ο τουρκικός εθνικισµός του Ζίγια Γκιοκάλπ και ο κεµαλισµός, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2012. 
Νταβούτογλου Α., Το στρατηγικό βάθος: Η διεθνής θέση της Τουρκίας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2010. 
Νταβούτογλου Α., Εναλλακτικές κοσµοθεωρίες: Η επίδραση της ισλαµικής και της δυτικής 
κοσµοθεωρίας στην πολιτική θεωρία, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2011. 
Σαρρής Ν., Εξωτερική πολιτική και πολιτικές εξελίξεις στην Πρώτη Τουρκική Δηµοκρατία: 
Η άνοδος της στρατογραφειοκρατίας 1923-1950, Εκδόσεις Γόρδιος, Αθήνα 1992. 
Ξενόγλωσση 

Bal İ (ed.), Turkish foreign policy in post Cold War era, Brown Walker press, Boca Raton 
2004. 

Çelik Y., Contemporary Turkish foreign policy, Praeger, London 1999. 
Lewis B., The emergence of modern Turkey, Oxford university press, New York 2002. 

Mazis I. Th., ‘Geopolitical analysis of the Greater Middle East system in the present 
juncture’, Regional science inquiry journal, V (1) (2013): 163-171. 

Rubin B. and Kirisçi K. (eds.), Turkey in world politics: An emerging multiregional power, 
Boğaziçi University press, İstanbul 2002. 

Winrow G., ‘Turkey’s relations with the Transcaucasus and the Central Asian republics’, 
Perceptions, 1 (2) (2000): 128-145. 

Zürcher E. J., Turkey: A modern history, 3rd ed., I.B. Tauris, New York 2004. 
  

70053 Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ: Σύγχρονα ρεύµατα 
  
Διδάσκουσα: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως Θεωρητική Διδασκαλία 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 

 
Το µάθηµα “Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύµατα” ανήκει στα µαθήµατα γενικών 
γνώσεων της Α’ ειδίκευσης “Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση” του Τµήµατος. 
Δεδοµένης της µεγάλης χρονικής περιόδου που καλύπτει το εν λόγω µάθηµα (1950-2000) 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί λεπτοµερής και επιµέρους κατάρτιση του φοιτητή σχετικά µε 
το περιεχόµενο αυτής. Συνεπώς, ο στόχος του µαθήµατος περιορίζεται στην απόκτηση 
γενικών γνώσεων για τα λογοτεχνικά ρεύµατα και τους κυριότερους εκπροσώπους των εν 
λόγω ρευµάτων τη δεδοµένη χρονική περίοδο. 
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Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 

 
Συναφή µαθήµατα µε αυτό της Τουρκικής Λογοτεχνίας ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύµατα διδάσκονται 
σε τουρκόφωνα αλλά και αγγλόφωνα και γαλλόφωνα εξειδικευµένα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 
του εξωτερικού όπως στα İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SOAS, INALCO, 
University of Washington. Στην Ελλάδα επίσης, διδάσκονται γενικότερης υφής και 
περιεχοµένου µαθήµατα και σε άλλα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (συγκεκριµένα 
αναφέρονται ως «Τουρκική Γραµµατεία και Πολιτισµός", «Τουρκική γλώσσα και 
Πολιτισµός» κ.ά.). 
Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή του περιεχοµένου τους βασίζεται κυρίως στο σχολιασµό, 
την ανάλυση ή/και τη µετάφραση επιλεγµένων χωρίων πρωτοτύπων λογοτεχνικών έργων 
όπου διαφαίνονται οι επιρροές των παγκόσµιων ρευµάτων στη Σύγχρονη Τουρκική 
Λογοτεχνία. Προκειµένου οι φοιτητές να αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για τις 
αντιπροσωπευτικότερες λογοτεχνικές τάσεις σε δεκατρία (13) τρίωρα σεµινάρια, η 
υποδειγµατική δοµή του περιεχοµένου του µαθήµατος περιέλαβε το συνδυασµό των εξής 
στοιχείων: 

Ι. Πολιτικο-ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο της σύγχρονης Τουρκίας. 
ΙΙ. Εξοικείωση µε θεωρία λογοτεχνικών όρων. 

ΙΙΙ. Παρουσίαση αναγνωρισµένων Τούρκων συγγραφέων. 
ΙV. Ανάγνωση τουρκικών λογοτεχνικών κειµένων και απόδοση νοήµατος στα ελληνικά. 

Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει το φοιτητή ικανό να χρησιµοποιεί 
τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από τα υπόλοιπα θεωρητικά αλλά και γλωσσικά µαθήµατα 
στα πλαίσια των σπουδών του προκειµένου να προσεγγίσει και να κατανοήσει τη 
σύγχρονη τουρκική πραγµατικότητα µέσα από τη Λογοτεχνία, η οποία είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη τόσο µε τα ιστορικά όσο και µε τα κοινωνικοπολιτικά δρώµενα. Παράλληλα, 
στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή ως προς την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων στα 
τουρκικά αλλά και στη θεωρητική λογοτεχνική κατάρτισή του. 
 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 

 
1. Γενική παρουσίαση µαθήµατος, αναφορά σε λογοτεχνικούς όρους (µυθιστόρηµα, 
διήγηµα, πρωτοπορία, ρεαλισµός, υπερρεαλισµός, σάτιρα, µεταµοντερνισµός, λογοτεχνία 
της υπαίθρου κλπ.) 

2. İkinci yeni σε αντιπαράθεση µε τους Garipçiler 
3. Köy edebiyatı, Yaşar Kemal: İnce Mehmed 

4. Mizah/Σάτιρα, Aziz Nesin: Ο καφές και η Δηµοκρατία/ Nazik Alet 
5. 12 Mart Romanı, Adalet Ağaoglu: Bir düğün gecesi 
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6. Ο Νέος Ιστορικισµός µέσα από έργα του Nedim Gürsel: Resimli Dünya 
7. Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία µε θεµατική τη Γυναίκα, Meltem Arıkan: Zaten 
Yoksunuz 

8. Νόµπελ και πολιτιστική διπλωµατία Orhan Pamuk I: Babamın Bavulu, İstanbul Hatiralar 
ve Şehir 

9. Μεταµοντερνισµός/metafiction, Orhan Pamuk II: Kara Kitap/προβολή της ταινίας Gizli 
yüz 

10. Μειονοτική Λογοτεχνία, Takuhi Tovmasyan: Sofranız şen olsun 
11. Επιστηµονική Φαντασία, αναφορά σε Attila Ilhan, Zühtü Bayar, Orhan Duru, Selma 
Mine προβολή της ταινίας G.O.R.A. 
12. Εφαρµογή και ασκήσεις επί της θεωρίας Ι (παρουσιάσεις εργασιών, σχολιασµός) 

13. Εφαρµογή και ασκήσεις επί της θεωρίας ΙΙ (παρουσιάσεις εργασιών, σχολιασµός) 
 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 

Το µάθηµα εξετάζεται αφενός γραπτώς, µε συντελεστή βαθµολογίας (50%) και αφετέρου 
µε κατάθεση γραπτής εργασίας και παρουσίασή της (50%) επί της συνολικής βαθµολογίας. 

 
Όροι και Δοµή Γραπτών εργασιών: 

 
Οι εργασίες είναι ατοµικές. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες, το 
αργότερο, µέχρι την ηµέρα των Εξετάσεων του Μαθήµατος (στην περίοδο των Εξετάσεων 
του Εαρινού εξαµήνου). Η κατάθεση της εργασίας µπορεί να γίνει και διαδικτυακά στην η-
τάξη της διδάσκουσας. Εάν ο φοιτητής δεν κατοχυρώσει το µάθηµα κατά την 
επαναληπτική περίοδο του Σεπτεµβρίου οφείλει να καταθέσει και πάλι εργασία µε 
διαφορετικό θέµα από αυτό το οποίο είχε καταθέσει την πρώτη φορά. Το θέµα της 
εργασίας το επιλέγει κατόπιν συνεννόησης µε τη διδάσκουσα. Προκειµένου να καλυφθεί 
όσο περισσότερη και ευρύτερη θεµατολογία είναι εφικτό στα πλαίσια ενός εξαµήνου, οι 
εργασίες των φοιτητών δεν µπορούν να έχουν ως θέµα τους συγγραφείς και τα έργα που 
περιλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη. 
 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 

 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια, τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
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Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα: 
 

A. Διανεµόµενα συγγράµµατα 
• Moran Berna, Türk romanına eleştirel bir bakış cilt 2,3, iletişim yayınları 

Παράλληλα διανέµονται στους φοιτητές αποσπάσµατα από: 
• Abrams M. H., Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Εκδόσεις Πατάκη, 2009 

• Ağaoğlu Adalet, Bir Düğün Gecesi, İş Bankası Yayınları, 2006 
• Ağaoğlu Adalet, Gece Hayatım, Simavi Yayınları, 1992 

• Arıkan Meltem, Zaten Yoksunuz, İstanbul 2005 
• Gürsel Nedim, Boğazkesen Fatih’in Romanı, 8. Baskı, İstanbul 2003 

• Gürsel Nedim, Resimli Dünya, 8. Baskı, İstanbul 2004 
• Kemal Yaşar, İnce Memed 1, Yapı Kredi Yayınları, 1995 

• Mine Selma, X-Bilinmeyen Bilim kurgu dergisi, Gezegen Spekülasyonu, sayı : 18, 
1977 

• Nesin Aziz, Nazik Alet, Adam Yayınları, 1999 
• Νεσίν Αζίζ, Ο καφές και η δηµοκρατία, Θεµέλιο, 1991 

• Pamuk Orhan, Babamın Bavulu, Nobel konuşması, 7.12.2006 
• Pamuk Orhan, İstanbul Hatiralar ve şehir, İletişim Yayınları 2006 

• Pamuk Orhan, Kara Kitap, İletişim Yayınları, 1999 
• Tovmasyan Takuhi, Sofranız Şen Olsun, 4. Baskı, İstanbul 2005 

  
Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος 

• Çiftlikçi Ramazan, Çağdaş Edebiyatımızın Yüzakı Yaşar Kemal, Kültür, ocak-şubat 
1994 sayı: 103, T.C. Kültür Bakanlığı yayımlar dairesi başkanlığı 

• Dino Guzine, The Turkish Peasant Novel, or the Anatolian Theme, World 
Literature Today vol. 60, No2, Literatures of the Middle East: A fertile crescent p. 266-275 

• Ecevit Yıldız, Orhan Pamuk’u Okumak, Kafası Karışmış okur ve Modern Roman, 
İletişim 1996 

• Fuery Patrick and Mansfield Nick, From İnterpretation to İnteraction, 
Deconstruction, the Death of the Author, and İntertextuality in Cultural Studies and Critical 
Theory, Oxford University Press, 2000, p.p. 56-70 
• Gülendam Ramazan, Inside contemporary Turkish Literature: Concerns, References 
and Themes, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic, Vol. 3/4, Summer 2008, p. 454-471 

• Kabacalı Alpay, ‘An’ların uzun soluklu yazarı, Adalet Ağaoğlu, Tüyap 1994 
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• Korkmaz Ramazan, Yeni Türk Edebiyatı 1839-2000, El kitabı, 2. Baskı, Grafiker 
Yayınları 
• Le roman Turc, sous la direction de Taner Timur, ANKA, No: 16-17, 1992 

• Littérature Turque d’aujourd’hui, sous la direction de Nedim Gürsel, ANKA, No: 
18-19, mai 1993 

• Littérature de Turquie, Europe, Revue Littéraire mensuelle, 61e année No 655-656 
• Karpat Kemal, Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Timaş Yayınları, 
İstanbul 2009 
• Yalçın Alemdar, Siyasal ve sosyal değişmeler açısından Cumhuriyet Dönemi 
Çağdaş Türk Romanı 1946-2000, Akçağ, Ankara 2005 
• Yeşilyurt Şamil, Nedim Gürsel’in romanlarının yeni tarihselci bağlamda okunması, 
Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of 
Turkish or Turcic, vol. 4/1-II, Winter 2009, p.1989-2009 

 
Εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδοµές 

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα άρθρα των περιοδικών που αναφέρονται στην ενδεικτική 
βιβλιογραφία αλλά και σε επιπλέον υλικό/πηγές για τις εργασίες τους µέσω της η-τάξης. 

 
Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Στα πλαίσια του εν λόγω µαθήµατος προβλέπονται προβολές (2) ταινιών. Οι εν λόγω 
προβολές θα µπορούσαν να γίνονται σε συνεργασία µε άλλους διδάσκοντες προκειµένου η 
προσέγγιση των έργων να είναι πιο σφαιρική και ο φοιτητής να συνδυάζει τις γνώσεις που 
έχει αποκοµίσει και από άλλα θεωρητικά µαθήµατα. Παράλληλα, η δηµιουργία 
αναγνωστικής λέσχης θα µπορούσε να αποτελέσει επιπλέον ερέθισµα για τους φοιτητές 
αλλά και να λειτουργήσει ως στάδιο προετοιµασίας για όσους ενδιαφέρονται να 
εκπονήσουν διπλωµατική εργασία στο συγκεκριµένο αντικείµενο προσφέροντας 
σηµαντικά οφέλη στους φοιτητές καθώς θα µπορούσε να περιλαµβάνει επιµέρους 
ανάλυση-κριτική λογοτεχνικών έργων αλλά και µετάφραση επιλεγµένων χωρίων. 
 

70023 Λόγια Οθωµανική Λογοτεχνία 
  
Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου, athemop@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του  µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Οι µαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην εξέταση της λόγιας τουρκικής λογοτεχνίας, στην 
κατανόηση των επιδράσεων στη λογοτεχνία κατά τη µακρά περίοδο της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας και στην εξέλιξή της από τον 15ο έως και τις αρχές του 20ου αιώνα.   
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Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή ( state of the art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλείσεις από αυτήν. 
Κατόπιν έρευνας που πραγµατοποιήσαµε σε οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων της 
ηµεδαπής και αλλοδαπής προκύπτουν προσφερόµενα µαθήµατα µε συναφές περιεχόµενο 
προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος. 
Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια εντός  και εκτός 
Ελλάδος παρουσιάζεται παρακάτω η υποδειγµατική δοµή της διδασκαλίας του µαθήµατος. 
Εξετάζονται διαχρονικά οι κυριότερες περίοδοι της τουρκικής λογοτεχνίας. Η θρησκευτική 
και η κοσµική λογοτεχνία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κοσµική λόγια λογοτεχνία. 
Εξετάζονται οι εκπρόσωποι της και τα κυριότερα είδη της λόγιας κοσµικής λογοτεχνίας. 
Μελετώνται αναλυτικά η ποίηση και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή του µέτρου 
aruz  στην ποίηση και στους κυριότερους εκπροσώπους του. Στη συνέχεια µελετάται η 
εξέλιξη της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας από τον 15ο  έως και τις αρχές του 20οού αιώνα. 
Αναλύονται οι παράγοντες που συνετέλεσαν στις  µεταβολές που παρατηρούνται στη 
γλώσσα. Μελετώνται οι επιπτώσεις των ιδεολογικών ρευµάτων στο δεύτερο µισό του 19ου 
αιώνα στην αλλαγή της γενικότερης θεµατικής και επίσης στην διαδεδοµένη χρήση του 
πεζού λόγου.  Αναλύονται τα λογοτεχνικά ρεύµατα στη Λόγια Τουρκική Λογοτεχνία από 
το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και οι επιδράσεις από την δυτική λογοτεχνία της εποχής ως 
την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Εξετάζονται  επίσης οι κυριότεροι 
εκπρόσωποι της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας της συγκεκριµένης περιόδου. 
Οι µαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην κατανόηση των κειµένων της Λόγιας Τουρκικής 
λογοτεχνίας, του µέτρου aruz,  και στην εξέλιξη της. Στην έντονη επίδραση της περσικής 
γλώσσας κατά την κλασική περίοδο και στην ανάπτυξη κυρίως της ποίησης από 
Οθωµανούς διανοούµενους και από το περιβάλλον της κεντρικής εξουσίας.  Η µελέτη της 
Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας καταδεικνύει ουσιαστικά την εξέλιξη της γλώσσας από τον 
14ο  αιώνα και των µεταβολών στη λογοτεχνία που εντοπίζονται  κυρίως στον 19ου αιώνα 
έως την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Η µελέτη των επιπτώσεων της 
πολιτικής συγκυρίας, των ιδεολογικών ρευµάτων και του εκδυτικισµού κατά την 
συγκεκριµένη περίοδο καταδεικνύει τη σχέση της λογοτεχνίας µε την οθωµανική κοινωνία, 
σε αντίθεση µε τις προηγούµενες περιόδους κατά τις οποίες η διάδοση της ήταν 
περιορισµένη. 
Η διδασκαλία του µαθήµατος διεξάγεται βάσει των σηµειώσεων της διδάσκουσας  οι 
οποίες περιλαµβάνουν µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που εκδίδονται σε διεθνή 
περιοδικά, συλλογικούς τόµους και την ειδική επικαιροποιηµένη βιβλιογραφία στη 
συγκεκριµένη θεµατική. 
 
 
Ανάπτυξη του περιεχόµενου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες,  οι οποίες 
καλύπτουν το σύνολο των δεκατριών παραδόσεων ανά εξάµηνο. 
 
1. Παρουσίαση των κυριότερων περιόδων της Τουρκικής Λογοτεχνίας. 2. Η  θρησκευτική 
και η κοσµική λογοτεχνία. 3. Γενικά χαρακτηριστικά της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας. 
4.  Η Ποίηση στη Λόγια Τουρκική λογοτεχνία.  5. Κυριότερα είδη ποίησης. 6. Κυριότεροι 
εκπρόσωποι.  Asik Pasa, Nesimi, Baki, Fuzuli, Necati,  Nefi, Nedim, Seyh Galip, 7. 
Κυριότεροι εκπρόσωποι. Εξέταση του  ποιητικού µέτρου aruz. 8. Επιδράσεις από την 
Περσική και την Αραβική στη Λόγια Τουρκική  στο µέτρο aruz και η εξέλιξη της 
οθωµανικής γλώσσας από το 14ο έως τον 19ο αιώνα. 9. Η εξέλιξη της Λόγιας Τουρκικής  
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Λογοτεχνίας τον 19ο αιώνα: Η διαµόρφωση της ‘’Νέας Λογοτεχνίας’’- Edebiyat-i Cedide. 
To λογοτεχνικό ρεύµα Servet-i Funun. 10. Τα ιδεολογικά ρεύµατα από το δεύτερο µισό 
του 19ου  έως τις αρχές του 20ού αιώνα και οι επιδράσεις τους στην εξέλιξη της Λόγιας 
Τουρκικής Λογοτεχνίας. 11.  Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της β΄µισό του 19ου και αρχές του 
20ού αιώνα- Namik Kemal, Ibrahim Sinasi,  Abdulhak Hamit Tarhan, Ziya Pasa,  
Recaizade Mahmut Ekrem, Τevfik Fikret. 12. Θεατρικά έργα και επιδράσεις λογοτεχνικών 
ρευµάτων της εποχής. 13. Η πεζογραφία και η εξέλιξη της από το τέλος του 19ου έως τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα Halit Ziya Usakligil, Mehmet Rauf, Huseyin Cahit 
Yalcin. 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
 

Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς  µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και µε κατάθεση 
και παρουσίαση γραπτής εργασίας µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
 

Όροι των γραπτών εργασιών: 
Οι εργασίες είναι ατοµικές.   Το θέµα της γραπτής εργασίας καθορίζεται πάντα σύµφωνα 
µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και την καθοδήγηση από τη διδάσκουσα σε θέµατα 
µεθοδολογίας, βιβλιογραφίας έρευνας και επεξεργασίας πηγών σχετικών µε την εργασία. 
Προτείνονται πρωτογενείς πηγές  και βιβλιογραφία. Η εργασία αποσκοπεί επίσης  στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε την έρευνα και την επεξεργασία αρχειακού υλικού και 
ειδικότερα οθωµανικών πηγών. Προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας, παράλληλα µε 
βιβλιοθήκες, σε ερευνητικά κέντρα όπως Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών. Το σύνολο της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 λέξεις. Σε όλη 
τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα 
ηλεκτρονικά ή τις προκαθορισµένες ώρες γραφείου. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται και να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου µαθήµατος του εξαµήνου. 
 
Ακολουθούµενη  βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Εφαρµόζονται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΠ µε ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές 
 
Βιβλιογραφία του µαθήµατος και διανεµόµενα συγγράµµατα 
 
Δεν διανέµονται βοηθήµατα διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν εγκρίνει την διανοµή 
ξενόγλωσσων βοηθηµάτων και δεν υπάρχουν µελέτες στα ελληνικά που να αναφέρονται 
ακριβώς στην συγκεκριµένη θεµατική του µαθήµατος και µπορούν να διανέµονται ως 
πανεπιστηµιακά συγγράµµατα. 
Γίνεται διανοµή και ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη ξενόγλωσσων συγγραµµάτων τα 
οποία συνοδεύονται από σηµειώσεις της διδάσκουσας για το µάθηµα, άρθρων που 
εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικών τόµων και της ειδικής επικαιροποιηµένης 
βιβλιογραφίας στη συγκεκριµένη θεµατική. 
 
Ενδεικτική Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία   
Bakircioglu, Ziya, Turk Romani, Istanbul, 1983. 
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Erdogan Cengiz,  Divan Siiri Antolojisi, Ankara, 1967 
Golpinarli Abdulbaki, Divan Siiri, XV-XXyy.lar, Istanbul, 1954-1955. 
Kaplan, Mehmet, Yeni Turk Edebiyati Antolojisi, V Cilt, Istanbul, 1989. 
Kutlu Semsettin , Tanzimat Donemi Turk edebiyati Antolojisi, Istanbul, 1981. 
Kolcu Ali Ihsan , Servet-i Funun Edebiyati, Istanbul, 2005. 
Onan Necmettin Halil, Divan Siiri Antolojisi,  Istanbul, 1998. 
Ozkirimli Atilla  Turk Edebiyati Ansiklopedisi, C. 3- 4, Istanbul 1982,1990. 
Ozon Mustafa Nihat, Turkcede Roman, Istanbul, 1985. 
Pala Iskender, Divan Edebiyati, Istanbul, 2005. 
Solok Cevdet Kudret, Turk Edebiyatinda Hikaye ve Roman, Istanbul, 1965. 
Moran Berna, Turk Romanina Elestirisel bir Bakis, Istanbul, 1983. 
Tanpinar  Ahmet Hamdi, 19 asir Turk Edebiyati, Tarihi, Istanbul 1976, 
Tuncer, Huseyin, Tanzimat Edebiyati, Istanbul, 1996. 
Andrews, Walter G., An Introduction to Ottoman Poetry. Bibliotheca Islamica: Studies in 
Middle Eastern Literatures 7. Minneapolis, 1976. 
Andrews, Walter G., Poetry's Voice, Society's Song.  Ottoman Lyric Poetry, Seattle, 1985.   
Aynur Hatice “Cumhuriyet dönemi divan şiiri antolojileri” Eski Türk edebiyatına modern 
yaklaşımlar II. Istanbul, 2008, pp. 58-109.   
Bombaci A., Histoire de la littérature turque.  Transl. by I. Mélikoff.  Paris, 1968.   
Gibb E. J. W.,. A History of Ottoman Poetry. 6 vols. Vols 2-6 ed. Edward G. Browne. 
London: Luzac, 1900-1909 
İz Fahir,. Eski Türk Edebiyatında  Nazım.  2 vols., İstanbul 1966 
İz Fahir "Turkish Literature."  In: Holt Peter, et al., eds, The Cambridge History of Islam, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1970.   Vol. 2: 682-694.   
Kocatürk Vasfi MahirTürk Edebiyatı Tarihi. Ankara, 1964.   
Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı. Istanbul,1980. 
Mitler, Louis, Ottoman Turkish Writers. A Bibliographical Dictionary of   Significant 
Figures in pre-Republican Turkish Literature. American University Studies,1988. 

70055 Ζητήµατα Διγλωσσίας 
  
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά, elesella@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Ζητήµατα Διγλωσσίας” αποτελεί µάθηµα υποχρεωτικό επιλογής της Α' 
Ειδίκευσης “Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση” του Προγράµµατος Σπουδών του 
Τµήµατος. 
Στόχος του µαθήµατος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των 
φοιτητών σχετικά µε το φαινόµενο της Διγλωσσίας ως κοινωνικού φαινοµένου: η 
διγλωσσία ως κοινωνικό φαινόµενο και η δίγλωσση κοινότητα. Εξετάζονται σηµαντικά 
θεωρητικά θέµατα σχετικά µε τη Διγλωσσία και ερευνώνται σχετικοί τοµείς της ελληνικής 
πραγµατικότητας: διάφορες µορφές διγλωσσίας, οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τη 
γλωσσική συµπεριφορά των διγλώσσων καθώς και το θέµα της διατήρησης ή/και 
µεταστροφής της µητρικής γλώσσας και της γλωσσικής συµπεριφοράς µιας δίγλωσσης 
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κοινότητας. Επίσης, η σε διεθνές αλλά και ελληνικό επίπεδο ανάπτυξη της 
πολυπολιτισµικότητας “επιβάλλει”, θα λέγαµε, σήµερα, την εξέταση της σχέσης µεταξύ 
γλώσσας και εθνικής ταυτότητας, περνώντας από “ακανθώδεις” πολιτικές, κοινωνικές και 
γλωσσικές έννοιες. 
Απώτερος στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο εκείνο 
θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να έχουν στο µέλλον, ως διδάσκοντες, την ικανότητα να 
υιοθετούν την εκάστοτε κατάλληλη διδακτική προσέγγιση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του κοινού τους, συνδυάζοντας εµπειρικά δεδοµένα και θεωρητικές αρχές. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης), δεν προκύπτει η ύπαρξη 
αντίστοιχου µαθήµατος, µε συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 
  
 Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες 
  
1. H Διγλωσσία ανά τον κόσµο 
2. Κοινωνιογλωσσολογικοί και κοινωνιοψυχολογικοί παράγοντες και γλωσσικές επιλογές 
των διγλώσσων 
3. Διµορφία/κοινωνική διγλωσσία (Diglossia) και διγλωσσία/διπλογλωσσία (Βilingualism) 
4. Διατήρηση και µεταστροφή της γλωσσικής συµπεριφοράς των διγλώσσων 
5. Γλωσσική αναζωογόνηση ή/και αναστροφή της γλωσσικής αλλαγής 
6. Γλώσσα και εθνική ταυτότητα 
7. Ζητήµατα καθορισµού της εθνοτικής οµάδας 
8. Εθνικότητα και εθνική ταυτότητα 
9. Ιστορικές µειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα και η βιωσιµότητα αυτών 
10. Η Βλάχικη ή Αρωµουνική ή Κουτσοβλάχικη και η Αρβανίτικη γλώσσα 
11. Η Σλαβοµακεδονική, η Ποµακική γλώσσα και η ελληνική Ροµανί 
12. Η τουρκική γλώσσα στην Ελλάδα 
13. Η ελληνική γλώσσα στην Τουρκία 
  
 Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Γραπτή εξέταση (70%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις και υποχρεωτική 
εργασία (30% επί της συνολικής βαθµολογίας). 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
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και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 
  
 
 
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 
Στο µάθηµα «Ζητήµατα Διγλωσσίας» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής (ή 
προφορικής) εξέτασης και υποχρεωτικής εργασίας (30%). Στην εξέταση παρουσιάζονται 
µόνον όσοι έχουν εκπονήσει την εργασία – την οποία και παρουσιάζουν προφορικώς στο 
τέλος του εξαµήνου, για την εκπόνηση, δε, αυτής, έχουν ελεύθερη επιλογή µεταξύ των 
θεµάτων της διδακτέας ύλης. 
  
Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής 
Υποχρεωτική γραπτή εργασία σε θέµατα σχετικά µε διδακτικής υφής θεωρητικά ζητήµατα: 
κριτική παρουσίαση ενός επιστηµονικού άρθρου ή κεφαλαίου ενός (συλλογικού ή µη) 
επιστηµονικού έργου µε θέµα σχετικό µε τη διδακτέα ύλη (βλ. ανωτέρω). 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, συνοδευόµενα από φάκελλο του 
µαθήµατος αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαµβάνει 
Σηµειώσεις της διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόµους ή 
πρακτικά συνεδρίων της ίδιας ή άλλων συγγραφέων. Το περιεχόµενο δε επικαιροποιείται 
ανάλογα µε την εκάστοτε διαµορφούµενη ύλη και τα τρέχοντα επιστηµονικά θέµατα. 
 
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις): 
 
1. Σελλά-Μάζη, Ε. 2001. Διγλωσσία και Κοινωνία. Η ελληνική πραγµατικότητα. Αθήνα: 
Προσκήνιο. 
2. Γεωργογιάννης Π. 2008. Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση, εκδ. Γεωργογιάννης Π. 
3. Σκούρτου Ε.1997. Θέµατα διγλωσσίας και εκπαίδευσης, εκδ. Νήσος 
4.Cummins J. 2003/2η εκδ. Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση, εκδ. Gutenber 
 
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
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Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 
 
Αρχάκης Α. & Κονδύλη, Μ. (2004). Εισαγωγή σε ζητήµατα κοινωνιογλωσσολογίας. B ́ 
έκδοση. Σειρά «Παραδόσεις» 8. Αθήνα: Εκδ. Νήσος. (Α ́ έκδοση: 2002). 
Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση, Gutenberg, 
Αθήνα, 2001. 
Cummins, J.(1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγµάτευση. Εκπαίδευση µε σκοπό την 
Ενδυνάµωση σε µια Κοινωνία της Ετερότητας, Gutenberg, Αθήνα, 1999. 
Μπασλής, Γ. (2000). Κοινωνιογλωσσολογία (Μικρή Εισαγωγή). Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. 
Μπατσαλιά, Φρ. & Σελλά, Ε. (2000). Πολυπολιτισµικές κοινωνίες: η σύγχρονη πρόκληση 
για το σχολείο, Πρακτικά του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας 
Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 25-26 Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα, σσ. 427-438. 
Μπατσαλιά, Φρ. & Σελλά, Ε. (2004). Η εκπαίδευση των διδασκόντων την Ελληνική ως 
δεύτερη γλώσσα, Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 
και Διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου 1999-2003, Κέρκυρα, σσ. 289-298. 
Σελλά, Ε. (1997). Διγλωσσία και ολιγότερο οµιλούµενες γλώσσες στην Eλλάδα, Tο 
µειονοτικό φαινόµενο στην Eλλάδα. Mια συµβολή των κοινωνικών επιστηµών, επιµέλεια K. 
Tσιτσελίκη, Δ. Xριστόπουλου, Kριτική, σσ. 349- 413 
Σκούρτου, Ε. (1997). (επιµ.) Θέµατα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα. Νήσος. 
Τριάρχη-Herrmann, B. (2000) Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία. Μια Ψυχογλωσσική 
Προσέγγιση, Gutenberg, Αθήνα. 
Τσιτσιπής, Λ. (1995). Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg. 
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Hamers, J. F. & Blanc, M.H.A. (1995). Bilinguality and Bilingualism. Cambridge. CUP. 
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70098 Εισαγωγή στις µουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής 
 
Διδάσκων: Λέκτορας Παναγιώτης Πούλος, ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 
1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
  
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις µουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής και 
εστιάζει στις κυριότερες δυναστείες του αραβικού, περσικού και τουρκικού κόσµου 
εξετάζοντας τις µεταξύ τους σχέσεις. Παρουσιάζονται διεξοδικά οι ιστορικές πηγές 
σχετικά µε τη θεωρία και την πράξη της µουσικής, τα ιδιαίτερα ιστορικά, κοινωνικά και 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν τη διαµόρφωσή της, η θέση και ο ρόλος των 
µουσικών στις αντίστοιχες κοινωνίες, καθώς και η σχέση της µουσικής µε τις υπόλοιπες 
µορφές τέχνης και δηµιουργίας. Γίνεται αναφορά στα κυριότερα ιστορικά κέντρα 
καλλιέργειας και ανάπτυξης της τέχνης της µουσικής (Βαγδάτη, Χεράτ, 
Κωνσταντινούπολη κλπ.), στα βασικά µουσικά είδη (radīf, fasıl κλπ.) και µουσικά 
συστήµατα (maqām, dastgāh κλπ.) και τους κύριους εκπροσώπους στην ευρύτερη περιοχή.  
 
Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες σε µια σηµαντική 
διάσταση της πολιτισµικής ιστορίας της Μέσης Ανατολής αναδεικνύοντας τη γεωγραφική 
και γλωσσική πολυµορφία, τις αλληλεπιδράσεις και τις ιστορικές συνέχειες και ασυνέχειες 
µεταξύ των επιµέρους µουσικών παραδόσεων.         
 

2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Εισαγωγικά µαθήµατα για τις µουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής διδάσκονται διεθνώς σε 
αρκετά πανεπιστήµια όπου υπάρχουν προγράµµατα «Σπουδών περιοχής» (Area studies), τα οποία 
αφορούν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή σε τµήµατα Μουσικών Σπουδών µε αντίστοιχη έµφαση 
και εξειδίκευση. Ενδεικτικά, αντίστοιχο µάθηµα µε τίτλο Music of the Middle East and North 
Africa διδάσκεται στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του School of Oriental and African Studies 
(University of London). 
  
3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  

1. Μουσικές γεωγραφίες του ισλαµικού κόσµου 
2. Οι πηγές της αραβικής µουσικής 
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3. Το αραβικό maqām: Η ανατολική και η δυτική παράδοση   
4. Η επιστήµη της µουσικής: al-Fārābī, Ibn Sīnā και η Σχολή των Συστηµατιστών (Ṣafī 

al-Dīn al-Urmawī και Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī ) 
5. Μουσική και φιλοσοφία: Al-Kindī και Ikhwān al-Ṣafā’   
6. Η µουσική στην αυλή των Τιµουριδών και οι απαρχές της οθωµανικής µουσικής: 

Abd al-Qādir al-Marāghī  
7. Η µουσική της οθωµανικής αυλής  
8. Σουφικές αδελφότητες και τελετουργίες: Το Mevlevi Ayin 
9. Ο περσικός µουσικός κόσµος Ι: Radif, âvâz και dastgāh  
10. Ο περσικός µουσικός κόσµος ΙΙ: Zurkhaneh  
11. Μουσικός εκσυγχρονισµός και εκδυτικισµός  
12. Η µουσική βιοµηχανία ηχογραφήσεων και η δηµοφιλής µουσική στη Μέση 
Ανατολή 

13. Μουσική και φύλο στην Μέση Ανατολή 
  
4. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση 
των φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
  
Αξιολόγηση  
 
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει γραπτής εξέτασης (100%) ή απαλλακτικής εργασίας και 
παρουσίασης (100%) στο τέλος του εξαµήνου.  
 
Εργασία  
 
Τα θέµατα της εργασίας είναι ατοµικά και συν-διαµορφώνονται από το διδάσκοντα και 
τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Η εργασία παρουσιάζεται στην τάξη, αξιολογείται και η 
βαθµολογία της συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό. Η εργασία πρέπει να είναι 
πρωτότυπη, να βασίζεται σε πολλαπλή βιβλιογραφία και να ακολουθεί ένα από τα 
ενδεδειγµένα σύστηµα παραποµπών και βιβλιογραφίας (Υποσηµειώσεις, Chicago 
author/date, APA κ.λπ.). Το κείµενο της εργασίας πρέπει είναι πληκτρολογηµένο 
(γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 12), σε πλήρη στοίχιση και 
µε διάστιχο 1.5, και να έχει έκτασή 3500-4000 λέξεις. H εργασία κατατίθεται εµπρόθεσµα 
σε ηλεκτρονική µορφή (word document ή συµβατό πρόγραµµα π.χ. open office) µέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής η-τάξη.  
  
5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Βασικη βιβλιογραφια 
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Τουρκία. Αθήνα: Πεδίο. [Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 12307981] 
 
7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. 
  
Κρίνεται απαραίτητη η πρόσβαση στο Εργαστήριο Πληροφορικής για αναζήτηση σχετικού 
υλικού σε ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος (Σπουδαστήριο 
Γλωσσολογίας ). 
  

70057 Αστικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: Κοινωνία, 
Οικονοµία και Αναδιοργάνωση του αστικού χώρου (18ος αρχές 20ου αι.) 
  
Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου, athemop@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του  µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Οι µαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην κατανόηση της   οικονοµίας του οθωµανικού 
κράτους και ειδικότερα των κυριότερων τοµέων της γαιοκτησίας, του εµπορίου και της 
εξέλιξης τους από τον 19ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή ( state of the art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλείσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν έρευνας που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια της ηµεδαπής και αλλοδαπής 
ανάλογο ή συναφές µάθηµα δεν συναντάται σε οµοειδή τµήµατα. Η συνένωση των 
βασικών τοµέων της οθωµανικής οικονοµίας,  συγκεκριµένα του συστήµατος γαιοκτησίας 
και των αγροτικών σχέσεων µε τον τοµέα του εµπορίου και της ανάπτυξης των εµπορικών 
συναλλαγών  αποτελεί καινοτοµία του Τµήµατος. Σύµφωνα µε την έρευνα που 
πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια  εντός και εκτός Ελλάδος παρουσιάζεται παρακάτω η 
υποδειγµατική δοµή της διδασκαλίας του µαθήµατος 
Εξετάζονται το εµπόριο και η εξέλιξη του συστήµατος γαιοκτησίας, βασικότερων τοµέων 
της οικονοµίας του οθωµανικού κράτους και  η πολιτική και οικονοµική συγκυρία  σε όλη 
τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μελετώνται οι εµπορικές συναλλαγές µε την Αυστρία, τη 
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Γαλλία τη Μεγάλη Βρετανία και τις περιοχές  της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις αρχές 
του 19ου αιώνα.  Διερευνώνται  οι επιπτώσεις της οικονοµικής και πολιτικής συγκυρίας στα 
µέσα του 19ου αιώνα. Συγκεκριµένα, της εµπορικής συνθήκης του 1838 µε τη Γαλλία και 
τη Μεγάλη Βρετανία και του Κριµαίκού πολέµου (1853-1856) στην ανάπτυξη του 
εµπορίου και της οθωµανικής αγροτικής οικονοµίας.  Μελετώνται οι επιπτώσεις  της 
οικονοµικής συγκυρίας, σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, στις µεταβολές που 
παρατηρούνται στο σύστηµα γαιοκτησίας. Εξετάζεται η δυτική οικονοµική διείσδυση στην 
Οθωµανική αυτοκρατορία στους κυριότερους τοµείς της οικονοµίας. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στην αλληλοεξάρτηση της αγροτικής παραγωγής  µε το εµπόριο .  Μελετώνται οι 
επιπτώσεις της δυτικής οικονοµικής πολιτικής και πολιτισµικής διείσδυσης  στην 
οικονοµία και στην κοινωνία των µεγάλων αστικών κέντρων της Αυτοκρατορίας. Οι 
κοινωνικοί µετασχηµατισµοί ο εξαστισµός και η πολεοδοµική αναδιοργάνωση στην 
Κωνσταντινούπολη, στη Σµύρνη και στη Θεσσαλονίκη. 
Η διδασκαλία του µαθήµατος διεξάγεται βάσει των σηµειώσεων της διδάσκουσας, 
σύµφωνα µε µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, 
συλλογικούς τόµους και την ειδική επικαιροποιηµένη βιβλιογραφία στη συγκεκριµένη 
θεµατική. 
 
Ανάπτυξη του περιεχόµενου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες,  οι οποίες 
καλύπτουν το σύνολο των δεκατριών παραδόσεων ανά εξάµηνο. 
 
1.Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη των συναλλαγών µε τη Δύση. 2.  Η 
πολιτική και οικονοµική συγκυρία  στις αρχές του 19ου αιώνα. 3. Οι συναλλαγές µε την 
Αυστρία 4. Οι συναλλαγές µε την Μεγάλη Βρετανία. 5. Οι συναλλαγές µε τη Γαλλία. 6.  Η 
εµπορική συνθήκη του 1838 και οι επιπτώσεις της  7. Η οικονοµική και πολιτική συγκυρία 
στα µέσα του 19ου  αιώνα.  8. Η ανάπτυξη των εξαγωγών και οι επιπτώσεις τους στην 
αύξηση της αγροτικής  παραγωγής. 9. Οι µεταβολές στο σύστηµα γαιοκτησίας  10.  Η 
ανάπτυξη των δυτικών εισαγωγών στην οθωµανική Αυτοκρατορία  11.  Η δυτική 
οικονοµική διείσδυση και οι επιπτώσεις της 12. Κοινωνικοί µετασχηµατισµοί , µεταβολές 
στις κοινωνικότητες και συµπεριφορές στα µεγάλα αστικά κέντρα 13.  Ο εξαστισµός και η 
πολεοδοµική  αναδιάρθρωση των αστικών κέντρων. 
 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς  µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και µε κατάθεση και 
παρουσίαση γραπτής εργασίας µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
 
Όροι των γραπτών εργασιών: 
Οι εργασίες είναι ατοµικές.   Το θέµα της γραπτής εργασίας καθορίζεται πάντα σύµφωνα 
µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και την καθοδήγηση από τη διδάσκουσα σε θέµατα 
µεθοδολογίας, βιβλιογραφίας έρευνας και επεξεργασίας πηγών σχετικών µε την εργασία. 
Προτείνονται πρωτογενείς πηγές  και βιβλιογραφία. Η εργασία αποσκοπεί επίσης  στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε την έρευνα και την επεξεργασία αρχειακού υλικού και 
ειδικότερα οθωµανικών πηγών. Προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας, παράλληλα µε 
βιβλιοθήκες, σε ερευνητικά κέντρα όπως Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών. Το σύνολο της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 λέξεις. Σε όλη 
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τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα 
ηλεκτρονικά ή τις προκαθορισµένες ώρες γραφείου. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται και να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου µαθήµατος του εξαµήνου. 
 
Ακολουθούµενη  βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Εφαρµόζονται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΠ µε ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές 
 
Βασική βιβλιογραφία και διανεµόµενα συγγράµµατα 
Διανέµονται τα παρακάτω συγγράµµατα 
Halili Inalcik –Donald Quateart (επιµ.) Οικονοµική και Κοινωνική ιστορία της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας Τόµος Α: 1300-1600, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008 
σελ . 469. 
Σπύρος Ασδραχάς (επιµ) Η οικονοµική Δοµή των Βαλκανικών Χωρών (15ος-19ος αι.) 
Εκδόσεις Μέλισσα, 1979, σελ. 685. 
Γίνεται διανοµή και ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη ξενόγλωσσων συγγραµµάτων τα 
οποία συνοδεύονται από σηµειώσεις της διδάσκουσας για το µάθηµα, άρθρων που 
εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικών τόµων και της ειδικής επικαιροποιηµένης 
βιβλιογραφίας στη συγκεκριµένη θεµατική. 
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Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 
 
Στο πλαίσιο  διδασκαλίας του µαθήµατος πραγµατοποιούνται διαλέξεις από ερευνητές και 
µέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων. 
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70086 Γεωγραφία της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Αφοπλισµοί και 
Ασφάλεια Ι 
  
Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Γρίβας, συµβασιούχος (ΕΛΚΕ), kgrivas[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 
Στόχος του µαθήµατος είναι η κατάρτιση του φοιτητή σχετικά µε τα ζητήµατα Ασφάλειας 
και τις αλληλεπιδράσεις τους στο Γεωσύµπλοκο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής (ΕΜΑ). 
Στη διδασκαλία του εν λόγω γνωστικού αντικειµένου προτείνεται η εφαρµογή της 
µεθοδολογίας συστηµικής γεωπολιτικής ανάλυσης η οποία θέτει σε δυναµική – 
αλληλεπιδραστική σχέση µια σειρά παραγόντων, όπως είναι η γεωγραφία, η τεχνολογία, η 
πολιτική κλπ. Έµφαση δίνεται στη γεωγραφική κατανοµή οπλικών συστηµάτων και 
ικανοτήτων προβολής ισχύος που επιδρούν στην αρχιτεκτονική ασφάλειας στο εν λόγω 
γεωσύστηµα. 
Η διδασκαλία γίνεται µε ψηφιακή προβολή ειδικά παραχθέντων από τον διδάσκοντα power 
point, τα οποία διανέµονται τελικώς στους σπουδαστές µέσω του παρόντος e – class αλλά 
και µε στοχευµένες προσκλήσεις ειδικών διαλεκτών οι οποίοι παραδίδουν διαλέξεις στο 
πλαίσιο του µαθήµατος και συζητούν µε τον διδάσκοντα του µαθήµατος και τους φοιτητές 
υπό µορφή Σεµιναρίου. 
  
Δοµή του µαθήµατος – επιµέρους θεµατικές ενότητες 
 
Διευκρίνιση του υπό εξέτασιν Γεωγραφικού Συµπλόκου της ΕΜΑ, ως διακριτό 
γεωσύστηµα. 
Προσδιορισµός των βασικών ζητηµάτων Ασφάλειας που αφορούν το εν λόγω 
γεωσύστηµα. 
Προσδιορισµός και ανάλυση καινοφανών οπλικών τεχνολογιών και µεθοδολογιών 
προβολής ισχύος που έχουν προκύψει την τελευταία δεκαετία και επιδρούν δραστική στην 
παγκόσµια αρχιτεκτονική ασφάλειας καθώς και σε αυτήν του γεωσυστήµατος της 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην αλληλεπιδραστική σχέση των πολιτικών εξελίξεων στην 
Ευρύτερη Μέση Ανατολή µε µια σειρά από αλλαγές στην τεχνολογία, την τέχνη και την 
επιστήµη του πολέµου που προέρχονται κυρίως από την Κίνα 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος εξετάζονται ποσοτικές και ποιοτικές µεταβολές της 
στρατιωτικής ισχύος στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και η λειτουργία τους όσον αφορά τη 
διαµόρφωση του διεθνούς περιβάλλοντος. Επίσης, εξετάζονται και θέµατα ήπιας ισχύος, 
σύµφωνα µε την προσέγγιση του Joseph Nye. 
Ειδικότερα, ορισµένες από τις θεµατικές ενότητες που εξετάζονται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος είναι οι ακόλουθες: 
Η διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής (WMD) (ιδιαίτερα των πυρηνικών) και 
ανάπτυξη νέων στο γεωσύστηµα της ΕΜΑ. 
Η αλληλεπιδραστική – συστηµική σχέση των όπλων µαζικής καταστροφής µε 
βαλλιστικούς πυραύλους στο εν λόγω γεωσύστηµα. 
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Η αλληλεπιδραστική – συστηµική σχέση των όπλων µαζικής καταστροφής µε βλήµατα 
cruise στο εν λόγω γεωσύστηµα. 
Ο ρόλος ασύµµετρων µεθόδων και µέσων χρήσης όπλων µαζικής καταστροφής στο εν 
λόγω γεωσύστηµα. 
Ο αυτόνοµος γεωστρατηγικός ρόλος των πυραυλικών συστηµάτων διαφόρων 
διαµορφώσεων. 
Ο ρόλος των αντιβαλλιστικών – αντιπυραυλικών δικτύων. 
Ασύµµετρες χρήσεις της πυρηνικής ισχύος. 
Ο ρόλος του κυβερνοπολέµου (cyberwarfare). 
Διαστηµικά συστήµατα χωρών που εντάσσονται στο γεωσύστηµα της ΕΜΑ ή επιδρούν 
άµεσα σε αυτό και ανταγωνισµός ισχύος στο διάστηµα. 
Το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ και ο γεωστρατηγικός του ρόλος. 
Νέες µεθοδολογίες πολέµου και προβολής ισχύος στο γεωσύστηµα της ΕΜΑ. 
Σκιαγράφηση της λεγόµενης Κινεζικής Επανάστασης στις Στρατιωτικές Υποθέσεις 
(‘Chinese RMA’) και οι µεταλλάξεις που αυτή ενδέχεται να φέρει στα ζητήµατα 
ασφάλειας στην ΕΜΑ. 
Οι επιδράσεις στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΜΑ µιας «πράσινης» γεωενεργειακής 
επανάστασης, βασισµένη σε στρατιωτικές τεχνολογίες εναλλακτικές του πετρελαίου, την 
οποία προωθεί το στρατοβιοµηχανικό σύµπλεγµα των Ηνωµένων Πολιτειών. 
Οι επιδράσεις στη γεωγραφία της ασφάλειας στην ΕΜΑ που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα 
από τους ανταγωνισµούς χωρών σε άλλα γεωσυστήµατα του πλανήτη, όπως είναι αυτό της 
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας και της Δηµοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν), Ινδίας – 
Πακιστάν, Ινδίας – Κίνας, Βορείου Κορέας – Ηνωµένων Πολιτειών κλπ. 
Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να 
ανταποκριθεί i) στην έρευνα και τη µελέτη πρακτικών ζητηµάτων ανακατανοµής ισχύος 
στην περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, να δύναται να εξελιχθεί σε επαγγελµατία 
αναλυτή της περιοχής αλλά και ii) στην µετάφραση και διερµηνεία αναλόγων 
αντικειµένων σε γραπτό και προφορικό περιβάλλον, µέσω της λεπτοµερούς γνώσεως των 
µεγεθών, των εννοιών και των σηµασιών που θα αποκτήσει για την εν λόγω περιοχή. 
Επίσης, επιδιώκει να προσφέρει στον φοιτητή βασικές γνώσεις για θέµατα οπλικών 
τεχνολογιών και πολεµικών ικανοτήτων που θα αποτελέσουν ένα αρχικό γνωστικό 
υπόβαθρο για να εξελιχθεί εν συνεχεία, αν το επιθυµεί, σε επαγγελµατία αναλυτή σε 
θέµατα διεθνούς ασφάλειας. 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%. 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος (Διανεµόµενα Συγγράµµατα). 
 
1) Σηµειώσεις από τον διδάσκοντα. 
2) Κωνσταντίνος Γρίβας. Το Τέλος του Πετρελαίου και η Αρχή της Νέας Αµερικανικής 
Γεωστρατηγικής, Λιβάνης, 2008, Αθήνα. 
Προτείνονται επίσης ως συµπληρωµατικά τα Κατωτέρω: 
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Γεωπολιτική 
1) Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωπολιτική. Η θεωρία και η Πράξη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 
2002. 
  
Γενική βιβλιογραφία Διεθνών Σχέσεων 
  
1) Joseph Nye, Το παράδοξο της Αµερικανικής Δύναµης, Παπαζήση, Αθήνα, 2003. 
2) Πάρις Βαρβαρούσης, Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική στον 21ο αιώνα, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004. 
3) Παναγιώτης Ήφαιστος «Ιστορία, Θεωρία & Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών 
Σχέσεων». Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 1999. 
4) Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 
2003. 
5) Αθανάσιος Πλατιάς, Το νέο Διεθνές Σύστηµα: Ρεαλιστική προσέγγιση των Διεθνών 
Σχέσεων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1995. 
6) Edward H. Carr, Η εικοσαετής Κρίση 1919 – 1939. Εισαγωγή στη µελέτη των διεθνών 
σχέσεων, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2001. 
7) James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff Jr., Ανταγωνιστικές θεωρίες των Διεθνών 
Σχέσεων. Μια συνολική αποτίµηση, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1992. 
8) Robert Jackson, Georg Sorensen, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων. Η 
Σύγχρονη Συζήτηση, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2006. 
9) Jill Stean, Loyd Pettiford, Thomas Diez, Εισαγωγή στην Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, 
εκδόσεις Τουρίκη, Αθήνα 2006. 
10) John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάµεων, εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα 2007, σ. 39. 
11) Zbigniew Brzezinski, Η Μεγάλη Σκακιέρα, Μετάφραση Ελένη Αστερίου, εκδόσεις 
Λιβάνη, Αθηνα 1998 
  
Ειδικά θέµατα Ασφάλειας της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής 
  
1) Ιωάννης Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, 
Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2008. 
  
2) Ιωάννης Μάζης, Γεωγραφία του Ισλαµιστικού Κίνήµατος στη Μέση Ανατολή, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 2002. 
  
3) Ιωάννης Μάζης, Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή: Αραβικές Χώρες-Ισραήλ-
Τουρκία, (Πρώτη έκδοση: Τροχαλία 1996) Δεύτερη έκδοση:Παπαζήση, Αθήνα, 22000. 
  
4) Efraim Inbar, Ο Ράµπιν και η Ισραηλινή Εθνική Ασφάλεια, [Μετάφραση Μπέλλα Καπόν, 
Δέσποινα Φώλα, επιστηµονική επιµέλεια και τελικό µετάφρασµα, Ιωάννης Θ. Μάζης], 
εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2010. 
  
5) Μανούσος Μαραγκουδάκης, Αµερικανικός φονταµενταλισµός. Πως οι πολιτικές, 
θρησκευτικές και επιστηµονικές αντιπαραθέσεις στη Δύση διαµόρφωσαν τον µισαλλόδοξο 
αµερικανικό προτεσταντισµό, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010. 
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6) Κάρεν Άρµστρονγκ, Ο Εµπόλεµος Θεός. Το χρονικό του φονταµενταλισµού στις 
µονοθεϊστικές θρησκείες (Ιουδαϊσµός – Χριστιανισµός – Ισλάµ), εκδόσεις Φιλίστωρ, Αθήνα 
2002 
  
7) John Mearsheimer, Stephen Walt, «ΤΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΛΟΜΠΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
Η.Π.Α.». Εκδόσεις Θύραθεν, Αθήνα 2006. 
  
Θέµατα οπλικών τεχνολογιών. 
1) Κωνσταντίνος Γρίβας, Ο Πόλεµος στον 21ο Αιώνα, Επικοινωνίες, Αθήνα 1999. 
2) Κωνσταντίνος Γρίβας, Το Ξύπνηµα του Εφιάλτη. Ο πυρηνικός πόλεµος στον 21ο αιώνα, 
Οξύ, Αθήνα 2007. 
 

70222 Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητηµάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙ: 
Γεωπολιτική Τουρκίας-Καυκάσου 
 
Διδάσκων: Δρ. Μάρκος Τρούλης, συµβασιούχος (ΕΣΠΑ) mark.troulis@gmail.com 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 6 
(3 ώρες εβδοµαδιαίως Θεωρητική Διδασκαλία + 3 ώρες εβδοµαδιαίως Εργαστήρια) 

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα 
προσφέρεται 
Το µάθηµα προσφέρεται ως υποχρεωτικό επιλογής του ΣΤ’ εξαµήνου στη Β’ ειδική 
κατεύθυνση «Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής» και 
αποτελεί άρρηκτη συνέχεια του µαθήµατος «Γεωπολιτική Ανάλυση Διεθνών Ζητηµάτων 
Ασφαλείας Ι». Στόχος είναι η κατάρτιση του φοιτητή επί ζητηµάτων διεθνούς ασφάλειας 
υπό το πρίσµα της γεωπολιτικής ανάλυσης. Περιπτωσιολογικά, το µάθηµα εστιάζει στην 
περιφέρεια του Καυκάσου και στις πρωτοβουλίες της Τουρκίας µε άξονα την αύξηση της 
επιρροής της επί των τριών νεότευκτων κρατών, καθώς και ευρύτερα. Επίσης, µία τέτοια 
διαλεκτική αγγίζει τον πυρήνα της προβληµατικής περί τις τουρκορωσικές σχέσεις και ως 
εκ τούτου, οι αναφορές στις πολιτικές, οικονοµικές, πολιτισµικές και ενεργειακές σχέσεις 
Άγκυρας και Μόσχας συνιστούν σηµαντική πτυχή του µαθήµατος. 
Η διδασκαλία του εν λόγω γνωστικού αντικειµένου επικεντρώνεται στην παράθεση και 
ανάλυση των δεδοµένων περί των σχέσεων Τουρκίας και Ρωσίας, Αζερµπαϊτζάν, Αρµενίας 
και Γεωργίας. Η συστηµική γεωπολιτική ανάλυση επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο µελετητή 
να αποκρυπτογραφήσει τις διακρατικές σχέσεις και τα παρεπόµενα των πάσης φύσεως 
ανακατανοµών ισχύος και ρόλων. Παρεµβαίνοντα φαινόµενα αναλύονται, προκειµένου να 
εντοπισθούν αιτιώδεις σχέσεις και να παραχθεί µία συνεκτική εν τω συνόλω εικόνα. 
Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, προβάλλονται παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική µορφή 
(power-points), οι οποίες διανέµονται µέσω του e-class ή µπορούν να αποσταλούν µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κατόπιν συνεννόησης µε το διδάσκοντα. Κατά περίπτωση, 
διερευνάται η δυνατότητα πρόσκλησης ειδικών διαλεκτών προκειµένου να υπάρξει η 
σφαιρικότερη δυνατή περιγραφή και ανάλυση επιµέρους ζητηµάτων του µαθήµατος. 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
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συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν 
Κατόπιν σχετικής έρευνας σε σύγχρονους εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς Τοµείς 
Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του αγγλόφωνου και γαλλόφωνου ακαδηµαϊκού 
περιβάλλοντος προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα αναφορικά µε µια υποδειγµατική δοµή 
στη διδασκαλία της Γεωπολιτικής Ανάλυσης Ζητηµάτων Διεθνούς Ασφάλειας µε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη Γεωπολιτική Τουρκίας-Καυκάσου: 

Α) Διαπιστώνεται η ύπαρξη µαθηµάτων, τα οποία αφορούν την περιγραφή και την 
ανάλυση ειδικών θεµάτων διεθνούς ασφάλειας µε άξονα τη γεωπολιτική ανάλυση. Υπό την 
επίκληση των εργαλείων της γεωπολιτικής ανάλυσης εξετάζονται, κατά περίπτωση, 
επιµέρους περιπτωσιολογικές µελέτες υπό τον πρότερο εννοιολογικό προσδιορισµό της 
γεωπολιτικής. 
Β) Καταγράφονται αναφορές στον ρόλο και στη θέση της Τουρκίας, καθώς επίσης και 
στην ιδιοσυστασία του έργου Αχµέτ Νταβούτογλου. Υπό το εν λόγω πρίσµα, παρατίθενται 
συγκριτικές µελέτες µεταξύ του θεωρητικού-εργογραφικού επιπέδου και του αντίστοιχου 
πραγµατολογικού. 
Γ) Σηµειώνεται η ιδιαίτερη ενασχόληση µε την περιφέρεια της Ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής και εν προκειµένω, µε τον Καύκασο. Η µετάβαση της συγκεκριµένης περιοχής 
από τον έλεγχο της Μόσχας στο µεταψυχροπολεµικό διακρατικό περιβάλλον συνιστά 
κρίσιµη πτυχή, η οποία επηρεάζει και ενδιαφέρει πλήθος µελετητών και φοιτητών. 
Τα ανωτέρω συµπεράσµατα από την έρευνα σε σύγχρονους εξειδικευµένους 
Πανεπιστηµιακούς Τοµείς Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του αγγλόφωνου και 
γαλλόφωνου ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος στοχεύουν στην κατάρτιση του φοιτητή επί 
ζητηµάτων διεθνούς ασφάλειας στον Καύκασο, θέσης και ρόλου της Τουρκίας στην 
περιοχή και χρήσης των εργαλείων της γεωπολιτικής ανάλυσης. Η απόκτηση 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων ανάλυσης αποτελεί το βασικό διακύβευµα του παρόντος 
µαθήµατος. 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος 

1) Γεωπολιτική θεωρία Ι: Επισκόπηση εννοιών και αναλυτικών προσεγγίσεων 
2) Γεωπολιτική θεωρία ΙΙ: Γεωπολιτική και διεθνές δίκαιο 

3) Γεωπολιτική θεωρία ΙΙΙ: Κλασικές γεωπολιτικές προσεγγίσεις 
4) Νταβουτογλιανή προσέγγιση και γεωπολιτική ανάλυση 

5) Το έργο του Αχµέτ Νταβούτογλου: Σηµεία σύγκλισης και απόκλισης µε την 
πραγµατικότητα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

6) Τουρκία και Καύκασος πριν τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου: Η θέση της Τουρκίας στο 
διπολικό συσχετισµό ισχύος 

7) Τουρκία και Καύκασος κατά την επαύριον του Ψυχρού Πολέµου: Πολιτικές και 
πολιτισµικές σχέσεις 

8) Η εν γένει στρατηγική συµπεριφορά της Τουρκίας στον Καύκασο κατά τη 
µεταψυχροπολεµική περίοδο 

9) Ειδικά θέµατα των διακρατικών, διακοινοτικών και διαθρησκευτικών σχέσεων στον 
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Καύκασο 
10) Γεωοικονοµικές παράµετροι της πολιτικής της Τουρκίας στον Καύκασο 
11) Ισλάµ και τουρκική στρατηγική συµπεριφορά στον Καύκασο 

12) Το ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των τουρκικών στρατηγικών επιδιώξεων: Ο ρόλος 
και οι προτεραιότητες των Μεγάλων Δυνάµεων 

13) Επισκόπηση του ευρασιατικού γεωπολιτικού παιγνίου 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος: 

Το µάθηµα και το σεµινάριο βαθµολογούνται βάσει δύο απαλλακτικών εργασιών 
υποχρεωτικού χαρακτήρα, καθώς και της συµµετοχής στο σεµινάριο. Η πρώτη εργασία 
3.500 λέξεων έχει συντελεστή βαθµολογίας 30%, η δεύτερη εργασία 5.000 λέξεων έχει 
συντελεστή βαθµολογίας 40% και η συµµετοχή στο σεµινάριο έχει συντελεστή 
βαθµολογίας 30%. 
Όροι και δοµή γραπτών εργασιών: 

Οι γραπτές εργασίες είναι ατοµικές, υποχρεωτικές και πρέπει να κατατίθενται 
ολοκληρωµένες έως την ηµέρα της τελικής εξέτασης του µαθήµατος. Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class του διδάσκοντος και παράλληλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Εάν ο φοιτητής 
δεν κατοχυρώσει το µάθηµα κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, 
οφείλει να καταθέσει εκ νέου εργασίες µε θέµατα διαφορετικά από τα κατατεθέντα την 
πρώτη φορά. Τα θέµατα, σε κάθε περίπτωση, επιλέγονται σε συνεννόηση µε το διδάσκοντα 
κατόπιν πρότασης του φοιτητή. 

Η συνολική έκταση της πρώτης εργασίας πρέπει να ανέρχεται στις 3.500 λέξεις και της 
δεύτερης στις 5.000 λέξεις συµπεριλαµβανοµένης της βιβλιογραφίας κατά το τελευταίας 
έκδοσης σύστηµα παραποµπών και υποσηµειώσεων του Πανεπιστηµίου Harvard 
(http://www.citethisforme.com/harvard-referencing). 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος: 

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 

Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα 

Α) Βασική βιβλιογραφία (διανεµόµενο σύγγραµµα) 
Μάζης Ι. Θ., Γεωπολιτική Ζητήµατα στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, Τόµος 
ΙΙ, Εκδόσεις Λειµών, Αθήνα 2017. 
Β) Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 
Μάζης Ι. Θ., Μυστικά ισλαµικά τάγµατα και πολιτικο-οικονοµικό Ισλάµ στη σύγχρονη 
Τουρκία, Εκδόσεις Προσκήνιο, Αθήνα 2000. 
Μάζης Ι. Θ., Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές Χώρες-Ισραήλ-
Τουρκία), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001. 
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Μάζης Ι. Θ., Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Εκδόσεις 
Λιβάνη, Αθήνα 2008. 
Μάζης Ι. Θ., Νταβούτογλου και γεωπολιτική, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2012. 

Μάζης Ι. Θ. (επ., διεύθ., συµβ.), Γεωπολιτική και Γεωστρατηγικές της Συριακής Κρίσεως, 
Εκδόσεις Λειµών, Αθήνα 2016. 

Μάκιντερ Χ. Τζ., Δηµοκρατικά ιδεώδη και πραγµατικότητα & άλλες τρεις εισηγήσεις, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006. 

Νταβούτογλου Α., Το στρατηγικό βάθος: Η διεθνής θέση της Τουρκίας, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2010. 

Spykman N., Η γεωγραφία της ειρήνης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004. 
Ξενόγλωσση 

Aydin M., New geopolitics of Central Asia and the Caucasus: Causes of instability and 
predicament, Center for strategic research, Ankara 2000. 

Baran Z., ‘Turkey and the Caucasus’, εντός του: Bal İ (ed.), Turkish foreign policy in post 
Cold War era, σελ. 269-289, Brown Walker press, Boca Raton 2004. 

Bertsch G.K. et al. (eds.), Security and foreign policy in the Caucasus and Central Asia, 
Routledge, London 1999. 

Çelik Y., Contemporary Turkish foreign policy, Praeger, London 1999. 
Chorbajian L., Donabedian P. and Mutafian C. (eds.), The Caucasian knot: The history and 
geo-politics of Nagorno-Karabagh, Zed books, London 1994. 
Ebel R. and Menon R. (eds.), Energy and conflict in Central Asia and the Caucasus, 
Rowman and Littlefield publishers, New York 2000. 
İşeri E. and Dilek O., ‘The limitations of Turkey’s new foreign policy activism in the 
Caucasian regional security complexity’, Turkish studies, 12 (1) (2011): 41-54. 
Mazis I. Th., ‘Geopolitical analysis of the Greater Middle East system in the present 
juncture’, Regional science inquiry journal, V (1) (2013): 163-171. 
Sezer D.B., ‘Turkish-Russian relations: The challenges of reconciling geopolitical 
competition with economic partnership’, εντός του: Rubin B. and Kirisçi K. (eds.), Turkey 
in world politics: An emerging multiregional power, σελ. 197-226, Boğaziçi University 
press, İstanbul 2002. 
Winrow G., ‘Turkey’s relations with the Transcaucasus and the Central Asian republics’, 
Perceptions, 1 (2) (2000): 128-145. 
Zürcher C., The post-soviet wars: Rebellion, ethnic conflict and nationhood in the 
Caucasus, New York University press, New York 2007. 
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70059 Θεωρία διεθνών σχέσεων 
 
Διδάσκων: Δρ. Μάρκος Τρούλης, mark.troulis@gmail.com 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 
(3 ώρες εβδοµαδιαίως διδασκαλία και σεµινάριο) 

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα 
προσφέρεται 
Το µάθηµα προσφέρεται ως υποχρεωτικό επιλογής του ΣΤ’ εξαµήνου στη Β’ ειδική 
κατεύθυνση «Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής». Στόχος 
είναι η κατάρτιση του φοιτητή επί ζητηµάτων θεωρία διεθνών σχέσεων. Με αναφορά σε 
σειρά περιπτωσιολογικών µελετών, παρατίθενται οι καταβολές της θεωρητικής συζήτησης 
περί του πεδίου των διεθνών σχέσεων. Τοιουτοτρόπως, ο φοιτητής αποκτά µία σφαιρική 
εικόνα για τη θεωρητική θεµελίωση αναλύσεων διεθνούς πολιτικής και γίνεται κοινωνός 
του ιστορικού και φιλοσοφικού υποβάθρου της διεθνολογικής σκέψης. 

Η διδασκαλία του εν λόγω γνωστικού αντικειµένου επικεντρώνεται στο εισαγωγικό µέρος 
της συζήτησης και συγκεκριµένα, στα τρία επίπεδα ανάλυσης του ανθρώπου, του κράτους 
και του διεθνούς συστήµατος. Υπό την επίκληση ιστορικών και συγκαιρινών 
περιπτωσιολογικών µελετών, ο φοιτητής αντιλαµβάνεται τις σταθερές αιτιώδεις σχέσεις 
ερµηνείας των διεθνών φαινοµένων και έρχεται σε επαφή µε το προκείµενο 
γνωσιοθεωρητικό κεκτηµένο. 
Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, προβάλλονται παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική µορφή 
(power-points), οι οποίες διανέµονται µέσω του e-class ή µπορούν να αποσταλούν µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κατόπιν συνεννόησης µε το διδάσκοντα. Κατά περίπτωση, 
διερευνάται η δυνατότητα πρόσκλησης ειδικών διαλεκτών προκειµένου να υπάρξει η 
σφαιρικότερη δυνατή περιγραφή και ανάλυση επιµέρους ζητηµάτων του µαθήµατος. 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν 
Κατόπιν σχετικής έρευνας σε σύγχρονους εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς Τοµείς 
Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του αγγλόφωνου και γαλλόφωνου ακαδηµαϊκού 
περιβάλλοντος προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα αναφορικά µε µια υποδειγµατική δοµή 
στη διδασκαλία της Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων: 
Α) Διαπιστώνεται η ύπαρξη µαθηµάτων, τα οποία αφορούν την ερµηνεία των διεθνών 
φαινοµένων µε άξονα τη θεωρία διεθνών σχέσεων. Υπό την επίκληση των προκείµενων 
θεωρητικών εργαλείων εξετάζονται, κατά περίπτωση, επιµέρους περιπτωσιολογικές 
µελέτες υπό τον πρότερη παράθεση των βασικών όρων και εννοιών. 
Β) Η πλέον διαδεδοµένη διδακτική τυπολογία εισαγωγής στο πεδίο των διεθνών σχέσεων 
είναι αυτή των τριών επιπέδων ανάλυσης όπως τίθεται ιστορικά, φιλοσοφικά και 
γνωσιοθεωρητικά από τον Kenneth Waltz. 

Τα ανωτέρω συµπεράσµατα από την έρευνα σε σύγχρονους εξειδικευµένους 
Πανεπιστηµιακούς Τοµείς Γεωπολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του αγγλόφωνου και 
γαλλόφωνου ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος στοχεύουν στην κατάρτιση του φοιτητή επί 
ζητηµάτων θεωρίας διεθνών σχέσεων και δυνατότητας επίκλησης της θεωρητικής σκέψης 
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για την ανάλυση φαινοµένων της διεθνούς πολιτικής. Η απόκτηση επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων θεωρητικής τεκµηρίωσης αποτελεί το βασικό διακύβευµα του παρόντος 
µαθήµατος. 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος 

1) Καταβολές της σύγχρονης συζήτησης περί τη θεωρία διεθνών σχέσεων 
2) Μεθοδολογία διεθνών σχέσεων 

3) Πρώτη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και ανθρώπινη συµπεριφορά Ι 
4) Πρώτη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και ανθρώπινη συµπεριφορά ΙΙ 

5) Δεύτερη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και η εσωτερική δοµή των κρατών Ι 
6) Δεύτερη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και η εσωτερική δοµή των κρατών ΙΙ 

7) Τρίτη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και διεθνής αναρχία Ι 
8) Τρίτη εικόνα: Διεθνείς συγκρούσεις και διεθνής αναρχία ΙΙ 

9) Επικαλύψεις των τριών εικόνων και απόπειρες σύνθεσης 
10) Υπόδειγµα διεθνών σχέσεων: Επιστηµολογικές βάσεις και οντολογία 

11) Ειδικά θέµατα διεθνών σχέσεων: Συζήτηση επί περιπτωσιολογικών µελετών Ι 
12) Ειδικά θέµατα διεθνών σχέσεων: Συζήτηση επί περιπτωσιολογικών µελετών ΙΙ 

13) Αποτίµηση της εισαγωγής στις διεθνείς σχέσεις υπό το φως του Πελοποννησιακού 
Πολέµου 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος: 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς στο τέλος του εξαµήνου. 

Όροι και δοµή γραπτών εργασιών: 
Η γραπτή εργασία είναι ατοµική, προαιρετική και πρέπει να κατατίθεται ολοκληρωµένη 
έως την ηµέρα της τελικής εξέτασης του µαθήµατος. Ο βαθµός της εργασίας συνεισφέρει 
κατά 20% στον τελικό βαθµό, εφόσον ο βαθµός της γραπτής εξέτασης είναι άνω του πέντε 
(5). Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την 
κατάθεσή της στο e-class του διδάσκοντος. Εάν ο φοιτητής δεν κατοχυρώσει το µάθηµα 
κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, οφείλει να καταθέσει εκ 
νέου εργασία µε θέµα διαφορετικό από το κατατεθέν την πρώτη φορά. Τα θέµατα, σε κάθε 
περίπτωση, επιλέγονται σε συνεννόηση µε το διδάσκοντα κατόπιν πρότασης του φοιτητή. 
Η συνολική έκταση της εργασίας πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 3.000 και 4.000 λέξεων 
συµπεριλαµβανοµένης της βιβλιογραφίας κατά το τελευταίας έκδοσης σύστηµα 
παραποµπών και υποσηµειώσεων του Πανεπιστηµίου Harvard 
(http://www.citethisforme.com/harvard-referencing). 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος: 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
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Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα 
Α) Βασική βιβλιογραφία (διανεµόµενο σύγγραµµα) 

Waltz K., Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεµος, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2011. 
Β) Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 
Ήφαιστος Π., Ιστορία, θεωρία και πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων, 7η εκδ., 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2005. 
Ήφαιστος Π., Ο πόλεµος και τα αίτιά του: Τα πολλά πρόσωπα του ηγεµονισµού και της 
τροµοκρατίας, 3η εκδ., Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2007. 
Ήφαιστος Π., Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό: Διαδροµή, περιεχόµενο και γνωσιολογικό υπόβαθρο, 4η εκδ., Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα 2009. 

Κονδύλης Π., Ισχύς και απόφαση: Η διαµόρφωση των κοσµοεικόνων και το πρόβληµα των 
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70225  Ιστορία των Οθωµανών Αρµενίων από την επέκταση του 
Οθωµανικού Κράτους ως την ίδρυση  της Τουρκικής Τζουµχουριέτ (29 
Οκτωβρίου 1923) 
 
Διδάσκων: Λέκτορας Herve Alain Rene Georgelin,  hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 
Σηµαντικός πληθυσµός στο έδαφος της σηµερινής Τουρκίας από αιώνες, οι Αρµένιοι έχουν 
σχεδόν εξαφανιστεί εκεί το 1923. Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές 
βασικές γνώσεις περί της ιστορίας των Αρµενίων από τον ερχοµό των Σελτζούκων ως την 
κατάργηση της οθωµανικής µοναρχίας. Που βρίσκονταν επί το πλείστον; Ποιες ήταν οι οι 
επαγγελµατικές ασχολίες τους; Έχουν δική τους εκδοχή για τον χριστιανισµό, και ποια 
είναι αυτή; Είναι όλοι οι Αρµένιοι µέλη της ίδιας εκκλησίας; Πως επηρεάστηκαν 
πολιτισµικά και πολιτικά από την σελτζουκική και µετά οθωµανική εξουσία; Υπήρχαν 
µορφές συµβίωσης; Υπήρξε αρµενική συµβολή στον οθωµανικό πολιτισµό; Τι είναι 
αρµενική αφύπνιση (Ζαρτόνκ); Ποιοι ήταν οι αµιράδες; Πώς άλλαξε την κατάσταση το 
«Εθνικό Σύνταγµα» του 1863; Τι είναι αρµενικός εθνικισµός;  Ποιες οργανώσεις τον έχουν 
καθορίσει; Ποια ήταν η έκφρασή του;   Ήταν ιστορικά αναπόφευκτη η τελική εξαφάνιση 
των Αρµενίων από την επικράτεια της σηµερινής Τουρκίας; Πώς και γιατί εξαφανίστηκαν 
οι Δυτικοί Αρµένιοι από εκείνα τα µέρη; Τι είναι το Μεγάλο Έγκληµα (Μεντζ Γιεγέρν); Τι 
σχέση έχει η δηµιουργία της έννοιας «γενοκτονία» µε την ιστορική πορεία των Δυτικών 
Αρµενίων; Ποια είναι η κληρονοµιά εκείνης της ιστορικής πορείας για τη σηµερινή 
Τουρκία; 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
 
George A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People 2002 Costa 
Mesa, Ca.,  Mazda Pub ISBN-13: 978-1568591414 
 
Βαχάκν Νταντριάν,  Η Ιστορία της Αρµενικής Γενοκτονίας, Αθήνα, Στοχαστής, 
2002, ISBN 960-303-120-8 
 
Μ.Γ. Σεργής, Ελ. Κ. Χαρατσίδης, Γαρυφ. Γ. Θεοδωρίδου (επιµέλεια), Από το 
Αραράτ στον Όλυµπο, Θεσσαλονίκη, Σταµούλη, 2015, ISBN: 9789609533546 
 
Από το σύστηµα ΕΥΔΟΞΟΣ: 
ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59372984 
Έκδοση: A/2006 
Συγγραφείς: A.E. REDGATE 
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ISBN: 9602105062 
Τύπος: Σύγγραµµα 
Διαθέτης (Εκδότης): ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ΑΕΒΕ 
 
 
Αρµένιοι και Έλληνες στις µεγάλες κρίσεις του ανατολικού ζητήµατος 
(1856-1914) 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657062 
Έκδοση: 1η έκδ./2015 
Συγγραφείς: Χασιώτης Ιωάννης 
ISBN: 978-960-12-2216-5 
Τύπος: Σύγγραµµα 
Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε. 
 
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΑΡΑΤ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ → νοµίζω ότι αυτό το βιβλίο θα επιλέξω ως σύγγραµα του 
µαθήµατος 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41956028 
Έκδοση: 2η εκδοση/2014 
Συγγραφείς: Μ.Γ. ΣΕΡΓΗΣ, ΕΛ. Κ. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΓΑΡΥΦ. Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ (Επιµ.) 
ISBN: 978-960-9533-54-6 
Τύπος: Σύγγραµµα 
Διαθέτης (Εκδότης): ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ 
 
 
Β. Ανθρωπολογική ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας της ύστερης περιόδου: 
 
Με βάση τη γερµανόφωνη παράδοση της Anthropologische Geschichte (π.χ. Christoph 
Wulf (επιµ.), Traité d'anthropologie historique, Παρίσι, L'Harmattan, 2002 ή ) και των 
καινοτόµων προσεγγίσεων των Γάλλων ιστορικών όπως ο Alain Corbin ο οποίος έδειξε ότι 
και η ζωή των αναλφαβήτων ανωνύµων έχει ιστορική σηµασία (π.χ. Alain Corbin, Le 
Monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d'un inconnu, 1798-1876, 
Παρίσι, Flammarion, 1998) αλλά και µε υποστήριξη των δηµοσιεύσεων των 
oθωµανολόγων François Georgeon και Paul Dumont (π.χ. François Georgeon et Paul 
Dumont, (sous direction de), Vivre dans l'Empire ottoman. Sociabilités et relations 
intercommunautaires (XVIII-XXe siècles), Παρίσι, L'Harmattan, 1997), αυτό το µάθηµα 
σκοπεύει να παρουσιάσει καθηµερινές όψεις της ζωής των Οθωµανών στην ύστερη 
περίοδο της αυτοκρατορίας (19ο και 20ο αιώνας) και τις ιστορικές τους αλλαγές στις 
οποίες δεν αφιερώνεται συχνά επαρκής προσοχή όπως : 
 
η κατοικία (πώς διοργάνωσαν Οθωµανοί υπήκοοι τον ιδιωτικό τους χώρο, υπήρχαν 
αλλαγές στην επίπλωση;  
Υπήρχαν τοπικές και ταξικές διαφορές; 
Υπήρχαν συνέπειες αυτών των αντιλήψεων και στον αστικό ιστό;) 
οι διατροφικές συνήθειες (τι αλλά και σε ποιό καθηµερινό τελετουργικό έτρωγαν οι 
Οθωµανοί υπήκοοι; Υπήρχαν µορφές συλλογικής σίτισης;), το ντύσιµο (µόδα, αλλαγές 
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κανόνων: πώς παρουσίαζαν τον εαυτόν τους ανάλογα µε τον τόπο και την κοινωνική τάξη 
τους), το σώµα και η υγιεινή (δηµόσια ή ιδιωτικά λουτρά ή έλλειψη τέτοιων υποδοµών, 
ιατρική) 
η διασκέδαση (θέατρο, σινεµά, άθληµα, χοροί), τα παιδικά παιχνίδια  
γραπτός και προφορικός κόσµος: πως εντάσσονται οι Οθωµανοί ανάλογα µε την ταξική, 
εθνοτική, θρησκευτική προέλευση στους δυο κόσµους; Υπήρχε διάλογος 
µεταξύ των δυο σφαιρών; Πως κέρδισε έδαφος ο γραπτός λόγος; 
Η οικογένεια: οι γάµοι: πρακτική και κανόνες (οι απαγορεύσεις των µικτών γάµων, το 
ανώτερο καθεστώς των µουσουλµάνων ανδρών), γονικές σχέσεις, υιοθεσία οι κηδείες και 
τα πένθη (µε διαφορές και οµοιότητες µεταξύ των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων): 
πώς ενσωµατωνόταν ο θάνατος στην κοινωνική και πολιτισµική ζωή των Οθωµανών 
υπηκόων; 
οι σχέσεις µεταξύ γειτόνων (komşuluk), 
τις µεγάλες ή µικρές εορτές των διάφορων ηµερολογίων (θρησκευτικών αλλά 
και εθνικών) 
τα κοινωνικά περιθώρια (εκπόρνευση, µορφές άρνησης των κανόνων της οµαλότητας και 
του αξιοσέβαστου: π.χ. ο Τσακιτζής στη Δυτική Μικρά Ασία),  
η κοινωνική παραγωγή των οµαλών τύπων αρρενωπότητας και θηλυκότητας: 
 
Υπήρχαν και κοινωνικά οµαλές εξαιρέσεις; Τι ρόλο παίζουν ο στρατός κι τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα στην ύστερη περίοδο; 
 
Σηµαντικό µεθοδολογικό ζήτηµα θα είναι σε κάθε θεµατική οµάδα οι πηγές οι οποίες 
ταιριάζουν για/σε µια ιστοριογραφία που δεν συγκεντρώνεται µόνο στα µεγάλα γεγονότα 
αλλά σε πιο διακριτικά αν και πανταχού παρόντα φαινόµενα. 
 
Δεν θα δοθεί σύγγραµµα για το µάθηµα. Η ύλη αποτελείται από τις σηµειώσεις 
των φοιτητών και τα διάφορα αρχεία που θα αναρτήσει ο διδάσκων στο σύστηµα 
η-τάξη. 
 

70060  Ιδεολογικά ρεύµατα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 19ος – 20ος 
αι. 
 
Διδάσκων:  Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος     kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες/εβδοµάδα 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος (συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται) 
 

Το µάθηµα προσφέρεται στο ΣΤ’ εξάµηνο σπουδών και είναι µάθηµα επιλογής στην 
κατεύθυνση «Ιστορία, Πολιτική, Κοινωνία». 

Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα ιδεολογικά 
ρεύµατα, τον ανταγωνισµό πολιτικών ιδεών και τις κεντρικές πολιτικές επιλογές που 
αναπτύχθηκαν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα και έως την ίδρυση της 
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Τουρκικής Δηµοκρατίας. Συγχρόνως επιδιώκεται να καταδειχθεί η βαρύνουσα σηµασία για 
την ίδρυση και εξέλιξη της Τουρκικής Δηµοκρατίας της περιόδου αυτής, η οποία οµοιάζει 
µε ένα «εργαστήρι» πολιτικών ιδεών και πολιτικής. 

Το µάθηµα πραγµατεύεται τόσο τα ιδεολογικά ρεύµατα της περιόδου όσο και τους πλέον 
σηµαντικούς εκπροσώπους αυτών. 

 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου. 
 

Ενότητες µαθήµατος: 
Εισαγωγή στο µάθηµα (περιεχόµενο, στόχοι, βιβλιογραφία) 

Ευρώπη και Οθωµανική Αυτοκρατορία: Η αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων στην 
Οθωµανική αυτοκρατορία (τέλη 18ουαιώνα) 

Η επίδραση της Ευρώπης και οι µεταρρυθµίσεις του Σελίµ Γ’ και του Μαχµούτ Β’ 
Εκσυγχρονισµός/εκδυτικισµός: το ιδεολογικό υπόβαθρο των µεταρρυθµίσεων Τανζιµάτ 

Οι µεταρρυθµίσεις Τανζιµάτ 
Το ρεύµα των Νέων Οθωµανών και οι συνταγµατικές ιδέες 

Ναµίκ Κεµάλ και Σινασί 
Ο ισλαµισµός / πανισλαµισµός του Αµπντούλ Χαµίντ Β’ (Ι) 

Ο ισλαµισµός / πανισλαµισµός του Αµπντούλ Χαµίντ Β’ (ΙΙ) 
Τζεµαλεντίν Αλ-Αφγάνι 

Οι Νέοτουρκοι και ο τουρκισµός 
Οι ιδεολόγοι του τουρκισµού των Νεότουρκων 

Ο τουρκισµός και άλλα εθνικιστικά/ιδεολογικά ρεύµατα εντός της Αυτοκρατορίας. 
 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 

Α) Γραπτή εξέταση, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%, ή 
Β) Συνδυασµός γραπτής εξέτασης µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και γραπτής 
βοηθητικής εργασίας 4000-5000 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαµβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της 
τελικής βαθµολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν 
δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατοµική. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού. 
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Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος 

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώνονται ανωνύµως από τους φοιτητές. 

  
Βιβλιογραφία 

Σύγγραµµα 
Μητράρας, Αριστοτέλης, Ο τουρκικός εθνικισµός του Ζιγιά Γκιοκάλπ και ο Κεµαλισµός, 
Αθήνα 2011 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Berkes, Niyazi, The Development of Secularism in Turkey, New York 1988 [new edition] 
Mardin, Serif, The Genesis of Young Ottoman Thought, Princeton, NJ 1962 

Rahnema, Ali (ed.), Pioneers of Islamic Revival, London 2005 [new updated edition] 
Tunaya, Tarık Zafer, İslamcılık Akımı, İstanbul 2003 

Deringil, Selim, Η καλά προστατευόµενη επικράτεια, Αθήνα 2003 
Lewis, Bernard, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τ. 1: Τα στάδια της 
ανάδυσης, Αθήνα 2001 
Ζürcher, Erik Jan, Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Αθήνα 2004 

 

70233 Γεωπολιτική των Δορυφορικών Συστηµάτων  
Διδάσκων: Δρ Διονύσιος Τόµπρος, συµβασιούχος (ΕΣΠΑ ),  
diontombros[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας. 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε 
το πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το 
µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα «Γεωπολιτική των Δορυφορικών Συστηµάτων» προσφέρεται στο ΣΤ΄ εξάµηνο 
και είναι Υποχρεωτικό Επιλογής . 
Ο εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος είναι η µελέτη των γεωπολιτικών επιδράσεων και 
ανακατατάξεων στο Σύµπλοκο Ελλάδος – Κύπρου - Τουρκίας και της Ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής από την σταδιακή ενσωµάτωση και χρήση των δορυφορικών συστηµάτων στις 
αντίστοιχες κρατικές υποδοµές. Πιο συγκεκριµένα το µάθηµα στοχεύει στα ακόλουθα: 
Γνωριµία µε τις υπάρχουσες διαστηµικές υποδοµές. 
Εξοικείωση των σπουδαστών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των 
δορυφορικών συστηµάτων. 
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Εφαρµογή της γεωπολιτικής αναλυτικής µεθόδου στην µελέτη και περιγραφή της 
δραστηριότητας των εξεταζόµενων κρατικών δρώντων στον διαστηµικό τοµέα. 
Εξέταση των κυριότερων δογµάτων της θεωρίας διαστηµική ισχύος. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι 
οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του 
µαθήµατος. 
 
Ιστορική αναδροµή στον διαστηµικό τοµέα στο σύµπλοκο Ελλάδος – Κύπρου - Τουρκίας – 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 
Τα δορυφορικά συστήµατα ως γεωπολιτικός παράγοντας. 
Χαρακτηριστικά και κατατάξεις των δορυφόρων. 
Πολιτικές, στρατιωτικές και εµπορικές εφαρµογές των δορυφόρων τηλεπικοινωνιών και 
γεωσκόπησης.  
Το διαστηµικό περιβάλλον. 
Η θεωρία της διαστηµικής ισχύος. Διαστηµική πολιτική και διαστηµικά δόγµατα. 
Το τουρκικό διαστηµικό πρόγραµµα. 
Το διαστηµικό πρόγραµµα των κρατών του αραβικού Κόλπου. 
Το διαστηµικό πρόγραµµα του Ισραήλ. 
Το διαστηµικό πρόγραµµα του Ιράν. 
Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στον διαστηµικό τοµέα.  
Ανταγωνισµοί και ισορροπίες ισχύος των εξεταζόµενων κρατικών δρώντων. 
Παράδοση και παρουσίαση προσωπικής εργασίας. 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε  παράδοση προσωπικής εργασίας στο τέλος του 
εξαµήνου (20%), και την τελική εξέταση (80%). µέσα από τις οποίες θα προκύπτει η 
τελική βαθµολογία τους.  
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα 
διανεµόµενα συγγράµµατα. 
 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
Ελληνόγλωσση 
Τόµπρος Διονύσιος, Ανάπτυξη Διαστηµικών Συστηµάτων από την Τουρκία και τα κράτη της 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής – Η εµπλοκή της Ελλάδας και της Κύπρου, Λειµών 2017 
Μάζης Ιωάννης, Η Γεωπολιτική στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Τουρκία, Λιβάνης 
2008 
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Ξενόγλωσση 
 
Wagner John, Space Power Theory: Lessons from the Masters, Air University, Maxwell 
Air Force Base, Alabama USΑ 2005 (http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/acsc/05-
wagner.pdf) 
Oberg James, Space Power Theory. U.S. Government Printing Office, Washington 1999 
(http://space.au.af.mil/books/oberg/) 
 
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
Ελληνόγλωσση 
Μάζης Ιωάννης,  Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής, Παπαζήσης 
2012  
Μάζης Ιωάννης,  Γεωπολιτική προσέγγιση για ένα νέο Ελληνικό Αµυντικό Δόγµα, 
Παπαζήσης 2006 
 
Ξενόγλωσση 
Harvey Brian et al, Emerging Space Powers. The new Space Programs of Asia, the Middle 
East and South America, Springer-Praxis 2010 
Bhupendra Jasani et al, Remote Sensing from Space. Supporting International Peace and 
Security, Springer 2009  
Wilfried Ley et al, Handbook of Space Technology, 2009 
Dolman Everett, Astropolitik – Classical geopolitics in the Space Age, Frank Cass 
Publishers 2002 

70048 Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο 
Διδάσκουσα: Δρ. Βιργινία Μπαλαφούτα 
 
 
i. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 

Βασικό στόχο του µαθήµατος αποτελεί η παρουσίαση και η ανάλυση ενός 
ευρύτατου συνόλου αρχών, κανόνων, διαδικασιών και µηχανισµών του Διεθνούς 
Δικαίου. Μέσω του συγκεκριµένου µαθήµατος οι φοιτητές εξοικειώνονται µε την 
έννοια και τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς έννοµης τάξης, 
καθώς και µε τη διάδρασή της µε την εθνική έννοµη τάξη των κρατών. Παράλληλα, 
αναλύονται ζητήµατα Χρήσης Βίας, Διεθνών Οργανισµών, Δικαίου της Θάλασσας, 
Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου Διακρατικών Ποταµών, 
καθώς επίσης και ζητήµατα Διπλωµατίας.   

Η µελέτη και εµβάθυνση στο Διεθνές Δίκαιο αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη δόµηση ενός ολοκληρωµένου επιστηµονικού διεθνολογικού 
προφίλ. Επιπλέον, συµβάλλει σηµαντικά στην προαγωγή των 
Περιφερειακών/Περιοχικών Σπουδών και δη των Τουρκικών Σπουδών αλλά και 
στην ευρύτερη κατανόηση και προσέγγιση των Στρατηγικών Σπουδών και της 
Γεωπολιτικής. 
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ii. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου 
αντίστοιχων ή συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της 
ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Το Διεθνές Δίκαιο διδάσκεται σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Νοµικής, Διεθνών 
Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Περιφερειακών/Περιοχικών Σπουδών, και 
Πολιτικών Επιστηµών.  
 
 
iii. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι 
οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Κύριοι άξονες/Διδακτέα ύλη/Θεµατικές Ενότητες 
 
1. Έννοια, περιεχόµενο και βασικοί σκοποί του Διεθνούς Δικαίου. Κλάδοι του 
Διεθνούς Δικαίου. Θεµελιώδεις έννοιες και αρχές. Η διάδραση του Διεθνούς 
Δικαίου µε την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.  
 
2. Τα υποκείµενα του Διεθνούς Δικαίου. Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Jus 
cogens. 
 
3. Πώς ερµηνεύονται οι Συνθήκες µε βάση τη Σύµβαση της Βιέννης του 1969 «περί 
του Δικαίου των Συνθηκών». Σύγχρονες προσεγγίσεις και προκλήσεις. 
 
4. Ετεροδικία κράτους. Διεθνής ευθύνη κράτους.  
Διεθνής Οργάνωση. Η έννοια του διεθνούς οργανισµού. Διεθνής ευθύνη διεθνούς 
οργανισµού. 
 
5. Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Ίδρυση, δοµή, λειτουργία και τα 
κυριότερα Όργανα του Ο.Η.Ε. Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών. 
 
6. Οι κυριότεροι Περιφερειακοί Οργανισµοί.  
 
7. Ζητήµατα Χρήσης Βίας/Jus ad bellum. (1η Διάλεξη). 
 
8. Ζητήµατα Χρήσης Βίας/Jus ad bellum. (2η Διάλεξη). 
 
9. Σχέσεις και διάδραση Διπλωµατίας, Εξωτερικής Πολιτικής, Διεθνούς Δικαίου και 
Περιφερειακών Επιστηµών. 
Νέα Διπλωµατία.  
 
10. Δίκαιο της Θάλασσας. (1η Διάλεξη). 
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11. Δίκαιο της Θάλασσας. (2η Διάλεξη). 
 
12. Διεθνές Περιβαλλοντικό Δίκαιο.  
Διεθνές Δίκαιο Διακρατικών Ποταµών. 
 
13. Μελέτες Περιπτώσεων/Case Studies. Νοµολογία διεθνών και περιφερειακών 
δικαιοδοτικών οργάνων. 
 
 
iv. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
  
Γραπτές εξετάσεις σε θέµατα σχετικά µε τις παραδόσεις. 
 
 
v. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο 
του µαθήµατος. 
 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα 
µοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται 
η συγκέντρωση της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, 
µε τη χρήση συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων 
(ενδιάµεση αξιολόγηση από τους φοιτητές). 
 
 
vi. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα 
διανεµόµενα συγγράµµατα. 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
- Cassese, Antonio Διεθνές Δίκαιο, Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
4, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2012.  
 
- Ρούκουνας, Εµµανουήλ Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο, Σειρά Δηµοσίου Διεθνούς 
Δικαίου, Διεύθυνση σειράς: Εµµανουήλ Ρούκουνας, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2010. 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
- Ιωάννου, Κρατερός - Περράκης, Στέλιος Εισαγωγή στη Διεθνή Δικαιοσύνη, τόµος 
Α΄ Γενική θεωρία και θεσµικές εφαρµογές, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - 
Κοµοτηνή, 2009. 
 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

265 

- Καλπύρης, Ευγένιος - Δηµήτριος Ν. Κυρώσεις χωρίς χρήση βίας υπό το καθεστώς 
του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα - Κοµοτηνή, 2001. 
 
- Μάζης, Ιωάννης Θ. Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές Χώρες, 
Ισραήλ, Τουρκία), 2

η
 Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001. 

 
- Μάζης, Ιωάννης Θ. , Μπαλαφούτα, Βιργινία Γ. Γεωπολιτική πραγµατικότητα στο 
δίπολο Ελλάδος – Κύπρου Λύσεις και Άλλοθι, Σειρά Πολιτική και Πολιτισµός, 
Διευθυντής σειράς Καθηγητής Ι.Θ.Μάζης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014. 
 
- Μπαλαφούτα, Βιργινία «Διεθνές Δίκαιο Ποταµών: Διακυβέρνηση Διακρατικών 
Ποταµών» – Συµβολή στην Κωδικοποίηση και Εφαρµογή του Διεθνούς Ποτάµιου 
Δικαίου ως Αυτόνοµου Κλάδου του Διεθνούς Δικαίου  (Αντικείµενο – Μεθοδολογία – 
Φιλοσοφικό Υπόβαθρο – Νοµικό Υπόβαθρο – Κώδικας), Διδακτορική Διατριβή, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 2015. 
 
- Σισιλιάνος, Λίνος - Αλέξανδρος Η ανθρώπινη διάσταση του Διεθνούς Δικαίου 
Αλληλεπιδράσεις γενικού διεθνούς δικαίου και δικαιωµάτων του ανθρώπου, Σειρά 
Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου, Διεύθυνση σειράς: Εµµανουήλ Ρούκουνας, Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010. 
 
- Judge Cançado Trindade, A. Augusto The Construction of a Humanized 
International Law, A Collection of Individual Opinions (1991-2013), Brill, Nijhoff, 
2014. 
 
- Cançado Trindade, Antônio Augusto International Law for Humamkind: Towards 
a New Jus Gentium, Second revised edition, The Hague Academy of International 
Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2013. 
 
- Meron, Theodor The Humanization of International Law, The Hague Academy of 
International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2006.  
 

70095 Τουρκική Διπλωµατία κατά τη Ψυχροπολεµική Περίοδο 
Διδάσκων: Αντώνης Δεριζιώτης, Λέκτορας 
 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
Το µάθηµα αυτό δηµιουργήθηκε για να καλύψει εκτενώς την Τουρκική διπλωµατική 
ιστορία κατά την πολύπλοκη ψυχροπολεµική περίοδο, παράλληλα µε την παρουσίαση και 
ανάλυση της σχέσης της Άγκυρας µε τη Δύση. Η χρονική περίοδος που καλύπτει το 
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µάθηµα εκτείνεται από το σχέδιο Marshall µέχρι και την πτώση του Σοβιετικού 
καθεστώτος. Θεωρήθηκε αναγκαία η προσθήκη του ώστε να αποσυµφορηθεί ο όγκος ύλης 
του µαθήµατος Εισαγωγή στη Διπλωµατική Ιστορία της Τουρκίας (70058), του οποίου και 
αποτελεί συνέχεια. 
Οι φοιτητές εισάγονται στην περίοδο του Ψυχρού Πολέµου και στις ιδιαιτερότητες αυτής 
και µελετούν την εξέλιξη του ρόλου της Τουρκίας, αφενός ως µέλος του δυτικού µπλοκ και 
της Βορειοατλαντικής συµµαχίας, αφετέρου της διµερούς σχέσης της µε τις ΗΠΑ και του 
ρόλου της Άγκυρας ως φορέα της πολιτικής της Washington στην Μ. Ανατολή και την 
Ανατολική Μεσόγειο. 
 
Η θέση της Τουρκίας στον διεθνή χώρο από το 1923 µέχρι σήµερα και οι αρχές στις οποίες 
αυτή στηρίζεται, ο περιφερειακός της ρόλος, οι φόβοι και οι επιδιώξεις της ψυχροπολεµικά 
και µεταβολές που αυτές παρουσιάζουν στο µεταψυχροπολεµικό περιβάλλον, αποτελούν 
τα βασικά πλαίσιο αυτού του µαθήµατος. Οι βασικοί στόχοι είναι δύο: α) Η πορεία της 
Τουρκίας από τη γέννηση του εθνικού κράτους, µέσα από τις διεθνείς συνθήκες και τις 
συµµαχίες και η συνεχής προσπάθειά της για την εξασφάλιση των συνόρων της στο 
αυξανόµενα πολωµένο διεθνές περιβάλλον από το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, 
καθώς επίσης και η αναζήτηση νέου ρόλου µετά το 1989, τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου 
και τις πιο πρόσφατες σοβαρές εσωτερικές πολιτικές αλλαγές στη χώρα. β) Οι αρχές στις 
οποίες στηρίζονται οι ανάγκες και οι επιδιώξεις της Τουρκικής διπλωµατίας, µέσα από τις 
οποίες διαµορφώθηκαν οι πολιτικές επιλογές της. 
 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις 
από αυτήν.  
Η υφή του συγκεκριµένου µαθήµατος, όπως και εκείνου της Διπλωµατικής Ιστορίας 
(70058) του οποίου αποτελεί συνέχει, παρουσιάζει µια πρωτοτυπία. Παρατηρείται ότι σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού η ύλη του µαθήµατος καλύπτεται από διαφορετικά 
µαθήµατα, µε διαφορετικούς στόχους. Στο Πανεπιστήµιο του Boḡaziҫi πρόκειται για τα 
µαθήµατα: Turkish Foreign Policy, Twentieth Century Diplomatic History, Politics of 
Caucasus and Central Asia, Balkan Politics, Issues in Turkish Foreign Policy και 
Diplomatic and Foreign Analysis. Στο Πανεπιστήµιο Bilkent πρόκειται για τα µαθήµατα: 
Turkey's international relations, History of the Cold War, Politics of Turkey's relations with 
the EU, Turkish foreign policy, Diplomatic history. Οι στόχοι αυτών των µαθηµάτων είναι 
διαφορετικοί αλλά καλύπτουν τµήµατα της ύλης του µαθήµατος του Τµήµατος Τουρκικών 
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επεκτείνονται τα οφέλη της 
πρωτυπίας του τµήµατός µας που κατοχυρώθηκε µε το µάθηµα της Διπωµατικής Ιστορίας, 
καθώς δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές µας να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του 
διεθνούς ρόλου και της θέσης της Τουρκίας στο διεθνές σύστηµα κατά την Ψυχροπολεµική 
περίοδο, µέσα από το κατεξοχήν όργανο διαµόρφωσης αυτών, τη διπλωµατία. 
 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
1. Εισαγωγή στον Ψυχρό πόλεµο. (2 διαλέξεις) 
Εισαγωγικό µάθηµα προς την έννοια του Ψυχρού Πολέµου και πως φτάσαµε σε αυτήν. 
Γϊνεται παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων για το ποιος ευθύνεται για τον Ψυχρό 
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Πόλεµο και αναλύονται τα βασικά γεγονότα πο οδήγησαν σε αυτόν. Παρουσιάζεται επίσης 
το προσκήνιο και το παρασκήνιο του Δόγµατος Truman και του Σχεδίου Marshall και η 
σχέση της Τουρκίας µε αυτά. 
  
2. Η ψυχροπολεµική στρατηγική των ΗΠΑ και η Τουρκία (4 διαλέξεις) 
Η ενότητα έχει στόχο την παρουσίαση τεσσάρων βασικών στοιχείων της ψυχροπολεµικής 
στρατηγικής των ΗΠΑ και της σχέσης της Τουρκίας µε αυτά: 
- ΝΑΤΟ 
- Πόλεµος της Κορέας 
- Central Treaty Organisation (CENTO) 
- Δόγµα Eisenhower 
 
3. Ο ρόλος της Τουρκίας στη Μ. Ανατολή (3 διαλέξεις) 
Στόχος της ενότητας είναι η ανάλυση του ρόλου της Τουρκίας στη Μ. Ανατολή κατά την 
περίοδο του Ψυχρού Πολέµου. Η ενότητα χωρίζεται σε δύο υποενότητες: 
- Ιράν, Ισραήλ, Ιορδανία 
- Αίγυπτος, Συρία, Ιράκ 
 
4. Αµερικανοτουρκικές σχέσεις κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 (3 διαλέξεις) 
Στην τελευταία ενότητα του µαθήµατος, πάντοτε µε έµφαση στην ψυχροπολεµική περίοδο, 
οι φοιτητές προσεγγίζουν: 
- Το Κυπριακό ζήτηµα και την κρίση που προκλήθηκε από αυτό 
- Την άρση του εµπάργκο και την επαναπροσέγγιση Υουρκίας-ΗΠΑ 
- Την πολιτική του Τούρκου πρωθυπουργού και µετέπειτα προέδρου Τ. Özal  (σύνολο 
 
Κατά την 13η διάλεξη πραγµατοποιούνται οι παρουσιάσεις των οµαδικών εργασιών των 
φοιτητών. 
  
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος  
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε οµαδική γραπτή εργασία και παρουσίαση αυτής 
στην τάξη (40%) και τελική εξέταση (60%). Η οµαδική εργασία, η σχετική θεµατολογία 
της οποίας θα δοθεί από τον διδάσκοντα και θα είναι διαφορετική για κάθε οµάδα, θα 
πρέπει να παραδοθεί σε έντυπη µορφή τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν τη λήξη του 
εξαµήνου, δηλαδή στην 10η διάλεξη του µαθήµατος. 
 
• Οι οµαδικές εργασίες πρέπει να έχουν έκταση 5000 λέξεων (+/- 10%) και να 
ακολουθούν τις παρακάτω παραµέτρους: 

 
* Γραµµατοσειρά Times New Roman, µεγ. 12 
* Διπλό διάστιχο 
* Στοίχιση αριστερά και δεξιά 
* Χρήση παραποµπών και υποσηµειώσεων 
* Χρήση βιβλιογραφίας 
* Εκτύπωση και απλή βιβλιοδεσία (σπιράλ ή θερµοκόλληση) 

 
• Οι οµαδικές παρουσιάσεις έχουν διάρκεια 25-30'. Τα θέµατα των παρουσιάσεων 
δίνονται και η σύνθεση των οµάδων ορίζονται από τον διδάσκοντα. 
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Βιβλιογραφία 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, τα οποία συνοδεύονται από 
πρόσθετη βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, ενώ αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
µαθήµατος (e-class) πρόσθετο υλικό αποτελούµενο ως επί το πλείστον από επιστηµονικά 
άρθρα και κείµενα σε συλλογικούς τόµους. 
 
Βασική βιβλιογραφία 
Κουσκουβέλης, Η., Λίτσας, Σπ., (επιµ.) Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία, (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2013) 
Μάζης, Ι.,  Η Γεωπολιτική της ευρύτερης Μ. Ανατολής και η Τουρκία, (Αθήνα: Λιβάνης, 
2008) 
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
1. Athanassopoulou, E., Turkey: Anglo-American security interests, 1945-1952, (London: 
Frank Cass, 1999) 
2. Ashton, N., Regional conflict and the superpowers 1967-1973 (London: Routledge, 
2007) 
3. Barrett, R.C., The greater Middle East and the Cold War - US foreign policy under 
Eisenhower and Kennedy (London: I.B.Tauris, 2007) 
4. Bilgin, M., Britain and Turkey in the Middle East: Politics and influence in the early 
Cold War era (London: Tauris, 2007) 
5. Buzan, B., People, States and fear: the national security problem in International 
relations (London: Harvester-Wheatsheaf, 1991) 
6. Davutoĝlu, A., Το στρατηγικό βάθος, µτφ Ν. Ραπτόπουλος, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010) 
7. Hale, W., Turkish foreign policy, 1774-2000, (London: Frank Cass, 2000) 
8. Mayers, D., George Kennan and the dilemmas of US foreign policy (Oxford: OUP, 
1988) 
9. Μάζης, Ι.Θ., Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001) 
10. Owen, R., State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East 
(London: Routledge, 2006) 
11. Painter, D., The Cold War-an international history (London: Routledge, 1999) 
12. Reynolds, D., From World war to Cold War (Oxford: Oxford University Press, 2006) 
13. Robbins, Ph., Στρατός και διπλωµατία, µτφ Ε. Μπαρτζινόπουλος, (Αθήνα: Σύγχρονοι 
Ορίζοντες, 2004) 
14. Tamkin, N., Britain, Turkey and the Soviet Union, 1940-45 (New York: Palgrave-
McMillan, 2009) 
15. Terry, J., US foreign  policy in the Middle East: the role of lobbies and special interest 
groups (London: Pluto press, 2005) 
16. Vaughan, J.R., The failure of American and British propaganda in the Arab Middle 
East, 1945-57 (New York: Palgrave-McMillan, 2005) 
17. Wenger, A., Nuenlist, Ch., Locher, A., Transforming NATO in the Cold War - 
Challenges beyond deterrence in the 1960's (London: Routledge, 2007) 
18. Yesilbursa, B.K., The Baghdad pact: Anglo-american defence policies in the Middle 
East, 1950-1959 (London: Frank Cass, 2005) 
19. Webber, Fr., Ο Επιτήδειος Ουδέτερος, (Αθήνα: 1993, Θετίλη) 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

269 

 

70118 Το πολιτικό Ισλάµ στη Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ: Διανόηση και 
κείµενα 
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γώγος  

kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr  
3 ώρες/εβδοµάδα   

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος 
(συµφώνως προς το πνεύµα καιτην γενικότερη στόχευση της 
κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται).  
 

Η ισλαµιστική διανόηση έχει παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση του ισλαµιστικού 
κινήµατος και των ισλαµιστικών πολιτικών ιδεών και διακυβερνήσεων στον 
µουσουλµανικό κόσµο, ιδίως από το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα και εξής. Η 
Τουρκία αποτελεί σηµαντική περίπτωση για την µελέτη και κατανόηση του έργου και του 
ρόλου των ισλαµιστών συγγραφέων και διανοουµένων.  
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη αντιπροσωπευτικών έργων και ιδεών 
ορισµένων εκ των κορυφαίων σύγχρονων ισλαµιστών διανοουµένων στην Τουρκία.  Το 
µάθηµα εστιάζει αρχικά στο ιστορικό (κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό) πλαίσιο της 
ανάδυσης των ισλαµιστών διανοουµένων στις πρώτες δεκαετίες της Τουρκικής 
Δηµοκρατίας, και κατόπιν στις επόµενες δεκαετίες. Δίνεται έµφαση στην κατάδειξη και 
κατανόηση του ρόλου αυτών των διανοουµένων και της συµβολής τους στην 
σφυρηλάτηση της σύγχρονης τουρκικής ισλαµικής ταυτότητας. Επίσης το µάθηµα µελετά 
τον ρόλο των περιοδικών και εκδόσεων ισλαµιστικού περιεχοµένου στην διάδοση 
ισλαµιστικών µηνυµάτων, αντιλήψεων και θέσεων.  

Κεντρικός άξονας του µαθήµατος είναι η µελέτη των ιδεών και απόψεων που έχουν 
εκφράσει σηµαντικοί και αντιπροσωπευτικοί Τούρκοι ισλαµιστές διανοούµενοι και 
συγγραφείς που έχουν βρει µεγάλη απήχηση στην Τουρκία. Σηµαντικό στοιχείο του 
µαθήµατος είναι η γνώση και µελέτη (στο τουρκικό πρωτότυπο ή σε µετάφραση) 
χαρακτηριστικών κειµένων και χωρίων από τα γραπτά των υπό µελέτη συγγραφέων. Δεν 
παραλείπονται η σύγκριση και οι συσχετισµοί µε το έργο και τις ιδέες σηµαντικών 
ισλαµιστών συγγραφέων από τον µουσουλµανικό κόσµο του 20ού αιώνα, κάτι που 
στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κριτικής και συγκριτικής σκέψης των φοιτητών.  

Στο µάθηµα δίδεται σηµασία στη µελέτη και συζήτηση της παραγωγής και των τάσεων της 
σχετικής τουρκικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Η διδασκαλία γίνεται µε τη µορφή 
διαλέξεων.    

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες καλύπτο
υν τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου. 
 
1.  Εισαγωγή στο µάθηµα (θεµατολογία, µεθοδολογία, βιβλιογραφία)  

2.  Ορισµοί και ερµηνευτικές προσεγγίσεις: ‘διανοούµενος’, ‘ισλαµιστής διανοούµενος’, 
‘µουσουλµάνος διανοούµενος’. Απόψεις και θεωρήσεις δυτικών µελετητών  

3.  Ορισµοί και ερµηνευτικές προσεγγίσεις: ‘διανοούµενος’, ‘ισλαµιστής διανοούµενος’, 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

270 

‘µουσουλµάνος διανοούµενος’. Απόψεις και θεωρήσεις µελετητών από τον 
µουσουλµανικό κόσµο.  
4. Ισλαµιστές συγγραφείς και διανοούµενοι στη σύγχρονη Μέση Ανατολή: σηµαντικοί 
εκπρόσωποι και ιδέες.  
5. Ισλαµιστές συγγραφείς και διανοούµενοι στη σύγχρονη Τουρκία: ιστορικό πλαίσιο, 
σηµαντικοί εκπρόσωποι και ιδέες.  
6.  Oι εκδόσεις ισλαµιστικού περιεχοµένου στην Τουρκία  

7.  Η τουρκική ισλαµιστική διανόηση και το πολιτισµικό κεφάλαιό της 
8.  Το έργο και οι ιδέες του Νετζίπ Φαζίλ Κισακιουρέκ.  

9.  Το έργο και οι ιδέες του Σεζάι Καρακότς  
10. Το έργο και οι ιδέες του Αλί Μπουλάτς   

11. Το έργο και οι ιδέες του Αµπτουραχµάν Ντιλιπάκ 
12. Οι ιδέες του Αχµέτ Νταβούτογλου και του  Γιαλτσίν Ακντογάν 

13. Συµπεράσµατα   
 
Τρόπος εξέτασης του  µαθήµατος 
 

Α) Εξέταση γραπτή (ή προφορική) µε συντελεστή βαθµολογίας 100%, ή  
Β) Συνδυασµός τελικής γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης µε συντελεστή βαθµολογίας 
75% και γραπτής βοηθητικής εργασίας 3000 - 4000 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 
25%.  

Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαµβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της 
τελικής βαθµολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν 
δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατοµική. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού.  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµατος
.  
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές.  
 
Βιβλιογραφία 
 
Σύγγραµµα µαθήµατος      
α) Κωνσταντίνος Χ. Γώγος, Το ισλαµιστικό κίνηµα στην Τουρκία: Συµβολή στη µελέτη 
της σύγχρονης τουρκικής ισλαµιστικής σκέψης, Λιβάνης, Αθήνα 2016  
 

β) Ιωάννης Μάζης, Γεωγραφία του ισλαµιστικού κινήµατος στη Μέση Ανατολή, 
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Παπαζήσης, Αθήνα 2012.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία   
 
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία  
Γώγος, Κωνσταντίνος Χ.,  «Η τουρκική ισλαµιστική διανόηση και το ισλαµιστικό κίνηµα: 
Η θεώρηση του Αλί Μπουλάτς», στο Γ. Σαλακίδης (εκδοτική επιµέλ.), Τουρκολογικά: 
Τιµητικός τόµος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου, Εκδ. Αντ. Σταµούλης, Θεσσαλονίκη 
2011, σελ. 423-436.  

Μάζης, Ιωάννης, Νταβούτογλου και Γεωπολιτική, Εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2012  
Νταβούτογλου, Αχµέτ, Το στρατηγικό βάθος: Η διεθνής θέση της Τουρκίας, Εκδ. 
Ποιότητα, Αθήνα 2010  
Davutoğlu, Αhmet, Εναλλακτικές κοσµοθεωρίες, Εκδ. Ποιότητα, Αθήνα 2011  

Said, Edward, Διανοούµενοι και εξουσία, Εκδ. Scripta, Αθήνα 1999 (2η εκδ.).  
Σελλά, Ελένη/Μάρω Μαυροπούλου/Κωνσταντίνος Γώγος, “Η Αραβική άνοιξη στον 
ελληνικό και τον τουρκικό Τύπο”, στον Τόµο Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου µε θέµα 
“Οι εξεγέρσεις στον Αραβο-Μουσουλµανικό κόσµο: Ζητήµατα Ειρήνης και Σταθερότητας 
στη Μεσόγειo”, Αθήνα 10-12 Δεκεµβρίου 2012, Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, Εκδ. Λειµών, Αθήνα 2013, σελ. 375-399.  

  
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία  
Abadan-Unat, Nermin, «Ideologische Strömungen in der Türkei in den 90er Jahren», 
Südosteuropa Mitteilungen, 1997/Νr. 4 (37. Jahrgang), 291-300  

Akdoğan, Yalçın, AK Parti ve Muhafazakar Demokrasi, İstanbul 2004  
Aktay, Yasin (εκδ.), İslamcılık, (Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Cilt 6), İstanbul 2004  

Euben, Roxanne L. and Muhammad Qasim Zaman (eds.), Princeton Readings in Islamist 
Thought: Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden, Princeton 2009  

Euben, Roxanne L., Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of 
Modern Rationalism: A Work of Comparative Political Theory, Princeton 1999.   

Feldman, Noah, The Fall and Rise of the Islamic State, Princeton, Princetoν 2008  
Ismail, Salwa, Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism, London 2006  

Kentel, Ferhat, “1990’ların İslami Düşünce Dergileri ve Yeni Müslüman İntelektüeller”, σε 
Yasin Aktay (εκδ.), İslamcılık (Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Cilt 6), İstanbul 2004, 
721-81.  
Mazis, Ioannis Th., “Theoretical perception of Geopolitics in Davutoglu’s work: A critical 
presentation”, CIVITAS GENTIUM, Athens, vol. 3, no 1 (2013), σελ. 9-50.  

Μeeker, Michael E., «The New Muslim Intellectuals in the Republic of Turkey», σε 
Richard Tapper (ed.), Islam in Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a 
Secular State, London 1991, 189-219.  
Okay, M. Orhan, Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul 2006   
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Shils, Edward, The Intellectuals and the Powers and Other Essays, The University of 
Chicago Press, 1972  
Tapper, Richard (ed.), Islam in Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a 
Secular State, London 1991  
Watt, W.M., Islamic Political Thought, Edinburgh 1968.   

 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

70091Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό 
λόγο (πρόσληψη / παραγωγή) 
  
Διδάσκοντες: Σοφία Πρόκου, ΕΕΠ, sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Γραπτός Λόγος 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται: 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα VΙΙ-Δεξιότητες στον γραπτό και 
προφορικό λόγο είναι η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και κυρίως της δεξιότητας 
πρόσληψης-κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικούλόγου. Στο πλαίσιο του 
µαθήµατος µελετώνται ποικίλα γραπτά κείµενα επιστηµονικού, κοινωνικού, 
εκπαιδευτικού,ειδησεογραφικού πολιτικού κλπ. περιεχοµένου. Ο προφορικός λόγος γίνεται 
µε συζήτηση και ακουστική εξάσκηση. 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή συναφών 
µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από 
αυτήν: Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστηµιακά τµήµατα στην Ελλάδα καθώς και 
σε πολυάριθµα πανεπιστηµιακά τµήµατα της αλλοδαπής. Μαθήµατα µε παρόµοια 
θεµατολογία περιλαµβάνονται σε πολλά προγράµµατα σπουδών οµοειδών 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τµήµα Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών δίνεται έµφαση στην 
διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε µαθήµατα ιστορίας και πολιτισµού 
της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα του εσωτερικού αλλά και του 
εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα 
προγράµµατα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές. 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν 
τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο, 
µελετώνται κείµενα µε ποικίλη θεµατολογία Η κατανόηση των γραπτών κειµένων 
επιτυγχάνεται µε την συντακτική ανάλυση του µακροπερίοδου λόγου και την απόδοση στα 
ελληνικά της σχετικής µε το κείµενο ορολογίας και των διαφόρων εκφράσεων- 
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ιδιωµατισµών. Ο προφορικός λόγος διεξάγεται µε συζήτηση βασισµένη στα γραπτά 
κείµενα. 
Τα θέµατα τα οποία καλύπτουν τις δεκατρείς παραδόσεις είναι : 
Επιστηµονικά 
Κοινωνικά 
Εκπαιδευτικά 
Πολιτικά 
Οικονοµικά 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται µέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσµατος, 
“προόδου”, και γ)τελικού διαγωνίσµατος αξιολόγησης. Τις γραπτές εργασίες αποτελούν οι 
εκθέσεις οι οποίες γράφονται στο τµήµα. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Τα κείµενα επιλέγονται από διάφορες πηγές όπως βιβλία, εφηµερίδες ή διάφορους 
ιστότοπους 
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
Χρήση ηχητικών και οπτικών µέσων. 
Τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς και 
παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων µε Τούρκους φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus. 
Οµιλίες-Σεµινάρια από ειδικούς καταξιωµένους επαγγελµατίες για δραστηριότητες 
συναφείς µε τη γλώσσα, π.χ. µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων, διερµηνεία, ξενάγηση. 
Συνεργασία µε περισσότερα Πανεπιστηµιακά αλλά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της 
Τουρκίας. 
Πρακτική εξάσκηση σε ερευνητικά ιδρύµατα όπου µπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση της 
Τουρκικής γλώσσας (Γ.Α.Κ. (τοπικά αρχεία), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και όλα τα 
Κέντρα µελέτης του Μικρασιατικού Ελληνισµού), σε οικονοµικούς οργανισµούς, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες (περιβαλλοντικές, 
για ειδικές κοινωνικές οµάδες). 
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Προφορικός Λόγος 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση  εξειδικευµένου 
λεξιλογίου, η κατανόηση “απαιτητικών” και από γλωσσικής και από καταστασιακής 
πλευράς κειµένων, άρθρων από εφηµερίδες και περιοδικά, ώστε οι φοιτητές να 
εξοικειωθούν µε τη διατύπωση λόγου  την οποία θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν και στην 
προφορική επικοινωνία.  Επίσης, στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση αντίστοιχων 
κειµένων προφορικού λόγου καθώς και η παραγωγή αντίστοιχων αξιώσεων προφορικού 
λόγου. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή µε τη διδακτέα ύλη η οποία 
περιλαµβάνεται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις του µαθήµατος ανά εξάµηνο. 
 
Κάθε παράδοση αρχίζει µε διάλογο στη διάρκεια του οποίου επαναλαµβάνονται τα 
προηγούµενα θέµατα ή αναπτύσσονται νέα θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιµάσει 
οι φοιτητές/τριες. 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέµατος και ακολουθεί το αντίστοιχο 
προφορικό κείµενο, το οποίο επεξεργαζόµαστε όλοι µαζί. 
 
Επανάληψη βάσει θεµατολογίας του προηγούµενου εξαµήνου   
Παρουσίαση και περιγραφή τρόπου ζωής – λ.χ. “40 βήµατα για την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής”. “Μαθήµατα για µια καλύτερη ζωή -  Θετική σκέψη” 
Χρήση ιδιωτισµών και παροιµιών (çene çalmak, taşı gediğine koymak, ves.) 
Μυθολογία- Περιγραφή ενός ήρωα της µυθολογίας 
Παροιµίες (Güneş balçıkla sıvanmaz,emek olmadan yemek olmaz,su bulanmayınca 

durulmaz ves) 
Ταξίδια- Λεξιλόγιο ταξιδιών - τρόποι ταξιδιών και  προτιµήσεις- αποκόµµατα από 

εφηµερίδες όπου  διαφηµίζονται ταξίδια- Προφορικό κείµενο: “ Οι προτιµήσεις ενός 
ζεύγους». 

Ταξίδια – Παρουσίαση έρευνας για τις προτιµήσεις των Ελλήνων όσον αφορά στον τρόπο 
που ταξιδεύουν ή προγραµµατίζουν τις διακοπές τους. 

Περιγραφή και παρουσίαση “ Οι στόχοι µας για το µέλλον;” 
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Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται αξιολογείται συνδυαστικώς : µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου 
και τελική εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος  γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της  
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Το υφιστάµενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σηµείο την πρόσκτηση 
δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειµένου. 
Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο µεγάλων οθονών µε δορυφορική κεραία, σε δύο 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον 
τµηµάτων γλώσσας (µε διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα θα µπορεί να επιλέγει θέµατα από το πρόγραµµα της τουρκικής 
τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τµήµα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα µπορούν να 
επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τουρκίας. 
Ιδανική θα ήταν επίσης η δηµιουργία στο µέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. 
 
 

70091Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & 
οικονοµικών κειµένων Ι 
Διδάσκων: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως (7ο Εξάµηνο). 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 

 
Το µάθηµα «Μετάφραση πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών κειµένων Ι» διδάσκεται ως 
υποχρεωτικό στο Ζ’ εξάµηνο και στις δύο κατευθύνσεις σπουδών του Τµήµατος. Τα 
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κείµενα προς µετάφραση προέρχονται κυρίως από τον τουρκικό Τύπο καθώς και από 
συγγράµµατα σχετικής θεµατολογίας. Διδάσκονται κείµενα δηµοσιογραφικού λόγου τα 
οποία αναλύονται από µορφοσυντακτικής, σηµασιολογικής, λεξιλογικής, υφολογικής και 
πραγµατολογικής πλευράς και διδάσκεται η αντίστοιχη ορολογία κειµένων πολιτικού, 
οικονοµικού και κοινωνιολογικού περιεχοµένου (λεξιλόγιο και οι συνάψεις) της Τουρκικής 
γλώσσας, καθώς και προβληµατικά σηµεία συνοχής και συνεκτικότητας των κειµένων 
αυτού του είδους. 

Στόχος του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες µας τη µεθοδολογία εκείνη η 
οποία θα τους/τις βοηθήσει να «λύσουν» τον γρίφο της δόµησης των συγκεκριµένων ειδών 
κειµένων τα οποία χαρακτηρίζονται από “σύνθετη” δοµή” στο επίπεδο της πρότασης, έτσι 
ώστε να αποκτήσουν τριβή µε τη µεταφραστική πράξη και, συνεπώς ένα περαιτέρω εφόδιο 
για την µετέπειτα επαγγελµατική τους πορεία. Παράλληλα, επιδιώκεται να εξοικειωθούν 
µε την ορολογία, τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα και τα υφολογικά χαρακτηριστικά των 
πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών κειµένων των συντεταγµένων στην τουρκική 
γλώσσα. 

Μέσω της εξάσκησης στη µετάφραση πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών κειµένων 
επιτυγχάνεται η εµπέδωση του τρόπου δόµησης των ειδών αυτών λόγου στην τουρκική 
γλώσσα, και αναπτύσσεται η µεταφραστική ικανότητα, όπως και η εξοικείωση µε τα 
µεταφραστικά προβλήµατα και τη µεταφραστική διαδικασία από την πλευρά των 
συµµετεχόντων. 
 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 

Στα ελληνικά ΑΕΙ δεν υπάρχει συναφές µάθηµα. Σε εξειδικευµένα Τµήµατα Τουρκικών 
Σπουδών της αλλοδαπής στα οποία διδάσκεται συναφές µάθηµα, ως γνωστόν δεν είναι η 
ελληνική γλώσσα-στόχος. 
 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 

 
Κάθε εβδοµάδα, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την µετάφραση τουρκικού κειµένου 
(τουλάχιστον µιας σελίδας) που είναι ίδιο για όλους και τους έχει δοθεί δύο εβδοµάδες 
νωρίτερα. Στην τάξη γίνεται έλεγχος του µεταφράσµατος στην ελληνική γλώσσα, 
αναλύονται όλες οι προτάσεις των φοιτητών από πλευράς µορφοσύνταξης και λεξιλογίου, 
συζητούνται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατανόηση και απόδοση του τουρκικού 
κειµένου. Περαιτέρω γίνεται στην τάξη µετάφραση κειµένων που δεν έχουν γίνει 
αντικείµενο προετοιµασίας, έτσι ώστε να ελέγχεται πλήρως η ικανότητα µετάφρασης και η 
πρόοδος των συµµετεχόντων. 
Ως υποχρεωτική γραπτή εργασία, οι φοιτητές/τριες καλούνται να µεταφράσουν στην 
ελληνική γλώσσα ένα κείµενο γραµµένο στην τουρκική γλώσσα (4-5 σελίδων), το οποίο 
τους παραδίδεται από τον διδάσκοντα στα µέσα Νοεµβρίου και οφείλουν να το 
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καταθέσουν στα µέσα Δεκεµβρίου. Κάθε φοιτητής/τρια λαµβάνει διαφορετικό κείµενο. Η 
υποχρεωτική γραπτή εργασία/µετάφραση προσθέτει ποσοστό βαθµολογίας στο βαθµό της 
τελικής εξέτασης, εφόσον στην τελική εξέταση επιτευχθεί ο βαθµός βάσης (5). 

Κείµενα: Τα κείµενα στη γλώσσα-πηγή (τουρκική) που χρησιµοποιούνται στην τάξη 
δίδονται από τον διδάσκοντα στους συµµετέχοντες φοιτητές και αναρτώνται στην 
ηλεκτρονική τάξη του µαθήµατος. 
 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 

Τελική εξέταση στη µετάφραση (άγνωστου, µη διδαχθέντος) τουρκικού κειµένου (60%). 
Επιτρέπεται - και ενθαρρύνεται - η χρήση λεξικού. Υποχρεωτική είναι η µεταφραστική 
εργασία (30%) για κάθε φοιτητή/-τρια στο µέσον του εξαµήνου. 
Επίσης συνεκτιµάται η εβδοµαδιαία συµµετοχή και απόδοση των φοιτητών (10%). 

Προσοχή: Στο βαθµό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό της βαθµολόγησης της 
γραπτής µεταφραστικής εργασίας εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιτύχει τουλάχιστον τη βάση 
(5) στην τελική εξέταση. 
 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος 

 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανωνύµως από τους φοιτητές. 
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία µαθήµατος 
 

Μπατσαλιά, Φρειδερίκη / Σελλά-Μάζη Ελένη, Γλωσσολογική προσέγγιση στη Θεωρία και 
τη Διδακτική της Μετάφρασης, Αθήνα 2010 [1997] 

Μπατσαλιά, Φρειδερίκη, Περί µεταφράσεως - Σύγχρονες προσεγγίσεις, Αθήνα 2001 
Γούτσος, Διονύσης, Ο Λόγος της Μετάφρασης-Ανθολόγιο Σύγχρονων Μεταφραστικών 
Θεωριών, Αθήνα 2001 
Κριµπάς, Παναγιώτης, Συµβολή στη Μεταφρασελογία, Αθήνα 2005 

Eco, Umberto, Εµπειρίες µετάφρασης – Λέγοντας σχεδόν το ίδιο, Αθήνα 2003 
Μounin, Georges, Oι Ωραίες Άπιστες, Αθήνα 2003 

Μunday, Jeremy, Μεταφραστικές σπουδές – Θεωρίες και πρακτικές, Αθήνα 2004 
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70091 Γ Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση γενικών κειµένων 
  
Διδάσκουσα: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως. 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Οι φοιτητές/ τριες έχουν ήδη ασχοληθεί σε όλα τα προηγούµενα εξάµηνα, µε τη 
µετάφραση µικρών προτάσεων στην αρχή, µεγαλύτερων και περιπλοκότερων στη 
συνέχεια, από και προς τις δύο γλώσσες, στην προσπάθεια εφαρµογής, εξάσκησης και 
εµπέδωσης των µορφοσυντακτικών φαινοµένων και του λεξιλογίου κάθε εξαµήνου. 
Στο εξάµηνο αυτό αρχίζουν να ασχολούνται συστηµατικά µε την µετάφραση από την 
Τουρκική (γλώσσα-πηγή) προς την Ελληνική (γλώσσα- στόχος). Γίνεται προσπάθεια να 
αποδοθούν στη γλώσσα στόχο κείµενα γενικού ενδιαφέροντος (από περιοδικά, εφηµερίδες, 
αποσπάσµατα από λογοτεχνικά έργα …), µε τον τελειότερο τρόπο, έτσι ώστε το κείµενο να 
γίνεται απόλυτα κατανοητό στην ελληνική γλώσσα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
αναλύονται και αποδίδονται ιδιωµατισµοί, ιδιωτισµοί, εκφράσεις, ρητά, παροιµίες, 
νοοτροπία, συγγραφικό ύφος κλπ. Επί πλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριµένες 
ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιµα της Τουρκίας, στην 
καθηµερινή ζωή ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το περιβάλλον και τα γεγονότα που 
εµπνέουν τον συγγραφέα του κάθε κειµένου. 
Κάθε εβδοµάδα, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την µετάφραση κειµένου που είναι ίδιο 
για όλους και τους έχει δοθεί 15 ηµέρες πριν. Η µετάφραση γίνεται και πάλι στην τάξη µε 
τη συµµετοχή όλων, αναλύεται το κείµενο από άποψη µορφοσυντακτικών φαινοµένων και 
λεξιλογίου και συζητούνται οι διάφορες προτάσεις µετάφρασης. 
Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να µεταφράσουν ένα µεγαλύτερο κείµενο, περίπου 4-5 
σελίδων, που τους παραδίδεται στην αρχή του εξαµήνου και να το καταθέσουν περίπου 
στα µέσα Δεκεµβρίου. Η µετάφραση του κειµένου αυτού που είναι δυσκολότερου 
επιπέδου από τις συνήθεις εργασίες αποτελεί και την κύρια εργασία του εξαµήνου. Κάθε 
φοιτητής /τρια έχει ξεχωριστό κείµενο, που συνήθως είναι απόσπασµα από το ίδιο βιβλίο. 
Σκοπός µας είναι να διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια την τεχνική της µετάφρασης της 
Τουρκικής, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά και πολλές δυσκολίες,  λόγω του ότι η 
Τουρκική είναι γλώσσα συγκολλητική, και εποµένως η σύνταξη των προτάσεων είναι 
τελείως διαφορετική από αυτήν της Ελληνικής και γενικότερα των ινδοευρω-παικών 
γλωσσών. Επίσης, να µπορέσουν οι φοιτητές/τριες µας να κατανοήσουν τη µέθοδο που θα 
τους/τις βοηθήσει να «λύσουν» τον γρίφο της τουρκικής σύνθετης και συνήθως 
µακροσκελούς πρότασης, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα εφόδιο για την µετέπειτα 
επαγγελµατική τους πορεία. 
Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν συντακτικά την κάθε πρόταση για 
τον λόγο αυτόν δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στους κανόνες της σύνταξης και την εφαρµογή 
τους. 
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Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Στα Τµήµατα της ηµεδαπής δεν υπάρχει µάθηµα µε αυτόν τον τίτλο και το συγκεκριµένο 
εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο. Στα δε Τµήµατα της Αλλοδαπής δεν γίνεται 
µετάφραση προς την Ελληνική. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
Κάθε εβδοµάδα, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την µετάφραση κειµένου που είναι ίδιο 
για όλους και τους έχει δοθεί 15 ηµέρες πριν. Οι µεταφράσεις διορθώνονται, τα λάθη 
οµαδοποιούνται και αναλύονται στην τάξη και σχολιάζονται οι διαφορετικές αποδόσεις 
των φοιτητών/τριών. Ή η µετάφραση του προετοιµασµένου κειµένου αυτού γίνεται στην 
τάξη µε τη συµµετοχή όλων. Κάποιες φορές το κείµενο είναι άγνωστο, η µετάφρασή του 
γίνεται στην τάξη µε σκοπό να ελεγχθεί η πραγµατική απόδοση των φοιτητών. 
Επί πλέον, οι φοιτητές/τριες πρέπει να µεταφράσουν ένα µεγαλύτερο κείµενο, περίπου 6-8 
σελίδων, που τους παραδίδεται στην αρχή του εξαµήνου και να το καταθέσουν περίπου 
στα µέσα Δεκεµβρίου. Η µετάφραση του κειµένου αυτού που είναι δυσκολότερου 
επιπέδου από τις συνήθεις εργασίες αποτελεί και την κύρια εργασία του εξαµήνου. Κάθε 
φοιτητής /τρια έχει ξεχωριστό κείµενο, που συνήθως είναι απόσπασµα από το ίδιο βιβλίο. 
Με τον τρόπο αυτόν και εφόσον παραδώσουν όλοι τις εργασίες τους, έχουµε στο τέλος τη 
µετάφραση ενός ολόκληρου βιβλίου, την οποία και καταθέτουµε στη βιβλιοθήκη του 
Τµήµα-τος ή τη χρησιµοποιούµε ως βοήθηµα για τη λογοτεχνία, κλπ Επί πλέον, γίνεται 
στην τάξη µετάφραση κειµένων που δεν έχουν προετοιµαστεί, έτσι ώστε να ελεγχθεί 
πλήρως η ικανότητα µετάφρασης του/της κάθε φοιτητή/τριας. 
Η εργασία αυτή, καθώς και οι υπόλοιπες εργασίες, προσθέτουν ποσοστό βαθµολογίας στο 
βαθµό της τελικής εξέτασης εφόσον οι εξεταζόµενοι επιτύχουν να πάρουν τη βάση (5) 
στην τελική εξέταση. 
Τα κείµενα επικαιροποιούνται κάθε εξάµηνο. 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Τελική εξέταση µε άγνωστο κείµενο. Επιτρέπεται η χρήση τουρκο-ελληνικού λεξικού. 
Στο βαθµό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών και της τελικής 
εξαµηνιαίας εργασίας, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιτύχει να πάρει τη βάση (5) στην τελική 
εξέταση. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Εκτός από τα κείµενα προς µετάφραση τα οποία δίνονται σε φωτοτυπίες, προτείνονται τα 
βιβλία: 
Φ. Μπατσαλιά: Γλωσσολογική Προσέγγιση στη θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης, 
Εκδόσεις Κατάρτι. Αθήνα, 2008. 
Γκαζί Μουσταφά Κεµάλ: ΝΟΥΤΟΥΚ, Ο ΜΕΓΑΣ ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ (Δύο Τόµοι). (Μετάφραση: 
Μ. Μαυροπούλου) Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα, 2009 
Τα βιβλία προτείνονται ως πηγές που αλληλοσυµπληρώνονται. Στο πρώτο βιβλίο οι 
φοιτητές/τριες θα βρουν τη θεωρία της µετάφρασης, ενώ το δεύτερο αποτελεί δείγµα της 
πράξης της. 
AKIŞ, İ., ASLAN, F., 2008, İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitabı, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, Κωνσταντινούπολη. 
KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı III, Πανεπιστηµίο της Αγκύρας, Άγκυρα. 
  

70062 Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία  
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά, elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr 

3 ώρες εβδοµαδιαίως 

1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 

Το Μάθηµα “Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία” αποτελεί µάθηµα γενικών γνώσεων της Α' 
Ειδίκευσης “Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση” του Προγράµµατος Σπουδών του 
Τµήµατος. 

Στόχος του µαθήµατος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των 
φοιτητών µας σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα σχετικά µε τη 
διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης γλώσσας, µε απώτερο στόχο τη διδασκαλία της 
Τουρκικής ως ξένης γλώσσας (στο επόµενο εξάµηνο στο πλαίσιο του µαθήµατος 70031 
“Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής”). Οι επιµέρους 
στόχοι του µαθήµατος εξυπηρετούνται µέσω της εισαγωγής των φοιτητών στις αρχές της 
Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, στα θέµατα διδασκαλίας αλλά και εκµάθησης/κατάκτησης 
της ξένης γλώσσας. Εξετάζονται θέµατα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την κατάκτηση της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας και παρέχεται το απαραίτητο θεωρητικό 
υπόβαθρο σχετικά µε τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας, µε 
έµφαση στην επικοινωνιακή µέθοδο, καθώς και τις στρατηγικές µάθησης των 
εκπαιδευοµένων αλλά και τις τεχνικές αξιολόγησης αυτών στην ξένη γλώσσα. Επίσης, στο 
πλαίσιο του µαθήµατος προβλέπεται, εν ειδει πρακτικής άσκησης, η παρακολούθηση 
µαθηµάτων διδασκαλίας της Τουρκικής στο Διδασκαλείο Γλωσσών του Ε.Κ.Π.Α. ή στο 
ίδιο το Τµήµα ώστε να διαµορφώσουν ιδία άποψη ως προς την ένταξη της πράξης της 
διδασκαλίας σε συγκεκριµένα θεωρητικά πλαίσια. 

Απώτερος στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο εκείνο 
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θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να έχουν στο µέλλον, ως διδάσκοντες, την ικανότητα να 
υιοθετούν την εκάστοτε κατάλληλη διδακτική προσέγγιση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του κοινού τους, συνδυάζοντας εµπειρικά δεδοµένα και θεωρητικές αρχές. 

  

2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 

Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης), προκύπτει η ύπαρξη 
αντίστοιχου µαθήµατος, µε συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 

  

3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 

1. Εκµάθηση του πρώτου και του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας: θεωρητικά προβλήµατα: 
Η κατάκτηση του πρώτου κώδικα επικοινωνίας και η εκµάθηση του δεύτερου κώδικα 
επικοινωνίας 

2. Σχέσεις πρώτου και δεύτερου κώδικα επικοινωνίας 

3. Βασικές αρχές και Μέθοδοι διδασκαλίας της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας 

4. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας: 
ψυχολογικοί και κοινωνιοπολιτιστικοί παράγοντες 

5. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας: 
παραδοσιακή µέθοδος και αµφισβητήσεις 

6. Διαχρονική εξέλιξη των σύγχρονων µεθοδολογικών προσεγγίσεων της ξένης γλώσσας 

7. Η Επικοινωνιακή προσέγγιση 

8. Η δηµιουργική εκµετάλλευση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων 

9. Οι Στρατηγικές Μάθησης και η αναγκαιότητα της ανάπτυξής τους 

10. Ο µεθοδικός σχεδιασµός και η οργάνωση της διδασκαλίας: το περιεχόµενο και οι 
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µορφές σχεδιασµού 

11. Ο µεθοδικός σχεδιασµός και η οργάνωση της διδασκαλίας: η σκοπιµότητα και ο ρόλος 
του σχεδιασµού 

12. Εφαρµογή των αρχών σχεδιασµού και οργάνωσης της διδασκαλίας 

13. Περιπτωσιολογική µελέτη στρατηγικών µάθησης 

  

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 

Γραπτή εξέταση (70%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις και υποχρεωτική 
εργασία (30% επί της συνολικής βαθµολογίας). 

  

Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 

Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 

Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 

  

Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 

Στο µάθηµα «Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής (ή 
προφορικής) εξέτασης και υποχρεωτικής εργασίας (30%). Στην εξέταση παρουσιάζονται 
µόνον όσοι έχουν εκπονήσει την εργασία – την οποία και παρουσιάζουν προφορικώς στο 
τέλος του εξαµήνου, για την εκπόνηση, δε, αυτής, έχουν επιλογή µεταξύ των κάτωθι 
πεδίων έρευνα 

Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής εργασίας 
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Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής 

Υποχρεωτική γραπτή εργασία σε θέµατα σχετικά µε διδακτικής υφής θεωρητικά ζητήµατα: 
κριτική παρουσίαση ενός επιστηµονικού άρθρου ή κεφαλαίου ενός (συλλογικού ή µη) 
επιστηµονικού έργου µε θέµα σχετικό µε τη διδακτέα ύλη, όπως 

1. Εκµάθηση ή κατάκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας (αρχές, στρατηγικές µάθησης, 
κ.ά.) 

2. Μέθοδοι διδασκαλίας της ξένης δεύτερης/γλώσσας (παρουσίαση αυτών, 
διαχρονική/συγχρονική µελέτη) 

3. Η παραδοσιακή µέθοδος 

4. Η επικοινωνιακή µέθοδος 

5. Τεχνικές και µέσα διδασκαλίας 

6. Στρατηγικές µάθησης 

7. Δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου 

8. Ζητήµατα αξιολόγησης 

9. Ζητήµατα σχεδιασµού του γλωσσικού µαθήµατος 

10. Η έννοια της µεταφοράς στη γλώσσα 

11. Ανάλυση Λαθών στη διδασκαλία της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας 

12. Η υπόθεση της Μεσογλώσσας (διαγλώσσας) 

13. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία των γλωσσών, κ.ά. 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα 

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 

Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, συνοδευόµενα από φάκελλο του 
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µαθήµατος αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαµβάνει 
Σηµειώσεις της διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόµους ή 
πρακτικά συνεδρίων της ίδιας ή άλλων συγγραφέων. Το περιεχόµενο δε επικαιροποιείται 
ανάλογα µε την εκάστοτε διαµορφούµενη ύλη και τα τρέχοντα επιστηµονικά θέµατα. 

Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις): 

Μήτσης, Ν. (2004).(1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρµοσµένης 
Γλωσσολογίας. Αθήνα. Gutenberg. 

Τοκατλίδου, Β. (2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης. 

Κατσιµαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρµογή. Αθήνα. Καρδαµίτσας. 

  

Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 

Ελληνική 

Κατσιµαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρµογή. Αθήνα. Καρδαµίτσας. 

Κασσωτάκης Μ. & Φλουρής, Γ. (2003). Μάθηση και Διδασκαλία, τ. Α' Αθήνα. 

Littlewood, W.(2009). Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία. Aθήνα. University Studio 
Press. 

Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδακτική του γλωσσικού µαθήµατος. Αθήνα. Gutenberg. 

Μπασλής, Γ. (2006) Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας, Μια σύγχρονη ολιστική και 
επικοινωνιακή προσέγγιση. Αθήνα. Νεφέλη. 

Μπέλλα, Σπ. (2007). Η Δεύτερη Γλώσσα. Κατάκτηση και Διδασκαλία. Αθήνα. Ελληνικά 
Γράµµατα. 

Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (1997) “H συµβολή της Συγκριτικής Γλωσσολογίας στη 
διδακτική της Nέας Eλληνικής ως δεύτερης γλώσσας'', Πρακτικά του 3ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, 25-27 Σεπτεµβρίου 1997, Aθήνα, σσ. 865-872. 

Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (2001) «Διαπολιτισµική Εκπαίδευση. 
Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ενός πανεπιστηµιακού Προγράµµατος Σπουδών», 
Recherches en Linguistique Grecque I, (Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής 
Γλωσσολογίαs), 13-15 Σεπτεµβρίου 2001, Παρίσι, σσ. 99-102. 

Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ.( 2000) «Πολυπολιτισµικές κοινωνίες: η σύγχρονη πρόκληση 
για το σχολείο», Πρακτικά του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας 
Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 25-26 Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα ,σσ 427-438. 
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Σκούρτου, Ελ. (1997). Θέµατα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα. Νήσος 

Τοκατλίδου Β. (1986). Εισαγωγή στη Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών. 
Αθήνα.Οδυσσέας. 

Τοκατλίδου, Β. (2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης. 

James, C. (2009). Αντιπαραβολική Ανάλυση. Μτφ. Α. Αποστόλου-Πανάρα & Β. Ζούκα, 
Αθήνα, Γρηγόρης. 
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Παρουσία 11. Aθήνα: Πανεπιστήµιο Aθηνών 

Richards, Jack C.; Theodore S. Rodgers (2001). Approaches and Methods in Language 
Teaching. Cambridge UK: Cambridge University Press. 

Tardieu, C., Làzàr, I., et al. (2008). La didactique des langues en 4 mots-clés : 
communication, culture, méthodologie, évaluation. Paris. Ellipses. 

70063 Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης: Η Μετάφραση ως µέθοδος 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
  
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά  elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr  

3 ώρες εβδοµαδιαίως  
   

1. Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται 
 

Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση της φύσης της Μετάφρασης µέσα από 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και της πράξης της µετάφρασης ως 
κοινωνικού διαγλωσσικού φαινοµένου. Στις παραδόσεις του µαθήµατος, γίνεται αναφορά 
και ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης του πεδίου των µεταφραστικών σπουδών, των 
βασικών εννοιών και µεταφραστικών µοντέλων και πρακτικών, µε εστίαση κυρίως στις 
σύγχρονες µεταφραστικές σπουδές. Βασικός άξονας προσέγγισης είναι η εξοικείωση των 
εκπαιδευόµενων µε τον ρόλο της µετάφρασης ως διαπολιτισµικού φαινοµένου στο 
σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην 
πράξη και την έρευνα της µετάφρασης. Τοµείς εξέτασης είναι: γλωσσολογία και 
µετάφραση, µεταφραστικά µοντέλα, η µεθοδολογία της µετάφρασης, η µεταφραστική 
διαδικασία, η µετάφραση ως πράξη διαπολιτισµικής επικοινωνίας, µετάφραση και 
υφολογία, τα µεταφραστικά βοηθήµατα και η µεταφραστική θεωρία και πράξη. 
 
2. Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν 
 

Στα πανεπιστηµιακά Τµήµατα ανά τον κόσµο, των οποίων κύριο ή δευτερεύον πεδίο 
εστίασης είναι η µετάφραση, ως πράξη ή και ως διαδικασία, η επισκόπηση των περί 
µετάφρασης θεωριών αποτελεί κεντρικό γνωστικό αντικείµενο, το οποίο προσφέρεται στο 
πλαίσιο των εγκυκλίων προγραµµάτων σπουδών τους. 

Ο πολυεπιστηµονικός χαρακτήρας του πεδίου της Μετάφρασης, όπως καταγράφεται 
ενδεικτικά στο Holmes 1972, αντανακλάται στην ευρύτητα των προσεγγίσεων θέασής του, 
στα διάφορα εγκύκλια προγράµµατα σπουδών. Με αυτό το δεδοµένο, η δοµή του οικείου 
µαθήµατος επιχειρεί να καλύψει εν συνόψει την ιστορική διάσταση της εξέλιξης του 
πεδίου, για να επιχειρήσει την εξέταση, στο µέτρο του δυνατού, των βασικών εννοιών που 
διαµορφώνουν τη βάση προβληµατισµού των «κύριων» µεταφραστικών-
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µεταφρασιολογικών σχολών. Η ανάπτυξη του µαθήµατος στις επί µέρους θεµατικές 
ενότητες δίνει το κύριο βάρος στις γλωσσολογικές προσεγγίσεις εξέτασης του 
µεταφραστικού φαινοµένου, ως διεργασίας (process), επικοινωνιακού επιτελέσµατος 
(product), και λειτουργίας (function). Επίσης, εξετάζονται ορισµένες από τις µείζονες 
σχολές σκέψης και τα επιστηµονικά παραδείγµατα (paradigms), στο πλαίσιο των 
µεταφραστικών σπουδών. Επιχειρείται εν τέλει µια λειτουργική σύνθεση των επί µέρους 
θεωρηµάτων για τη µετάφραση, στο πλαίσιο ευρύτερων εννοιολογικών-περιγραφικών 
συνόλων. 
 
3. Ανάπτυξη του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες και διδασκαλία του 
 
1. Θεωρητικό πλαίσιο, Ανασκόπηση της Θεωρίας της Μετάφρασης, Η Μετάφραση ανά 
τον κόσµο. Φιλοσοφία της γλώσσας και Μετάφραση. Wilhelm von Humboldt, Ferdinand 
de Saussure. 
2. Σχέσεις Γλωσσολογίας και Μετάφρασης (ενδεικτικώς, Jakobson, Mounin, Catford, 
Ladmiral, Nida & Taber, Martinet). Η έννοια της ισοδυναµίας. 
3. Η µεταφραστική µονάδα, η συγκριτική προσέγγιση και το έργο των P. Vinay και J. 
Darbelnet. 
4. Μετάφραση και ανάλυση λόγου και η διερµηνευτική θεωρία των Seleskovitch και 
Lederer. 
5. Μηχανισµοί της µεταφραστικής πράξης – µοντέλα µεταφραστικής διαδικασίας. Η 
µετάφραση λογοτεχνικών και πραγµατολογικών κειµένων. Η Θεωρία του µεταφράζειν του 
P. Newmark. 

6. Οι φάσεις της µεταφραστικής διαδικασίας και η αναλυτική προσέγγιση του J. Delisle. Ο 
µηχανισµός της µεταφραστικής πράξης του C. Tatilon. 

7. Μετάφραση και διαπολιτισµική επικοινωνία. Ζητήµατα πραγµατολογίας και 
µετάφρασης. Ενδεικτικά, η Θεωρία του Σκοπού και ο γερµανικός λειτουργισµός. 

8. Κοινωνιογλωσσολογικές πτυχές της µετάφρασης. Ύφος και επίπεδο λόγου στη θεωρία 
και την πράξη της µετάφρασης. Το µοντέλο των B. Hatim και I. Mason. Οι κατά Halliday 
καταστασιακοί παράγοντες και η συµβολή τους στη µεταφραστική διαδικασία, το 
µετάφρασµα και τη συγκριτική ανάλυση των µεταφράσεων. 

9. Μεταφραστικά καθολικά (Mona Baker), νόρµες και πιθανολογικοί νόµοι της 
µεταφραστικής συµπεριφοράς. 

10. Θεωρία των Πολυσυστηµάτων. Περιγραφικές και Συστηµικές Μεταφραστικές 
Σπουδές. Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, και η «Κοινωνιολογία των Κειµένων». 

11. Μεταφραστικά βοηθήµατα, µεταφραστική τεχνολογία και το νέο habitus του 
µεταφράζειν. Η επίδραση της Μηχανικής Μετάφρασης, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας 
στην πράξη και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της Μετάφρασης. 
12. Μετάφραση και παγκοσµιοποίηση. Ο ρόλος του µεταφραστή ως διαµεσολαβητή στο 
σύγχρονο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον. 
13. Η Μετάφραση και η Διερµηνεία σε πολυγλωσσικά - πολιτικά και οικονοµικά - 
περιβάλλοντα (ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ). 
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Συγγράµµατα: 
1. Μπατσαλιά, Φ., Σελλά-Μάζη, Ε. (2010). Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη 
διδακτική της Μετάφρασης. 2η έκδοση. Αθήνα: Παπαζήσης. 

2. Υλικό ανηρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη: “Φάκελος Papers_book_chapters” και 
“Σηµειώσεις µαθήµατος 2012-13”.  

 
4. Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Γραπτή εξέταση (100% της βαθµολογίας) 

 
5. Βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
 
6. Βασική και Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 

Βασική Βιβλιογραφία 
Holmes, J.S. (1972 [2010]). Το Όνοµα και η Φύση των Μεταφραστικών Σπουδών. 
Εισαγωγικά Σχόλια και Μετάφραση: Γ. Κωστοπούλου. Dictio (Επιστηµονική Επετηρίδα 
2008-2009. Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήµιο). 3(2010), 83-107. 

Munday, J. (2002). Μεταφραστικές Σπουδές. Θεωρίες και Εφαρµογές. µτφση: Α. 
Φιλιππάτος. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Γούτσος, Δ. (2001) (επιµέλεια, µετάφραση). Ο Λόγος της Μετάφρασης. Ανθολόγιο 
Σύγχρονων Μεταφραστικών Θεωριών. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Κεντρωτής, Γ. (1996). Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος. 
Μπατσαλιά, Φ., Σελλά-Μάζη, Ε. (2010). Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη 
διδακτική της Μετάφρασης. 2η έκδοση. Αθήνα: Παπαζήσης. 
Σαριδάκης, Ι.Ε. (2010). Σώµατα Κειµένων και Μετάφραση. Θεωρία και Εφαρµογές. 
Αθήνα: Παπαζήσης. 
  

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
Baker, M. (2011). In Other Words. 2nd edition. London: Routledge. 

Baker, M., Saldanha, G. (eds) (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 
Abingdon: Routledge. 

Bell, R.T. (1991). Translation and Translating: Theory and Practice. London: Longman. 
Catford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. 
Oxford: OUP. 
Chesterman, A. (1997). Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory. 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

289 

Amsterdam: John Benjamins. 
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Pratique. Ottawa: Éditions de l'Université d'Ottawa. 
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Eco, U. (2003). Εµπειρίες Μετάφρασης. Λέγοντας σχεδόν το ίδιο. Mτφση: Έφη 
Καλλιφατίδη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
Even-Zohar, I. (2005). Laws of Cultural Interference. In: idem. Papers in Culture Research 
[http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/papers/laws-of-cultural-interference.pdf - 
5.8.2011]. 

Gambier, Y. Doorslaer, L. van (eds) (2010). Handbook of Translation Studies 
Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins. 

Gentzler, E. (2001). Contemporary Translation Theories. London: Multilingual Matters. 
Gouadec, D. (2007). Translation as a Profession. Amsterdam: John Benjamins. 

Guidère M. (2010). Introduction à la Traductologie. Bruxelles: De Boeck Université. 
Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic. London: Arnold. 
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Koller, W. (1997/1992). Einführung in der Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle 
& Meyer. 
Ladmiral, J.-R. (2007). Θεωρήµατα για τη Μετάφραση. Μτφση: Κατερίνα Κολλέτ, Μαρία-
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Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall. 
Newmark, P. (1991). About Translation. Clevedon: Multilingual Matters. 
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70064 Κειµενικά είδη της τουρκικής γλώσσας 
  
Διδάσκουσα: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως (7ο Εξάµηνο). 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 

 
Το µάθηµα αυτό διδάσκεται φέτος για πρώτη φορά. Για να επικοινωνήσει κανείς δεν είναι 
αρκετό να γνωρίζει πολύ καλά τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα και να έχει πλούσιο 
λεξιλόγιο, πρέπει επίσης να έχει διδαχθεί τον διαφορετικό τρόπο δόµησης, δηλαδή τους 
παράγοντες κειµενικότητας των διαφόρων ειδών κειµένου, καθώς και τις συγκεκριµένες 
συντακτικές/µορφολογικές δοµές αλλά και το συγκεκριµένο λεξιλόγιο/ορολογία ποικίλων 
κειµενικών ειδών. Για να µπορέσει κανείς να συντάξει µια επιστηµονική εργασία, ένα 
άρθρο στον έντυπο ή στον ηλεκτρονικό τύπο, µια διάλεξη, µια παρουσίαση, µια 
διαφήµιση, µια ανακοίνωση, µια αίτηση, να υποβληθεί σε συνέντευξη, να γράψει το 
βιογραφικό του σηµείωµα κλπ , πρέπει να γνωρίζει πώς δοµούνται τα κειµενικά αυτά είδη 
και ποιοι κανόνες τα διέπουν (στοιχεία συνοχής, συνεκτικότητας, διακειµενικότητας, 
καταστασιακότητας, κ.ά.). Από τις συζητήσεις που είχαµε µε φοιτητές/τριες µας που 
διέµειναν στην Τουρκία για διάφορους λόγους και αντιµετώπισαν σχετικές δυσκολίες, 
θεωρήσαµε ότι το µάθηµα αυτό θα βοηθούσε πολύ, όχι µόνο αυτούς/ές που σπουδάζουν 
αλλά και όσους/ες εργάζονται στην Τουρκία. 
Στόχος του µαθήµατος είναι να µπορέσουν οι φοιτητές/τριες µας να γνωρίσουν και να 
αναγνωρίζουν τα είδη των κειµένων στην τουρκική γλώσσα, να κατανοήσουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύνταξη των κειµένων αυτών και τις ειδικές λεξιλογικές συνάψεις που 
απαιτούνται. Επίσης, να µάθουν και να εµπεδώσουν το συγκεκριµένο ειδικό λεξιλόγιο/ 
ορολογία που χρησιµοποιείται σε ποικίλα είδη κειµένων. 

Με δεδοµένο ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία αποτελεί µια πιθανή αγορά εύρεσης 
εργασίας για τους αποφοίτους µας και επίσης ότι η παραµονή τους εκεί έχει ως απώτερο 
στόχο τη βελτίωση στη χρήση της γλώσσας, θέλουµε να πιστεύουµε ότι το µάθηµα αυτό 
θα τους /τις προσφέρει επί πλέον γνώσεις και θα τους βοηθήσει τόσο στην καθηµερινότητα 
όσο και στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 
 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
Δεν υπάρχει. Στα Τµήµατα της ηµεδαπής δεν υπάρχει µάθηµα µε αυτόν τον τίτλο και το 
συγκεκριµένο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο. Στα δε Τµήµατα της Αλλοδαπής 
υπάρχει η ανά εξάµηνο ανάλυση κάποιου συγκεκριµένου είδους, κυρίως λογοτεχνικού 
χαρακτήρα. Για παράδειγµα, το µυθιστόρηµα, το διήγηµα, το ποίηµα κλπ. 
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Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 

 
Το µάθηµα θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τις εξής ενότητες, οι οποίες θα εµπλουτίζονται 
ανάλογα και µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών: 
1- Επιστολές (συγχαρητήριες, ευχαριστήριες επιστολές, προσκλήσεις, συλλυπητήρια) 

2- Λογοτεχνικές επιστολές, (Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı … ), Ανοιχτή επιστολή 
3- Επίσηµη αλληλογραφία (προς κρατικές υπηρεσίες, επαγγελµατικές επιστολές) 

4- Συστατική επιστολή 
5- Βιογραφικό σηµείωµα 

6- Αιτήσεις, Δηλώσεις 
7- Αποφάσεις (συνεδριάσεων, συµβουλίων κ.ά) 

8- Διαφηµίσεις, Αγγελίες 
9- Παραµύθια 

10- Άρθρα δηµοσιογραφικά 
11- Διηγήµατα 

12- Μυθιστόρηµα 
13- Οδοιπορικά, αναµνήσεις 

 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 

 
Εργασίες, όπως για παράδειγµα συλλογή και επεξεργασία ως προς του παράγοντες 
κειµενικότητας διαφόρων ειδών κειµένων, που στη συνέχεια θα µελετηθούν στην τάξη, και 
τελική εξέταση 

Στο βαθµό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών εφόσον ο/η φοι-
τητής/τρια επιτύχει να πάρει τη βάση (5) στην τελική εξέταση. 

 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης 

 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Εκτός από τα κείµενα τα οποία δίνονται σε φωτοτυπίες, και τα δείγµατα που θα 
αναρτηθούν στην η-τάξη, προτείνονται τα βιβλία: 
Korkmaz, Zeynep-Parlatır, İsmail-Ercilasun, Ahmet vd Türk Dili ve Kompozisyon. Ekin 
Yayınları, Ankara, 2005 
Aktaş, Şerif ve Gündüz, Osman, Yazılı ve Sözlü Kompozisyon. Akçağ Yayınları, Ankara 

Özdemir, Emin, Anlatım Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003 (12) 
Demirci, Selahattin ve Karahasanoğlu Vahap, Üniversitelerde Türk Dili, Türkmen 
Kitabevi, İstanbul, 2008 
Öner, Sakin, Örneklerle Kompozisyon. Düzenli yazma ve konuşma sanatı. Yuva Yayınları, 
İstanbul, 2005 
Beaugrande (de) R. A., Dressler, W.U., Introduction to Text Linguistics. London/New 
York, Longman, 1981 
 

70065 Γλωσσολογία σωµάτων κειµένων και ανάλυση λόγου 
  
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr 
  
1. Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του προγράµµατος σπουδών. Σκοπός 
του είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και µεθοδολογιών της Γλωσσολογίας 
Σωµάτων Κειµένων (Corpus Linguistics) και η σταδιακή µύηση των φοιτητών στην 
αξιοποίηση Σωµάτων Κειµένων στην πράξη της Μετάφρασης και την εφαρµοσµένη 
έρευνα στις µεταφραστικές σπουδές. 
  
2. Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Στις µεταφραστικές σπουδές, η σχετικώς πρόσφατη αξιοποίηση των Σωµάτων Κειµένων 
δηµιουργεί έναν διακριτό κλάδο έρευνας και διδασκαλίας, τις CTS (Corpus-based 
Translation Studies), στο (ευρύ) πλαίσιο του οποίου εγγράφονται οι µεθοδολογίες 
συγκέντρωσης, ανάκτησης και διαχείρισης υλικού και πληροφοριών µεταφραστικής και 
µεταφρασιολογικής αξίας. Οι CTS κινούνται, κατά µείζονα λόγο, στο περιγραφικό 
µεταφρασιολογικό παράδειγµα (DTS, Descriptive Translation Studies), που έχει τις ρίζες 
του στον θεωρητικό προβληµατισµό των Holmes 1972, Even-Zohar 1990, και Toury 1995 
και προτάσσει τη συστηµατική καταγραφή και αποτίµηση της µεταφραστικής 
διαγλωσσικής επιτέλεσης, συνθέτοντας ερµηνευτικά πιθανολογικά µοντέλα περιγραφής 
της λειτουργίας της Μετάφρασης στον πολιτισµό-στόχος, όσο και ευρύτερα, ως 
υπεργλωσσικού φαινοµένου. 
Κατά την έννοια αυτή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων σύγχρονης ένταξής τους στις 
εγκύκλιες σπουδές προγραµµάτων µεταφραστικών σπουδών, οι CTS, µε απαρχή το (M. 
Baker 1993), εστιάζουν (α) στην πρόταξη των Σωµάτων Κειµένων ως µεταφραστικών 
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βοηθηµάτων (κατά Holmes 1972/1988), (β) στην αξιοποίηση των συστηµατικών 
κειµενικών συλλογών ως πηγών άντλησης µαθησιακών δραστηριοτήτων και γνώσης 
σχετικά µε τη λειτουργία της γλώσσας, γενικής και ειδικής, και (γ) στην προσέγγιση της 
διδακτικής της Μετάφρασης και της διδακτικής των γλωσσών, ως ενιαίου συνόλου, µε 
κοινούς στόχους και µεθόδους στο παιδαγωγικό περιβάλλον εξέτασής τους (Bernardini 
2004). 
Το γνωστικό αντικείµενο, αυτό καθαυτό ή ως ενότητα ευρύτερων θεµατικών µονάδων, έχει 
ενταχθεί σχετικά πρόσφατα στις µεταφραστικές σπουδές, κυρίως του αγγλοσαξονικού 
ακαδηµαϊκού χώρου, και κατά κανόνα επιδιώκει να ισορροπήσει µεταξύ εφαρµοσµένης 
και θεωρητικής οπτικής (πβ. Barlow 2011), καθώς και να διαδράσει, κατά τρόπο 
επιστηµονικά και εκπαιδευτικά παραγωγικό, µε το µείζον γνωστικό αντικείµενο της 
ακαδηµαϊκής µονάδας (Τοµέα, Τµήµατος, Σχολής, κ.ο.κ.) στην οποία εντάσσεται. Κατά 
τούτο, αποτελεί ένα ταχύτατα εξελισσόµενο γνωστικό αντικείµενο, σε µεγάλο βαθµό 
καθοδηγούµενο από τα εµπειρικά ερευνητικά δεδοµένα, και σε συνεχή διάδραση µε τη 
µεταφραστική θεωρία και πράξη. Στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο, το γνωστικό 
αντικείµενο, per se, προσφέρεται για πρώτη φορά σε εγκύκλιες πανεπιστηµιακές σπουδές. 
Τέλος, επιδιώκει την αξιοποίηση στο ζεύγος γλωσσών Ελληνικής-Τουρκικής, 
µεθοδολογιών και προσεγγίσεων της διαγλωσσικής ανάλυσης µέσα από (µονογλωσσικά 
και πολυγλωσσικά) Σώµατα Κειµένων που έχουν παγιωθεί ήδη για συνηθέστερα 
χρησιµοποιούµενες φυσικές γλώσσες (κυρίως, την Αγγλική και τη Γαλλική) και 
αντιστοίχως για τα ζεύγη τους µε την Ελληνική (και στις δύο κατευθύνσεις), τόσο στη 
γενική, όσο και στην ειδική επικοινωνία. Η αξιοποίηση αυτή, συν τω χρόνω, επιδιώκει την 
ανάπτυξη εξειδικευµένων γλωσσικών πόρων, δυνάµενων να χρησιµοποιηθούν από τους 
φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος και να υποστηρίξουν την 
επιστηµονική έρευνα στο οικείο, ή σε όµορα µε αυτό πεδία όσο και ασφαλώς, στις 
καλούµενες «περιοχικές σπουδές» (area studies) (βλπ. σχετικά: 
www2.surrey.ac.uk/postgraduate/research/fahs/translation/ - 2.7.2011), 
  
 
 
 
3. Ανάπτυξη του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες και διδασκαλία του 
 
Η προσέγγισή µας εστιάζει προοδευτικά στην κριτική ανάπτυξη θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων στα εξής ειδικότερα πεδία ενδιαφέροντος: 
  
1. Γενική στόχευση και τυπολογία Σωµάτων Κειµένων. 
2. Αντιπροσωπευτικότητα, σχεδιασµός και δειγµατοληψία Σωµάτων Κειµένων. 
3. Μεθοδολογία µελέτης της χρήσης και των ποικιλιών της γλώσσας µέσα από Σώµατα 
Κειµένων. 
4. Ανάλυση Σωµάτων Κειµένων και Ανάκτηση κειµενικής πληροφορίας και συναφή 
υπολογιστικά εργαλεία: Κατάλογοι συχνοτήτων λεξιλογίου, KWIC, παραθέσεις,, 
συµφραστικοί πίνακες, επισηµείωση ΣΚ. 
5. Φαινόµενα (νόρµες, καθολικά, διεργασίες...) της µεταφραστικής διαγλωσσικής 
επικοινωνίας προς διερεύνηση. Παράλληλα και Συγκρίσιµα Σώµατα Κειµένων. 
6. Σώµατα Κειµένων και Περιγραφική θεώρηση της µετάφρασης. 
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7. Σχεδίαση και Κατασκευή Υπό Παρακολούθηση Σώµατος Μεταφρασµένων Κειµένων 
(monitor corpus) σε ειδικότερα πεδία θεµατικής εστίασης του Τµήµατος Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 
8. Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική (Halliday & Matthiessen 2004), Μεταφραστικές 
Σπουδές και Σώµατα Κειµένων υπό το πρίσµα της Κοινωνιογλωσσολογικής Ανάλυσης (P. 
Baker 2010, Toury 1995, Kress 2010, Σαριδάκης 2010, Hatim & Munday 2004). 
9. Ειδικότερες εφαρµογές της Γλωσσολογίας Σωµάτων Κειµένων συναφείς µε τη 
Μετάφραση: Ορολογία και Λεξικογραφία, Ανάλυση Λόγου, Υπολογιστικώς 
Υποβοηθούµενη Μετάφραση (CAT). 
10. Βασικές αρχές προγραµµατισµού και στατιστικής ανάλυσης για εφαρµογές ΓΣΚ (Perl, 
Java, R). 
  
Στον πρώτο αυτό κύκλο του µαθήµατος, η έµφαση δίδεται στις ενότητες 1-6, ενώ οι 
ενότητες 7-10, που έχουν περισσότερο εφαρµοσµένο χαρακτήρα, αναπτύσσονται κατά τον 
δεύτερο κύκλο του µαθήµατος (Επεξεργασία Σωµάτων Κειµένων και Μετάφραση ΙΙ). Η 
διδασκαλία και η άσκηση των φοιτητών περιλαµβάνει τόσο θεωρητικές παραδόσεις, όσο 
και εργαστηριακή έρευνα 
  
4. Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Η εξέταση στο µάθηµα γίνεται µέσω υποχρεωτικών απαλλακτικών εργασιών. Αναλόγως 
του βαθµού δυσκολίας τους, οι εργασίες µπορεί να είναι ατοµικές ή οµαδικές. Μέσω των 
απαλλακτικών εργασιών επιδιώκεται η σύνθεση, κατά ακαδηµαϊκό έτος, ενός ικανού 
corpus θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο οικείο πεδίο, καθώς και η σταδιακή 
µύηση των φοιτητών στις τεχνικές ανάπτυξης και υπό µεταφραστικό πρίσµα αξιοποίησης 
Σωµάτων Κειµένων. Η κατ' έτος σύνθεση των θεµάτων των εργασιών στοχεύει στην κατά 
το δυνατόν εξαντλητική προσέγγιση συγκεκριµένων υποπεδίων µελέτης. 
Όλες οι εργασίες, τόσο θεωρητικού προβληµατισµού όσο και εφαρµοσµένες, 
παρουσιάζονται υποχρεωτικά µετά από την κατάθεσή τους σε ad hoc εργαστήριο 
(workshop) που διοργανώνεται για το σκοπό αυτό στο τέλος του εξαµήνου και 
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. 
  
5. Βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
  
6. Βασική και Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
  
Βασική βιβλιογραφία 
Σαριδάκης, Ι. (2010). Σώµατα Κειµένων και Μετάφραση. Θεωρία και Εφαρµογές. Αθήνα: 
Παπαζήσης (διανεµόµενο σύγγραµµα). 
Κατσόγιαννου, Μ., Ευθυµίου, Ε. (επίµ). (2004). Ελληνική Ορολογία. Έρευνα και 
Εφαρµογές. Αθήνα: Καστανιώτης, ΙΕΛ (διανεµόµενο σύγγραµµα). 
Biber, D., Conrad, S., Reppen, R. (1998). Corpus Linguistics. Investigating Language 
Structure and Use. Cambridge: CUP. 
Hunston S., (2002/2008). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: CUP. 
Kennedy, G. (1998). An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longman. 
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Olohan, M. (2004). Introducing Corpora in Translation Studies. London: Routledge. 
  
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Baker, M. (1993). Corpus Linguistics and Translation Studies. Implications and 
Applications. Baker, M., Francis, G., Tognini-Bonelli, E. (eds). Text and Technology. In 
Honour of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins. 
Baker, M. (2011). In Other Words. A Coursebook on Translation. 2e. London: Routledge. 
Baker, P. (2010). Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 
Barlow, M. (2011). Corpus linguistics and theoretical linguistics. International Journal of 
Corpus Linguistics. 16:1 (2011), 3-44. 
Bernardini, S. (2004). Corpus-aided language pedagogy for translator education. 
Malmkjær, K. (ed). Translation in Undergraduate Degree Programmes. Amsterdam: John 
Benjamins, 97-111. 
Catford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. 
London: OUP. 
Even-Zohar, I. (1990). Polysystem Studies. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and 
Semiotics. 
Gerbig A., Mason, O. (eds) (2008). Language, People, Numbers. Corpus Linguistics and 
Society. Amsterdam: Rodopi. 
Gries, S. Th. (2009). Statistics for Linguistics with R. A Practical Introduction. Berlin: De 
Gruyter Mouton. 
Halliday, M.A.K., Matthiessen, C. (2004). An Introduction to Functional Grammar. 
London: Hodder Education. 
Hammond. M. (2002). Programming for Linguists: Java for Language Researchers. 
Oxford: Blackwell. 
Hammond. M. (2003). Programming for Linguists: Perl for Language Researchers. 
Oxford: Blackwell. 
Hatim, B. (2001). Teaching and Researching Translation. London: Longman. 
Hatim, B., Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman. 
Hatim, B., Munday, J. (2004). An Advanced Resource Book. London: Routledge. 
Holmes, J. (1975/1988). The Name and Nature of Translation Studies. Idem., Translated! 
Papers on Literary Translation and Translation Studies, Amsterdam: Rodopi. 
Kress, G. (2010). Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary 
Communication, Abingdon, Oxon: Routledge. 
Mason, O. (2000). Programming for Corpus Linguistics. How to Do Text Analysis with 
Java. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
McEnery, T., Wilson, A. (2001). Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. 
Oakes, M. (1998). Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. 
Pym, A., Shlesinger, M., Simeoni, D. (eds) (2008). Beyond Descriptive Translation 
Studies. Amsterdam: John Benjamins. 
Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories, London: Routledge, 2010. 
Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: OUP. 
Sinclair, J. (2004). Trust the Text. Language, Corpus and Discourse. London: Routledge. 
Stubbs, M. (1996). Text and Corpus Analysis. Oxford: Blackwell. 
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Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John 
Benjamins. 
Wolf, M., Fukari, A. (eds). Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam: John 
Benjamins. 
Young, S. Bloothooft, G. (1997). Corpus-based Methods in Language and Speech 
Processing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
  
7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο 
πλαίσιο του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιοποιεί, σε υψηλό βαθµό τις εργαστηριακές υποστηρικτικές υποδοµές του 
Τµήµατος, τόσο στο πλαίσιο της εφαρµοσµένης διδασκαλίας και της άσκησης των 
φοιτητών, όσο και για την ανάπτυξη των γλωσσικών και ερευνητικών πόρων που 
περιγράφονται ανωτέρω. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση υπολογιστικών 
εφαρµογών ελεύθερου λογισµικού/λογισµικού ανοικτού κώδικα. 
  
8. Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του µαθήµατος 
 
Εκτιµάται ότι η συν τω χρόνω ανάπτυξη ικανούς γνωσικής βάσης, όσο και γλωσσικών 
πόρων στο πλαίσιο της εφαρµοσµένης έρευνας που επιδιώκεται στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο, θα επιτρέψει οριζόντιες συνέργειες, τόσο µε άλλα γνωστικά αντικείµενα και 
επιστηµονικές δραστηριότητες του Τµήµατος, όσο και µε κέντρα, πανεπιστηµιακά και 
ερευνητικά, της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναπτύσσουν ερευνητική και 
επιστηµονική δραστηριότητα σε συναφή πεδία. 

70067 Οθωµανική Γλώσσα ΙΙΙ 
Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα προσφέρεται στην κατεύθυνση Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση του 
Τµήµατος. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε µια µεγάλη ποικιλία κειµενικών 
ειδών στα οθωµανικά. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Α. Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονους εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς 
Τοµείς Οθωµανικής γλώσσας του ευρωπαϊκού και τουρκικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος 
προκύπτει, επιλεκτικά, η εξής παρουσίαση υποδειγµατικής δοµής: 
Ι) Επανάληψη σε γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα που συναντιούνται τα κείµενα. 
ΙΙ) Διδασκαλία ορισµένων γραµµατικών φαινοµένων 
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ΙΙΙ) Μεταγραφή ποικίλων οθωµανικών τυπωµένων κειµένων. (Η επιλογή ανήκει στο 
διδάσκοντα). Ανάλογα µε τους στόχους κάθε τµήµατος διαφοροποιείται η ύλη των 
κειµένων. 
Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να 
ανταποκριθεί στη µεταγραφή και κατανόηση οθωµανικών κειµένων. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
1) Επανάληψη σε γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα 
2) Μεταγραφή στα σύγχρονα τουρκικά και ανάλυση οθωµανικών κειµένων 
(µυθιστορήµατα, άρθρα σε περιοδικά και εφηµερίδες της εποχής, αφηγηµατικά, ιστορικά, 
πολιτικά κείµενα). 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς µε µια τελική εξέταση. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
  
- L.Bazin, Introduction à l’étude pratique de la langue ottomane, Paris, Maisonneuve, 
1968. 
- J.Deny, Grammaire de la langue tuque (dialecte osmanlı). Paris, Maisonneuve, 1920. 
- F. Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçε, Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi 
Yayınları, 1998. 
- J.Redhouse, A Tukish and English Lexicon, Constantinople, 1890. 
- New Redhouse, Turkish - English Dictionary, Istanbul, Redhouse Yayınları, 1968. 
 
 

70090 Οικονοµική, νοµική, πολιτική µετάφραση αγγλικής – ελληνικής Ι 
  
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του προγράµµατος σπουδών. Σκοπός 
του είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα ζητήµατα µετάφρασης κειµένων οικονοµικού, 
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νοµικού και πολιτικού περιεχοµένου, από την Αγγλική, ως µείζονα γλώσσα διεθνούς 
χρήσης, προς την Ελληνική, ως κύρια γλώσσα εργασίας των φοιτητών. Μέσω του 
εφαρµοσµένου και κατά κύριο λόγο εργαστηριακού χαρακτήρα του µαθήµατος, 
επιδιώκεται ακόµη (i) η συστηµατοποίηση των µεταφραστικών προβληµάτων κατά 
γλωσσικό επίπεδο, (ii) η ανάδειξη των µεθοδολογικών ζητηµάτων που αναφύονται κατά τη 
µεταφραστική πράξη, (iii) η θεµατική διασύνδεση µε γνωστικά αντικείµενα των 
ανθρωπιστικών επιστηµών που θεραπεύονται στο πρόγραµµα σπουδών και (iv) η 
εµπέδωση και πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές στο γνωστικό 
αντικείµενο «Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης». 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
Η εξέταση στο µάθηµα γίνεται µέσω υποχρεωτικών απαλλακτικών εργασιών. Αναλόγως 
του βαθµού δυσκολίας τους, οι εργασίες µπορεί να είναι ατοµικές ή οµαδικές. Μέσω των 
απαλλακτικών εργασιών επιδιώκεται η σύνθεση, κατά ακαδηµαϊκό έτος, σωµάτων 
παράλληλων και συγκρίσιµων κειµένων (αντιστοίχως, µεταφραστικού και αναφοράς), µε 
σκοπό την πραγµατολογική τεκµηρίωση των ασκουµένων και τη, συν τω χρόνω, ανάπτυξη 
ορολογικών πόρων. Για τη βαθµολόγηση των εργασιών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
παρουσίασή τους στο τέλος του εξαµήνου. 
  
Βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
  
Βασική Βιβλιογραφία 
 
Σηµειώσεις του διδάσκοντα και κειµενικό υλικό άσκησης (διανεµόµενο µέσω της 
πλατφόρµας e-class). 
 

70039 Δικαϊκοί θεσµοί προϊσλαµιαίων Αράβων 
  
Διδάσκων: Δρ. Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς 
  
Α΄: Τίθεται το γεωγραφικόν και χρονικόν πλαίσιον της δικαϊκής καταστάσεως προ της 
εµφανίσεως του Προφήτου και επισηµαίνονται αι υπό του ισλάµ σηµειωθείσαι τοµαί. Του 
µαθήµατος τούτου η σπουδαιότης έγκειται εις την βεβαιότητα, ότι η κατανόησις του ισλάµ 
προϋποθέτει βαθείαν γνώσιν της προϊσλαµιαίας δικαϊκής πρακτικής και συµπεριφοράς, της 
οποίας πλείστα στοιχεία, εν τέλει, εισεχώρησαν εις τον ισλαµικόν κορµόν είτε διά σαφούς 
διατάξεως κειµένης εν κορανίω είτε διά της Σόνης (sunna) του προφήτου. 
  
Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του µαθήµατος εις την νοµικήν σχολήν 
πανεπιστηµίου Αλεξανδρείας. 
  
Γ΄ : α΄- Η ιδιοµορφία της αραβίας και αι ιδιαιτερότητές της, β΄- Η διακυβέρνησις των 
βασιλείων του Nότου, γ΄- Η διακυβέρνησις των βασιλείων του Βορρά, δ΄- Η ιδιαιτερότης 
της Μέκας, ε΄- Το εν γένει δηµόσιον δίκαιον, στ΄- Η διαιτητική επίλυσις των διαφορών, ζ΄- 
Δικονοµικά ζητήµατα, η΄- Το ποινικόν δίκαιον, θ΄- Η εκτέλεσις των ποινών, ι΄- Ο γάµος 
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και το διαζύγιον, ια΄- Η κληρονοµική διαδοχή, ιβ΄- Είδη συµβάσεων, ιγ΄- Είδη συµβάσεων 
ΙΙ. 
  
Δ΄: Χασάν Μπάνταουη, Εισαγωγή στην ιστορία του ισλαµικού κόσµου, τ. Β Ι, εν 
Θεσσαλονίκη 2011. Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ. Β Ι, εν 
Θεσσαλονίκη 1993. Μαξίµ Ροντενσόν, Μωάµεθ, (ΠΕΚ) 2008. Καλλιόπης (Κέλλυς) 
Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κατά τους µέσους βυζαντινούς χρόνους, εν 
Αθήναις, Κοµοτηνή 1981. 

70024 Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας ΙΙ  
 
Διδάσκων: Λέκτορας Αντώνης Δεριζιώτης, aderiziot@turkmas.uoa.gr 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
  

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη 
δραστηριότητα και σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε το παρελθόν. Μέσα από το µάθηµα 
επιδιώκεται η εισαγωγή των φοιτητών, αφενός στο ιστορικό πλαίσιο των προσπαθειών της 
Τουρκίας για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αφετέρου στα κύρια ελληνοτουρκικά ζητήµατα και 
την επίδραση που ασκούν στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Επιχειρείται µια µελέτη 
της αλληλεπίδρασης, µέσα από την ιστορική αναδροµή στους ευρωπαϊκούς στόχους της, 
στους παράγοντες που την επηρέασαν και την επηρεάζουν και στο ρόλο της από τη λήξη 
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου έως και σήµερα, καθώς και η ανάλυση των παραµέτρων που 
διαµορφώνουν την εξωτερική πολιτική της από το 2003 µέχρι και σήµερα. 
 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις 
από αυτήν. 

 
Η ύλη του µαθήµατος καλύπτεται στο Πανεπιστήµιο του Boḡaziҫi από τα µαθήµατα: 
Relations between Turkey and the EU και Introduction to European Integration όσον 
αφορά τα βασικά στοιχεία της ΕΕ. και την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας καθώς και 
από τα µαθήµατα Turkish Foreign Policy I και II στο Πανεπιστήµιο του Bilkent. Η 
παράµετρος των ελληνοτουρκικών ζητηµάτων διδάσκεται στο Πανεπιστήµιο του Bilgi 
(Turkish-Greek relations: political, economic and legal aspects), το οποίο αποτελεί τµήµα 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών MA in International Relations with a 
concentration in Turkish-Greek relations. Αντιστοίχως, στο Πανεπιστήµιο Sabancı 
διδάσκεται επίσης σε µεταπτυχιακό επίπεδο το Greek-Turkish relations. Σηµαντική 
διαφοροποίηση ως προς το περιεχόµενο του µαθήµατος υπάρχει στο χρονικό πλαίσιο το 
οποίο µελετάται. Στο µάθηµα του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών το πλαίσιο περιορίζεται στα ζητήµατα που ανακύπτουν από το 1974 και µετά ενώ 
στα δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα καλύπτεται ουσιαστικά η ιστορική περίοδος από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους. Υπάρχουν επίσης σηµαντικές διαφορές στην εµβάθυνση 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

301 

στο περιεχόµενο, καθώς στο τµήµα µας το µάθηµα αποτελεί µέρος του προπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών. 
 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Η εισαγωγή του µαθήµατος στοχεύει στην πρώτη επαφή των φοιτητών µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως αντικείµενο µελέτης. Πολιτικά και θεσµικά όργανα, στόχοι, τρόπος 
λειτουργίας. (1 διάλεξη) 
  

2. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας 
Μέσα από αυτή την ενότητα, σε 3 διαλέξεις και µε συζήτηση στην τάξη, επιδιώκεται η 
παρουσίαση των κυριότερων σηµείων της προσπάθειας της Τουρκίας για ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Από τη Συνθήκη της Ρώµης, στο Ελσίνκι το 1999 και την έναρξη 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων το 2004, οι φοιτητές καλούνται να αναγνωρίσουν τα 
σηµαντικότερα χρονικά σηµεία στην εξέλιξη της σχέσης Τουρκίας-ΕΕ και να κατανοήσουν 
τα αίτια που αυτή υπήρξε και παραµένει ακόµα ασταθής. (3 διαλέξεις) 
  

3. Σύγχρονα ελληνοτουρκικά ζητήµατα 
Χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, εναέριος χώρος, έρευνα και διάσωση/FIR. Τα θερµά 
επεισόδια µεταξύ των δύο χωρών, το υπάρχον καθεστώς, οι διαφωνίες και το Διεθνές 
Δίκαιο. (5 διαλέξεις) 

  
4. Το Κυπριακό ζήτηµα 

Μελέτη της περιόδου του Κυπριακού ζητήµατος κατά την εξέλιξή του την περίοδο 1960-
2004. (4 διαλέξεις) 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση προόδου, περίπου στη µέση του εξαµήνου 
(30%), παρουσίαση οµαδικής εργασίας (20%) και την τελική εξέταση (50%). 

Οι οµαδικές παρουσιάσεις έχουν διάρκεια 15'-20' και διεξάγεται από µία στην αρχή κάθε 
µαθήµατος.. Τα θέµατα των παρουσιάσεων δίνονται και η σύνθεση των οµάδων ορίζονται 
από τον διδάσκοντα. Περαιτέρω παράµετροι και διευκρινήσεις ενδέχεται να δοθούν κατά 
τη διάρκεια των µαθηµάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

Βιβλιογραφία 
 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, τα οποία συνοδεύονται από 
πρόσθετη βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, ενώ αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
µαθήµατος (e-class) πρόσθετο υλικό αποτελούµενο ως επί το πλείστον από επιστηµονικά 
άρθρα και κείµενα σε συλλογικούς τόµους. 
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Βασική βιβλιογραφία 
Βερέµης, Θ., Ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων 1453-2005, (Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2005). 

Ηρακλείδης, Α., Άσπονδοι γείτονες, (Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2007) 
Robbins, Ph., Στρατός και διπλωµατία, µτφ Ε. Μπαρτζινόπουλος, (Αθήνα: Σύγχρονοι 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Μάζης, Ι.Θ., Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001) 
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Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
Aydin, M. and Ismael, T.Y., (eds), Turkey's foreign policy in the 21st century, (London: 
Ashgate, 2003) 
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Hale, W., Turkish politics and the military, (London: Routledge, 1994) 

Steven Larrabee and Ian Lesser, Turkish Foreign Policy in the Age of Uncertainty (Santa 
Monica, CA: Rand, 2003), Chapter 4: Relations with Greece and the Balkans 

Dimitris Keridis and Dimitrios Triantaphyllou, eds., Greek-Turkish Relations in the Era of 
Globalization (Dallas, VA: Brassey’s, 2001) 

Mustafa Aydın and Kostas Ifantis, eds., Turkish-Greek Relations: The Security Dilemma in 
the Aegean (London: Routledge, 2004) 

John S. Koliopoulos and Thanos Veremis, Greece, the Modern Sequel: From 1821 to the 
Present (London: Hurst, 2004) 

Renée Hirschon, ed., Crossing the Aegean, (New York and Oxford: Berghahn Books, 
2003) 

Bal, Id., (ed), Turkish foreign policy in post-Cold War era, (Boca Raton: Brown Walker 
Press, 2004) 
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Grigoriadis, I., Trials of europeanization, Turkish political culture and the E.U., (New 
York: Palgrave-McMillan, 2009) 
Özcan, Μ., Harmonizing foreign policy, Turkey, the EU and the Middle East, (London: 
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70082 Θέµατα Ελληνικής και Τουρκικής Ιστοριογραφίας 
 
Διδάσκουσα:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου, athemop@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του  µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Οι µαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στο να εισαγάγουν τους φοιτητές στην εξέλιξη των 
ρευµάτων της ιστοριογραφίας στην Ελλάδα και στην Τουρκία από τις αρχές του 1930 έως 
και τα σύγχρονα ρεύµατα της ιστοριογραφίας που παρατηρούνται στις δύο χώρες. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή ( state of the art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλείσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν έρευνας που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια της ηµεδαπής και αλλοδαπής 
ανάλογο µάθηµα δεν συναντάται σε οµοειδή τµήµατα. Διδάσκονται , ωστόσο, µαθήµατα 
µε συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου µαθήµατος. Σε Πανεπιστήµια στην 
Ελλάδα και στην Τουρκία στα συναφή προσφερόµενα µαθήµατα εξετάζονται 
αποκλειστικά τα ζητήµατα της σύγχρονης ιστοριογραφίας της κάθε χώρας που αποτελούν 
επιµέρους θεµατικές του συγκεκριµένου µαθήµατος του Τµήµατος µας. Συνεπώς το 
περιεχόµενο του µαθήµατος µας καινοτοµεί λόγω της συγκριτικής εξέτασης της 
διαχρονικής πορείας των ρευµάτων της ιστοριογραφίας  και στις δύο χώρες στην Ελλάδα 
και στην Τουρκία. 
 
Σύµφωνα µε την σχετική έρευνα που πραγµατοποιήσαµε σε Πανεπιστήµια εντός και εκτός 
Ελλάδος παρουσιάζεται παρακάτω η υποδειγµατική δοµή της διδασκαλίας του µαθήµατος. 
Εξετάζονται οι µέθοδοι κριτικής ανάγνωσης µελετών ιστορίας. Διερευνώνται η 
διαµόρφωση της ιστοριογραφίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα  σε σχέση µε τα 
ιδεολογικά ρεύµατα της εποχής. Διερευνάται η εξέλιξη της ιστοριογραφίας στην Ευρώπη 
τον 20ό αιώνα και οι επιδράσεις στην  ιστοριογραφία στην Ελλάδα. Εξετάζονται τα 
ρεύµατα στην ιστοριογραφία στην Ελλάδα και οι σύγχρονες ιστοριογραφικές  εξελίξεις. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ιστοριογραφική παραγωγή που αναφέρεται στις µελέτες για 
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την περίοδο της οθωµανοκρατίας, και συγκεκριµένα την πρόσληψη της εικόνας του 
οθωµανικού παρελθόντος σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, τη δηµιουργία στερεοτύπων 
και τις µεταβολές που παρατηρούνται από τη δεκαετία του 1990.  Εξετάζονται επίσης η 
διαµόρφωση της ιστοριογραφίας στην Τουρκία από την ίδρυση του Τουρκικού κράτους σε 
σχέση µε τα ιδεολογικά ρεύµατα της εποχής και οι σύγχρονες ιστοριογραφικές εξελίξεις 
στη συγκεκριµένη χώρα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην πρόσληψη της εικόνας του 
οθωµανικού παρελθόντος στη σύγχρονη ιστοριογραφία στην Τουρκία και στις µεταβολές 
που παρατηρούνται στην πρόσληψη και ερµηνεία της πολυεθνοτικής οθωµανικής 
κοινωνίας. Διενεργείται επίσης συγκριτική ανάλυση θεµατικών στην πρόσληψη της 
οθωµανικής περιόδου στη σύγχρονη ιστοριογραφία στην Ελλάδα και στην Τουρκία. 
Η διδασκαλία του µαθήµατος διεξάγεται βάσει των σηµειώσεων της διδάσκουσας, 
σύµφωνα µε µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, 
συλλογικούς τόµους και την ειδική επικαιροποιηµένη βιβλιογραφία στη συγκεκριµένη 
θεµατική. 
 
Ανάπτυξη του περιεχόµενου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες,  οι οποίες 
καλύπτουν το σύνολο των δεκατριών παραδόσεων ανά εξάµηνο. 
 
Μέθοδοι κριτικής ανάγνωσης µελετών ιστορίας. 2. Η  εξέλιξη της ιστοριογραφίας στην 
Ευρώπη τον 20ό  αιώνα.  3.Τα κυριότερα ρεύµατα στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία. 4.Η 
εξέλιξη της ιστοριογραφίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα. 5. Τα ρεύµατα στην 
ιστοριογραφία  στην Ελλάδα.  6.  Οι  σύγχρονες ιστοριογραφικές εξελίξεις 7. Μελέτες που 
αναφέρονται στην περίοδο της οθωµανοκρατίας. 8. Η πρόσληψη της εικόνας του 
οθωµανικού παρελθόντος και η δηµιουργία στερεοτύπων 9. Η  εξέλιξη της εικόνας του 
οθωµανικού παρελθόντος στη σύγχρονη ιστοριογραφία στην Ελλάδα.  10. Διαµόρφωση 
της ιστοριογραφίας στην Τουρκία από την ίδρυση του Τουρκικού κράτους σε σχέση µε τα 
ιδεολογικά ρεύµατα της εποχής  11.  Η διαµόρφωση των κυριότερων ρευµάτων στην 
ιστοριογραφία στην Τουρκία. 12. Οι σύγχρονες ιστοριογραφικές εξελίξεις στην Τουρκία -
Η  πρόσληψη της εικόνας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας στην ιστοριογραφία στην 
Τουρκία. 13. Συγκριτική ανάλυση θεµατικών στην πρόσληψη της οθωµανικής περιόδου 
στη σύγχρονη ιστοριογραφία στην Ελλάδα και στην Τουρκία. 
 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς  µε συντελεστή βαθµολογίας 75% και µε κατάθεση και 
παρουσίαση γραπτής εργασίας µε συντελεστή βαθµολογίας 25%. 
 
Όροι των γραπτών εργασιών: 
Οι εργασίες είναι ατοµικές.   Το θέµα της γραπτής εργασίας καθορίζεται πάντα σύµφωνα 
µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και την καθοδήγηση από τη διδάσκουσα σε θέµατα 
µεθοδολογίας, βιβλιογραφίας έρευνας και επεξεργασίας πηγών σχετικών µε την εργασία. 
Προτείνονται πρωτογενείς πηγές  και βιβλιογραφία. Η εργασία αποσκοπεί επίσης  στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε την έρευνα και την επεξεργασία αρχειακού υλικού και 
ειδικότερα οθωµανικών πηγών. Προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας, παράλληλα µε 
βιβλιοθήκες, σε ερευνητικά κέντρα όπως Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών. Το σύνολο της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 λέξεις. Σε όλη 
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τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα 
ηλεκτρονικά ή τις προκαθορισµένες ώρες γραφείου. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται και να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου µαθήµατος του εξαµήνου. 
 
Ακολουθούµενη  βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Εφαρµόζονται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΠ µε ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές 
 
Βασική βιβλιογραφία του µαθήµατος και διανεµόµενα συγγράµµατα 
 
Δεν διανέµονται βοηθήµατα διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν εγκρίνει την διανοµή 
ξενόγλωσσων βοηθηµάτων και δεν υπάρχουν µελέτες στα ελληνικά που να αναφέρονται 
ακριβώς στην συγκεκριµένη θεµατική του µαθήµατος και µπορούν να διανέµονται ως 
πανεπιστηµιακά συγγράµµατα. 
Γίνεται διανοµή και ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη ξενόγλωσσων συγγραµµάτων τα 
οποία συνοδεύονται από σηµειώσεις της διδάσκουσας για το µάθηµα, άρθρων που 
εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικών τόµων και της ειδικής επικαιροποιηµένης 
βιβλιογραφίας στη συγκεκριµένη θεµατική. 
 
Eνδεικτική Βιβλιογραφία 
 
Ασδραχάς  Σ. Ιστορική Έρευνα και ιστορική παιδεία πραγµατικότητες και προοπτικές, 
Αθήνα, 1982. 
Braudel F., Μελέτες για την Ιστορία, εκδ. Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήµων, Αθήνα 1987  
Ruggiero Romano, Που οδεύει η ιστορία; Αναζητήσεις τηςσύγχρονης Ιστοριογραφίας 
(µτφ.)Χρ. Κουλούρη, Αλ. Κράους, Π. Μιχαηλάρης, Μ. Τραπεζανίδου, Ευθ. 
Φαλίδου,Αθήνα, 1988. 
Geoffrey Barraclough, History in a changing world, Oxford, 1955. 
Ίγκερς, Γ. Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1999. 
Ίγκερς, Γ., Νέες κατευθύνσεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, Aθήνα, Εκδόσεις Γνώση 
1991 
 Burke P. (επιµ),New perspectives on Historical Writing, State College, Penna, 1991. 
 Burke, P. The French historical revolution, the Annales School 1929-1989, London 1990. 
Rabb T.– Rotberg R. , The New History: the 1980s Beyond, Prinston 1982. 
Ortayli I.  ‘’Osmanli Tarih yaziciliginin evrimi uzerine  dusunceler’’ Turkiye’de sosyal 
bilim arastirmalarinin gelisimi, derleyen Sevil Atauz Turk Sosyal Bilimler Dernegi 
Ankara, 1986. 
Ersanli Behar, B.  Iktidar ve Tarih, Türkiye’de’’ Resmi Tarih’’ Tezinin  Olusumu (1929-
1937), Istanbul, 1996. 
Toprak, Z.  ‘’Türkiyede çagdaş tarihçilik , 1908-1970’’ Turkiye’de sosyal bilim 
arastirmalarinin gelişimi,  Derleyen  Sevil Atauz Turk Sosyal BilimlerDernegi,Ankara,  
1988. 
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70072 Στρατός και πολιτική ελίτ στη σύγχρονη Τουρκία 
 
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ευθυµία Κάννερ. canner@turkmas.uoa.gr 
 
 
Γενικό περίγραµµα –στόχοι µαθήµατος 
Στο συγκεκριµένο µάθηµα επιχειρείται η διερεύνηση πτυχών της παρουσίας του στρατού 
στην πολιτική ζωή και στην κοινωνία της Τουρκίας όπως: 
  

• Ο ρόλος του στρατού ως κηδεµόνα της πολιτικής ζωής. 
• Τα στρατιωτικά πραξικοπήµατα στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. 

• Η κοινωνική νοµιµοποίηση της θέσης του στρατού. 
• Οι δοµές της κοινωνίας που καθιστούν δυνατή αυτή τη νοµιµοποίηση επιτρέποντας 
στο στρατό να διατηρεί την συγκεκριµένη θέση του στα πλαίσιά της. 
• Η κοινωνική προέλευση των αξιωµατικών του στρατού, ανώτερων και κατώτερων. 
Η σχέση που αυτοί διατηρούν µε τις κοινωνικές οµάδες προέλευσής τους. 
• Οι κοινωνικές προσδοκίες από την απασχόληση στο στρατό. 

• Το θεσµικό και ιδεολογικό πλαίσιο που προσδίδει στο στρατό τη θέση που κατέχει. 
• Ο ρόλος του στρατού ως φορέα της επίσηµης εθνικής ιδεολογίας. 

• Ο ρόλος του στρατού στην τουρκική οικονοµία. 
• Η µορφή οικονοµικής ανάπτυξης στην οποία ανταποκρίνεται η θέση που κατέχει ο 
στρατός στην Τουρκία. 
• Οι αλλαγές που υπέστη η θέση αυτή τα τελευταία χρόνια, κατά τη διακυβέρνηση 
του ΑΚΡ. 
  

Εξετάζεται πρωτογενές υλικό –επίσηµα κείµενα στρατιωτικών φορέων, πολιτικές 
αναλύσεις, ειδησεογραφία κλπ. - ενώ τα ζητήµατα που ανακύπτουν από αυτό εντάσσονται 
στο ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και στο σχετικό θεωρητικό προβληµατισµό, 
µε τη βοήθεια της βιβλιογραφίας. Το µάθηµα διεξάγεται υπό µορφή διαλόγου βάσει του 
πρωτογενούς υλικού και της βιβλιογραφίας που αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη. 
  

Έτσι επιδιώκεται να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να: 
• Να αντιληφθούν το ρόλο του στρατού στην Τουρκία στις ιστορικές του διαστάσεις, 
να τον αντιληφθούν, δηλαδή ως κοινωνικά µεταβαλλόµενο. 

• Να κατανοήσουν την αµφίδροµη σχέση µεταξύ του στρατού και εθνικιστικής 
ιδεολογίας. 
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• Να αντιληφθούν τον πολιτικό ρόλο του στρατού σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές 
και οικονοµικές δοµές της χώρας. 
• Να ερµηνεύσουν υπό το παραπάνω πρίσµα τις αλλαγές στη θέση του στρατού τα 
τελευταία χρόνια. 
  

Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής 

 
Tο µάθηµα διδάσκεται, επίσης, στο Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου της Κύπρου, ως µάθηµα, περιορισµένης επιλογής. 
  

Θεµατικές ενότητες 
 

1. Εισαγωγή: η έννοια του µιλιταρισµού. 
2. Χαρακτηριστικά του τουρκικού µιλιταρισµού. 

3. Στρατός και πολιτική ιδεολογία στην Τουρκία: το χρονικό µιας σχέσης Ι 
4. Στρατός και πολιτική ιδεολογία στην Τουρκία: το χρονικό µιας σχέσης ΙΙ 

5. Στρατός και κοινωνικό status. 
6. Κοινωνική νοµιµοποίηση του ρόλου του στρατού. 

7. Ο στρατός ως φορέας του τουρκικού εθνικισµού. 
8. Ο οικονοµικός ρόλος των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάµεων Ι 

9. Ο οικονοµικός ρόλος των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάµεων ΙΙ 
10. Στρατός και κοινωνικά κινήµατα στην Τουρκία Ι 

11. Στρατός και κοινωνικά κινήµατα στην Τουρκία ΙΙ 
12. Στρατός και ΑΚΡ: οι διαγραφόµενες προοπτικές στις σχέσεις τους. 

13. Συζήτηση/ σύνοψη µεθοδολογικών ζητηµάτων. Παρουσίαση εργασιών. 
  

Εξέταση 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε βάση τις τελικές εξετάσεις και την πρόοδο ή την εκπόνηση 
των γραπτών εργασιών. Η τελική βαθµολογία του µαθήµατος προκύπτει κατά 70% από τις 
εξετάσεις και κατά 30% από την πρόοδο ή τη γραπτή εργασία. Το θέµα της γραπτής 
εργασίας καθορίζεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, σε συνεννόηση µε τη 
διδάσκουσα. Ο στόχος της εργασίας εντάσσεται στους µαθησιακούς στόχους του 
µαθήµατος: στην εξοικείωση των φοιτητών µε τα βασικά ζητήµατα που αφορούν την 
πολιτική παρουσία του στρατού και το κοινωνικό status των µελών του, αλλά και την 
µελέτη/ επεξεργασία τουρκικών πρωτογενών πηγών. Από τη διδάσκουσα προτείνονται 
πρωτογενείς πηγές, βιβλιογραφία και δικτυογραφία. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, οι 
φοιτητές επικοινωνούν µε τη διδάσκουσα ηλεκτρονικά ή στις ώρες γραφείου για 
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οποιοδήποτε σχετικό πρόβληµα. Περαιτέρω υποστήριξη αποτελεί η παρουσίαση των 
εργασιών στο τελευταίο µάθηµα, µε τις παρατηρήσεις που οι φοιτητές λαµβάνουν από τη 
διδάσκουσα και τους συµφοιτητές τους. 

  
Εσωτερική αξιολόγηση του µαθήµατος 

Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 

  
Διανεµόµενο σύγγραµµα 

Insel, Ahmet –Bayramoğlu, Ali (επιµ.), Ο τουρκικός στρατός. Ένα πολιτικό κόµµα, µια 
κοινωνική τάξη, µτφρ., Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, Αµαρυλλίς Λογοθέτη, Ηλεάνα 
Μορώνη, επιµέλεια, Σία Αναγνωστοπούλου- Στρατής Μπουρνάζος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 
2007. 

  
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Insel, Ahmet –Bayramoğlu, Ali (επιµ.), Ο τουρκικός στρατός. Ένα πολιτικό κόµµα, µια 
κοινωνική τάξη, µτφρ., Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, Αµαρυλλίς Λογοθέτη, Ηλεάνα 
Μορώνη, επιµέλεια, Σία Αναγνωστοπούλου- Στρατής Μπουρνάζος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 
2007. 

Καραµπελιάς, Γεράσιµος, Ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεων στην πολιτική ζωή της 
Τουρκίας και της Ελλάδας. Συγκριτική ανάλυση των µεταπολεµικών στρατιωτικών 
επεµβάσεων, 1945-1980, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2009. 
Lewis, Bernard, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος Ι: Τα στάδια της ανάδυσης, 
µτφρ. Π. Κωνσταντέας, επιµέλεια- µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, 
Παπαζήσης, Αθήνα 2001. 

–– Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόµος ΙΙ: Όψεις της αλλαγής, επιµέλεια- 
µετάφραση-σχολιασµός Στέφανος Παπαγεωργίου, Παπαζήσης, Αθήνα 2001. 

Οζκιριµλί Ουµίτ-Σοφός, Σπύρος, Το βάσανο της Ιστορίας. Ο εθνικισµός στην Ελλάδα και 
στην Τουρκία, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2008. 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Βερέµης, Θάνος (επιµ.), Η Τουρκία σήµερα. Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική 
πολιτική, θρησκεία, Παπαζήσης, Αθήνα 1995. 
Kemal, Gazi Mustafa, Nutuk. Ο µέγας ρητορκός, 2 τόµοι, µτφρ., Μάρω Μαυροπούλου, 
επιστηµονική επιµέλεια, Ι.Θ.Μάζης, Παπαζήσης, Αθήνα 2009. 
Kızılyürek, Niyazi, Κεµαλισµός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της 
σύγχρονης Τουρκίας, Εκδ. Μεσόγειος/Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2006. 
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Poulton, Hugh, Ηµίψηλο, γκρίζος λύκος και ηµισέληνος: ο τουρκικός εθνικισµός και η 
Δηµοκρατία της Τουρκίας, µτφρ., Εύα Πέππα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000. 
Zürcher, Erik J., Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004. 
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περίοδο ως τις µέρες µας. Το εσωτερικό της στρατιωτικής γραφειοκρατίας], Salyangoz, 
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http://www.tesev.org.tr/ 
http://www.todayszaman.com/ 
http://webarsiv.hurriyet.com.tr 

http://www.turksolu.org/ 
http://www.tsk.tr/ 

  
Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 

Προβολές power point. 

 

70074 Εθνοθρησκευτικές οµάδες και όψεις του Ισλάµ στη σύγχρονη 
Τουρκία 
  
Διδάσκων:   Λέκτορας Hervé Alain Rene Georgelin,  hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες/εβδοµάδα 
  
  

Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος (συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται). 
 

Το µάθηµα προσφέρεται στο Z’ εξάµηνο σπουδών και είναι µάθηµα υποχρεωτικό στην 
κατεύθυνση «Ιστορία, Πολιτική και Κοινωνία». Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη 
των εθνικο-θρησκευτικών οµάδων και µειονοτήτων, καθώς και των εκφάνσεων του 
ορθόδοξου και ετερόδοξου Ισλάµ στην σύγχρονη Τουρκία. 

Το µάθηµα πραγµατεύεται τις πολιτικές εκτουρκισµού (και εκ-σουνιτισµού) που έχει 
εφαρµόσει το τουρκικό κράτος εις βάρος διαφορετικών µειονοτήτων και πληθυσµιακών 
οµάδων (Αρµενίων, Εβραίων, Ελλήνων, Κούρδων, Αλεβιτών) αλλά και τη σηµερινή 
κατάσταση των µειονοτήτων στην Τουρκία. Επίσης εξετάζεται το φαινόµενο του 
ταγµατικού Ισλάµ καθώς και ο ρόλος του θεσµικού (κρατικού) Ισλάµ. 
Μέσω της ιστορικής µελέτης και της γεωπολιτικής ανάλυσης των γεγονότων, των 
ιδεολογιών και της εφαρµοσµένων πολιτικών - και µε τη χρήση ελληνικής και 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας - επιδιώκεται η κριτική γνώση και εµβάθυνση στο θέµα της 
συνύπαρξης και των συγκρούσεων µεταξύ του κράτους και των 
µειονοτήτων/πληθυσµιακών οµάδων στην Τουρκία. 

Η διδασκαλία γίνεται µε τη µορφή διαλέξεων. 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν 
τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου. 
1. Εισαγωγή στο µάθηµα – Περιεχόµενο και στόχοι µαθήµατος, µεθοδολογία, 
βιβλιογραφία. 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

311 

2. Οι µη τουρκικές, µη σουνιτικές κοινότητες και οµάδες - Πολιτικές εθνικής και 
θρησκευτικής οµογενοποίησης στην Τουρκία. 
3. Πολιτικές και νόµοι διακρίσεων / Ο φόρος περιουσίας 

4. Οι Εβραίοι στην Τουρκία – Τα «Θρακικά» γεγονότα (1934) 
5. Οι Αρµένιοι στην Τουρκία – To ζήτηµα της γενοκτονίας των Αρµενίων και η σηµερινή 
Τουρκία 
6. Οι Κούρδοι στην Τουρκία 

7. Οι Κούρδοι και οι πολιτικές του τουρκικού κράτους / Διαστάσεις του Κουρδικού 
8. Ο Ελληνισµός στην Τουρκία 

9. Τα Σεπτεµβριανά 
10. Ο αλεβιτισµός στην Τουρκία – Οι αλεβίτες, το ορθόδοξο σουνιτικό Ισλάµ και η 
κρατική πολιτική 
11. Μυστικά ισλαµικά τάγµατα, οργανώσεις και δίκτυα / Ο ρόλος, οι δοµές και οι στόχοι 
(Ι) 
12. Μυστικά ισλαµικά τάγµατα, οργανώσεις και δίκτυα / Ο ρόλος, οι δοµές και οι στόχοι 
(ΙΙ) 
13. Συµπεράσµατα 

 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 

Α) Γραπτή εξέταση, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%, ή 
Β) Συνδυασµός γραπτής εξέτασης µε συντελεστή βαθµολογίας 60% και γραπτής 
βοηθητικής εργασίας 5000 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 40%. 
Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαµβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της 
τελικής βαθµολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν 
δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατοµική. 
Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού. 

 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές. 
 

Βιβλιογραφία 
Συγγράµµατα 
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Γκιουβέν, Ντιλέκ, Εθνικισµός, κοινωνικές µεταβολές και µειονότητες: Τα επεισόδια 
εναντίον των µη µουσουλµάνων της Τουρκίας (6/7 Σεπτεµβρίου 1955) (Εστία, Αθήνα, 
2006) [Güven, Dilek, 6-7 Eylül Olayları: Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve 
Stratejileri Bağlamında (İletişim, İstanbul, 2006)] 
Μάζης, Ιωάννης Θ., Μυστικά Ισλαµικά Τάγµατα και Πολιτικο-Οικονοµικό Ισλάµ στη 
σύγχρονη Τουρκία (Προσκήνιο, Αθήνα, 2002) 
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 

Μειονότητες, τουρκισµός και κρατική πολιτική στην Τουρκία (γενικά) 
Aktar, Ayhan, Varlık vergisi ve “Türkleştirme” politikaları (İstanbul, 2000) 

Aktar, Ayhan, «“Turkification” Policies in the Early Republican Era», in Catharina Duft 
(ed.), Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme 
after 1980 (Wiesbaden, 2009), pp. 29-62. 
Dündar, Fuat, Οι µειονότητες στην Τουρκία – Σύµφωνα µε τις επίσηµες απογραφές της 
στατιστικής υπηρεσίας της Τουρκίας (Αθήνα, 2007) 
Οκτέ, Φαΐκ, Varlik Vergisi: Ο ληστρικός Νόµος του Φόρου Περιουσίας των Ελλήνων της 
Κωνσταντινούπολης (Αθήνα, 1998) 
Gagaptay, Soner, Islam, Secularism and nationalism in modern Tuerkey: Who is a 
Turk? (London and New York, 2006) 
Keyder, Çağlar, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development (London, 
1987) 
Kieser, Hans Lukas (ed.), Turkey Beyond Nationalism: Towards Post-Nationalist 
Identities (London, 2006) 
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Oran, Baskın, Atatürk Milliyetçiliği:Resmi Ideoloji Dışında Bir İnceleme (Ankara, 1988) 
Seufert, Günter, Café Istanbul - Alltag, Religion und Politik in der modernen 
Türkei (München, 1999) 
Üstel, Füsun, İmparatoluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları 1912-
1931 (İstanbul, 2010 [1997]) 
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70028 Τέχνες του ισλαµικού κόσµου ΙΙ: Οθωµανική τέχνη 
Διδάσκων: Λέκτορας Παναγιώτης Πούλος, ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 
1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
  
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις τέχνες (µουσική, αρχιτεκτονική, καλλιγραφία  
µικρογραφία κ.λπ.) της οθωµανικής περιόδου, εστιάζοντας στη θέση και τη λειτουργία 
τους στην οθωµανική κοινωνία. Αναλύονται οι κεντρικοί θεσµοί υποστήριξης και 
µετάδοσης των τεχνών, η δηµόσια καλλιτεχνική έκφραση της κεντρικής εξουσίας µέσω 
συγκεκριµένων έργων µνηµειακής αρχιτεκτονικής (τζαµιά, külliye κλπ.) και τελετουργιών 
(δηµόσιες εορτές, ποµπές κλ.π.) και παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι των 
διαφόρων καλλιτεχνικών παραδόσεων και ιστορικών περιόδων (Mimar Sinan, Levni κ.ά.). 
Οι διάφορες µορφές τέχνης αναλύονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά και ως 
προς το ρόλο τους στη διαµόρφωση του κεντρικού αυλικού πολιτισµού και του λαϊκού 
πολιτισµού των οθωµανικών πόλεων. Εξετάζεται επίσης διεξοδικά η συµµετοχή και η 
συνεισφορά µη µουσουλµάνων καλλιτεχνών  (Ρωµιών, Αρµενίων, Εβραίων) στα διάφορα 
πεδία καλλιτεχνικής δηµιουργίας και οι καλλιτεχνικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν ιστορικά 
µεταξύ της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και του δυτικού κόσµου.          

 
Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τήτριες στις διάφορες µορφές 
τέχνης της οθωµανικής περιόδου. Μέσω της µελέτης των τεχνών επιδιώκεται η κριτική 
προσέγγιση της διαµόρφωσης και εξέλιξης του οθωµανικού πολιτισµού. 
 

2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Μαθήµατα ιστορίας της οθωµανικής/τουρκικής τέχνης και πολιτισµού διδάσκονται 
διεθνώς σε όλα τα µεγάλα πανεπιστήµια όπου υπάρχουν πραγράµµατα τουρκικών 
σπουδών (Harvard University, University of Washington, Leiden University, SOAS 
(University of London) κ.ά.) και σε τµήµατα Ιστορίας, Τέχνης και Αρχαιολογίας µε 
αντίστοιχη έµφαση και εξειδίκευση. Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία αυτού του 
αντικειµένου µεταξύ των παραπάνω τµηµάτων και του ΤΤΣΑΣ εντοπίζεται στα παρακάτω 
σηµεία: 
  
1. Στην πρώτη περίπτωση τα µαθήµατα απευθύνονται σε αγγλόφωνο κοινό σπουδαστών µε 
πρόσβαση σε εκτενή, εξειδικευµένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 
2. Στην περίπτωση διδασκαλίας του αντικειµένου σε αντίστοχα τµήµατα της Τουρκίας 
(Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi κ.ά), υπάρχει η άµεση πρόσβαση των 
φοιτητών σε πρωτογενές υλικό και πηγές, λόγω γνώσης της τουρκικής γλώσσας. 
  
3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
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1. Νοµαδικές ταυτότητες και οι απαρχές της οθωµανικής τέχνης  
2. Κωνσταντινούπολη: η αυτοκρατορική πρωτεύουσα 
3. To Topkapı Sarayı και η διαµόρφωση του κεντρικού αυλικού πολιτισµού 
4. Δηµόσια αρχιτεκτονική και κτηριακά συγκροτήµατα (külliye) 
5. Οι σουφικές αδελφότητες και οι τέχνες 
6. Hat: καλλιγραφία, εργαστήρια και καλλιγράφοι 
7. Η µουσική στην οθωµανική Αυλή 
8. Οθωµανικά αστικά κέντρα και καθηµερινή ζωή 
9. Η «Εποχή της Τουλίπας» και η διεύρυνση του δηµόσιου χώρου 
10. Μη µουσουλµάνοι υπήκοοι και διακοινοτικές σχέσεις 
11. Tanzimat: οι οθωµανικές τέχνες µεταξύ Ανατολής και Δύσης 
12. Φωτογραφία και η ανανέωση του οπτικού πολιτισµού 
13. Οθωµανικός οριενταλισµός - Παρουσίαση εργασιών  
  
4. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση 
των φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
  
 
Αξιολόγηση  
 
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει γραπτής εργασίας και παρουσίασης (100%) ή γραπτής 
εξέτασης (100%) στο τέλος του εξαµήνου.  
 
Εργασία  
 
Τα θέµατα της εργασίας είναι ατοµικά και συν-διαµορφώνονται από το διδάσκοντα και 
τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Η εργασία παρουσιάζεται στην τάξη, αξιολογείται και η 
βαθµολογία της συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό. Η εργασία πρέπει να είναι 
πρωτότυπη, να βασίζεται σε πολλαπλή βιβλιογραφία και να ακολουθεί ένα από τα 
ενδεδειγµένα σύστηµα παραποµπών και βιβλιογραφίας (Υποσηµειώσεις, Chicago 
author/date, APA κ.λπ.). Το κείµενο της εργασίας πρέπει είναι πληκτρολογηµένο 
(γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 12), σε πλήρη στοίχιση και 
µε διάστιχο 1.5, και να έχει έκτασή 3500-4000 λέξεις. H εργασία κατατίθεται εµπρόθεσµα 
σε ηλεκτρονική µορφή (word document ή συµβατό πρόγραµµα π.χ. open office) µέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής η-τάξη.  
  
5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Διαδικτυακές Εγκυκλοπαίδειες: 
 

• Τα λήµµατα «Turkey» και «Ottoman Music» στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Ox-
ford Music Online, www.oxfordmusiconline.com/  

• To λήµµα «Islamic Art» στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Oxford Art Online, 
www.oxfordartonline.com/ 

• Διάφορα λήµµατα σχετικά µε τις οθωµανικές τέχνες στην Encyclopaedia of Islam 
Online (2η και 3η  έκδ.), referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-
islam-2 

 
Ελεύθερη πρόσβαση µόνο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος.  

 
• Διάφορα λήµµατα σχετικά µε τις οθωµανικές τέχνες στην İslam Ansiklopedisi 

(Türkiye Diyanet Vakfı), http://www.islamansiklopedisi.info/ 
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Ελεύθερη πρόσβαση 
 
Διαδικτυακές πύλες και ψηφιακές εφαρµογές 
 

Archive of Turkish Oral Narrative, aton.ttu.edu/ 
ArchNet, archnet.org/lobby/ 
Database for Ottoman Inscriptions, http://info.ottomaninscriptions.com/ 
Library of Congress, Abdul-Hamid II collection of photographs of the Ottoman Empire 
www.loc.gov/pictures/item/2003652945/ 
Ottoman History Podcast, http://www.ottomanhistorypodcast.com/ 
SonorCities, http://sonor-cities.edu.gr/ 
Turkish Music Portal, www.turkishmusicportal.org/warning.ghp 
The Machiel Kiel Photographic Archive – Netherlands Institute in Turkey  
http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php 
Ψηφιακή Κρήτη, Οθωµανικά Μνηµεία, ΙΤΕ  
http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_search.php?l=2 

  
Συγγράµµατα µαθήµατος 
  
Επιλογή 1 
 
Quataert, Donald. 2007. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: Οι Τελευταίοι Αιώνες, 1700-1922. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
[Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 15422] 
 
Επιλογή 2  
 
Μάρκου, Αικατερίνη Σ. (επιµ.). 2015. Μνηµεία και πολιτισµός των ελληνικών πόλεων κατά 
την οθωµανική περίοδο µέσα από τα κείµενα του Machiel Kiel. Συµβολή στην οθωµανική 
κληρονοµιά στον ελλαδικό χώρο. µτφρ. Π.Δ. Τουλουµάκος. Αθήνα: Ηρόδοτος. 
 
[Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 50662538] 
 
7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. 
  
Κρίνεται απαραίτητη η πρόσβαση στο Εργαστήριο Πληροφορικής για αναζήτηση σχετικού 
υλικού σε ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος (Σπουδαστήριο 
Γλωσσολογίας ). 
  
8. Οι τυχόν συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που 
εξασφαλίζονται (ή µπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του µαθήµατος (π.χ. 
εργαστήρια προσοµοίωσης, ηµερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές µε ερευνητικούς 
και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, κ.λπ.) 
  
Περίπατος-διάλεξη στα οθωµανικά µνηµεία της Αθήνας 
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70228 Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 
 
Διδάσκουσα: Δρ. Βιργινία Μπαλαφούτα 
 
 
i. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 

Βασικό στόχο του µαθήµατος αποτελεί η προσέγγιση και η ανάλυση 
εννοιών, αρχών, κανόνων και µηχανισµών του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, καθώς 
και η εξοικείωση των φοιτητών µε την έννοια και τη λειτουργία της ποινικής 
πρόληψης και καταστολής σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, στα 
πλαίσια του παρόντος µαθήµατος παρουσιάζονται θεµελιώδεις έννοιες, αρχές και το 
ευρύτερο πλαίσιο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, και η στενή διασύνδεσή 
του µε το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Επιπρόσθετα, στοχεύεται να δοθεί έµφαση στην 
ανάλυση της διάδρασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου µε το εθνικό Ποινικό 
Δίκαιο των κρατών, και στην κατανόηση εννοιών, αρχών και κανόνων του 
ελληνικού Ποινικού Δικαίου που βρίσκουν ή θα µπορούσαν να βρίσκουν εφαρµογή 
και στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο.  

Η µελέτη και εµβάθυνση στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη δόµηση ενός ολοκληρωµένου επιστηµονικού διεθνολογικού 
προφίλ. Επιπλέον, συµβάλλει σηµαντικά στην προαγωγή των 
Περιφερειακών/Περιοχικών Σπουδών και δη των Τουρκικών Σπουδών αλλά και 
στην ευρύτερη κατανόηση και προσέγγιση των Στρατηγικών Σπουδών και της 
Γεωπολιτικής. 
 
 
ii. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο διδάσκεται σε πανεπιστηµιακά Τµήµατα Νοµικής, 
Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών/Περιοχικών Σπουδών, καθώς και 
Τµήµατα Πολιτικών Επιστηµών. 
 
 
iii. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Κύριοι άξονες/Διδακτέα ύλη/Θεµατικές Ενότητες 
 
1. Έννοια, περιεχόµενο, στόχοι και ιδιαιτερότητες του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου. 
Ανάδυση και έννοια της ατοµικής ποινικής ευθύνης.  Η Δίκη της Νυρεµβέργης και 
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η Δίκη του Τόκυο.  
 
2. Γενικές αρχές του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου. Jus cogens. Διεθνή εγκλήµατα: 
εγκλήµατα πολέµου, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, 
βασανιστήρια, επίθεση, τροµοκρατία.  
 
3. Διεθνή εγκλήµατα: εγκλήµατα πολέµου, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, 
γενοκτονία, βασανιστήρια, επίθεση, τροµοκρατία.  
Διεθνή/Διεθνικά εγκλήµατα.  
 
4. Ad hoc Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια, Υβριδικά/Μεικτά Ποινικά Δικαστήρια. 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Εθνικές έννοµες τάξεις - Αρχή 
συµπληρωµατικότητας.  
Το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. 
 
5. Οικουµενική δικαιοδοσία. 
Λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης και του καταλογισµού.  
 
6. Διάδραση του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου µε το εθνικό Ποινικό Δίκαιο των 
κρατών. 
Συµπληρωµατικές έννοιες από το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο. (1η Διάλεξη). 
 
7. Διάδραση του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου µε το εθνικό Ποινικό Δίκαιο των 
κρατών. 
Συµπληρωµατικές έννοιες από το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο. (2η Διάλεξη). 
 
8. Σχέσεις Διεθνούς Ποινικού Δικαίου µε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και µε 
το Διεθνές Δίκαιο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.  
Θεµελιώδεις στόχοι, αρχές και έννοιες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
Δικαίου/Διεθνούς Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων. Πεδίο εφαρµογής και νοµοθετικό 
πλαίσιο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. (1η Διάλεξη). 
 
9. Θεµελιώδεις στόχοι, αρχές και έννοιες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
Δικαίου/Διεθνούς Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων. Πεδίο εφαρµογής και νοµοθετικό 
πλαίσιο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. (2η Διάλεξη). 
 
10. Μεταβατική Δικαιοσύνη/Transitional Justice. (1η Διάλεξη). 
 
11. Μεταβατική Δικαιοσύνη/Transitional Justice. (2η Διάλεξη). 
 
12. Μελέτες Περιπτώσεων/Case Studies. Νοµολογία διεθνών και περιφερειακών 
δικαστηρίων. (1η Διάλεξη). 
 
13. Μελέτες Περιπτώσεων/Case Studies. Νοµολογία διεθνών και περιφερειακών 
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δικαστηρίων. (2η Διάλεξη). 
 
 
iv. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος. 
  
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις σε θέµατα σχετικά µε τις παραδόσεις. 
 
 
v. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα 
µοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται 
η συγκέντρωση της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, 
µε τη χρήση συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων 
(ενδιάµεση αξιολόγηση από τους φοιτητές). 
 
 
vi. Η βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα συγγράµµατα. 
 
Θα διανεµηθούν γραπτές πανεπιστηµιακές σηµειώσεις της Διδάσκουσας του 
Μαθήµατος. 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
- Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Η ατοµική ποινική ευθύνη στο Διεθνές Δίκαιο, 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2003. 
 
- Γιόκαρης Άγγελος – Παζαρτζή Φωτεινή, Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή 
των διεθνών εγκληµάτων, Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2012. 
 
- Μάζης, Ιωάννης Θ. , Μπαλαφούτα, Βιργινία Γ. Γεωπολιτική πραγµατικότητα στο 
δίπολο Ελλάδος – Κύπρου Λύσεις και Άλλοθι, Σειρά Πολιτική και Πολιτισµός, 
Διευθυντής σειράς Καθηγητής Ι.Θ.Μάζης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014. 
 
- Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ποινικό δίκαιο, άρθρα 1-49 ΠΚ Επιτοµή γενικού µέρους, 
Ε΄ Έκδοση, Εκδόσεις Ποινικού Δικαίου, Διευθυντής σειράς Ι. Μανωλεδάκης, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1999. 
 
- Μανωλεδάκης, Ιωάννης Μελέτες για εµβάθυνση στο ποινικό δίκαιο (1978-1999),  
Ε΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2001. 
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- Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα Η διεθνής ευθύνη για παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, Η κρατική και ατοµική ευθύνη σε κίνηση, Σπουδές Διεθνούς 
Δικαίου, Διεύθυνση Σειράς Καθηγητής Στέλιος Περράκης, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή, 2006. 
 
- Παζαρτζή Φωτεινή, Η ποινική καταστολή στο διεθνές δίκαιο. Η διεθνής ποινική 
δικαιοσύνη στη σύγχρονη εποχή, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2007. 
 
- Παπαδαµάκης, Αδάµ Χ. Ποινική Δικονοµία, Θεωρία - Πράξη - Νοµολογία, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2002. 
 
- Περράκης, Στέλιος Διαστάσεις της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου Προς ένα jus universalis, Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2013. 
 
- Cassese, Antonio Διεθνές Δίκαιο, Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
4, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2012. 
 
- Bassiouni, M. Cherif “The History of Universal Jurisdiction and Its Place in 
International Law”, in Universal Jurisdiction: National Courts and the Prosecution 
of Serious Crimes Under International Law, Stephen Macedo ed., University of 
Pennsylvania Press, 2004. 
 
- Judge Cançado Trindade, A. Augusto The Construction of a Humanized 
International Law, A Collection of Individual Opinions (1991-2013), Brill, Nijhoff, 
2014. 
 
- Cançado Trindade, Antônio Augusto International Law for Humamkind: Towards 
a New Jus Gentium, Second revised edition, The Hague Academy of International 
Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2013. 
 
- Cassese, Antonio International Criminal Law, Oxford University Press, New 
York, 2003. 
 

70062 Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία µε έµφαση σε ζητήµατα διδακτικής 
  
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Β. Σελλά, elesella@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία” αποτελεί µάθηµα γενικών γνώσεων της Α' 
Ειδίκευσης “Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση” του Προγράµµατος Σπουδών του 
Τµήµατος. 
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Στόχος του µαθήµατος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των 
φοιτητών µας σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα σχετικά µε τη 
διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης γλώσσας, µε απώτερο στόχο τη διδασκαλία της 
Τουρκικής ως ξένης γλώσσας (στο επόµενο εξάµηνο στο πλαίσιο του µαθήµατος 70031 
“Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής”). Οι επιµέρους 
στόχοι του µαθήµατος εξυπηρετούνται µέσω της εισαγωγής των φοιτητών στις αρχές της 
Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, στα θέµατα διδασκαλίας αλλά και εκµάθησης/κατάκτησης 
της ξένης γλώσσας. Εξετάζονται θέµατα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την κατάκτηση της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας και παρέχεται το απαραίτητο θεωρητικό 
υπόβαθρο σχετικά µε τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας, µε 
έµφαση στην επικοινωνιακή µέθοδο, καθώς και τις στρατηγικές µάθησης των 
εκπαιδευοµένων αλλά και τις τεχνικές αξιολόγησης αυτών στην ξένη γλώσσα. Επίσης, στο 
πλαίσιο του µαθήµατος προβλέπεται, εν ειδει πρακτικής άσκησης, η παρακολούθηση 
µαθηµάτων διδασκαλίας της Τουρκικής στο Διδασκαλείο Γλωσσών του Ε.Κ.Π.Α. ή στο 
ίδιο το Τµήµα ώστε να διαµορφώσουν ιδία άποψη ως προς την ένταξη της πράξης της 
διδασκαλίας σε συγκεκριµένα θεωρητικά πλαίσια. 
Απώτερος στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο εκείνο 
θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να έχουν στο µέλλον, ως διδάσκοντες, την ικανότητα να 
υιοθετούν την εκάστοτε κατάλληλη διδακτική προσέγγιση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του κοινού τους, συνδυάζοντας εµπειρικά δεδοµένα και θεωρητικές αρχές. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης), προκύπτει η ύπαρξη 
αντίστοιχου µαθήµατος, µε συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
1. Εκµάθηση του πρώτου και του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας: θεωρητικά προβλήµατα: 
Η κατάκτηση του πρώτου κώδικα επικοινωνίας και η εκµάθηση του δεύτερου κώδικα 
επικοινωνίας 
2. Σχέσεις πρώτου και δεύτερου κώδικα επικοινωνίας 
3. Βασικές αρχές και Μέθοδοι διδασκαλίας της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας 
4. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας: 
ψυχολογικοί και κοινωνιοπολιτιστικοί παράγοντες 
5. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας: 
παραδοσιακή µέθοδος και αµφισβητήσεις 
6. Διαχρονική εξέλιξη των σύγχρονων µεθοδολογικών προσεγγίσεων της ξένης γλώσσας 
7. Η Επικοινωνιακή προσέγγιση 
8. Η δηµιουργική εκµετάλλευση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων 
9. Οι Στρατηγικές Μάθησης και η αναγκαιότητα της ανάπτυξής τους 
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10. Ο µεθοδικός σχεδιασµός και η οργάνωση της διδασκαλίας: το περιεχόµενο και οι 
µορφές σχεδιασµού 
11. Ο µεθοδικός σχεδιασµός και η οργάνωση της διδασκαλίας: η σκοπιµότητα και ο ρόλος 
του σχεδιασµού 
12. Εφαρµογή των αρχών σχεδιασµού και οργάνωσης της διδασκαλίας 
13. Περιπτωσιολογική µελέτη στρατηγικών µάθησης 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Γραπτή εξέταση (70%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις και υποχρεωτική 
εργασία (30% επί της συνολικής βαθµολογίας). 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
 
Οι εργασίες είναι ατοµικές, η δε παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να 
κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από 
την κατάθεσή της στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας 
προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση 
και χρήση. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα 
διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο 
αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή. 
Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά µε τη διδακτέα 
ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας 
  
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 
 
Στο µάθηµα «Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής (ή 
προφορικής) εξέτασης και υποχρεωτικής εργασίας (30%). Στην εξέταση παρουσιάζονται 
µόνον όσοι έχουν εκπονήσει την εργασία – την οποία και παρουσιάζουν προφορικώς στο 
τέλος του εξαµήνου, για την εκπόνηση, δε, αυτής, έχουν επιλογή µεταξύ των κάτωθι 
πεδίων έρευνα 
 
  
Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής 
Υποχρεωτική γραπτή εργασία σε θέµατα σχετικά µε διδακτικής υφής θεωρητικά ζητήµατα: 
κριτική παρουσίαση ενός επιστηµονικού άρθρου ή κεφαλαίου ενός (συλλογικού ή µη) 
επιστηµονικού έργου µε θέµα σχετικό µε τη διδακτέα ύλη, όπως 
1. Εκµάθηση ή κατάκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας (αρχές, στρατηγικές µάθησης, 
κ.ά.) 
2. Μέθοδοι διδασκαλίας της ξένης δεύτερης/γλώσσας (παρουσίαση αυτών, 
διαχρονική/συγχρονική µελέτη) 
3. Η παραδοσιακή µέθοδος 
4. Η επικοινωνιακή µέθοδος 
5. Τεχνικές και µέσα διδασκαλίας 
6. Στρατηγικές µάθησης 
7. Δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου 
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8. Ζητήµατα αξιολόγησης 
9. Ζητήµατα σχεδιασµού του γλωσσικού µαθήµατος 
10. Η έννοια της µεταφοράς στη γλώσσα 
11. Ανάλυση Λαθών στη διδασκαλία της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας 
12. Η υπόθεση της Μεσογλώσσας (διαγλώσσας) 
13. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία των γλωσσών, κ.ά. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, συνοδευόµενα από φάκελλο του 
µαθήµατος αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαµβάνει 
Σηµειώσεις της διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόµους ή 
πρακτικά συνεδρίων της ίδιας ή άλλων συγγραφέων. Το περιεχόµενο δε επικαιροποιείται 
ανάλογα µε την εκάστοτε διαµορφούµενη ύλη και τα τρέχοντα επιστηµονικά θέµατα. 
 
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις): 
Μήτσης, Ν. (2004).(1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρµοσµένης 
Γλωσσολογίας. Αθήνα. Gutenberg. 
Τοκατλίδου, Β. (2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης. 
Κατσιµαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρµογή. Αθήνα. Καρδαµίτσας. 
  
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Ελληνική βιβλιογραφία 
 
Κατσιµαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρµογή. Αθήνα. Καρδαµίτσας. 
Κασσωτάκης Μ. & Φλουρής, Γ. (2003). Μάθηση και Διδασκαλία, τ. Α' Αθήνα. 
Littlewood, W.(2009). Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία. Aθήνα. University Studio 
Press. 
Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδακτική του γλωσσικού µαθήµατος. Αθήνα. Gutenberg. 
Μπασλής, Γ. (2006) Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας, Μια σύγχρονη ολιστική και 
επικοινωνιακή προσέγγιση. Αθήνα. Νεφέλη. 
Μπέλλα, Σπ. (2007). Η Δεύτερη Γλώσσα. Κατάκτηση και Διδασκαλία. Αθήνα. Ελληνικά 
Γράµµατα. 
Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (1997) “H συµβολή της Συγκριτικής Γλωσσολογίας στη 
διδακτική της Nέας Eλληνικής ως δεύτερης γλώσσας'', Πρακτικά του 3ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, 25-27 Σεπτεµβρίου 1997, Aθήνα, σσ. 865-872. 
Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (2001) «Διαπολιτισµική Εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική 
προσέγγιση ενός πανεπιστηµιακού Προγράµµατος Σπουδών», Recherches en Linguistique 
Grecque I, (Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίαs), 13-15 
Σεπτεµβρίου 2001, Παρίσι, σσ. 99-102. 
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Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ.( 2000) «Πολυπολιτισµικές κοινωνίες: η σύγχρονη πρόκληση 
για το σχολείο», Πρακτικά του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας 
Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 25-26 Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα ,σσ 427-438. 
Σκούρτου, Ελ. (1997). Θέµατα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα. Νήσος 
Τοκατλίδου Β. (1986). Εισαγωγή στη Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών. 
Αθήνα.Οδυσσέας. 
Τοκατλίδου, Β. (2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης. 
James, C. (2009). Αντιπαραβολική Ανάλυση. Μτφ. Α. Αποστόλου-Πανάρα & Β. Ζούκα, 
Αθήνα, Γρηγόρης. 
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70063 Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης: Η Μετάφραση ως µέθοδος 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών   
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά, elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr 

3 ώρες εβδοµαδιαίως 

1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 
Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση της φύσης της Μετάφρασης µέσα από 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και της πράξης της µετάφρασης ως 
κοινωνικού διαγλωσσικού φαινοµένου. Στις παραδόσεις του µαθήµατος, γίνεται αναφορά 
και ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης του πεδίου των µεταφραστικών σπουδών, των 
βασικών εννοιών και µεταφραστικών µοντέλων και πρακτικών, µε εστίαση κυρίως στις 
σύγχρονες µεταφραστικές σπουδές. Βασικός άξονας προσέγγισης είναι η εξοικείωση των 
εκπαιδευόµενων µε τον ρόλο της µετάφρασης ως διαπολιτισµικού φαινοµένου στο 
σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην 
πράξη και την έρευνα της µετάφρασης. Τοµείς εξέτασης είναι: γλωσσολογία και 
µετάφραση, µεταφραστικά µοντέλα, η µεθοδολογία της µετάφρασης, η µεταφραστική 
διαδικασία, η µετάφραση ως πράξη διαπολιτισµικής επικοινωνίας, µετάφραση και 
υφολογία, τα µεταφραστικά βοηθήµατα και η µεταφραστική θεωρία και πράξη. 

2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 

Στα πανεπιστηµιακά Τµήµατα ανά τον κόσµο, των οποίων κύριο ή δευτερεύον πεδίο 
εστίασης είναι η µετάφραση, ως πράξη ή και ως διαδικασία, η επισκόπηση των περί 
µετάφρασης θεωριών αποτελεί κεντρικό γνωστικό αντικείµενο, το οποίο προσφέρεται στο 
πλαίσιο των εγκυκλίων προγραµµάτων σπουδών τους. 

Ο πολυεπιστηµονικός χαρακτήρας του πεδίου της Μετάφρασης, όπως καταγράφεται 
ενδεικτικά στο Holmes 1972, αντανακλάται στην ευρύτητα των προσεγγίσεων θέασής του, 
στα διάφορα εγκύκλια προγράµµατα σπουδών. Με αυτό το δεδοµένο, η δοµή του οικείου 
µαθήµατος επιχειρεί να καλύψει εν συνόψει την ιστορική διάσταση της εξέλιξης του 
πεδίου, για να επιχειρήσει την εξέταση, στο µέτρο του δυνατού, των βασικών εννοιών που 
διαµορφώνουν τη βάση προβληµατισµού των «κύριων» µεταφραστικών-
µεταφρασιολογικών σχολών. Η ανάπτυξη του µαθήµατος στις επί µέρους θεµατικές 
ενότητες δίνει το κύριο βάρος στις γλωσσολογικές προσεγγίσεις εξέτασης του 
µεταφραστικού φαινοµένου, ως διεργασίας (process), επικοινωνιακού επιτελέσµατος 
(product), και λειτουργίας (function). Επίσης, εξετάζονται ορισµένες από τις µείζονες 
σχολές σκέψης και τα επιστηµονικά παραδείγµατα (paradigms), στο πλαίσιο των 
µεταφραστικών σπουδών. Επιχειρείται εν τέλει µια λειτουργική σύνθεση των επί µέρους 
θεωρηµάτων για τη µετάφραση, στο πλαίσιο ευρύτερων εννοιολογικών-περιγραφικών 
συνόλων. 
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3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 

1. Θεωρητικό πλαίσιο, Ανασκόπηση της Θεωρίας της Μετάφρασης, Η Μετάφραση ανά 
τον κόσµο. Φιλοσοφία της γλώσσας και Μετάφραση. Wilhelm von Humboldt, Ferdinand 
de Saussure. 

2. Σχέσεις Γλωσσολογίας και Μετάφρασης (ενδεικτικώς, Jakobson, Mounin, Catford, 
Ladmiral, Nida & Taber, Martinet). Η έννοια της ισοδυναµίας. 

3. Η µεταφραστική µονάδα, η συγκριτική προσέγγιση και το έργο των P. Vinay και J. 
Darbelnet. 

4. Μετάφραση και ανάλυση λόγου και η διερµηνευτική θεωρία των Seleskovitch και 
Lederer. 

5. Μηχανισµοί της µεταφραστικής πράξης – µοντέλα µεταφραστικής διαδικασίας. Η 
µετάφραση λογοτεχνικών και πραγµατολογικών κειµένων. Η Θεωρία του µεταφράζειν του 
P. Newmark. 

6. Οι φάσεις της µεταφραστικής διαδικασίας και η αναλυτική προσέγγιση του J. Delisle. Ο 
µηχανισµός της µεταφραστικής πράξης του C. Tatilon. 

7. Μετάφραση και διαπολιτισµική επικοινωνία. Ζητήµατα πραγµατολογίας και 
µετάφρασης. Ενδεικτικά, η Θεωρία του Σκοπού και ο γερµανικός λειτουργισµός. 

8. Κοινωνιογλωσσολογικές πτυχές της µετάφρασης. Ύφος και επίπεδο λόγου στη θεωρία 
και την πράξη της µετάφρασης. Το µοντέλο των B. Hatim και I. Mason. Οι κατά Halliday 
καταστασιακοί παράγοντες και η συµβολή τους στη µεταφραστική διαδικασία, το 
µετάφρασµα και τη συγκριτική ανάλυση των µεταφράσεων. 

9. Μεταφραστικά καθολικά (Mona Baker), νόρµες και πιθανολογικοί νόµοι της 
µεταφραστικής συµπεριφοράς. 

10. Θεωρία των Πολυσυστηµάτων. Περιγραφικές και Συστηµικές Μεταφραστικές 
Σπουδές. Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, και η «Κοινωνιολογία των Κειµένων». 

11. Μεταφραστικά βοηθήµατα, µεταφραστική τεχνολογία και το νέο habitus του 
µεταφράζειν. Η επίδραση της Μηχανικής Μετάφρασης, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας 
στην πράξη και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της Μετάφρασης. 

12. Μετάφραση και παγκοσµιοποίηση. Ο ρόλος του µεταφραστή ως διαµεσολαβητή στο 
σύγχρονο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον. 

13. Η Μετάφραση και η Διερµηνεία σε πολυγλωσσικά - πολιτικά και οικονοµικά - 
περιβάλλοντα (ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ). 
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4.Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 

Γραπτή εξέταση (100% της βαθµολογίας) 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα 

Βασική Βιβλιογραφία 

Holmes, J.S. (1972 [2010]). Το Όνοµα και η Φύση των Μεταφραστικών Σπουδών. 
Εισαγωγικά Σχόλια και Μετάφραση: Γ. Κωστοπούλου. Dictio (Επιστηµονική Επετηρίδα 
2008-2009. Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήµιο). 3(2010), 83-107. 

Munday, J. (2002). Μεταφραστικές Σπουδές. Θεωρίες και Εφαρµογές. µτφση: Α. 
Φιλιππάτος. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Γούτσος, Δ. (2001) (επιµέλεια, µετάφραση). Ο Λόγος της Μετάφρασης. Ανθολόγιο 
Σύγχρονων Μεταφραστικών Θεωριών. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Κεντρωτής, Γ. (1996). Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος. 

Μπατσαλιά, Φ., Σελλά-Μάζη, Ε. (2010). Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη 
διδακτική της Μετάφρασης. 2η έκδοση. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Σαριδάκης, Ι.Ε. (2010). Σώµατα Κειµένων και Μετάφραση. Θεωρία και Εφαρµογές. 
Αθήνα: Παπαζήσης. 

  

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Baker, M. (2011). In Other Words. 2nd edition. London: Routledge. 

Baker, M., Saldanha, G. (eds) (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 
Abingdon: Routledge. 

Bell, R.T. (1991). Translation and Translating: Theory and Practice. London: Longman. 

Catford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. 
Oxford: OUP. 
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Chesterman, A. (1997). Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory. 
Amsterdam: John Benjamins. 

Davis, K. (2001). Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome. 

Delisle, J. (1984). L'Analyse du Discours Comme Méthode de Traduction. Théorie et 
Pratique. Ottawa: Éditions de l'Université d'Ottawa. 

Delisle, J., Lee-Jahnke, H., Cormier, M. (2008). Ορολογία της Μετάφρασης. Μτφση: 
Γεώργιος Φλώρος. Αθήνα: Εκδόσεις Μεσόγειος. 

Eco, U. (2003). Εµπειρίες Μετάφρασης. Λέγοντας σχεδόν το ίδιο. Mτφση: Έφη 
Καλλιφατίδη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Even-Zohar, I. (2005). Laws of Cultural Interference. In: idem. Papers in Culture Research 
[http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/papers/laws-of-cultural-interference.pdf - 
5.8.2011]. 

Gambier, Y. Doorslaer, L. van (eds) (2010). Handbook of Translation Studies 

Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins. 

Gentzler, E. (2001). Contemporary Translation Theories. London: Multilingual Matters. 

Gouadec, D. (2007). Translation as a Profession. Amsterdam: John Benjamins. 

Guidère M. (2010). Introduction à la Traductologie. Bruxelles: De Boeck Université. 

Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic. London: Arnold. 

Hatim, B., Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman. 

Hatim, B., Mason, I. (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge. 

Hermans, Th. (1999). Translation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches 
Explained. Manchester: St. Jerome. 

Hickey Leo (ed) (1998). The Pragmatics of Translation. London: Multilingual Matters. 

House J., Blum-Kulka S. (eds) (1986). Interlingual and Intercultural Communication. 
Tübingen: Gunter Narr Verlag. 

Humboldt, W. von (1836). Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. 
Berlin: Königlichen Akademie der Wissenschaften. 
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Koller, W. (1997/1992). Einführung in der Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle 
& Meyer. 

Ladmiral, J.-R. (2007). Θεωρήµατα για τη Μετάφραση. Μτφση: Κατερίνα Κολλέτ, Μαρία-
Χριστίνα Αναστασιάδη. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Lederer, M. (1994). La Traduction Aujourd'hui. Paris: Hachette. 

Levý, J. (2011). The Art of Translation. Translated and edited by Patrick Corness. 
Amsterdam: John Benjamins. 

Malmkjær, K. (2005). Linguistics and the Language of Translation. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 

Malmkjær, K., Windle, K. (eds) (2011). The Oxford Handbook of Translation Studies. 
Oxford: OUP. 

Malone, J. (1988). The Science of Linguistics in the Art of Translation: Some Tools From 
Linguistics for the Analysis and Practice of Translation. N.Y.: State University of New 
York Press. 

Mounin, G. (1963). Les Problèmes Théoriques de la Traduction. Paris: Gallimard. 

Mounin, G. (2002). Οι Ωραίες Άπιστες. Μτφση: ΔΠΜΣ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθήνα: 
Μεταίχµιο. 

Neubert, A., Shreve, G. (1992). Translation as Text. Kent, OH: Kent State University 
Press. 

Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall. 

Newmark, P. (1991). About Translation. Clevedon: Multilingual Matters. 

Nida, E, Taber, C.R. (1969). The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill. 

Nida, E. (1964). Toward a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill. 

Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome. 

O'Hagan, M. (1996). The Coming Industry of Teletranslation. Clevedon: Multilingual 
Matters. 

Olohan, M. (ed) (2000). Intercultural Faultlines. Manchester: St. Jerome. 

Pym, A. (2004). The Moving Text. Translation, Localization and Distribution. Amsterdam: 
John Benjamins. 
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Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories. London: Routledge. 

Pym, A., Shlesinger, M., Simeoni, D. (eds) (2008). Beyond Descriptive Translation 
Studies. Investigations in Homage to Gideon Toury. Amsterdam: John Benjamins. 

Reiss, K., Vermeer, H. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. 
Tübingen: Niemeyer. 

Robinson, D. (2003). Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of 
Translation. Second Edition. London: Routledge. 

Sager, J.C. (1994). Language Engineering and Translation. Consequences of Automation. 
Amsterdam: John Benjamins. 

Saussure, F. de (1979). Μαθήµατα Γενικής Γλωσσολογίας. Μτφση: Φ.Δ. 
Αποστολόπουλος. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Seleskovitch, D., Lederer, M. (1984). Interpréter pour Traduire. Paris: Didier. 

Snell-Hornby, M. (1988). Translation Studies. An Integrated Approach. Amsterdam: John 
Benjamins. 

Tatilon, C. (1986). Traduire. Pour une Pédagogie de la Traduction. Toronto: Éditions du 
GREF. 

Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John 
Benjamins. 

Venuti, L. (ed) (2004) . The Translation Studies Reader. 2nd edition. London: Routledge. 

Vinay, J.P., Darbelnet, J. (1977). Stylistique Comparée du Français et de l'Anglais. Paris: 
Didier. 

Wilss, W. (1982). The Science of Translation. Problems and Methods. Tübingen: Gunter 
Narr Verlag. 
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70050 Πολιτικά κόµµατα στη σύγχρονη Τουρκία 
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γώγος, kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr 
3 ώρες εβδοµαδιαίως 

 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος (συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται). 
 
Το µάθηµα προσφέρεται στο E’ εξάµηνο σπουδών και είναι µάθηµα επιλογής στην 
κατεύθυνση «Ιστορία, Πολιτική και Κοινωνία». Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη 
και σπουδή του τουρκικού πολιτικού συστήµατος και ιδίως των πολιτικών κοµµάτων στην 
Τουρκική Δηµοκρατία. Μέσα σε θεωρητικό πλαίσιο πολιτικής επιστήµης, το µάθηµα 
σκοπεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε το κοµµατικό σύστηµα, την ιστορία, την 
ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραµµα, τον ρόλο και τις ηγετικές φυσιογνωµίες των 
κοµµάτων της Τουρκικής Δηµοκρατίας. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην 
κριτική γνώση και αξιολόγηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Η διδασκαλία γίνεται 
µε τη µορφή διαλέξεων και µορφή σεµιναρίου. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου.  
 
1. Εισαγωγή στο µάθηµα (περιεχόµενο, όροι, στόχοι). 

2. Μορφές διακυβέρνησης. 
3. Πολιτική κουλτούρα.  

4. Η µελέτη των πολιτικών κοµµάτων στην πολιτική επιστήµη. 
5. Ιδεολογίες και πολιτική  κουλτούρα στην Τουρκική Δηµοκρατία: εισαγωγικό πλαίσιο 

6/7. Τα τουρκικά πολιτικά κόµµατα (1923-1960): α) Tο κόµµα CHP (1923-1938), β) Το 
κόµµα CHP (1938-1950), γ) Το κόµµα DP (1946-1960). 

8. Η περίοδος 1960-1980: Πολιτικά κόµµατα και ιδεολογικές τάσεις 
9/10. Η περίοδος µετά το 1983: α) Tα κόµµατα ΑΝΑΡ και DYP, β) Τα κόµµατα DSP, 
CHP, SHP,  
γ) Το ακραίο εθνικιστικό κόµµα ΜΗΡ, δ) Τα φιλο-κουρδικά κόµµατα. 

11/12/13. Τα κόµµατα του πολιτικού Ισλάµ: α) Ο ερµπακανικός ισλαµισµός και οι 
κοµµατικοί σχηµατισµοί του Ερµπακάν, β) Το κόµµα Refah στην εξουσία, γ) Το κόµµα 
ΑΚΡ στην εξουσία (ίδρυση, ηγεσία, εκλογικές επιτυχίες), δ) Το κόµµα ΑΚΡ στην εξουσία 
(ιδεολογία), ε) H διακυβέρνηση του ΑΚΡ και οι δυνάµεις της αντιπολίτευσης. 

 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Α) Γραπτή ή προφορική εξέταση, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%. 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

336 

Β) Γραπτή απαλλακτική εργασία (4000-5000 λέξεων) µε συντελεστή βαθµολογίας 100%. 
Σε αυτήν την περίπτωση κάθε φοιτητής οφείλει να παρουσιάσει στο σεµινάριο το 
περιεχόµενο της γραπτής εργασίας του. Είναι δε υποχρεωτική η παρακολούθηση και 
ενεργός συµµετοχή των φοιτητών. 
Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαµβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της 
τελικής βαθµολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν 
δέχεται πεδία µε δεκαδική βαθµολογία). Η κάθε γραπτή εργασία είναι ατοµική. Οι 
εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του 
µαθήµατος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειµερινού Εξαµήνου). Η ακριβής 
ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο 
e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού. 

 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές. 

 
Βιβλιογραφία   
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία   
Αµπατζής, Άρης, Ιslam Light: Ο πολιτικός αναχρονισµός στην Τουρκία, (Αθήνα: Θαλλός, 
2006) 

Ball, Alan & Guy Peters, Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση: Εισαγωγή στην πολιτική 
επιστήµη, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001) 

Cizre, Ümit (ed.), Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and 
Development Party, (London and New York: Routledge, 2008) 

Kızılyürek, Niyazi, Κεµαλισµός: Η γέννηση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της 
Τουρκίας, (Αθήνα: Μεσόγειος, 2006) 

Landau, Jacob M., Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, (Indiana UP, 1995, 2nd 
rev. ed.) 

Σαρρής, Νεοκλής, Εξωτερική πολιτική και πολιτικές εξελίξεις στην πρώτη Τουρκική 
Δηµοκρατία, (Αθήνα: Γόρδιος, 1990) 

Πεσµαζόγλου, Στέφανος  Ευρώπη-Τουρκία, Ιδεολογία και Ρητορεία: Οι αντιλήψεις των 
τουρκικών πολιτικών δυνάµεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση 1957-1993, Βιβλίο Δεύτερο, 
(Αθήνα: Θεµέλιο, 1993) 
Poulton, Hugh, Ηµίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ηµισέληνος, (Αθήνα: Οδυσσέας, 2000) 

Rubin, Barry / Metin Heper (eds.), Political Parties in Turkey, (London/Portland, OR: 
Frank Cass, 2002) 

Seufert, Günter, Neue pro-islamische Parteien in der Türkei, (Berlin: Stiftung Wissenschaft 
und Politik, 2002) 
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70232 Κοινωνικά Κινήµατα στη Σύγχρονη Τουρκία (µάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας) 

70039 Δικαϊκοί Θεσµοί Προϊσλαµιαίων Αράβων (µάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας) 

70220 Ισλαµικός Μυστικισµός – Σουφισµός (µάθηµα Πτυχιακής 
Εργασίας) 

70031 Μουσική µη Μουσουλµανικών κοινοτήτων στη Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας (µάθηµα Πτυχιακής Εργασίας) 

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ 

70092 Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ - Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών &   
οικονοµικών κειµένων ΙΙ 
  
Διδάσκουσα: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως. 
  
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα της «Μετάφρασης πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών κειµένων ΙΙ» 
διδάσκεται στο 8ο εξάµηνο και αποτελεί τη συνέχεια του µαθήµατος 70025Β Τουρκική 
Γλώσσα VΙΙ –«Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & οικονοµικών κειµένων Ι» του 7ου 
εξαµήνου. 
  
Τα κείµενα στο εξάµηνο αυτό είναι αποσπάσµατα από βιβλία µε σχετικά θέµατα και άρθρα 
από περιοδικά και εφηµερίδες που πραγµατεύονται σχετικά θέµατα. Τα κείµενα είναι 
αυξηµένης δυσκολίας. 
Στόχος του µαθήµατος είναι να µπορέσουν οι φοιτητές/τριες µας να κατανοήσουν τον 
τρόπο µετάφρασης κειµένων µε την προαναφερόµενη θεµατολογία, και παράλληλα, να 
εξοικειωθούν µε τους όρους των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών κειµένων και τις 
ιδιαιτερότητες της σύνταξης των κειµένων αυτού του τύπου. 
Με δεδοµένο ότι η µετάφραση αποτελεί, µία από τις πιθανές λύσεις στην ανεύρεση 
εργασίας, στόχος των µαθηµάτων µετάφρασης είναι η κατάκτηση της δεξιότητας του 
«µεταφράζειν», εποµένως η πλήρης εµπέδωση των µορφοσυντακτικών φαινοµένων, η όσο 
το δυνατόν καλύτερη και ευρύτερη κατάκτηση λεξιλογίου, η εκµάθηση του συστήµατος 
που θα βοηθήσει τους µελλοντικούς µεταφραστές να αποδώσουν σωστά το κείµενό τους 
από τη γλώσσα – πηγή στη γλώσσα - στόχο. Συνήθως στα τουρκικά κείµενα οι προτάσεις 
είναι µακροσκελείς και οι δευτερεύουσες προτάσεις παρατάσσονται συνδεδεµένες µε τόσο 
ποικίλους τρόπους που αποτελούν πραγµατικό γρίφο για τον µεταφραστή. Στόχος, 
εποµένως, του µαθήµατος είναι να µπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να αποκτήσει την τεχνική 
που απαιτείται ώστε να µπορεί να λύνει άνετα τους γρίφους αυτούς. 
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Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 

Δεν υπάρχει. Στα Τµήµατα της ηµεδαπής δεν υπάρχει µάθηµα µε αυτόν τον τίτλο και το 
συγκεκριµένο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο. Στα δε Τµήµατα της Αλλοδαπής δεν 
γίνεται µετάφραση προς την Ελληνική. 
  

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 

  
Κάθε εβδοµάδα, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την µετάφραση κειµένου που είναι ίδιο 
για όλους και τους έχει δοθεί 15 ηµέρες πριν. Η µετάφραση γίνεται και πάλι στην τάξη µε 
τη συµµετοχή όλων, αναλύονται όλες οι προτάσεις από άποψη σύνταξης και λεξιλογίου, 
και συζητούνται οι διάφορες προτάσεις µετάφρασης. 
Οι φοιτητές/τριες πρέπει να µεταφράσουν ένα µεγαλύτερο κείµενο, περίπου 3-4 σελίδων, 
που τους παραδίδεται στην αρχή του εξαµήνου και να το φέρουν περίπου στα µέσα 
Δεκεµβρίου. Η µετάφραση του κειµένου αυτού που είναι δυσκολότερου επιπέδου από τις 
συνήθεις εργασίες αποτελεί και την κύρια εργασία του εξαµήνου. Κάθε φοιτητής /τρια έχει 
ξεχωριστό κείµενο. 

Με τον τρόπο αυτόν και εφόσον παραδώσουν όλοι τις εργασίες τους, έχουµε στο τέλος τη 
µετάφραση ενός ολόκληρου βιβλίου, ή µια σειρά άρθρων σχετικής θεµατολογίας, την 
οποία και καταθέτουµε στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος ή τη χρησιµοποιούµε ως βοήθηµα 
για τη λογοτεχνία, κλπ 

Επί πλέον, γίνεται στην τάξη µετάφραση κειµένων που δεν έχουν προετοιµαστεί, έτσι ώστε 
να ελεγχθεί πλήρως η ικανότητα µετάφρασης του/της κάθε φοιτητή/τριας. 

Η εργασία αυτή, καθώς και οι υπόλοιπες εργασίες, προσθέτουν ποσοστό βαθµολογίας στο 
βαθµό της τελικής εξέτασης εφόσον επιτύχουν να πάρουν τη βάση (5) στην τελική 
εξέταση. 
Τα κείµενα επικαιροποιούνται κάθε εξάµηνο. 

  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 

Τελική εξέταση µε άγνωστο κείµενο. Επιτρέπεται η χρήση τουρκο-ελληνικού και τουρκο-
τουρκικού λεξικού. 

Στο βαθµό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών και της τελικής 
εξαµηνιαίας εργασίας, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιτύχει να πάρει τη βάση (5) στην τελική 
εξέταση. 
  

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
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Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 

  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 

Εκτός από τα κείµενα προς µετάφραση τα οποία δίνονται σε φωτοτυπίες, προτείνονται τα 
βιβλία: 

Φ. Μπατσαλιά: Περί µεταφράσεως σύγχρονες προσεγγίσεις. Εκδόσεις Κατάρτι, 2008 
Δ. Γούτσος: Ο Λόγος της Μετάφρασης, Μεθοδολόγιο Σύγχρονων Μεταφραστικών 
Θεωριών. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 2001 
 

70092 Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ – Ειδική µετάφραση (µετάφραση 
τεχνικών κειµένων) 
  
Διδάσκουσα: Αριστοτέλης Μητράρας, ΕΔΙΠ, amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
  
Στο µάθηµα της µετάφρασης τεχνικών κειµένων οι φοιτητές/τριες ασχολούνται µε κείµενα 
που περιέχουν ειδική ορολογία. Για παράδειγµα, στρατιωτική ορολογία, όρους αρχιτε-
κτονικής, αρχαιολογίας, νοµικούς όρους κλπ. Επίσης, µεταφράζουν τυποποιηµένα έγγραφα 
όπως ενοικιαστήρια συµβόλαια, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά γέννησης 
κλπ., δείγµατα συµβολαιογραφικών πράξεων, όπως εξουσιοδοτήσεις, και γενικώς θέµατα 
µε τα οποία πιθανόν θα κληθούν να ασχοληθούν στο µέλλον. 
Με τα κείµενα που επεξεργάζονται στο µάθηµα της µετάφρασης κειµένων µε τεχνικούς 
όρους, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται µε τους όρους, τη δοµή και τη σύνταξη 
εξειδικευµένων κειµένων. Ασφαλώς το θέµα δεν µπορεί να καλυφθεί πλήρως εντός ενός 
εξαµήνου, µπορούν όµως να δουν τον τελείως διαφορετικό τρόπο έκφρασης των νοµικών 
κειµένων και να έρθουν σε επαφή µε κείµενα της καθηµερινότητας, όπως ένα 
ενοικιαστήριο, ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή µια εξουσιοδότηση που ίσως χρειαστεί να 
µεταφράσουν ή ακόµα και να υπογράψουν οι ίδιοι/ες στο µέλλον. 
Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες του Τµήµατός µας µε την ορολογία 
κειµένων µε τα οποία συνήθως ασχολούνται οι τουρκοµαθείς µεταφραστές. 
Η µετάφραση αποτελεί βασικό επαγγελµατικό προσανατολισµό για τους /τις αποφοίτους 
του Τµήµατός µας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλοί µεταφραστές της Τουρκικής, 
εποµένως για όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά µε αυτό το αντικείµενο υπάρχει µέλλον. 
Σκοπός και στόχος είναι να αντιληφθούν οι µελλοντικοί µεταφραστές τη σοβαρότητα που 
απαιτείται στη µετάφραση θεµάτων που έχουν σχέση µε τεχνικά κείµενα, την προσοχή, την 
υποµονή και την επιµονή που απαιτείται για την σωστή απόδοση των κειµένων αυτών, 
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όπως και να έρθουν σε επαφή µε κείµενα που, κάθε εξάµηνο, περιέχουν διαφορετικούς 
τεχνικούς όρους. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Δεν υπάρχει. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Κάθε εβδοµάδα δίνεται στους φοιτητές/τριες ένα κείµενο το οποίο µεταφράζουν και 
φέρνουν µετά από 15 ηµέρες. Το κείµενο αυτό διορθώνεται από την διδάσκουσα, και στη 
συνέχεια κατηγοριοποιούνται τα λάθη, αναλύονται µέσα στην τάξη, δίνονται άλλες 
επιλογές, και γίνεται η σχετική συζήτηση επί του συγκεκριµένου κειµένου. 
Επί πλέον, κάθε εβδοµάδα γίνεται µετάφραση άγνωστου κειµένου µέσα στην τάξη. 
Σχολιάζεται ως προς την ορολογία, τον τρόπο απόδοσής της και συζητούνται οι διαφορές 
στη δοµή των λειτουργιών και υπηρεσιών των δύο κρατών. Για παράδειγµα δικαστηρίων, 
εκπαίδευσης κλπ., έτσι ώστε να βρεθεί η σωστή αντιστοιχία των όρων στην µετάφραση 
προς την Ελληνική. 
Επίσης, ένα µήνα πριν το τέλος του εξαµήνου οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να 
παραδώσουν µετάφραση περίπου 3 σελίδων, κείµενο απαιτήσεων, το οποίο ορίζεται από 
τη διδάσκουσα στην αρχή του εξαµήνου. Η εργασία αυτή, καθώς και οι υπόλοιπες 
εργασίες, προσθέτουν ποσοστό βαθµολογίας στο βαθµό της τελικής εξέτασης. 
  
Τα κείµενα επικαιροποιούνται κάθε εξάµηνο. 
  
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Τελική εξέταση µε άγνωστο κείµενο. Επιτρέπεται η χρήση λεξικού. 
Στο βαθµό τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών και της τελικής 
εξαµηνιαίας εργασίας, εφόσον οι εξεταζόµενοι επιτύχουν να πάρουν τη βάση (5) στο 
τελικό διαγώνισµα. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Ως βιβλιογραφία έχει προταθεί στην περίπτωση η αγορά τουρκο-τουρκικών λεξικών 
(Türkçe Sözlük, TDK ή Püsküllüoğlu Ali: Türkçe Sözlük YKY) όπως και λεξικών παροιµιών 
και ιδιωµάτων/εκφράσεων. Επειδή όµως τα συγκεκριµένα βιβλία δεν κυκλοφορούν στην 
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Ελλάδα και πρέπει να αγοραστούν από την Τουρκία, η διαδικασία αποδείχθηκε περίπλοκη 
και καθυστερεί πολύ. 
 

70070 Γλωσσολογία σωµάτων κειµένων και Μετάφραση  
  
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το µάθηµα προσφέρεται στην κατεύθυνση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση» του 
προγράµµατος σπουδών. Σκοπός του είναι η εµβάθυνση των αρχών και των µεθοδολογιών 
που παρουσιάζονται στην πρώτη ενότητα του µαθήµατος, η έµφαση στην εφαρµοσµένη 
έρευνα της ΓΣΚ στις µεταφραστικές σπουδές και η σταδιακή ανάπτυξη και διάθεση 
(dissemination) στην επιστηµονική κοινότητα γλωσσικών και ερευνητικών πόρων στα επί 
µέρους πεδία ενδιαφέροντος. 
  
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Στις µεταφραστικές σπουδές, η σχετικώς πρόσφατη αξιοποίηση των Σωµάτων Κειµένων 
δηµιουργεί έναν διακριτό κλάδο έρευνας και διδασκαλίας, τις CTS (Corpus-based 
Translation Studies), στο (ευρύ) πλαίσιο του οποίου εγγράφονται οι µεθοδολογίες 
συγκέντρωσης, ανάκτησης και διαχείρισης υλικού και πληροφοριών µεταφραστικής και 
µεταφρασιολογικής αξίας. Οι CTS κινούνται, κατά µείζονα λόγο, στο περιγραφικό 
µεταφρασιολογικό παράδειγµα (DTS, Descriptive Translation Studies), που έχει τις ρίζες 
του στον θεωρητικό προβληµατισµό των Holmes 1972, Even-Zohar 1990, και Toury 1995 
και προτάσσει τη συστηµατική καταγραφή και αποτίµηση της µεταφραστικής 
διαγλωσσικής επιτέλεσης, συνθέτοντας ερµηνευτικά πιθανολογικά µοντέλα περιγραφής 
της λειτουργίας της Μετάφρασης στον πολιτισµό-στόχος, όσο και ευρύτερα, ως 
υπεργλωσσικού φαινοµένου. 
Κατά την έννοια αυτή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων σύγχρονης ένταξής τους στις 
εγκύκλιες σπουδές προγραµµάτων µεταφραστικών σπουδών, οι CTS, µε απαρχή το (M. 
Baker 1993), εστιάζουν (α) στην πρόταξη των Σωµάτων Κειµένων ως µεταφραστικών 
βοηθηµάτων (κατά Holmes 1972/1988), (β) στην αξιοποίηση των συστηµατικών 
κειµενικών συλλογών ως πηγών άντλησης µαθησιακών δραστηριοτήτων και γνώσης 
σχετικά µε τη λειτουργία της γλώσσας, γενικής και ειδικής, και (γ) στην προσέγγιση της 
διδακτικής της Μετάφρασης και της διδακτικής των γλωσσών, ως ενιαίου συνόλου, µε 
κοινούς στόχους και µεθόδους στο παιδαγωγικό περιβάλλον εξέτασής τους (Bernardini 
2004). 
Το γνωστικό αντικείµενο, αυτό καθαυτό ή ως ενότητα ευρύτερων θεµατικών µονάδων, έχει 
ενταχθεί σχετικά πρόσφατα στις µεταφραστικές σπουδές, κυρίως του αγγλοσαξονικού 
ακαδηµαϊκού χώρου, και κατά κανόνα επιδιώκει να ισορροπήσει µεταξύ εφαρµοσµένης 
και θεωρητικής οπτικής (πβ. Barlow 2011), καθώς και να διαδράσει, κατά τρόπο 
επιστηµονικά και εκπαιδευτικά παραγωγικό, µε το µείζον γνωστικό αντικείµενο της 
ακαδηµαϊκής µονάδας (Τοµέα, Τµήµατος, Σχολής, κ.ο.κ.) στην οποία εντάσσεται. Κατά 
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τούτο, αποτελεί ένα ταχύτατα εξελισσόµενο γνωστικό αντικείµενο, σε µεγάλο βαθµό 
καθοδηγούµενο από τα εµπειρικά ερευνητικά δεδοµένα, και σε συνεχή διάδραση µε τη 
µεταφραστική θεωρία και πράξη. Στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο, το γνωστικό 
αντικείµενο, per se, προσφέρεται για πρώτη φορά σε εγκύκλιες πανεπιστηµιακές σπουδές. 
Τέλος, επιδιώκει την αξιοποίηση στο ζεύγος γλωσσών Ελληνικής-Τουρκικής, 
µεθοδολογιών και προσεγγίσεων της διαγλωσσικής ανάλυσης µέσα από (µονογλωσσικά 
και πολυγλωσσικά) Σώµατα Κειµένων που έχουν παγιωθεί ήδη για συνηθέστερα 
χρησιµοποιούµενες φυσικές γλώσσες (κυρίως, την Αγγλική και τη Γαλλική) και 
αντιστοίχως για τα ζεύγη τους µε την Ελληνική (και στις δύο κατευθύνσεις), τόσο στη 
γενική, όσο και στην ειδική επικοινωνία. Η αξιοποίηση αυτή, συν τω χρόνω, επιδιώκει την 
ανάπτυξη εξειδικευµένων γλωσσικών πόρων, δυνάµενων να χρησιµοποιηθούν από τους 
φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος και να υποστηρίξουν την 
επιστηµονική έρευνα στο οικείο, ή σε όµορα µε αυτό πεδία όσο και ασφαλώς, στις 
καλούµενες «περιοχικές σπουδές» (area studies) (βλπ. σχετικά: 
www2.surrey.ac.uk/postgraduate/research/fahs/translation/ - 2.7.2011), 
  
Ανάπτυξη του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες και διδασκαλία του 
 
Η προσέγγισή µας εστιάζει προοδευτικά στην κριτική ανάπτυξη θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων στα εξής ειδικότερα πεδία ενδιαφέροντος: 
1. Γενική στόχευση και τυπολογία Σωµάτων Κειµένων. 
2. Αντιπροσωπευτικότητα, σχεδιασµός και δειγµατοληψία Σωµάτων Κειµένων. 
3. Μεθοδολογία µελέτης της χρήσης και των ποικιλιών της γλώσσας µέσα από Σώµατα 
Κειµένων. 
4. Ανάλυση Σωµάτων Κειµένων και Ανάκτηση κειµενικής πληροφορίας και συναφή 
υπολογιστικά εργαλεία: Κατάλογοι συχνοτήτων λεξιλογίου, KWIC, παραθέσεις,, 
συµφραστικοί πίνακες, επισηµείωση ΣΚ. 
5. Φαινόµενα (νόρµες, καθολικά, διεργασίες...) της µεταφραστικής διαγλωσσικής 
επικοινωνίας προς διερεύνηση. Παράλληλα και Συγκρίσιµα Σώµατα Κειµένων. 
6. Σώµατα Κειµένων και Περιγραφική θεώρηση της µετάφρασης. 
7. Σχεδίαση και Κατασκευή Υπό Παρακολούθηση Σώµατος Μεταφρασµένων Κειµένων 
(monitor corpus) σε ειδικότερα πεδία θεµατικής εστίασης του Τµήµατος Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 
8. Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική (Halliday & Matthiessen 2004), Μεταφραστικές 
Σπουδές και Σώµατα Κειµένων υπό το πρίσµα της Κοινωνιογλωσσολογικής Ανάλυσης (P. 
Baker 2010, Toury 1995, Kress 2010, Σαριδάκης 2010, Hatim & Munday 2004). 
9. Ειδικότερες εφαρµογές της Γλωσσολογίας Σωµάτων Κειµένων συναφείς µε τη 
Μετάφραση: Ορολογία και Λεξικογραφία, Ανάλυση Λόγου, Υπολογιστικώς 
Υποβοηθούµενη Μετάφραση (CAT). 
10. Βασικές αρχές προγραµµατισµού και στατιστικής ανάλυσης για εφαρµογές ΓΣΚ (Perl, 
Java, R). 
  
Στον δεύτερο αυτό κύκλο του µαθήµατος, η έµφαση δίδεται στις ενότητες 7-10, που έχουν 
περισσότερο εφαρµοσµένο χαρακτήρα, καθώς οι ενότητες 1-6 αναπτύσσονται στον πρώτο 
κύκλο του µαθήµατος (Επεξεργασία Σωµάτων Κειµένων και Μετάφραση Ι). Η διδασκαλία 
και η άσκηση των φοιτητών περιλαµβάνει τόσο θεωρητικές παραδόσεις, όσο και 
εργαστηριακή έρευνα 
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Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Η εξέταση στο µάθηµα γίνεται µέσω υποχρεωτικών απαλλακτικών εργασιών. Αναλόγως 
του βαθµού δυσκολίας τους, οι εργασίες µπορεί να είναι ατοµικές ή οµαδικές. Μέσω των 
απαλλακτικών εργασιών επιδιώκεται η σύνθεση, κατά ακαδηµαϊκό έτος, ενός ικανού 
corpus θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο οικείο πεδίο, καθώς και η σταδιακή 
µύηση των φοιτητών στις τεχνικές ανάπτυξης και υπό µεταφραστικό πρίσµα αξιοποίησης 
Σωµάτων Κειµένων. Η κατ' έτος σύνθεση των θεµάτων των εργασιών στοχεύει στην κατά 
το δυνατόν εξαντλητική προσέγγιση συγκεκριµένων υποπεδίων µελέτης. 
Όλες οι εργασίες, τόσο θεωρητικού προβληµατισµού όσο και εφαρµοσµένες, 
παρουσιάζονται υποχρεωτικά µετά από την κατάθεσή τους σε ad hoc εργαστήριο 
(workshop) που διοργανώνεται για το σκοπό αυτό στο τέλος του εξαµήνου και 
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. 
  
Βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµατος 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
  
Βασική και Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Βασική βιβλιογραφία 
 
Σαριδάκης, Ι. (2010). Σώµατα Κειµένων και Μετάφραση. Θεωρία και Εφαρµογές. Αθήνα: 
Παπαζήσης (διανεµόµενο σύγγραµµα). 
Μικρός, Γ. (2009). Η ποσοτική ανάλυση της κοινωνιογλωσσολογικής ποικιλίας. Θεωρητικές 
και µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχµιο (διανεµόµενο σύγγραµµα). 
Biber, D., Conrad, S., Reppen, R. (1998). Corpus Linguistics. Investigating Language 
Structure and Use. Cambridge: CUP. 
Hunston S., (2002/2008). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: CUP. 
Kennedy, G. (1998). An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longman. 
Olohan, M. (2004). Introducing Corpora in Translation Studies. London: Routledge. 
  
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
Baker, M. (1993). Corpus Linguistics and Translation Studies. Implications and 
Applications. Baker, M., Francis, G., Tognini-Bonelli, E. (eds). Text and Technology. In 
Honour of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins. 
Baker, M. (2011). In Other Words. A Coursebook on Translation. 2e. London: Routledge. 
Baker, P. (2010). Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 
Barlow, M. (2011). Corpus linguistics and theoretical linguistics. International Journal of 
Corpus Linguistics. 16:1 (2011), 3-44. 
Bernardini, S. (2004). Corpus-aided language pedagogy for translator education. 
Malmkjær, K. (ed). Translation in Undergraduate Degree Programmes. Amsterdam: John 
Benjamins, 97-111. 
Catford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. 
London: OUP. 
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Even-Zohar, I. (1990). Polysystem Studies. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and 
Semiotics. 
Gerbig A., Mason, O. (eds) (2008). Language, People, Numbers. Corpus Linguistics and 
Society. Amsterdam: Rodopi. 
Gries, S. Th. (2009). Statistics for Linguistics with R. A Practical Introduction. Berlin: De 
Gruyter Mouton. 
Halliday, M.A.K., Matthiessen, C. (2004). An Introduction to Functional Grammar. 
London: Hodder Education. 
Hammond. M. (2002). Programming for Linguists: Java for Language Researchers. 
Oxford: Blackwell. 
Hammond. M. (2003). Programming for Linguists: Perl for Language Researchers. 
Oxford: Blackwell. 
Hatim, B. (2001). Teaching and Researching Translation. London: Longman. 
Hatim, B., Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman. 
Hatim, B., Munday, J. (2004). An Advanced Resource Book. London: Routledge. 
Holmes, J. (1975/1988). The Name and Nature of Translation Studies. Idem., Translated! 
Papers on Literary Translation and Translation Studies, Amsterdam: Rodopi. 
Kress, G. (2010). Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary 
Communication, Abingdon, Oxon: Routledge. 
Mason, O. (2000). Programming for Corpus Linguistics. How to Do Text Analysis with 
Java. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
McEnery, T., Wilson, A. (2001). Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. 
Oakes, M. (1998). Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. 
Pym, A., Shlesinger, M., Simeoni, D. (eds) (2008). Beyond Descriptive Translation 
Studies. Amsterdam: John Benjamins. 
Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories, London: Routledge, 2010. 
Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: OUP. 
Sinclair, J. (2004). Trust the Text. Language, Corpus and Discourse. London: Routledge. 
Stubbs, M. (1996). Text and Corpus Analysis. Oxford: Blackwell. 
Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John 
Benjamins. 
Wolf, M., Fukari, A. (eds). Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam: John 
Benjamins. 
Young, S. Bloothooft, G. (1997). Corpus-based Methods in Language and Speech 
Processing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
  
Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο 
του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιοποιεί, σε υψηλό βαθµό τις εργαστηριακές υποστηρικτικές υποδοµές του 
Τµήµατος, τόσο στο πλαίσιο της εφαρµοσµένης διδασκαλίας και της άσκησης των 
φοιτητών, όσο και για την ανάπτυξη των γλωσσικών και ερευνητικών πόρων που 
περιγράφονται ανωτέρω. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση υπολογιστικών 
εφαρµογών ελεύθερου λογισµικού/λογισµικού ανοικτού κώδικα. 
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Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
µαθήµατος 
 
Εκτιµάται ότι η συν τω χρόνω ανάπτυξη ικανούς γνωσικής βάσης, όσο και γλωσσικών 
πόρων στο πλαίσιο της εφαρµοσµένης έρευνας που επιδιώκεται στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο, θα επιτρέψει οριζόντιες συνέργειες, τόσο µε άλλα γνωστικά αντικείµενα και 
επιστηµονικές δραστηριότητες του Τµήµατος, όσο και µε κέντρα, πανεπιστηµιακά και 
ερευνητικά, της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναπτύσσουν ερευνητική και 
επιστηµονική δραστηριότητα σε συναφή πεδία. 
  
 

70078 Οθωµανική Γλώσσα IV 
  

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιµιλία Θεµοπούλου 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 

 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 

Το Μάθηµα προσφέρεται στην κατεύθυνση Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση του 
Τµήµατος. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε µια µεγάλη ποικιλία κειµενικών 
ειδών στα οθωµανικά. 
 

Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
Α. Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονους εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς 
Τοµείς Οθωµανικής γλώσσας του ευρωπαϊκού και τουρκικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος 
προκύπτει ότι σε πολλά τµήµατα – ακόµα και σε τµήµατα Τουρκικής Φιλολογίας στην 
Τουρκία- δεν διδάσκεται το µάθηµα των Οθωµανικών IV. Tο πρόγραµµα σπουδών 
περιλαµβάνει µόνο τα Οθωµανικά Ι και ΙΙ. Σε όσα τµήµατα υπάρχει το αντίστοιχο µάθηµα, 
η ύλη περιλαµβάνει µεταγραφή ποικίλων οθωµανικών κειµένων. 
Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να 
ανταποκριθεί στη µεταγραφή και κατανόηση οθωµανικών κειµένων 
 

Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 

1-2)Επανάληψη σε όλους τους χρόνους. 
3-4) Επανάληψη σε όλες τις πτώσεις και τις αντωνυµίες. Εξάσκηση σε µεταγραφές. 

5-6) Επανάληψη σε παραγωγικές καταλήξεις που σχηµατίζουν επίθετα, ουσιαστικά, 
ρήµατα (παθητικά, µεταβιβαστικά, αλληλοπαθητικά κτλ). Μόρια. Εξάσκηση σε 
µεταγραφές. 
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7-8) Παραγωγή λέξεων στα αραβικά (επίθετα, ουσιαστικά) 
9-13)Μεταγραφή στα σύγχρονα τουρκικά και ανάλυση οθωµανικών κειµένων 
(µυθιστορήµατα, άρθρα σε περιοδικά και εφηµερίδες της εποχής, αφηγηµατικά, ιστορικά, 
πολιτικά κείµενα). 
 

Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς µε µια τελική εξέταση. 

 
 

Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 

 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 

- L.Bazin, Introduction à l’étude pratique de la langue ottomane, Paris, Maisonneuve, 1968. 
- J.Deny, Grammaire de la langue tuque (dialecte osmanlı). Paris, Maisonneuve, 1920. 

- F. Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçε, Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi 
Yayınları, 1998. 

- J.Redhouse, A Tukish and English Lexicon, Constantinople, 1890. 
- New Redhouse, Turkish - English Dictionary, Istanbul, Redhouse Yayınları, 1968. 

 

70085 Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου 
και η διδακτική του 
  
Διδάσκουσα: Μαρία Ροµποπούλου, rikarom@turkmas.uoa.gr 
3 ώρες εβδοµαδιαίως 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το µάθηµα προσφέρεται 
 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατάκτηση και εµπέδωση απαιτητικού λεξιλογίου 
και δοµής προφορικών κειµένων επιστηµονικού ή/και επίσηµου επιπέδου λόγου, καθώς 
και ειδικής θεµατολογίας προφορικών κειµένων. 
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Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Μαθήµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο και παρόµοια δοµή µε αυτήν του µαθήµατος 
περιλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις του µαθήµατος ανά εξάµηνο. 
 
Στο µάθηµα εξετάζονται πραγµατολογικού είδους κείµενα εντασσόµενα στις κάτωθι 
συνθήκες επικοινωνίας: 
 
 Α) Περιγραφή εµπειριών: Σαφείς, λεπτοµερείς περιγραφές απαιτητικής γλωσσικής δοµής.  
Εκλεπτυσµένες περιγραφές και αφηγήσεις, οι  οποίες περιλαµβάνουν ενότητες και 
υποενότητες, αναπτύσσοντας συγκεκριµένα σηµεία και ολοκληρώνοντας µε κατάλληλο 
συµπεράσµατα. 
Β) Επιχειρηµατολογία  (σε δηµόσια αντιπαράθεση): Η ανάπτυξη µιας σαφούς  
επιχειρηµατολογίας, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας  απόψεις, µε επικουρικά στοιχεία 
και συναφή παραδείγµατα. Η ανάπτυξη µιας άποψης πάνω σε ένα ζήτηµα δίνοντας τα υπέρ 
και τα κατά των διαφόρων γλωσσικών/δοµικών επιλογών. 
Γ) Δηµόσιες ανακοινώσεις (πληροφορίες, οδηγίες κτλ.): Ανακοινώσεις µε ευχέρεια, σχεδόν 
χωρίς προσπάθεια, χρησιµοποιώντας τον τόνο και τον επιτονισµό της Τουρκικής σε 
σχετικές συνθήκες επικοινωνίας, µε απώτερο στόχο να αναπτύξουν οι φοιτητές την 
ικανότητα να εκφράζονται µε ακρίβεια και να χρησιµοποιούν λεπτότερες σηµασιολογικές 
αποχρώσεις. 
Δ)Προσφώνηση ακροατηρίων (λόγοι σε δηµόσιες συγκεντρώσεις, πανεπιστηµιακές διαλέξεις, 
κηρύγµατα, ψυχαγωγία, περιγραφή και σχολιασµός αθλητικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεις 
προϊόντων προς πώληση, κτλ.) : Σαφής, καλά οργανωµένη παρουσίαση ενός σύνθετου 
θέµατος, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας απόψεις επί µακρόν µε επικουρικά στοιχεία, 
αιτιολογήσεις και συναφή παραδείγµατα. 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αξιολογείται  συνδυαστικώς: µε πρόοδο στο µέσον του εξαµήνου και τελική 
εξέταση. 
Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τοµείς: 
α) λεξιλόγιο, 
β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου 
γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος  γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα της  
ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια). 
 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

348 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Τα προφορικά προς εξάσκηση κείµενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της 
διδάσκουσας και βάσει της θεµατολογίας και του επιπέδου γλωσσοµάθειας των φοιτητών. 
Τα επί µέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα. 
 
AKIŞ, İ., ASLAN, F., 2008, İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitabı, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, Κωνσταντινούπολη. 
KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Ders Kitabı III, Πανεπιστήµιο της Αγκύρας, Άγκυρα 
 
 

70227 Σύγχρονες Θεωρίες της Μετάφρασης 
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης, 
iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
1. Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το γνωστικό αντικείµενο καλύπτει τα εµπειρικά επιστηµονικά υποδείγµατα και ερευνητικά 
µοντέλα, στο εφαρµοσµένο πεδίο της Μετάφρασης, της έρευνας και της διδακτικής της, 
που έχουν αναδυθεί από την δεκαετία του 1990 και εξής. Εστιάζει κυρίως στην 
«Περιγραφική Σχολή» των µεταφραστικών σπουδών (συµπεριλαµβανοµένης της 
καλούµενης «πολιτισµικής στροφής» στις µεταφραστικές σπουδές, κατά το ότι το 
µεταφράζειν εξετάζεται ερµηνευτικώς υπό πολιτισµικό/διαπολιτισµικό πρίσµα), όπως και 
στον συνδυασµό που επιχειρείται, στο πλαίσιο της Σχολής αυτής, µεταξύ της µελέτης της 
γλωσσικής (µεταφραστικής και διερµηνευτικής επιτέλεσης), αφ’ ενός, και της 
συστηµατικής παρατήρησης και ερµηνείας της µεταφραστικής και διερµηνευτικής 
διεργασίας και της καλούµενης Κοινωνιολογίας της Μετάφρασης, αφ’ ετέρου. 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση δίδεται: 

(α) στην ερευνητική αξιοποίηση στατιστικών και ποιοτικών µεθόδων της Εφαρµοσµένης 
Γλωσσολογίας και της Γλωσσολογίας Σωµάτων Κειµένων (Corpus Linguistics) για την 
µελέτη και ερµηνεία της µεταφραστικής επιτέλεσης και συµπεριφοράς, 

(β) στην προσαρµογή αξιολογικών µοντέλων της κειµενογλωσσολογίας (Text Linguistics) 
και της ανάλυσης λόγου (Discourse Analysis) στην Μετάφραση και τη Διερµηνεία, και 

(γ) στην θεωρητική ανασκόπηση της επίδρασης των σύγχρονων πληροφοριακών 
τεχνολογιών στην πράξη και την διαδικασία της Μετάφρασης και της Διερµηνείας. 
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70100 Οικονοµική, νοµική, πολιτική µετάφραση αγγλικής-ελληνικής ΙΙ 
 
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιωάννης Σαριδάκης,  

iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr 

3 ώρες εβδοµαδιαίως  

1. Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 

Το µάθηµα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του προγράµµατος σπουδών. Σκοπός 
του είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα ζητήµατα µετάφρασης κειµένων οικονοµικού, 
νοµικού και πολιτικού περιεχοµένου, από την Αγγλική, ως µείζονα γλώσσα διεθνούς 
χρήσης, προς την Ελληνική, ως κύρια γλώσσα εργασίας των φοιτητών. Μέσω του 
εφαρµοσµένου και κατά κύριο λόγο εργαστηριακού χαρακτήρα του µαθήµατος, 
επιδιώκεται ακόµη (i) η συστηµατοποίηση των µεταφραστικών προβληµάτων κατά 
γλωσσικό επίπεδο, (ii) η ανάδειξη των µεθοδολογικών ζητηµάτων που αναφύονται κατά τη 
µεταφραστική πράξη, (iii) η θεµατική διασύνδεση µε γνωστικά αντικείµενα των 
ανθρωπιστικών επιστηµών που θεραπεύονται στο πρόγραµµα σπουδών και (iv) η 
εµπέδωση και πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές στο γνωστικό 
αντικείµενο «Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης». Το µάθηµα προσφέρεται σε δύο 
ενότητες (Ι και ΙΙ), αντιστοίχως σε δύο  εξάµηνα του προγράµµατος σπουδών του 
Τµήµατος ( Ζ΄ και Η΄). 

4. Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Η εξέταση στο µάθηµα γίνεται µέσω υποχρεωτικών απαλλακτικών εργασιών. Αναλόγως 
του βαθµού δυσκολίας τους, οι εργασίες µπορεί να είναι ατοµικές ή οµαδικές. Μέσω των 
απαλλακτικών εργασιών επιδιώκεται η σύνθεση, κατά ακαδηµαϊκό έτος, σωµάτων 
παράλληλων και συγκρίσιµων κειµένων (αντιστοίχως, µεταφραστικού και αναφοράς), µε 
σκοπό την πραγµατολογική τεκµηρίωση των ασκουµένων και τη, συν τω χρόνω, ανάπτυξη 
ορολογικών πόρων. Για τη βαθµολόγηση των εργασιών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
παρουσίασή τους στο τέλος του εξαµήνου. 

5. Βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του µαθήµατος 
 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 

6. Βασική Βιβλιογραφία 
Σηµειώσεις του διδάσκοντα και κειµενικό υλικό άσκησης (διανεµόµενο µέσω της 
πλατφόρµας e-class). 
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70099 Τουρκική λαϊκή προφορική τέχνη 
 
Διδάσκων: Λέκτορας Παναγιώτης Πούλος, ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως  
 
1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
  
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στην µελέτη των τουρκικών λαϊκών τεχνών µε έµφαση στις 
επιτελεστικές τέχνες (αφήγηση επικών κύκλων και παραµυθιών (meddahlik), τραγούδι, 
χορός, αυτοσχεδιαστικό θέατρο (orta oyunu),  θέατρο σκιών κλπ.). Αναλύονται διεξοδικά 
ο προφορικός χαρακτήρας στην εκπαίδευση και µετάδοση των τεχνών και ο κεντρικός 
ρόλος της µουσικής κατά την επιτέλεση. Παρουσιάζονται οι βασικές µορφές λαϊκών 
προφορικών παραδόσεων (destan, hikâye, koşma, mani, uzun hava κλπ.), τα 
χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και της συνθετικής ικανότητας των 
αφηγητών/τραγουδιστών ozan και aşık και το κοινωνικό πλαίσιο της επιτέλεσης (κύκλος 
της ζωής, θρησκευτικές εορτές κλπ.). Γίνεται αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες της 
προφορικότητας (formulaic theory κλπ.) και στην εφαρµογή τους στην µελέτη και 
ανάλυση των τουρκικών προφορικών παραδόσεων. Τέλος, εξετάζεται η συγκρότηση και 
ανάπτυξη του κλάδου της τουρκικής λαογραφίας σε συνάρτηση µε το ιδεολογικό 
υπόβαθρο του τουρκικού εθνικισµού.       
 
Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στον κόσµο των λαϊκών 
τεχνών και τον προφορικό πολιτισµό της Τουρκίας, µέσω της µελέτης ενός ευρέως 
φάσµατος δηµιουργικών διεργασιών στις οποίες η γλώσσα και η επιτέλεση κατέχουν 
κεντρικό ρόλο.  
 

2. Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
  
Αντίστοιχα µαθήµατα για τις τουρκικές λαϊκές τέχνες και ειδικότερα για τις επιτελεστικές 
τέχνες και τις τέχνες του λόγου διδάσκονται διεθνώς σε πανεπιστήµια όπου υπάρχουν 
πραγράµµατα τουρκικών σπουδών (Harvard University, University of Washington, Leiden 
University, SOAS (University of London) κ.ά.) καθώς και σε διάφορα τµήµατα 
Φιλολογίας, Ιστορίας και Λαογραφίας πανεπιστηµίων της Τουρκίας. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται τα µαθηµατα History of Performing Arts in Turkey Ι και II που διδάσκoνται 
στο Τµήµα Ιστορίας, του Πανεπιστηµίου του Βοσπόρου (Boğaziçi Üniversitesi) στην 
Τουρκία. 
  
3. Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
  
1. Η µελέτη των τουρκικών προφορικών παραδόσεων 
2. Οzan και aşık: εκπαίδευση, επιτέλεση και σύνθεση  
3. Μεταξύ µύθου και ιστορίας: το χρονικό του Aşıkpaşazâde 
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4. Επικοί κύκλοι και νοµαδικό παρελθόν: Kitab-ı Dedem Korkut  
5. Ο επικός κύκλος του Köroğlu 
6. Προφορικότητα και µυστικισµός: Yunus Emre  
7. Pir Sultan Abdal και Karacaoğlan 
8. Σύγχρονοι ασίκηδες: Aşık Veysel και Μuharrem Ertaş 
9. Ο χορός στην οθωµανική αυτοκρατορία: Çengi, köçekçe και κυκλικοί χοροί 
10. Λαϊκό αυτοσχεδιαστικό θέατρο: Οrta oyunu 
11. Το θέατρο σκιών στην Οθωµανική Αυτοκρατορία  
12. Η ανάπτυξη της τουρκικής λαογραφίας 
13. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην µελέτη του λαϊκού πολιτισµού 

 
4. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, µε έµφαση και προτεραιότητα στην εξέταση 
των φοιτητών µέσω εργασιών, εστιασµένων θεµατικά στους στόχους του µαθήµατος 
(παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές 
εστίασης των εργασιών, η µεθοδολογία και τα µέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους 
και ο επιδιωκόµενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-µαθησιακός όσο και 
ακαδηµαϊκός-ερευνητικός). 
  
 
Αξιολόγηση  
 
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει γραπτής εξέτασης (100%) ή εργασία και παρουσίαση (100%) 
στο τέλος του εξαµήνου.  
 
Εργασία  
 
Τα θέµατα της εργασίας είναι ατοµικά και συν-διαµορφώνονται από το διδάσκοντα και 
τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Η εργασία παρουσιάζεται υποχρεωτικά στην τάξη, 
αξιολογείται και η βαθµολογία της συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό. Η εργασία πρέπει 
να είναι πρωτότυπη, να βασίζεται σε πολλαπλή βιβλιογραφία και να ακολουθεί ένα από τα 
ενδεδειγµένα σύστηµα παραποµπών και βιβλιογραφίας (Υποσηµειώσεις, Chicago 
author/date, APA κ.λπ.). Το κείµενο της εργασίας πρέπει είναι πληκτρολογηµένο 
(γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 12), σε πλήρη στοίχιση και 
µε διάστιχο 1.5, και να έχει έκτασή 3500-4000 λέξεις. H εργασία κατατίθεται εµπρόθεσµα 
σε ηλεκτρονική µορφή (word document ή συµβατό πρόγραµµα π.χ. open office) µέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής η-τάξη.  
  
  
5. Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 
  
6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
  
Βασική βιβλιογραφία 
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Διαδικτυακές πύλες 
 
Milman Parry Collection of Oral Literature On-Line, http://chs119.chs.harvard.edu/mpc/ 
Sirat Bani Hilal Digital Archive, http://www.siratbanihilal.ucsb.edu/. 
Uysal - Walker Archive of Turkish Oral Narrative, http://aton.ttu.edu/ 
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Συγγράµµατα µαθήµατος 
  
Επιλογή 1 
 
Αυδίκος, Ευάγγελος Γ. (επιµ.). 2012. Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. Αθήνα: Πεδίο. 
[Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 12307981] 
 
Επιλογή 2  
 
Ong J. Walter. 2005[1982]. Προφορικότητα και Εγγραµµατοσύνη. Η εκτεχνολόγηση του 
λόγου, µτφρ. Κώστας Χατζηκυριάκου, επιµ. Θεόδωρος Παραδέλλης. Ηράκλειο: 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
[Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 912] 
 
7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. 
  
Κρίνεται απαραίτητη η πρόσβαση στο Εργαστήριο Πληροφορικής για αναζήτηση σχετικού 
υλικού σε ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος (Σπουδαστήριο 
Γλωσσολογίας ). 
  
 

70229 Ανθολογία της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας-Θέατρο (µάθηµα 
Πτυχιακής Εργασίας) 

70230 Εισαγωγή στην Αρµενική Γλώσσα και Λογοτεχνία (µάθηµα 
Πτυχιακής Εργασίας) 

70079 Ζητήµατα κοινωνικού φύλου στη σύγχρονη Τουρκία 
  
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Eυθυµία Κάννερ, canner@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Γενικό περίγραµµα –στόχοι µαθήµατος 
 
Η διάσταση του κοινωνικού φύλου υπήρξε καίριας σηµασίας στο πλαίσιο, τόσο του 
οθωµανικού και τουρκικού εκσυγχρονιστικού εγχειρήµατος, όσο και του πολιτικού Ισλάµ. 
Στις κρίσιµες περιόδους της ύστερης οθωµανικής αυτοκρατορίας και της σύγχρονης 
Τουρκίας, σε περιόδους, όπου η σχέση µεταξύ κράτους και ατόµου, καθώς και η ίδια η 
έννοια του πολιτικού σώµατος, επανεξετάζονται, οι έµφυλες σχέσεις τίθενται επίσης υπό 
αναδιαπραγµάτευση. Στο συγκεκριµένο µάθηµα διερευνάται η σχέση µεταξύ κοινωνικού 
φύλου και πολιτικού υποκειµένου στις διάφορες στιγµές της ύστερης οθωµανικής και της 
τουρκικής ιστορίας, από το Τανζιµάτ µέχρι την εµφάνιση του πολιτικού Ισλάµ και την 
άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται οι έµφυλες κοινωνικές 
διεκδικήσεις στο χρονικό αυτό φάσµα. Εξετάζονται επίσης επιµέρους πτυχές της 
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αντίληψης της τουρκικής κοινωνίας για την έµφυλη διαφορά, όπως αυτή εκφράζεται στο 
πεδίο της οικογένειας, των εργασιακών σχέσεων στον αστικό και αγροτικό χώρο κλπ. 

Εξετάζεται πρωτογενές υλικό -ιστορικές πηγές ή υλικό που αφορά την τουρκική 
επικαιρότητα- ενώ τα ζητήµατα που ανακύπτουν από αυτό εντάσσονται στο ευρύτερο 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και στο σχετικό θεωρητικό προβληµατισµό, µε τη βοήθεια 
της βιβλιογραφίας. Το µάθηµα διεξάγεται υπό µορφή διαλόγου βάσει του πρωτογενούς 
υλικού και της βιβλιογραφίας που αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη. 

  

Έτσι επιδιώκεται: 

• Να εµβαθύνουν οι φοιτητές στην έννοια του κοινωνικού φύλου ως έννοια που 
διαπερνά όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου. 

• Να κατανοήσουν τον πολιτικό χαρακτήρα του στην τουρκική ιστορία. 

• Να αποκτήσουν αντίληψη για το αν και κατά πόσο το εκσυγχρονιστικό πρόταγµα 
ως προς τις έµφυλες σχέσεις βρήκε και εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση στο σύνολο 
της τουρκικής κοινωνίας. 

Όλα αυτά, βεβαίως, συνδέονται µε τον παράλληλο στόχο της εξοικείωσης των φοιτητών µε 
την µελέτη και επεξεργασία πρωτογενών πηγών. 

 Η τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής 
 
Tο µάθηµα αυτό διδάσκεται, σε µεταπτυχιακό όµως επίπεδο, σε πανεπιστηµιακά τµήµατα 
της Τουρκίας, όπως το Atatürk Institute for Modern Turkish History του Boğaziçi 
Üniversitesi, το Faculty of Arts & Social Sciences του Sabanci Üniversitesi ή το Τµήµα 
Κοινωνιολογίας του Middle Eastern Technical  
University της Άγκυρας (µε αναφορά, εδώ, στο σύνολο του Ισλαµικού κόσµου). 
Παραπλήσιο µάθηµα, µε αναφορά επίσης στο σύνολο των ισλαµικών κοινωνιών, σε 
προπτυχιακό επίπεδο, διδάσκεται σε τµήµατα όπως το Near Eastern Studies Department 
του Πανεπιστηµίου Princeton (τίτλος: Women and Gender in Islamic Societies), το 
αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Cornell (τίτλος: Gender and the Early Modern 
Middle East) ή το MIT (τίτλος: Women in Middle East Studies: Between Literature and 
Ethnography) . Ανάλογα µαθήµατα, που αναφέρονται όµως στο σύνολο των ασιατικών και 
αφρικανικών κοινωνιών, διδάσκονται, σε µεταπτυχιακό επίπεδο, στο Center for Gender 
Studies του SOAS του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και στο Center of Gender and 
Religious Research στο ίδιο πανεπιστήµιο. Με αναφορά στο γενικότερο πλαίσιο του Ισλάµ 
διδάσκεται σχετικό µάθηµα και στο Leiden University (τίτλος: Piety, Modernity and 
Gender in Islam: Anthropological Perspectives). Συναφές µάθηµα, µε αναφορά όµως στο 
γυναικείο φύλο, προσφέρεται και από τον τοµέα Τουρκολογίας του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπως προκύπτει από τον οδηγό προπτυχιακών 
σπουδών του τµήµατος. 
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 Θεµατικές ενότητες 
 
1. Εισαγωγή: η έννοια του κοινωνικού φύλου. 

2. Έµφυλες σχέσεις από το Τανζιµάτ στο Νεοτουρκικό κίνηµα: εκπαίδευση, εργασία, 
οικογένεια και πολιτική. Λόγοι και πρακτικές. 

3. Έµφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από το 1908 ως το 1923. 

4. Φεµινιστικό κίνηµα, κρατική καταστολή και έµφυλα πρότυπα κατά τη 
µονοκοµµατική περίοδο. 

5. Οι έµφυλες διαστάσεις του εκσυγχρονιστικού εγχειρήµατος. 

6. Φύλο και αγορά εργασίας στην Τουρκία. 

7. Η οικογένεια και οι έµφυλες σηµασιοδοτήσεις της. 

8. Φύλο και εκπαίδευση στην Τουρκία. 

9. Έµφυλες ταυτότητες και µετασχηµατισµοί του αγροτικού χώρου. 

10. Οι έµφυλες διαστάσεις της πολιτικής συµµετοχής και αντιπροσώπευσης. 

11. Το τουρκικό φεµινιστικό κίνηµα της δεκαετίας του 1980 και οι επιδράσεις του. 

12. Κοινωνικό φύλο και πολιτικό Ισλάµ στην Τουρκία. 

13. Συζήτηση/ σύνοψη µεθοδολογικών ζητηµάτων: παρουσίαση εργασιών. 

 Εξέταση 
 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε βάση τις τελικές εξετάσεις και την πρόοδο ή την εκπόνηση 
των γραπτών εργασιών. Η τελική βαθµολογία του µαθήµατος προκύπτει κατά 70% από τις 
εξετάσεις και κατά 30% από τη γραπτή εργασία. Το θέµα της γραπτής εργασίας 
καθορίζεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, σε συνεννόηση µε τη διδάσκουσα. Ο 
στόχος της εργασίας εντάσσεται στους µαθησιακούς στόχους του µαθήµατος: στην 
εξοικείωση των φοιτητών µε τα παραπάνω ζητήµατα, αλλά µε και την µελέτη/ επεξεργασία 
τουρκικών πρωτογενών πηγών. Από τη διδάσκουσα προτείνονται πρωτογενείς πηγές, 
βιβλιογραφία και δικτυογραφία. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, οι φοιτητές επικοινωνούν 
µε τη διδάσκουσα ηλεκτρονικά ή στις ώρες γραφείου για οποιοδήποτε σχετικό πρόβληµα. 
Περαιτέρω υποστήριξη αποτελεί η παρουσίαση των εργασιών στο τελευταίο µάθηµα, µε 
τις παρατηρήσεις που οι φοιτητές λαµβάνουν από τη διδάσκουσα και τους συµφοιτητές 
τους. 

 Εσωτερική αξιολόγηση του µαθήµατος 
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Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). 

Διανεµόµενο σύγγραµµα 
 
Έφη Κάννερ, Έµφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωµανική αυτοκρατορία στην 
Ελλάδα και την Τουρκία. Ο κόσµος µιας Ελληνίδας χριστιανής δασκάλας, Παπαζήσης, 
Αθήνα 2011. 
 
Βασική βιβλιογραφία 
 
Keyder, Çağlar – Φραγκουδάκη, Άννα (επιµ.), Ελλάδα και Τουρκία. Πορείες 
εκσυγχρονισµού. Οι αµφίσηµες σχέσεις τους µε την Ευρώπη, 1850-1950, µτφρ., Κώστας 
Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008. 
Κάννερ, Έφη, Έµφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωµανική αυτοκρατορία στην 
Ελλάδα και την Τουρκία. Ο κόσµος µιας Ελληνίδας χριστιανής δασκάλας, Παπαζήσης, 
Αθήνα 2011. 
Τσιµπιρίδου, Φωτεινή (επιµ.), Μουσουλµάνες της Ανατολής. Αναπαραστάσεις, 
πολιτισµικές σηµασίες και πολιτικές, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2006. 
  

 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
Ελληνόγλωσση 
Keyder, Çağlar – Φραγκουδάκη, Άννα (επιµ.), Ελλάδα και Τουρκία. Πορείες 
εκσυγχρονισµού. Οι αµφίσηµες σχέσεις τους µε την Ευρώπη, 1850-1950, µτφρ., Κώστας 
Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008. 
Κάννερ, Έφη, Έµφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωµανική αυτοκρατορία στην 
Ελλάδα και την Τουρκία. Ο κόσµος µιας Ελληνίδας χριστιανής δασκάλας, Παπαζήσης, 
Αθήνα 2011. 
Shankland, David, Ισλάµ και κοινωνία στην Τουρκία, µτφρ. Κατερίνα Κιτίδη, επιµέλεια- 
πρόλογος Φωτεινή Τσιµπιρίδου, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2003. 
Τσιµπιρίδου, Φωτεινή (επιµ.), Μουσουλµάνες της Ανατολής. Αναπαραστάσεις, 
πολιτισµικές σηµασίες και πολιτικές, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2006. 
  

Ξενόγλωσση 

Abu-Lughod, L., Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, 
Princeton University Press, Princeton NJ 1998. 

Arat, Yesim, “The Project of Modernity and Women in Turkey”, στο Sibel Bozdoğan, 
Reşat Kasaba (ed.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, University of 
Washington Press, Seattle, WA and London 1997. 
Arat, Zehra F. (επιµ.), Deconstructing Images of “the Turkish Woman”, Pelgrave, Νέα 
Υόρκη 1999. 
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Çağlayan, Handan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar. Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadin 
Kimliğinin Oluşumu [Μητέρες, συντρόφισσες, θεές. Οι γυναίκες στο κουρδικό κίνηµα και 
η δηµιουργία της γυναικείας ταυτότητας], Iletişim Yayınları, Istanbul 2007. 
Çakır Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi [Οθωµανικό γυναικείο κίνηµα], Metis Yayınları, 
Istanbul 1993. 
Chaterjee, Partha, The Nation and its Fragments. Colonial and Post-Colonial Histories, 
Princeton University Press, New Jersey 1993. 
Demirdirek, 
Aynur, Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayaşının Bir Hikayesi [Μια αφήγηση για τις 
Οθωµανές γυναίκες που διεκδικούσαντα δικαιώµατά τους στη ζωή], Imge Kitabevi, 
Άγκυρα 1993. 
Durudoğan, Hülya- Gökşen, Fatos- Yükseker, Deniz (ed.), Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet 
Calışmaları. Eşitsizlikler Mücadeleler,Kazanımlar [Μελέτες για το κοινωνικό φύλο στην 
Τουρκία. Ανισότητες, αγώνες, κατακτήσεις], Koç Üniversitesi Yayınları, Istanbul 2010. 
Göle Nilüfer, Modern Mahrem. Medeniyet ve Örtünme 
[Το σύγχρονο απόκρυφο. Πολιτισµός και γυναικεία κάλυψη], Metis Yayınları, Istanbul 
1991. 
Kandiyoti, Deniz- Saktanber, Ayşe (ed.), Fragments of Culture. The Everyday of Modern 
Turkey, I.B. Tauris, London-New York 2002. 
Kandiyoti, Deniz, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal 
Dönüşümler [Παλλακίδες, αδελφές, συµπατριώτισες. Ταυτότητες και κοινωνικοί 
µετασχηµατισµοί], Metis Yayınları, Istanbul 1997. 
McClintock, Anne, Shohat Ella, Mufti, Aamir (ed.), Dangerous Liaisons: Gender, Nation 
and Post-Colonial Perspectives, University of Minnessota Press 1997. 
Saktanber Ayşe, Living Islam: Women, Religion and Politicisation of Culture in 
Turkey, I.B. Tauris London 2007. 
Yuval-Davis, Nira, Gender and Nation, Sage Publications, London/Thousand Oaks, 1997. 
Zihnioğlu, Yaprak, Kadınsız Inkilap. Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Firkası, Kadın 
Birliği [Επανάσταση χωρίς γυναίκες. Η Νεζιχέ Μουχιντίν, το Λαϊκό Κόµµα Γυναικών και 
η Ένωση Γυναικών], Metis Yayınları, Istanbul 1993. 
  

Συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 
 
Προβολές power point. 

 

70083 Στρατηγικές Σπουδές και Γεωπολιτική Ι: Ζητήµατα κατευνασµού 
  
Διδάσκων: Δρ. Ηλίας Ηλιόπουλος, συµβασιούχος (ΕΛΚΕ), i_iliopoulos@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 (τρεις ώρες Θεωρητικής Διδασκαλίας εβδοµαδιαίως) 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του Μαθήµατος, σύµφωνα µε το πνεύµα 
και την γενική στόχευση της Κατεύθυνσης, στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα αυτό εντάσσεται στην Κατεύθυνση «Ιστορία, Πολιτική, Κοινωνία και 
Οικονοµία» του Τµήµατος. Εν προκειµένω, οφείλει να σηµειωθεί ότι η περιεκτική εξέταση 
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των δοµών, σταθερών, µεταβλητών, µορφών και λειτουργιών της Διεθνούς Διπλωµατίας, 
όπως και η εξειδίκευσή τους στον Τοµέα των Πολιτικών Κατευνασµού, εντάσσεται στο 
επιστηµονικό πεδίο της Πολιτικής Επιστήµης (και, ιδιαιτέρως, στον κλάδο των Διεθνών 
Σχέσεων), µε γόνιµες επιρροές από τα επιστηµονικά πεδία της Διπλωµατικής Ιστορίας και 
της Γεωπολιτικής/Γεωστρατηγικής. 
Το Μάθηµα καλύπτει ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος και ένα πλήρη 
επιστηµονικό κλάδο, αυτόν της Θεωρίας και Πράξης της Διεθνούς Διπλωµατίας, µε το 
προστιθέµενο εύρος της ειδικής Ιστορικής Ανάλυσης των Πολιτικών Κατευνασµού, όπου 
αυτές εφαρµόσθηκαν σε διεθνές επίπεδο και σε συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο και 
γεωπολιτικό/γεωστρατηγικό περιβάλλον, και µε συµπερίληψη της Ανάλυσης Περιοχής. 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή συναφών 
µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και πιθανές αποκλίσεις από 
αυτήν. 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε συναφείς σύγχρονους Πανεπιστηµιακούς Τοµείς του 
ελληνικού και διεθνούς ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος προκύπτει, επιλεκτικά, η εξής 
παρουσίαση υποδειγµατικής δοµής στην διδασκαλία της Διεθνούς Διπλωµατίας και των 
Πολιτικών Κατευνασµού: 
Παρουσίαση της φύσης και των χαρακτηριστικών του διεθνούς συστήµατος, της σηµασίας, 
των σκοπών και των µορφών της Διεθνούς Διπλωµατίας, της θέσης και του ρόλου της 
Διπλωµατίας ως θεσµού της Διεθνούς Πολιτικής, καθώς και της ιστορικής εξέλιξης των 
θεσµών και προτύπων της Διπλωµατίας. 
Κριτική παρουσίαση των κυρίων θεωρητικών προσεγγίσεων των Διεθνών Σχέσεων καθώς 
και του ρόλου της Διπλωµατίας, σύµφωνα µε εκάστη εξ αυτών. 
Ανάδειξη και κατανόηση του φαινοµένου της Ισχύος και της σχέσης µεταξύ Ισχύος και 
Διπλωµατίας. 
Ανάδειξη του µεταβαλλόµενου και δυναµικού, µη στατικού, χαρακτήρα της Διεθνούς 
Διπλωµατίας. 
Παρουσίαση και κατανόηση του φαινοµένου των Διεθνών Κρίσεων και εξέταση των 
Στρατηγικών Διαχείρισης Κρίσεων. 
Αναφορά στο Ζήτηµα του Ορθολογισµού των Δρώντων στην Διεθνή Διπλωµατία. 
Κατανόηση της έννοιας, του περιεχοµένου και των σκοπών των Πολιτικών Κατευνασµού. 
Εξέταση του συγκεκριµένου ιστορικού πλαισίου και του δεδοµένου διεθνούς 
γεωπολιτικού/γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, εντός των οποίων επιλέγονται και 
ασκούνται Πολιτικές Κατευνασµού, µε την συνδροµή περιπτωσιολογικών µελετών και µε 
ιδιαίτερη συνεξέταση των κλασικών Πολιτικών Κατευνασµού . 
Ανάδειξη του γεωπολιτισµικού πλαισίου της Διεθνούς Διπλωµατίας και των Πολιτικών 
Κατευνασµού, µε συνεκτίµηση του ρόλου και της σηµασίας των πολιτισµικών 
προσηλώσεων και των ταυτοτήτων. 
Χρησιµοποίηση των Αναλύσεων Περιοχής (Regional Analysis) ως εργαλείου για την 
ερµηνεία και κατανόηση της Διεθνούς Διπλωµατίας και των Πολιτικών Κατευνασµού 
(Ανατολική Μεσόγειος / Τουρκία, Άπω Ασία). 
Παρουσίαση του ακαδηµαϊκού-επιστηµονικού διαλόγου περί την σκοπιµότητα και 
αποτελεσµατικότητα των Πολιτικών Κατευνασµού, µε κριτική παρουσίαση των βασικών 
τάσεων. 
Κατανόηση της πολυµορφίας της Διεθνούς Διπλωµατίας και της πολυ-αιτιακής ερµηνεία 
των Πολιτικών Κατευνασµού καθώς και της υφιστάµενης σχέσης µεταξύ ενδοσυστηµικού 
και διεθνοσυστηµικού πεδίου αναφοράς για την πληρέστερη ερµηνεία των Πολιτικών 
Κατευνασµού. 
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Κριτική προσέγγιση και ιστορική αποτίµηση της κλασικής Πολιτικής Κατευνασµού 
(Appeasement) της δεκαετίας του ’30, µε ιδιαίτερη συνεκτίµηση της θέσης της Μ. 
Βρεταννίας ως Πλανητικής Ναυτικής Δύναµης µε ζωτικά συµφέροντα στα γεωπολιτικά 
υποσυστήµατα της Ανατολικής Μεσογείου, της Πρόσω Ασίας και της Άπω Ασίας. 
Αναφορά στην θέση και αποτελεσµατικότητα της Διπλωµατίας Κρατικών και Μη 
Κρατικών Δρώντων στο πλαίσιο της Παγκοσµιοποίησης καθώς και στην µεταξύ τους 
διάδραση. 
Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να 
ανταποκριθεί στην έρευνα και τη µελέτη θεωρητικών και πρακτικών ζητηµάτων του 
διεθνούς γίγνεσθαι. 
  
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του Μαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις του Η’ Εξαµήνου. 
  
1. Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της Διεθνούς Διπλωµατίας και Πολιτικής 
2. Σχέση Ισχύος και Διπλωµατίας 
3. Ιστορική Αναφορά. Γέννηση και Εξέλιξη της Διπλωµατίας 
4. Διεθνής Διπλωµατία και Διεθνείς Κρίσεις 
5. Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων 
6. Διεθνής Διπλωµατία και Ανάλυση Περιοχής: Ανάλυση Συσχετισµού Δυνάµεων 
Περιοχής 
7. Διεθνής Διπλωµατία, Πολιτικές Κατευνασµού και το Ζήτηµα του Ορθολογισµού των 
Δρώντων 
8. Η Γεωπολιτισµική και Ιστορική Διάσταση της Διεθνούς Διπλωµατίας. Ο ρόλος και η 
σηµασία Πολιτισµικών Προσηλώσεων και Ταυτοτήτων 
9. Η Κλασική Πολιτική Κατευνασµού (Appeasement) 
10. Πολυµορφία της Διεθνούς Διπλωµατίας και Πολυ-αιτιακή Ερµηνεία των Πολιτικών 
Κατευνασµού: Ιστορική Περιπτωσιολογική Ανάλυση & Ανάλυση Περιοχής: Κριτική 
Επανεξέταση και Αποτίµηση της Κλασικής Πολιτικής Κατευνασµού (Appeasement) της 
Δεκαετίας του ’30, µε ιδιαίτερη συνεκτίµηση της θέσης της Μ. Βρεταννίας ως Πλανητικής 
Ναυτικής Δύναµης µε ζωτικά συµφέροντα στα γεωπολιτικά υποσυστήµατα της 
Ανατολικής Μεσογείου, της Πρόσω Ασίας και της Άπω Ασίας. 
11. Ιστορική Περιπτωσιολογική Ανάλυση & Ανάλυση Περιοχής: Τουρκία (Ι): Η 
Περίπτωση του «Ανατολικού Ιδεώδους» και της «Ελληνο-Οθωµανικής Φιλίας». 
12. Ιστορική Περιπτωσιολογική Ανάλυση & Ανάλυση Περιοχής: Τουρκία (ΙΙ): Η 
Περίπτωση της «Ελληνο-Τουρκικής Φιλίας» της Δεκαετίας του ’30. 
13. Ανακεφαλαίωση / συµπεράσµατα 
  
Τρόπος εξέτασης του Μαθήµατος 
 
Το Μάθηµα εξετάζεται γραπτώς. Σε περίπτωση αξιοποίησης, εκ µέρους των φοιτητών, της 
προαιρετικής δυνατότητάς τους για κατάθεση Γραπτής Εργασίας, η Γραπτή Εξέταση έχει 
συντελεστή βαθµολογίας 50% και η Γραπτή Εργασία (5000-7000 λέξεων) συντελεστή 
βαθµολογίας, οµοίως, 50%. 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
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Οι εργασίες είναι Ατοµικές, οφείλουν δε να κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο µία 
εβδοµάδα προ της προγραµµατισµένης ηµέρας γραπτής Εξετάσεως του Μαθήµατος. Η 
ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή 
της στην «ηλεκτρονική τάξη» (e-class) του Διδάσκοντος. Το θέµα επιλέγεται κατόπιν 
συνεννοήσεως µεταξύ φοιτητού και Διδάσκοντος. Η ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη 
άποψη του φοιτητού, συντεταγµένη κατά τα διδαχθέντα θεωρητικά και επιστηµονικά 
πρότυπα, αποτελεί και το βασικό µέτρο αξιολόγησης της γραπτής εργασίας. 
  
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
  
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ, µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
  
Βασική και Ενδεικτική Βιβλιογραφία του µαθήµατος. 
  
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
 
Γραπτές Σηµειώσεις του Διδάσκοντος 
(από το υπό έκδοσιν έργο του: “Γεωγραφία της Ισχύος, Διεθνής Διπλωµατία και 
Στρατηγικές Κατευνασµού και Ανάσχεσης”, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση) 
  
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
  
Adelson, Roger, London and the Invention of the Middle East: Money, Power, and War, 
1902-1922, New Haven (Yale University Press), 1995 
Aron, Raymond, Frieden und Krieg. Εine Theorie der Staatenwelt, Frankfurt a. M. 
(Fischer-Verlag), 1963 
Barker, Elisabeth, British Policy in South-East Europe in the Second World War, London 
(Barnes & Noble), 1976 
Barnett, Correlli, The Collapse of British Power, London (Eyre Methuen), 1972 
Barston, R., Modern diplomacy, London, (Longman), 1988 
Berridge, Geoffrey, Diplomacy: theory and practice, third edition, Basingstoke (Palgrave, 
2005) 
Beard, Charles, The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign 
Policy, New York (The Macmillan Company), 1934 
Carr, E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, London (Macmillan), 1946, 2nd ed. 
Chatfield (Admiral of the Fleet Lord Chatfield), It Might Happen Again, London (William 
Heinemann Ltd.), 1947 
Churchill, Winston S., The Second World War, Vol. 1: “The Gathering Storm”, London 
(Penguin), 1985. 1st ed. London (Cassell), Boston (Houghton Mifflin Company), 1948 
Claude, Inis, Jr., Power and International Relations, New York (Random House), 1962 
Corbett, Sir Julian Stafford, England and the Mediterranean: A study of the Rise and 
Influence of British Power within the Straits. 1603-1719, London / New York / Bombay 
(Longmans, Green, and co.), 1904 
Deutsch, Karl W., The Analysis of International Relations, Englewood Cliffs, NJ (Prentice-
Hall), 1978 
books.google.com/books/about/U_S_containment_policy_and_the_conflict.html 
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Einzig, Paul, Appeasement before, during and after the War, London (Macmillan), 1941 
Feiling, Keith Graham, Sir, The Life of Neville Chamberlain, Hamden, Connecticut 
(Archon Books), 1970 
Gilbert, Martin (ed.), Britain and Germany between the Wars, London (Longmans), 1964 
Gilpin, Robert, War and Change in World Politics, Cambridge (Cambridge University 
Press), 1981 
Hamilton, Keith / Langhorne, Richard, The practice of diplomacy: its evolution, theory and 
administration, London and New York (Routledge), 1995 
Hermann, Charles F., Crisis In Foreign Policy – A Simulation Analysis, Indianapolis / New 
York (Bobbs Merrill), 1969 
Hinsley, F. H., Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the History of 
Relations between States, Cambridge (Cambridge University Press), 1967 
Howard, Michael Eliot, Sir, Studies in War and Peace, Νew York (Vicking Press), 1970 
Howard, M., The Continental Commitment. The Dilemma of British Defence Policy in the 
Era of Two World Wars, London, 1972 
Iliopoulos, Ilias, “The Burden of Naval History and Geopolitics in the Asia – Pacific 
Region”, Defensor Pacis, Vol. 22, March 2008, σελ. 82-94 
Kennan, G. F., From Prague after Munich: Diplomatic Papers, 1938–1940, Princeton 
(Princeton University Press), 1968 
Kindermann, Gottfried-Karl, Grundelemente der Weltpolitik. Eine Einfuehrung, 4. Auflage, 
München / Zürich, 1991 
Kondylis, Panajotis, Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die 
Wertfrage, Stuttgart (Klett-Cotta), 1984 
Κονδύλης, Παναγιώτης, Θεωρία του Πολέµου, Αθήνα (Θεµέλιο / Ιστορική Βιβλιοθήκη), 
1997 
Kondylis, P., “Die falsche Rechnung. Wachwechsel von Mars zu Hermes: Kann der 
Handel den Krieg überfluessig machen?” εις: Frankfurter Allegemeine Zeitung, 5.11.1997 
Layne, Christopher, “Kant or cant: the myth of the democratic peace”, εις: International 
Security, Vol. 19, no. 2, Autumn 1994 
Liddell Hart, Basil Henry, Sir, The Defence of Britain, London (Faber and Faber), 1939 
Liddell Hart, Strategy. The Indirect Approach, 4th revised and enlarged edn, NY (Praeger), 
1967 
Machiavelli, Niccolò, Discourses, New York (Modern Library), 1950 
Mackinder, Halford J., Sir, “The Geographical Pivot of History”, εις Geographical Journal, 
23 (1904), σελ. 421-437 
Mackinder, H. J., Britain and the British Seas, Oxford, 1906 & 1915 
Mackinder, H. J., Democratic Ideals and Reality, New York, 1942 & 1962 
Mackinder, H. J., “The Round World and the Winning of Peace”, Foreign Affairs, 21 
(1943), σελ. 595-605 
Μackinder, H. J., Δηµοκρατικά ιδεώδη και πραγµατικότητα. Και άλλες τρεις εισηγήσεις 
(Μετάφραση: Μπαλοπούλου Αθηνά, Εισαγωγή/σχόλια: Μάζης Ιωάννης Θ.), Αθήνα 
(Παπαζήσης - GEOLAB), 2006 
Μάζης, Ιωάννης Θ., Γεωπολιτική. Η Θεωρία και η Πράξη, Αθήνα (Παπαζήσης - 
ΕΛΙΑΜΕΠ), 2002 
Μάζης, Ι. Θ., Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή: Αραβικές Χώρες, Ισραήλ, 
Τουρκία, Αθήνα (Τροχαλία), 1996, β΄ έκδοση (Παπαζήσης), 2001 
Mearsheimer, John, The Tragedy of Great Power Politics, New York (W. W. Norton & 
Company), 2006. 
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(Alfred A. Knopf), 1948 
Nicholson, Harold, Diplomacy, London (Thornton Butterworth), 1969 
Robinson, J. A., The Concept of Crisis in Decision Making, Washington, DC, 1962 
Schwarz, Thomas / Skinner, Kiron K., “The Myth of Democratic Pacifism”, εις: Hoover 
Digest, 1999, no. 2 
Snyder, Glenn / Diesing, Paul, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision-making and 
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70223 Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητηµάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙΙ: 
Γεωπολιτική και Γεωστρατηγικές στη Συρία 
Διδάσκων: Δρ. Μιχάλης Σαρλής 
3 ώρες µάθηµα και 3 ώρες εργαστήριο εβδοµαδιαίως 
 
Στόχοι του Μαθήµατος: 
 
Το µάθηµα προσφέρεται στο όγδοο εξάµηνο, είναι Υποχρεωτικό Επιλογής στη Β 
Ειδίκευση «Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής». Η ύλη του 
µαθήµατος έχει ως στόχευση την πολύπλευρη και εκτενή ανάλυση της Συρίας, ενός εκ των 
πλέον σηµαντικών κρατικών δρώντων της περιοχής της Μέσης Ανατολής, από τη 
συγκρότησή της ως ανεξάρτητο κράτος έως σήµερα. Το µάθηµα προσφέρει µια 
γεωπολιτική προσέγγιση των περιφερειακών εξελίξεων µε επίκεντρο το καθεστώς Άσαντ 
και τη Συρία ως προς άλλους σηµαντικούς κρατικούς δρώντες της Μέσης Ανατολής, όπως 
το Ισραήλ, το Ιράν και την Τουρκία, καθώς και ως προς τους διεθνείς πόλους ισχύος. 
Ακόµη, το µάθηµα προσφέρει εκτενή περιγραφή και ανάλυση των εσωτερικών πολιτικών 
και ιδεολογικών εξελίξεων της Συρίας και στοχεύει σε µια σφαιρική και εις βάθος 
περιγραφή και ανάλυση του µπααθικού καθεστώτος των Άσαντ από τη δεκαετία του 1970 
έως σήµερα. Η Συστηµική Γεωπολιτική Ανάλυση αποτελεί το βασικό εργαλείο 
προσέγγισης των ζητηµάτων του µαθήµατος. Το µάθηµα περιλαµβάνει τρίωρο εργαστήριο, 
στο οποίο θα αναλύονται θέµατα που σχετίζονται µε τα βασικά ζητήµατα του µαθήµατος, 
µετά από παρουσιάσεις των θεµάτων από επιλεχθείσες εργασίες που υπέβαλαν οι φοιτητές. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις 13 παραδόσεις του εξαµήνου.  
 
Μάθηµα 1: Εισαγωγή - Η Συρία ως ανεξάρτητο κράτος (πολιτικές δυνάµεις, ιδεολογίες και 
εξωτερικές σχέσεις). Μάθηµα 2: Η Συρία και η αραβοϊσραηλινή αντιπαράθεση: 
περιφερειακές συγκρούσεις και εσωτερικές εξελίξεις (1948-1967). Μάθηµα 3: Το συριακό 
Μπαάθ και η ανάδυση του Χάφεζ αλ Άσαντ. Μάθηµα 4: Το καθεστώς Άσαντ Ι (1970-
2000): δοµή και ιδεολογία. Μάθηµα 5: Το καθεστώς Άσαντ ΙΙ (2000-2017): δοµή και 
ιδεολογία. Μάθηµα 6: Η εσωτερική σύγκρουση για τη Συρία: το καθεστώς Άσαντ και 
Αδελφοί Μουσουλµάνοι (1976-1982). Μάθηµα 7: Το καθεστώς Άσαντ και οι σχέσεις του 
µε τη Σοβιετική Ένωση και τις ΗΠΑ (1970-1991). Μάθηµα 8: Γεωπολιτική προσέγγιση 
των σχέσεων της Συρίας µε το Ιράν, το Ιράκ και την Τουρκία. Μάθηµα 9: Γεωπολιτική 
προσέγγιση των σχέσεων της Συρίας µε το Ισραήλ. Μάθηµα 10: Η Συρία και οι διεθνείς 
πόλοι ισχύος κατά τη µεταψυχροπολεµική περίοδο. Μάθηµα 11: Γεωπολιτική ανάλυση του 
Συριακού Πολέµου (2011-2017). Μάθηµα 12: Η Συρία στη Νέα Μέση Ανατολή. Μάθηµα 
13: Συµπεράσµατα. 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Δύο γραπτές εργασίες:  
Μια γραπτή εργασία έκτασης 5.000 λέξεων µε συντελεστή 70% επί της βαθµολογίας του 
µαθήµατος.  
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Μια γραπτή εργασία µε βάση τη θεµατολογία και τις παρουσιάσεις του εργαστηρίου 
έκτασης 3.500 λέξεων µε συντελεστή βαθµολογίας 30% επί της βαθµολογίας του 
µαθήµατος. 
Η ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης των εργασιών των φοιτητών πιστοποιείται από την 
κατάθεσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού. 
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70226 Ανθρωπολογική Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας της 
ύστερης περιόδου 
Διδάσκων: Λέκτορας Hervé Alain Rene Georgelin,  hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Ανθρωπολογική ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας της ύστερης περιόδου: 
 
Με βάση τη γερµανόφωνη παράδοση της Anthropologische Geschichte (π.χ. 
Christoph Wulf (επιµ.), Traité d'anthropologie historique, Παρίσι, 
L'Harmattan, 2002 ή ) και των καινοτόµων προσεγγίσεων των Γάλλων ιστορικών 
όπως ο Alain Corbin ο οποίος έδειξε ότι και η ζωή των αναλφαβήτων ανωνύµων 
έχει ιστορική σηµασία (π.χ. Alain Corbin, Le Monde retrouvé de 
Louis-François Pinagot. Sur les traces d'un inconnu, 1798-1876, Παρίσι, 
Flammarion, 1998) αλλά και µε υποστήριξη των δηµοσιεύσεων των oθωµανολόγων 
François Georgeon και Paul Dumont (π.χ. François Georgeon et Paul Dumont, 
(sous direction de), Vivre dans l'Empire ottoman. Sociabilités et 
relations intercommunautaires (XVIII-XXe siècles), Παρίσι, L'Harmattan, 
1997), αυτό το µάθηµα σκοπεύει να παρουσιάσει καθηµερινές όψεις της ζωής 
των Οθωµανών στην ύστερη περίοδο της αυτοκρατορίας (19ο και 20ο αιώνας) 
και τις ιστορικές τους αλλαγές στις οποίες δεν αφιερώνεται συχνά επαρκής 
προσοχή όπως : 
 
η κατοικία (πώς διοργάνωσαν Οθωµανοί υπήκοοι τον ιδιωτικό τους χώρο, 
υπήρχαν αλλαγές στην επίπλωση; Υπήρχαν τοπικές και ταξικές διαφορές; 
Υπήρχαν συνέπειες αυτών των αντιλήψεων και στον αστικό ιστό;) 
οι διατροφικές συνήθειες (τι αλλά και σε ποιό καθηµερινό τελετουργικό 
έτρωγαν οι Οθωµανοί υπήκοοι; Υπήρχαν µορφές συλλογικής σίτισης;), 
το ντύσιµο (µόδα, αλλαγές κανόνων: πώς παρουσίαζαν τον εαυτόν τους ανάλογα 
µε τον τόπο και την κοινωνική τάξη τους), 
το σώµα και η υγιεινή (δηµόσια ή ιδιωτικά λουτρά ή έλλειψη τέτοιων 
υποδοµών, ιατρική) 
η διασκέδαση (θέατρο, σινεµά, άθληµα, χοροί), τα παιδικά παιχνίδια 
γραπτός και προφορικός κόσµος: πως εντάσσονται οι Οθωµανοί ανάλογα µε την 
ταξική, εθνοτική, θρησκευτική προέλευση στους δυο κόσµους; Υπήρχε διάλογος 
µεταξύ των δυο σφαιρών; Πως κέρδισε έδαφος ο γραπτός λόγος; 
Η οικογένεια: οι γάµοι: πρακτική και κανόνες (οι απαγορεύσεις των µικτών 
γάµων, το ανώτερο καθεστώς των µουσουλµάνων ανδρών), γονικές σχέσεις, 
υιοθεσία 
οι κηδείες και τα πένθη (µε διαφορές και οµοιότητες µεταξύ των διάφορων 
θρησκευτικών κοινοτήτων): πώς ενσωµατωνόταν ο θάνατος στην κοινωνική και 
πολιτισµική ζωή των Οθωµανών υπηκόων; 
οι σχέσεις µεταξύ γειτόνων (komşuluk), 
τις µεγάλες ή µικρές εορτές των διάφορων ηµερολογίων (θρησκευτικών αλλά 
και εθνικών) 
τα κοινωνικά περιθώρια (εκπόρνευση, µορφές άρνησης των κανόνων της 
οµαλότητας και του αξιοσέβαστου: π.χ. ο Τσακιτζής στη Δυτική Μικρά Ασία), 
η κοινωνική παραγωγή των οµαλών τύπων αρρενωπότητας και θηλυκότητας: 
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Υπήρχαν και κοινωνικά οµαλές εξαιρέσεις; Τι ρόλο παίζουν ο στρατός κι τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα στην ύστερη περίοδο; 
 
Σηµαντικό µεθοδολογικό ζήτηµα θα είναι σε κάθε θεµατική οµάδα οι πηγές οι 
οποίες ταιριάζουν για/σε µια ιστοριογραφία που δεν συγκεντρώνεται µόνο στα 
µεγάλα γεγονότα αλλά σε πιο διακριτικά αν και πανταχού παρόντα φαινόµενα. 
 
Δεν θα δοθεί σύγγραµµα για το µάθηµα. Η ύλη αποτελείται από τις σηµειώσεις 
των φοιτητών και τα διάφορα αρχεία που θα αναρτήσει ο διδάσκων στο σύστηµα 
η-τάξη. 
 

70089 Στρατηγικές Σπουδές και Γεωπολιτική ΙΙ: Ζητήµατα ανάσχεσης 
  
Διδάσκων: Δρ. Ηλίας Ηλιόπουλος, συµβασιούχος (ΕΛΚΕ), i_iliopoulos@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 (τρεις ώρες Θεωρητικής Διδασκαλίας εβδοµαδιαίως) 
  
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του Μαθήµατος, σύµφωνα µε το πνεύµα 
και την γενική στόχευση της Κατεύθυνσης, στην οποία το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα αυτό εντάσσεται στην Κατεύθυνση «Ιστορία, Πολιτική, Κοινωνία και 
Οικονοµία» του Τµήµατος. Εν προκειµένω, οφείλει να σηµειωθεί ότι η περιεκτική εξέταση 
των δοµών, σταθερών, µεταβλητών, µορφών και λειτουργιών της Διεθνούς Διπλωµατίας, 
όπως και η εξειδίκευσή τους στον Τοµέα των Πολιτικών Ανάσχεσης, εντάσσονται στο 
επιστηµονικό πεδίο της Πολιτικής Επιστήµης (και, ιδιαιτέρως, του κλάδου των Διεθνών 
Σχέσεων), µε γόνιµες επιρροές από την Διπλωµατική Ιστορία και την 
Γεωπολιτική/Γεωστρατηγική. 
Το Μάθηµα καλύπτει ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος και ένα πλήρη 
επιστηµονικό κλάδο, αυτόν της Θεωρίας και Πράξης της Διεθνούς Διπλωµατίας, µε το 
προστιθέµενο εύρος της ειδικής Ιστορικής Ανάλυσης των Πολιτικών Ανάσχεσης, όπου 
αυτές εφαρµόσθηκαν σε διεθνές επίπεδο και σε συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο και 
γεωπολιτικό/γεωστρατηγικό περιβάλλον, και µε συµπερίληψη της Ανάλυσης Περιοχής. 
 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή 
συναφών µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές 
αποκλίσεις από αυτήν. 
 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε συναφείς σύγχρονους Πανεπιστηµιακούς Τοµείς του 
ελληνικού και διεθνούς ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος προκύπτει, επιλεκτικά, η εξής 
παρουσίαση υποδειγµατικής δοµής στην διδασκαλία της Διεθνούς Διπλωµατίας και των 
Πολιτικών Κατευνασµού: 
Παρουσίαση και κατανόηση της έννοιας, του περιεχοµένου, των σκοπών και των 
χαρακτηριστικών της Πολιτικής Ανάσχεσης, σε συνάρτηση προς τον δυναµικό, µη 
στατικό, χαρακτήρα του διεθνούς συστήµατος και της Διεθνούς Διπλωµατίας. 
Εξέταση και κατανόηση του συγκεκριµένου ιστορικού πλαισίου και του δεδοµένου 
διεθνούς γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, εντός των οποίων επιλέγονται και ασκούνται 
Πολιτικές Ανάσχεσης, µε την συνδροµή ειδικών ιστορικών περιπτωσιολογικών µελετών 
και µε ιδιαίτερη συνεξέταση των κλασικών Πολιτικών Ανάσχεσης. 
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Κατανόηση του γεωπολιτισµικού πλαισίου της Διεθνούς Διπλωµατίας και των Πολιτικών 
Ανάσχεσης, µε συνεκτίµηση του ρόλου και της σηµασίας των πολιτισµικών προσηλώσεων 
και των ταυτοτήτων. 
Χρησιµοποίηση των Αναλύσεων Περιοχής (Regional Analysis) ως εργαλείου για την 
ερµηνεία και κατανόηση της Διεθνούς Διπλωµατίας και των Πολιτικών Ανάσχεσης 
(Ανατολική Μεσόγειος / Τουρκία, Ρωσσική Ευρασία, Πρόσω Ασία, Άπω Ασία). 
Παρουσίαση του ακαδηµαϊκού-επιστηµονικού διαλόγου περί την σκοπιµότητα και 
αποτελεσµατικότητα των Πολιτικών Ανάσχεσης, µε κριτική παρουσίαση των βασικών 
τάσεων. 
Κριτική εξέταση της Εξαναγκαστικής Διπλωµατίας, µε συνεκτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας των Πολιτικών Κυρώσεων/Τιµωρίας/Αποκλεισµού και των 
επιπτώσεών τους στην συµπεριφορά Κρατικών και Μη Κρατικών Δρώντων, µε χρήση του 
εργαλείου της Ανάλυσης Περιοχής (Regional Analysis) σε συγκεκριµένες περιπτώσεις 
(Ανατολική Μεσόγειος, Πρόσω Ασία, Άπω Ασία). 
Κατανόηση της πολυµορφίας της Διεθνούς Διπλωµατίας και της πολυ-αιτιακής ερµηνεία 
των Πολιτικών Ανάσχεσης καθώς και της υφιστάµενης σχέσης µεταξύ ενδοσυστηµικού 
και διεθνοσυστηµικού πεδίου αναφοράς. 
Αναφορά στο Ζήτηµα του Ορθολογισµού των Δρώντων στην Διεθνή Διπλωµατία. 
Κριτική προσέγγιση και ιστορική αποτίµηση της κλασικής Πολιτικής Ανάσχεσης 
(Containment) της εποχής του Διπολισµού. 
Εξέταση και ιστορική αποτίµηση της κλασικής Πολιτικής Ανάσχεσης, µε ιδιαίτερη 
συνεκτίµηση της θέσης των ΗΠΑ ως Πλανητικής Ναυτικής Δύναµης µε ζωτικά 
συµφέροντα στα γεωπολιτικά υποσυστήµατα της Ανατολικής Μεσογείου, της Πρόσω 
Ασίας και της Άπω Ασίας. 
Κριτική προσέγγιση της δυτικής Πολιτικής «Προληπτικής Ανάσχεσης» των Ευρασιατικών 
Ηπειρωτικών Δυνάµεων στο µεταψυχροπολεµικό διεθνές γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό 
περιβάλλον. 
Κατανόηση της θέσης και αποτελεσµατικότητας της Διπλωµατίας Κρατικών και Μη 
Κρατικών Δρώντων στο πλαίσιο της Παγκοσµιοποίησης καθώς και της µεταξύ τους 
διάδρασης. 
Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να 
ανταποκριθεί στην έρευνα και την µελέτη θεωρητικών και πρακτικών ζητηµάτων του 
διεθνούς γίγνεσθαι. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του Μαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις του Η΄ Εξαµήνου. 
 
1. Διεθνής Διπλωµατία, Ισχύς και Θεωρητικές-Φιλοσοφικές Βάσεις των Πολιτικών 
Ανάσχεσης 
2. Διεθνείς Κρίσεις και Πολιτικές Εξαναγκασµού 
3. Ιστορική Περιπτωσιολογική Ανάλυση: η κλασική Πολιτική Ανάσχεσης της εποχής του 
Διπολισµού 
4. Εξέταση και ιστορική αποτίµηση της κλασικής Πολιτικής Ανάσχεσης, µε ιδιαίτερη 
συνεκτίµηση της Αγγλοσαξονικής Γεωπολιτικής Σχολής και της θέσης των ΗΠΑ ως 
Πλανητικής Ναυτικής Δύναµης µε ζωτικά συµφέροντα στα γεωπολιτικά υποσυστήµατα 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Πρόσω και Άπω Ασίας. 
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5. Ανάλυση Περιοχής / Εγγύς Ανατολή: Διπλωµατία Αποικιοκρατικών και 
Ιµπεριαλιστικών Δυνάµεων και Πολιτικές Εξαναγκασµού έναντι Περιφερειακών 
Εξεγέρσεων (Ι): Η Γαλλική Πολιτική στην Αλγερία 
6. Ανάλυση Περιοχής / Μέση Ανατολή – Πρόσω Ασία: Διπλωµατία Αποικιοκρατικών και 
Ιµπεριαλιστικών Δυνάµεων και Πολιτικές Εξαναγκασµού (ΙΙ): Η Αµερικανική Πολιτική 
στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν 
7. Ανάλυση Περιοχής / Ανατολική Μεσόγειος – Άπω Ασία: Διπλωµατία Αποικιοκρατικών 
και Ιµπεριαλιστικών Δυνάµεων και Πολιτικές Εξαναγκασµού έναντι Περιφερειακών 
Εξεγέρσεων (ΙΙΙ): Συγκριτική Ανάλυση της Βρετανικής Πολιτικής στην Κύπρο και στην 
Μαλαισία 
8. Ανάλυση Περιοχής / Ανατολική Μεσόγειος: Διπλωµατία Αποικιοκρατικών και 
Ιµπεριαλιστικών Δυνάµεων και Πολιτικές Εξαναγκασµού έναντι Μικρών Δυνάµεων: 
Ανατολικό Ζήτηµα, Κριµαϊκός Πόλεµος, Ιµπεριαλιστική Επέµβαση στην Ελλάδα και το 
«Υπουργείον Κατοχής» (1854-57) 
9. Ανάλυση Περιοχής / Ανατολική Μεσόγειος: Διπλωµατία Αποικιοκρατικών και 
Ιµπεριαλιστικών Δυνάµεων και Πολιτικές Εξαναγκασµού έναντι Μικρών Δυνάµεων: 
Ανατολικό Ζήτηµα, Παγκόσµιος Πόλεµος και Ιµπεριαλιστική Επέµβαση στην Ελλάδα 
(1916-17) 
10. Ανάλυση Περιοχής / Ρωσσική Ευρασία: Η δυτική Πολιτική «Προληπτικής 
Ανάσχεσης» της Ρωσσίας στο µεταψυχροπολεµικό διεθνές γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό 
περιβάλλον. 
11. Ανάλυση Περιοχής / Άπω Ασία: Η δυτική Πολιτική «Προληπτικής Ανάσχεσης» της Λ. 
Δ. της Κίνας στο µεταψυχροπολεµικό διεθνές γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό περιβάλλον. 
12. Ανάλυση Περιοχής: Η αναζήτηση µιας Πολιτικής Ανάσχεσης της Τουρκίας στον 
Παναγιώτη Κονδύλη. 
13. Ανακεφαλαίωση - συµπεράσµατα 
 
Τρόπος εξέτασης του Μαθήµατος 
Το Μάθηµα εξετάζεται γραπτώς. Σε περίπτωση αξιοποίησης, εκ µέρους των φοιτητών, της 
προαιρετικής δυνατότητάς τους για κατάθεση Γραπτής Εργασίας, η Γραπτή Εξέταση έχει 
συντελεστή βαθµολογίας 50% και η Γραπτή Εργασία (5000-7000 λέξεων) συντελεστή 
βαθµολογίας, οµοίως, 50%. 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών  
Οι εργασίες είναι Ατοµικές, οφείλουν δε να κατατίθενται ολοκληρωµένες, το αργότερο µία 
εβδοµάδα προ της προγραµµατισµένης ηµέρας γραπτής Εξετάσεως του Μαθήµατος. Η 
ακριβής ηµεροµηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή 
της στην «ηλεκτρονική τάξη» (e-class) του διδάσκοντος Καθηγητού. Το θέµα επιλέγεται 
κατόπιν συνεννοήσεως µεταξύ φοιτητού και διδάσκοντος Καθηγητού. Η ολοκληρωµένη 
και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητού, συντεταγµένη κατά τα διδαχθέντα θεωρητικά και 
επιστηµονικά πρότυπα, αποτελεί και το βασικό µέτρο αξιολόγησης της γραπτής εργασίας. 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
Μαθήµατος. 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια τα οποία 
συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές. 
 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος. 
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Γραπτές Σηµειώσεις του Διδάσκοντος 
(από το υπό έκδοσιν έργο του: “Γεωγραφία της Ισχύος, Διεθνής Διπλωµατία και 
Στρατηγικές Κατευνασµού και Ανάσχεσης”, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση) 
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Ηλιόπουλος, Ηλίας, Ιστορία, Γεωγραφία και Στρατηγική της Ναυτικής Ισχύος. Εισαγωγή 
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70087 Γεωγραφία της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Αφοπλισµοί και 
Ασφάλεια ΙI 
 
Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Γρίβας, συμβασιούχος (ΕΛΚΕ), kgri-
vas[at]turkmas.uoa[dot]gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 

 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος συµφώνως προς το 
πνεύµα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα 
προσφέρεται. 
 
Στόχος του µαθήµατος είναι η κατάρτιση του φοιτητή σχετικά µε τα ζητήµατα αφοπλισµών 
και εδραίωσης της ειρήνης στο Γεωσύµπλοκο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής (ΕΜΑ). Το 
µάθηµα εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο των σπουδών ειρήνης (peace studies). 
Στη διδασκαλία του εν λόγω γνωστικού αντικειµένου προτείνεται η εφαρµογή της 
µεθοδολογίας συστηµικής γεωπολιτικής ανάλυσης η οποία θέτει σε δυναµική – 
αλληλεπιδραστική σχέση µια σειρά παραγόντων, όπως είναι η γεωγραφία, η τεχνολογία, η 
πολιτική κλπ. 

Εφαρµόζοντας τη εν λόγω µέθοδο στην προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου 
εφαρµόζονται η αρχή της ενότητας στο παγκόσµιο σύστηµα, το οποίο θεωρείται ως έχων 
χωροχρονική αλληλουχία και συνέχεια. Η εφαρµογή της εν λόγω αρχής επιτρέπει τη 
µελέτη των κινδύνων που συνεπάγονται για τη διεθνή ειρήνη παρεµβατικές βίαιες 
επεµβάσεις, έστω και αν αυτές γίνονται για ειρηνευτικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς, οι 
οποίοι ενδέχεται να εκδηλωθούν σε απρόσµενο χώρο και χρόνο. 
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Επιµέρους αντικείµενα - Θεµατικές ενότητες 
 

- Η ενιαία φύση του διεθνούς συστήµατος και η δυνατότητα σύνθεσης σε παγκόσµια 
κλίµακα περιφερειακών προσπαθειών αφοπλισµού. 

- Δυνατότητες αποπυρηνοκοποίησης της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 

- Απειλές για την ειρήνη που προκύπτουν από την ανάπτυξη αντιβαλλιστικών – 
αντιπυραυλικών δικτύων στην ΕΜΑ. 

- Περιθώρια και δυνατότητες παγκόσµιου πυρηνικού αφοπλισµού. 

- Υποκατάστατα συστήµατα πυρηνικών όπλων και οι απειλές για την ειρήνη που 
προκύπτουν από αυτά. 

- Δυνατότητες συµβατικού αφοπλισµού, ή περιορισµού των εξοπλισµών στην ΕΜΑ. 

- Προσδιορισµός και µελέτη των απειλών που συνεπάγονται για τη διεθνή ειρήνη οι βίαιες 
παρεµβατικές επεµβάσεις «επιβολής και διατήρησης της ειρήνης και διαµόρφωσης εθνών» 
(‘peace keeping, peace enforcing and nation making operations’). 

- Προσδιορισµός και µελέτη των απειλών που συνεπάγονται για τη διεθνή ειρήνη οι 
προσπάθειες επίλυσης ζητηµάτων ασφάλειας (όπως είναι αυτή της ανάπτυξης βαλλιστικών 
οπλοστασίων) µε στρατιωτικά µέσα (όπως είναι τα αντιβαλλιστικά δίκτυα). 

- Προσδιορισµός και µελέτη των απειλών για τη διεθνή ειρήνη που προέρχονται από νέες 
κατηγορίες εξοπλισµών (όπως είναι τα συστήµατα κυβερνοπολέµου). 

- Δυνατότητες και περιθώρια διατήρησης της αποστρατικοποίησης του διαστήµατος στις 
σηµερινές γεωπολιτικές συνθήκες. Ο Ρόλος του γεωσυστήµατος της ΕΜΑ σε αυτήν την 
προσπάθεια. 

Η ανωτέρω διδακτική δοµή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να 
ανταποκριθεί i) στην έρευνα και τη µελέτη πρακτικών ζητηµάτων ανακατανοµής ισχύος 
στην περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, να δύναται να εξελιχθεί σε επαγγελµατία 
αναλυτή της περιοχής αλλά και ii) στην µετάφραση και διερµηνεία αναλόγων 
αντικειµένων σε γραπτό και προφορικό περιβάλλον, µέσω της λεπτοµερούς γνώσεως των 
µεγεθών, των εννοιών και των σηµασιών που θα αποκτήσει για την εν λόγω περιοχή. 
Επίσης, επιδιώκει να εισαγάγει τον φοιτητή στο ευρύτερο πλαίσιο των σπουδών ειρήνης 
και να του προσφέρει ένα αρχικό γνωστικό υπόβαθρο ώστε να µπορεί να εµβαθύνει 
περαιτέρω εν συνεχεία αν το επιθυµεί και να εξελιχθεί σε επαγγελµατία αναλυτή 
ζητηµάτων εξοπλισµών και της επίδρασής τους στη διεθνή αρχιτεκτονική ειρήνης. 

 Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 

Το µάθηµα εξετάζεται γραπτώς, µε συντελεστή βαθµολογίας 100%. 
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Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ µε ερωτηµατολόγια συµπληρούµενα 
ανωνύµως από τους φοιτητές. 

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος (Διανεµόµενα Συγγράµµατα). 
 
1) Σηµειώσεις από τον διδάσκοντα. 

 Προτείνονται επίσης ως συµπληρωµατικά τα Κατωτέρω: 

Joseph Cirincione, Bomb scare. The History & Future of Nuclear Weapons, Columbia 
Univ. Press, NEW YORK, 2007 

.Ken Alibek, Stephen Handelman, Biohazard, Delta, New York, 1999. 

Anthony H. Cordesman, The Challenge of Biological Terrorism, Center for Strategic and 
International Studies, Washington, D.C., 2005. 

Various writers, editor Jonathan B. Tucker, Toxic Terror. Assessing Terrorist Use of 
Chemical and Biological Weapons, Monterey Institute of International Studies, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, 2001. 

Various writers, editors Mark Wheelis, Lajos Rózsa, Malcolm Dando, Deadly Cultures. 
Biological Weapons since 1945, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, England, 2006. 

Stephen Younger, The Bomb. A new history, HarperCollins Publishers, New York, 2009. 

Γιάννης Βαληνάκης, Κωνσταντίνα Μπότσιου, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στην 
πυρηνική εποχή, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2000. 

Κωνσταντίνος Γρίβας, Το Ξύπνηµα του Εφιάλτη. Ο πυρηνικός πόλεµος στον 21ο αιώνα, 
Εκδόσεις Οξύ, Αθήνα, 2007. 

Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Ηλίας, Αποτροπή και πυρηνική Στρατηγική στον Ψυχρό Πόλεµο, 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000. 

Joseph Cirincione, Βοmb scare. The history and Future of Nuclear Weapons,Columbia 
Univ. Press, N.Y., 2007. 

Lawrence Freedman, Lawrence., The Evolution of Nuclear Strategy, Palgrave Macmillan, 
Besinstoke, Hampshire, 2003. 

Fred Kaplan, The Wizards OF Armageddon, Stanford University Press, Stanford, 
California, 1983. 
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Herman Kahn, On Thermonuclear War, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) 
and London (U.K.), 2007. 

Herman Kahn, Thinking about the Unthinkable in the 1980's, Simon and Schuster, New 
York, 1984. 

Henry A. Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, The Norton Library, New York, 
1969. 

Stephen Younger, The Bomb. A new History, Harper Collins Publishers, New York, 2009. 

Frank Zagare, The Dynamics of Deterrence, The University of Chicago Press, Chicago and 
London, 1987. 

70224 Διδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε.)   
 
Διδάσκων: Γεώργιος Κουγιουµτζής, συµβασιούχος (ΕΣΠΑ), gkougioum@ppp.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
 
Ο βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία και την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ, µε 
θεωρητική υποστήριξη (από τις επιστήµες της Διδακτικής, των Παιδαγωγικών και της 
Ψυχολογίας) και πρακτικές εφαρµογές κατά τη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας µε 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
 
 
Η ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
Κύριοι άξονες (Διδακτέα ύλη)  
 
1. Νεότερες προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία Α΄ 
Υπαρξισµός (Kierkegaard). 
 
2. Νεότερες προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία Β΄ 
Πραγµατισµός - Dewey 

  
 
3. Νεότερες προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία Γ΄ 
Μετανεωτερικότητα - Postmodernity  
 
4. Λειτουργική διδακτική (Minder) & Giroux - Κριτική Παιδαγωγική στο πεδίο της 
διδακτικής 
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5. Η κονστρουκτιβιστική αντίληψη για τη µάθηση και τη διδασκαλία (Piaget, Vygotsky, 
Bruner) 
 
6. Γενικές αρχές διδακτικής µεθοδολογίας:  Από το τι και το γιατί, στο πώς; 
Επεξήγηση και εφαρµογή εννοιών: 

i. Διδακτικός σκοπός. 
ii. Διδακτικός στόχος. 

iii. Διδακτική µέθοδος. 
iv. Διδακτικός σχεδιασµός. 
v. Πορεία διδασκαλίας. 

vi. Διδακτικές τεχνικές. 
vii. Διδακτικά µέσα. 
 
7. Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις Α΄ 
Συνεργατική διδασκαλία και µάθηση (cooperative learning) 
 
8. Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις Β΄ 
Διευρευνητική διδασκαλία µε σχέδια εργασίας (project) 
 
 
9. Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις Γ΄ 
Υποστηρικτική διδασκαλία (scaffolding) 
Επικοινωνιακό πλαίσιο διδασκαλίας (communicative learning) 
 
10. Γλωσσικός και κριτικός γραµµατισµός 
 
11. Παιδαγωγική αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών Α΄ 
  
Από την εργαλειακή λογική των ψηφιακών µέσων στη διαδικασία επιτυχούς παιδαγωγικής 
αξιοποίησής τους κατά τον διδακτικό σχεδιασµό γλωσσικού µαθήµατος. 
 
12. Παιδαγωγική αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών Β΄ 
  
Ψηφιακές εφαρµογές επιτυχούς παιδαγωγικής αξιοποίησής τους κατά τον διδακτικό 
σχεδιασµό γλωσσικού µαθήµατος. 
 
13. Ψηφιακά εργαλεία συµ-παραγωγής και συν-επεξεργασίας διδακτικού σχεδιασµού 
γλωσσικού µαθήµατος 
Αξιοποίηση των google docs ως ανοικτών και οµαδοσυνεργατικών εργαλείων συµ-
παραγωγής και συν-επεξεργασίας διδακτικού σχεδιασµού γλωσσικού µαθήµατος. 
 
Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
 
Απαλλακτική εργασία εξαµήνου (σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία της 
Τουρκικής γλώσσας, µε παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ) ή εναλλακτικά γραπτή 
εξέταση. 
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Η ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα µοντέλα 
της ΑΔΙΠ (ερωτηµατολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση 
της αξιολογικής εµπειρίας των φοιτητών στο µέσον του εξαµήνου, µε την χρήση 
συντετµηµένων και θεµατικά στοχευµένων ερωτηµατολογίων (ενδιάµεση αξιολόγηση από 
τους φοιτητές). 
 
Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
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Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές που απαιτούνται στο πλαίσιο 
του µαθήµατος. 
 
Σηµαντική είναι η άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια πληροφορικής του Τµήµατος, 
για την υλοποίηση δοκιµών συµ-παραγωγής κειµένου/περίληψης, κατά ψηφιακό 
οµαδοσυνεργατικό τρόπο. Απαραίτητη κρίνεται η πρόσβαση των φοιτητών στη βιβλιοθήκη 
του Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας. 
 

70031 Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της 
Τουρκικής 
  
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Β. Σελλά, elesella@turkmas.uoa.gr 
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδοµαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας 
 
Βασικός εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος του µαθήµατος σύµφωνα µε το πνεύµα 
και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το µάθηµα προσφέρεται. 
 
Το Μάθηµα “Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής” 
αποτελεί µάθηµα γενικών γνώσεων της Α' Ειδίκευσης “Γλώσσα, Λογοτεχνία και 
Μετάφραση” του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος και εξειδίκευση του µαθήµατος 
70062 “Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία”. 
Στόχος του µαθήµατος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των 
φοιτητών µας σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα σχετικά µε τη 
διδασκαλία (και την εκµάθηση) της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας. Εξετάζονται θέµατα 
που αφορούν τη διδασκαλία της γραµµατικής στη δεύτερη/ξένη γλώσσα, τους τρόπους µε 
τους οποίους µπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση της γραµµατικής δοµής και των µηχανισµών 
µάθησης στη διδασκαλία της γραµµατικής, την έννοια της µεσογλώσσας ή διαγλώσσας, τη 
συσχέτιση ανάµεσα στη διδασκαλία της γραµµατικής και την αναπτυξιακή πορεία της 
διαγλώσσας. Eπίσης, εξετάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε τις σύγχρονες 
θεωρίες µάθησης, καθώς και τις µορφές διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής τάξης, 
(π.χ. διαθεµατική προσέγγιση, συνεργατική µάθηση κλπ.) καθώς και η δοµή και οι στόχοι 
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη διδασκαλία των γλωσσών, τόσο 
θεωρητικώς όσο και πρακτικώς, µε εφαρµογή του Πλαισίου (Κ.Ε.Π.Α.) στην καλλιέργεια 
των επιµέρους γλωσσικών τοµέων/γλωσσικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη σχεδιασµού 
και οργάνωσης του γλωσσικού µαθήµατος. 
Λόγω της ιδιαίτερης θέσης της Τουρκικής στο Τµήµα, οι στόχοι του µαθήµατος 
συµπληρώνονται µε την υποχρεωτική γραπτή εργασία σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή 
του Κ.Ε.Π.Α. ή/και την κριτική παρουσίαση των διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας της 
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Τουρκικής γλώσσας καθώς και µε τη “µικροδιδασκαλία” των φοιτητών. Στο πλαίσιο του 
συγκεκριµένου µαθήµατος οι φοιτητές (σε µικρές οµάδες) θα ασχοληθούν, επίσης, µε την 
προετοιµασία µαθηµάτων δεξιοτήτων προφορικού ή γραπτού λόγου και θα διδάξουν υπό 
µορφή “µικροδιδασκαλίας”, αφού καταθέσουν πλήρες σχέδιο µαθήµατος. 
Τρέχουσα υποδειγµατική δοµή (state-of-the-art) του περιεχοµένου αντίστοιχων ή συναφών 
µαθηµάτων σε οµοειδή Τµήµατα της ηµεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από 
αυτήν. 
Κατόπιν σχετικής έρευνάς µας σε σύγχρονα πανεπιστηµιακά τµήµατα Τουρκικών Σπουδών 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής (λ.χ. Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων της Τουρκίας, Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης), προκύπτει η ύπαρξη 
αντίστοιχου µαθήµατος, µε συναφές περιεχόµενο προς αυτό του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 
 
Ανάπτυξη του περιεχοµένου του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάµηνο, του µαθήµατος. 
 
1. Η έννοια της του λάθους στη δεύτερη/ξενη γλώσσα. 
2. Η έννοια της Μεταφοράς στη γλώσσα και ο ρόλος της Ανάλυσης Λαθών στη 
διδασκαλία και εκµάθηση της ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας 
3. Η υπόθεση της Μεσογλώσσας (διαγλώσσας) και χαρακτηριστικά αυτής: κοινές 
γνωστικές ακολουθίες, η θεωρία του εσωτερικού ελέγχου, οι κοινές εξελικτικές ή/και 
αναπτυξιακές διδικασίες 
4. Η Μεσογλώσσα και η µητρική γλώσσα Ανάλυση του λόγου και Μεσογλώσσα 
5. Κοινωνιογλωσσολογικά ζητήµατα και µεσογλώσσα 
6. Τα γλωσσικά καθολικά και η κατάκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας 
7. Η καλλιέργεια των επιµέρους γλωσσικών τοµέων: η ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού 
λόγου 
8. Η καλλιέργεια των επιµέρους γλωσσικών τοµέων: η ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού 
λόγου 
9. Σύγχρονες θεωρίες µάθησης, µορφές διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής τάξης 
10. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α.) για τη διδασκαλία των γλωσσών 
11. Μελέτη και παραδείγµατα εφαρµογής του Κ.Ε.Π.Α. 
12. Οι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσας 
13. Παρουσίαση σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας της Τουρκικής 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
Γραπτή εξέταση (40%) σε θέµατα σχετικά µε τις θεωρητικές παραδόσεις, υποχρεωτική 
εργασία (30%) και προετοιµασία µαθήµατος και διδασκαλία (30% επί της συνολικής 
βαθµολογίας). Στην εξέταση παρουσιάζονται µόνον όσοι έχουν εκπονήσει την εργασία 
(και την έχουν παρουσιάσει) καθώς και όσοι έχουν διεξαγάγει διδασκαλία και έχουν 
αξιολογηθεί γι' αυτήν. 
  
Όροι και Δοµή Γραπτών Εργασιών 
 
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µαθήµατος οι φοιτητές υποχρεούνται σε δύο δράσεις: 
α) Γραπτή εργασία: οι εργασίες, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων, είναι ατοµικές, η δε 
παρουσιάσή τους υποχρεωτική. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωµένες, το 
αργότερο, µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων του µαθήµατος. Η ακριβής ηµεροµηνία 
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κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στην 
ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές µας προβαίνουν σε θεωρητική 
ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση. Η ολοκληρωµένη 
και τεκµηριωµένη άποψη του φοιτητή, συντεταγµένη κατά τα διδαχθέντα θεωρητικά και 
τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό µέτρο αξιολόγησης της εργασίας του 
φοιτητή. 
β) Μικροδιδασκαλία: στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µαθήµατος οι φοιτητές (σε µικρές 
οµάδες) θα ασχοληθούν, επίσης, µε την προετοιµασία µαθηµάτων δεξιοτήτων προφορικού 
ή γραπτού λόγου και θα διδάξουν υπό µορφή “µικροδιδασκαλίας”, αφού καταθέσουν 
πλήρες σχέδιο µαθήµατος. 
  
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας 
 
Στο µάθηµα «Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής» οι 
φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής (ή προφορικής) εξέτασης και υποχρεωτικής 
εργασίας (30%). Στην εξέταση παρουσιάζονται µόνον όσοι έχουν εκπονήσει την εργασία – 
την οποία και παρουσιάζουν προφορικώς στο τέλος του εξαµήνου, για την εκπόνηση, δε, 
αυτής, έχουν επιλογή µεταξύ των κάτωθι πεδίων έρευνα 
Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής εργασίας 
  
Θέµα: Εργασία συνθετικής υφής 
 
Υποχρεωτική γραπτή εργασία σε θέµατα σχετικά είτε µε την εφαρµογή του Κ.Ε.Π.Α. είτε 
µε την κριτική/συγκριτική παρουσίαση διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας της Τουρκικής 
γλώσσας (σύγκριση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µεθόδων). 
  
Για τον σκοπό αυτό παραθέτουµε ενδεικτική Βιβλιογραφία µε τις σηµαντικότερες 
µεθόδους διδασκαλίας της Τουρκικής: 
  
Μέθοδοι διδασκαλίας της Τουρκικής (ενδεικτικώς) 
1) TÜRKİSH ACTİV 1,2,3, Mehmet Hengirmen- Nurettin Koç: Εκδόσεις Lan-genscheidt/ 
Zürich 1998 + Μία κασέτα κάθε επίπεδο 
2) TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ. Η ίδια σειρά µε τον τίτλο συµπληρωµένη µε τους τόµους 
4,5,6. Εκδόσεις Engin. Ankara 2002 + κασέτες και βιντεοκασέτες για κάθε επίπεδο\ 
2) TÜRKÇE ÖĞRENELİM. Mehmet Hengirmen: Εκδόσεις Engin. Ankara 2001 + κασέτες 
ή βιντεοκασέτες για κάθε επίπεδο 
3) Α Practical Course in Turkish/ Yabancılara Pratik Türkçe Dersleri. Müfit Yıldırımalp. 
Haşet Kitabevi. İstanbul, 1988. Σε νεότερη έκδοση συνοδεύεται από CD µε τα κείµενα. 
4) Güzel Türkçeyi Öğreniyorum. 1,2,3, + αντίστοιχα Βιβλία του Μαθητή. Nurettin Koç: 
İnkılap Kitabevi. İstanbul, 1988. 
5) Yabancı Dilim Türkçe 1,2,3,4,5 Dilmer Yayınları. İstanbul. 
6) HİTİT 1,2,3: Εκδόσεις TÖMER. Ankara 2002 + Αντίστοιχα Βιβλία του Μαθητή + 3 
κασέτες για κάθε επίπεδο+ βιβλιαράκι µε το σχετικό λεξιλόγιο σε διάφορες ξένες γλώσσες. 
  
Έκταση και Δοµή της εργασίας 
Εργασία 3.000 έως 4.000 λέξεων, Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12, διάστιχο 1,5. 
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Δοµή της εργασίας 
1. Πρόλογος 
2. Εισαγωγή 
2 α - Στόχος και σκοποί της εργασίας (Υποθέσεις εργασίας) 
2β - Υλικό εργασίας (corpus) 
2γ - Μεθοδολογία 
3. Ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας 
3α - θεωρητικό υπόβαθρο (και επιµέρους συµπεράσµατα) 
3β – ανάλυση/παρουσίαση του θέµατος έρευνας 
3γ – σύνθεση και επιµέρους συµπεράσµατα 
4. Γενικά Συµπεράσµατα (σύνθεση εργασίας και συµπεράσµατα) 
5. Επίλογος 
6. Βιβλιογραφία 
7. Πίνακας Περιεχοµένων (σελίδες) 
  
Προσοχή 
1. Παραποµπές αναφοράς: πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ! 
Τις παραποµπές τις εντάσσουµε εντός κειµένου και εντός παρενθέσεως (επώνυµο 
συγγραφέα, έτος έκδοσης του βιβλίου ή δηµοσίευσης του άρθρου, σελίδα/-ες όπου 
εντοπίζεται η συγκεκριµένη αναφορά). 
2. Περιορίστε στο ελάχιστο ή αποφύγετε παντελώς τα αυτούσια παραθέµατα από τη 
βιβλιογραφία σας: στην εργασία συνθέτουµε κριτικώς –δεν αντιγράφουµε. 
3. Για τον τρόπο συγγραφής της Βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήσατε, βλ. τη συνηµµένη 
Βιβλιογραφία του µαθήµατος. 
 
 
Ακολουθούµενη βασική µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του 
µαθήµατος. 
 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις 
βασικές κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. 
Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του µαθήµατος καθώς και τα διανεµόµενα 
συγγράµµατα. 
 
Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Προτείνονται συγκεκριµένα συγγράµµατα για το µάθηµα, συνοδευόµενα από φάκελλο του 
µαθήµατος αναρτηµένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαµβάνει 
Σηµειώσεις της διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόµους ή 
πρακτικά συνεδρίων της ίδιας ή άλλων συγγραφέων. Το περιεχόµενο δε επικαιροποιείται 
ανάλογα µε την εκάστοτε διαµορφούµενη ύλη και τα τρέχοντα επιστηµονικά θέµατα. 
 
Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σηµειώσεις): 
 
Μήτσης, Ν. (1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας. 
Αθήνα. Gutenberg. 
Σελλά - Μάζη, Ε., Διγλωσσία και Γραµµατική Ανάλυση, υπό έκδοση (Παπαζήσης), 83 σελ. 
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Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία των γλωσσών: εκµάθηση, 
διδασκαλία, αξιολόγηση. Συµβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία, Επιτροπή Παιδείας, 
Τµήµα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο, Συµβούλιο της Ευρώπης 
  
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήµατος 
 
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 
 
Δενδρινού, Β. (1996). Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική: Αναπαραγωγή της ιδεολογίας του 
γλωσσισµού. Στο "Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του 
γλωσσικού ηγεµονισµού (Πρακτικά Ηµερίδας, Θεσσαλονίκη. Απρίλιος 1996), 163-173. 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
Κασσωτάκης Μ. & Φλουρής, Γ. (2003). Μάθηση και Διδασκαλία, Θεωρία, Πράξη και 
Αξιολόγηση της Διδασκαλίας, τ. Β' Αθήνα. 
Κατσιµαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρµογή. Αθήνα. Καρδαµίτσας. 
Littlewood, W.(2009). Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία, Aθήνα. University Studio 
Press. 
Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδακτική του γλωσσικού µαθήµατος. Αθήνα. Gutenberg. 
Μπασλής, Γ. (2006) Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας, Μια σύγχρονη ολιστική και 
επικοινωνιακή προσέγγιση. Αθήνα. Νεφέλη. 
Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (1997) “H συµβολή της Συγκριτικής Γλωσσολογίας στη 
διδακτική της Nέας Eλληνικής ως δεύτερης γλώσσας'', Πρακτικά του 3ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, 25-27 Σεπτεµβρίου 1997, Aθήνα, σσ. 865-872. 
Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (2001) «Διαπολιτισµική Εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική 
προσέγγιση ενός πανεπιστηµιακού Προγράµµατος Σπουδών», Recherches en Linguistique 
Grecque I, (Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίαs), 13-15 
Σεπτεµβρίου 2001, Παρίσι, σσ. 99-102. 
Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ.( 2000) «Πολυπολιτισµικές κοινωνίες: η σύγχρονη πρόκληση 
για το σχολείο», Πρακτικά του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας 
Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 25-26 Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα ,σσ 427-438. 
Σκούρτου, Ελ. (1997). Θέµατα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα. Νήσος 
Τοκατλίδου Β. (1986). Εισαγωγή στη Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών. 
Αθήνα.Οδυσσέας. 
Τοκατλίδου, Β. (2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης. 
Τριλιανός, Θ. (2003). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, τ.Α'- τ. Β' . Αθήνα 
Τσοπάνογλου, Α. (2000). Μεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας και εφαρµογές της στην 
αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θες/νικη. Ζήτη.James, C. (2009). Αντιπαραβολική 
Ανάλυση. Μτφ. Α. Αποστόλου-Πανάρα & Β. Ζούκα, Αθήνα, Γρηγόρης 
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία των γλωσσών: εκµάθηση, 
διδασκαλία, αξιολόγηση. Συµβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία, Επιτροπή Παιδείας, 
Τµήµα Σύγχρονων Γλωσσών. Στρασβούργο, Συµβούλιο της Ευρώπης. 
  
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
 
Baker, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, 
Multilingual Matters. 
Bérard, E. (1991). L’approche communicative. Théorie et pratiques, Paris. Clé In-
ternational. 
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Calliambetsou-Coraca, P. (1995). La didactique des langues de l'Ère à - Scientifique a l'ère 
scientifique. Aθήνα: Éditions Eiffel. 
Carter, R. (1993). Introducing Applied Linguistics, London. Penguin. 
Cook, G. (2003). Applied Linguistics. Oxford. Oxford University Press. 
Ellis R. (1990). Instructed Second Language Acquisition. Oxford. Blackwell. 
Ellis, R. 1996. Understanding Second Language Acquisition. Οξφόρδη: Oxford University 
Press. 
Graves, K. (1996). Teachers as Course Developers. Cambridge University Press. 
Helge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University 
Press. 
Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Οξφόρδη: Oxford 
University Press. 
Krashen, D. St. (1987) 1. Principles and practice in second language acquisition. Prentice-
Hall International. 
Krashen, D. St. (1988). Second language acquisition and second language learning, 
Prentice-Hall International. 
Lightbrown P., Spada N (1993). How Languages are learned, Oxford. OUP. 
Mavropoulou, M. & Sella E. (2008). Türk dilinde ortaçlar - Yunan dilinde ilgi yan 
tümceleri türkçe’de parasentemler, yunanca’da sentagmalar” (Η εξειδίκευση της αναφοράς 
στην Τουρκική µέσω των Sıfat Fiil «-Y-An» και «–Dık+iyelik ekleri» και η εκµάθησή τους 
από ελληνόφωνους διδασκόµενους την Τουρκική: Συντάγµατα της Ελληνικής και 
(παρα)συνθέµατα της Τουρκικής), Πρακτικά του VI. Uluslararası Türk dili Kurultayı, Türk 
Dil Kurumu, Πανεπιστήµιο Bilkent, 20-25 Οκτωβρίου 2008, Άγκυρα. 
Ο' Malley, J. M. & A.U. Chamot. (1990). Learning Strategies and Second Language 
Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 
Papaefthymiou-Lytra, S. (1990). Explorations in Foreign Language Classroom Discourse. 
Παρουσία 11. Aθήνα: Πανεπιστήµιο Aθηνών 
Richards, Jack C.; Theodore S. Rodgers (2001). Approaches and Methods in Language 
Teaching. Cambridge UK: Cambridge University Press. 
Tardieu, C., Làzàr, I., et al. (2008). La didactique des langues en 4 mots-clés : 
communication, culture, méthodologie, évaluation. Paris. Ellipses. 
 

70041 Ισλαµικοί Δικαϊκοί Θεσµοί 
Διδάσκων: Δρ. Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς 
 
Α΄: Εις το µάθηµα τούτο εξετάζονται αι νοµικαί εκδηλώσεις ως αύται εθεσµοθετήθησαν 
υπό του Ισλάµ. Καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιασθή το σύνολο αυτών, καίτοι 
δίδεται µεγίστη βαρύτης εις τας απανταχού του ισλαµικού κόσµου ούσας εν ισχύι 
διαπροσωπικάς σχέσεις (και εν Ελλάδι έτι εις την µουσουλµανικήν µειονότητα της 
Θράκης). Όπως και εις το ποινικόν δίκαιον, εφαρµοζόµενον εις τας χώρας του Κόλπου, 
Αφγανιστάν, Σουδάν, Πακιστάν, Ιράν κ.ά. 
 
Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του µαθήµατος εις την νοµικήν σχολήν 
πανεπιστηµίου Καϊρου. 
 
Γ΄: α΄- Η έννοια της κυριότητος, β΄- Μορφαί ιδιοκτησίας, γ΄- Χρησικτησία και δικαίωµα 
προτιµήσεως, δ΄- Το δίκαιον των βακουφίων, ε΄- Γενικαί αρχαί ενοχικού δικαίου Ι, στ΄- 
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Γενικαί αρχαί ενοχικού δικαίου Β, ζ΄- Η πώλησις, η΄- Το δάνειον και άλλαι µορφαί 
συµβάσεων, θ΄- Ο γάµος και το διαζύγιον, ι΄- Κληρονοµικαί σχέσεις, ια΄- Η διάκρισις των 
εγκληµάτων, ιβ΄- Τα επί µέρους εγκλήµατα, ιγ΄ - Δικονοµικαί αρχαί. 
 
Δ΄: Ανδρούσης Αναστασίου (Γιαννουλάτου, ήδη Τιράνων), Ισλάµ, Θρησκειολογική 
επισκόπησις, εν Αθήναις, Ι975. Νικολάου Ι. Πανταζόπουλου, Ρωµαϊκόν δίκαιον τα. Γ΄, εν 
Θεσσαλονίκη-Αθήναις, Ι979. Νικόλαος Μοσχοβάκης, Το εν Ελλάδι δηµόσιον δίκαιον επί 
τουρκοκρατίας, εν Αθήναις, Ι882. Α. Ζ. Καλλικλής, Το οθωµανικόν δίκαιον εν Ελλάδι, εν 
Αθήναις, Ι93Ι. Αγλαΐας Τρωιάνου-Λούλα, Έγκληµα και µεταφυσική, εν Αθήναις-
Κοµοτηνή, 2003. 
 

70119 Το νοµικό καθεστώς του παρ’ Ισλάµ «Ιερού» πολέµου (µάθηµα 
Πτυχιακής Εργασίας) 
Διδάσκων: Δρ. Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς 
 

70030 Πτυχιακή Εργασία 
 
Σχετικά µε την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, παρακαλούµε συµβουλευθείτε 
ανωτέρω στην αντίστοιχη παράγραφο τον  "Κανονισµό για την εκπόνηση της Πτυχιακής 
Εργασίας στο Τµήµα Τουρκικών  Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών" 
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Πρόγραµµα ανταλλαγής / µετακίνησης φοιτητών και διδακτικού 
προσωπικού Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθηση (L.L.P.) / ERASMUS / Ι.Κ.Υ. 
 
Το Τµήµα από το ακαδ. έτος 2006-07 µετέχει στο διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα 
ανταλλαγής και µετακίνησης φοιτητών και διδακτικού προσωπικού Πρόγραµµα Δια Βίου 
Μάθηση (L.L.P.) / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. Πρώτιστο µέληµα του Τµήµατος είναι η σύναψη 
συµφωνιών µε οµόλογα τµήµατα και κυρίως µε Τµήµατα Τουρκικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, και τούτο διότι απώτερος στόχος µας είναι 

α) η βελτίωση της γλωσσικής κατάρτισης και 
β) ο εµπλουτισµός των γνώσεων των φοιτητών µας ως προς τα πολιτιστικά και 
πραγµατολογικά δεδοµένα της τουρκόφωνης γλωσσικής κοινότητας. 
 

Επί του παρόντος, το Τµήµα συνεργάζεται µε έξι (6) πανεπιστήµια της Τουρκίας  και ένα 
(1) της Γαλλίας, τα κάτωθι: 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES 
(INALCO) 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Πρόγραµµα και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών 
Erasmus, είναι ανηρτηµένες την ιστοσελίδα του Τµήµατος 
 
http://www.turkmas.uoa.gr/foithtika-8emata/erasmus.html 
 
Ακαδηµαϊκός υπεύθυνος Erasmus του Τµήµατος: 
Καθηγήτρια Ελένη Σελλά (elesella@turkmas.uoa.gr). 
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Πρακτική Άσκηση Φοιτητών  
 
 
Οι ραγδαίες και συνεχείς µεταβολές στο διεθνές οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον και 
οι άµεσες συνέπειές τους στο ρόλο του σύγχρονου εργαζόµενου, έχουν αναδείξει την 
αναγκαιότητα της εξοικείωσης των φοιτητών µε τα καθήκοντα και τα πεδία της 
µελλοντικής τους επαγγελµατικής απασχόλησης. 
 
Στο πλαίσιο των νέων δεδοµένων και των σύγχρονων αναγκών των φοιτητών, το Τµήµα 
Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, προχωρά στην υλοποίηση της Πρακτικής 
Άσκησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», το οποίο είναι ένα από τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
 
Το πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης προσφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες να αποκτήσουν εµπειρία σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας, συµβάλλοντας 
στη σύνδεση της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, µε στόχο τη 
δηµιουργία ευκαιριών για την ενίσχυση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και την 
κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των φοιτητών. 
  
Υλοποίηση 
 
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε επιλεγµένους φορείς που 
ασχολούνται µε θέµατα: 
 
- Ιστορίας και Πολιτισµού 
- Πολιτικής και Οικονοµίας 
- Γλώσσας, Φιλολογίας και Γλωσσολογίας 
 
µε σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους και νέες επιστήµονες και ερευνητές, να 
βελτιώσουν τις πρακτικές τους δεξιότητές και να αντιµετωπίσουν µε αποτελεσµατικότητα 
τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, 29 φοιτητές θα εργασθούν στους επιλεγµένους 
φορείς για τέσσερεις µήνες, κατά την διάρκεια των οποίων θα υπάρχει συνεχής 
επικοινωνία µε τον αρµόδιο για τη συνολική εποπτεία των φοιτητών επιστηµονικό 
υπεύθυνο του προγράµµατος. 
  
 
Eπικοινωνία 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τυχόν απορίες ή ερωτήσεις στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
praktiki[at]turkmas.uoa[dot]gr  
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Μεταπτυχιακός Κύκλος  Σπουδών 
 

Α' Κύκλος Σπουδών 

Κανονισµός Διδακτορικών Σπουδών  
Άρθρο 1 

Γενικές Αρχές 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνονται και 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4485/2017 και του εν γένει θεσµικού 
πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης 
επιστηµονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος (Δ.Δ.), το 
οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας και την ουσιαστική 
συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστηµονικό 
κλάδο. 

 
Άρθρο 2 

Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι 
Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τµήµατος ή Τµήµατος άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ως 
ισότιµου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού 
επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/17, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας (60 ECTS), µε 
αντικείµενο ίδιο ή συναφές προς κάποιο από τα θεραπευόµενα στο Τµήµα γνωστικά 
αντικείµενα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να προσαρµόζονται αναλόγως προς το 
απαιτούµενο, από τις σχετικές προκηρύξεις, ερευνητικό προηγούµενο έργο (δηµοσιεύσεις, 
µονογραφίες κ.λπ.), ώστε να επιλεγούν συγκριτικά ως προς τους πιθανούς συνυποψηφίους 
τους για το ίδιο αντικείµενο διδακτορικής θέσης, όπως αυτό θα εµφανίζεται στη σχετική 
προκήρυξη. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να έχουν αποδεδειγµένα καλή γνώση (επίπεδο Β2 του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς) µιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας 
µε δυνατότητα επιλογής µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ισπανικής, ιταλικής. 
Επίσης, πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου Αναφοράς), σε 
περίπτωση που δεν διαθέτουν σχετικό πτυχίο ΑΕΙ Γλώσσας και Φιλολογίας, ως προς µία 
από τις γλώσσες που άµεσα συνδέεται µε το θέµα της διδακτορικής διατριβής τους. 

Με εισήγηση Επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, η Συνέλευση του Τµήµατος 
δύναται να αναθέσει στους υποψηφίους να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς µαθήµατα, 
σεµινάρια ή εργαστήρια του Τµήµατος στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου της 
διατριβής τους. 

 
Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος µετά τη 
δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής και εντός των προθεσµιών που θα ορίζονται κάθε φορά στη 
σχετική προκήρυξη.  
Οι σχετικές προκηρύξεις αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος Τουρκικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. 
 

Άρθρο 4 
Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος, εντός των προθεσµιών που 
ορίζονται στο άρθρο 3: 

1. Σχετική αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται: 
- προτεινόµενος τίτλος διδακτορικής διατριβής 

- τεκµηριωµένη επιστηµονική πρόταση (ίδιο µε το 3) 
- προτεινόµενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

- προτεινόµενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής 
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα  

3. Αναγνώριση ισοτιµίας του µεταπτυχιακού διπλώµατος και του βασικού πτυχίου από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού) 

4. Φωτοτυπία αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας  
5. Αντίγραφο Πτυχίου  

6. Αντίγραφο µεταπτυχιακού διπλώµατος  
7. Αναλυτική βαθµολογία των µεταπτυχιακών σπουδών  

8. Αντίγραφο διπλωµατικής µεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη µορφή 
9. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας ή ελληνοµάθειας 

10.  Συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες  
11. Δηµοσιεύσεις 

 
Άρθρο 5 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 
Η Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις 
κατηγοριοποιεί µε βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειµένου, και ορίζει µία 
τριµελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. 

Κάθε τριµελής επιτροπή, που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, εξετάζει τις 
αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε 
συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος αναλυτικό υπόµνηµα στο 
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να 
γίνει δεκτός, καθώς και οι λόγοι επιλογής και ορισµού επιβλέποντα, εφόσον αυτός δεν έχει 
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προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τµήµατος εγκρίνει στην τελευταία 
περίπτωση τον Επιβλέποντα, και  αφού λάβει υπόψη της τη γνώµη του προτεινόµενου από 
την επιτροπή επιβλέποντος, τη συνεκτιµά µε το υπόµνηµα της επιτροπής και εγκρίνει ή 
απορρίπτει αιτιολογηµένα την αίτηση του υποψηφίου.  
Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής 
(άρθρο 38 του Ν. 4485/17).  
Μετά την εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και τον ορισµό των Τριµελών 
Συµβουλευτικών Επιτροπών, τα ονόµατα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων 
µελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούµενων διδακτορικών διατριβών και 
σύντοµη περίληψη αυτών, καθώς και τα µέλη των τριµελών συµβουλευτικών επιτροπών 
αναρτώνται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος στην 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17). 
 

Άρθρο 6 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Επιβλέπων/ουσα διδακτορικής διατριβής 
Δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα µέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθµίδας, 
Αναπληρωτή και Επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθµίδας 
από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείµενο µε την υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή ή ως διαφορετικά ορίζεται από το 
ισχύον εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4485/17). 
Κάθε Επιβλέπων/ουσα µπορεί να επιβλέπει έως οκτώ (8), το ανώτερο, Υ.Δ. συγχρόνως. 

Μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής που διανύει το τελευταίο, πριν από την αφυπηρέτησή του, 
ακαδηµαϊκό έτος δεν είναι σκόπιµο να ορισθεί ως Επιβλέπων βάσει του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου.  
2. Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή  

Η Συνέλευση του Τµήµατος αναθέτει στον/στην προτεινόµενο/η επιβλέποντα/ουσα, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4485/17, την επίβλεψη της 
Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, µε αρµοδιότητα να 
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. 

Στην Επιτροπή του προηγούµενου εδαφίου µετέχουν ως µέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόµη 
µέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθµίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή 
καθηγητές/τριες αναγνωρισµένων ως οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, ή ερευνητές/τριες των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών ή από αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε την υπό 
κρίση διδακτορική διατριβή.  

Στη συµβουλευτική επιτροπή µετέχει τουλάχιστον ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις 
πρώτες βαθµίδες του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
(άρθρο 39 του Ν. 4485/17). 
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2α. Αντικατάσταση µελών Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής  
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωµένα αδυνατεί να 
επιβλέψει για µεγάλο χρονικό διάστηµα (από ένα έτος και άνω), η Συνέλευση του 
Τµήµατος, εκτιµώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτοµο την επίβλεψη, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, είτε µε δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα 
από αίτηση του/της Υ.Δ. και γνώµη του/της προτεινόµενου/ης επιβλέποντος/ουσας. 
Διαφορετικά, αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο (2) µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής, ακόµη και καθ’ υπέρβαση του µέγιστου αριθµού υποψήφιων διδακτόρων που 
µπορεί να επιβλέπεται ανά άτοµο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό 
(άρθρο 39 του Ν. 4485/17).  
Τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής αντικαθίστανται όταν η Συνέλευση του 
Τµήµατος κρίνει, ύστερα από τεκµηριωµένη ενηµέρωση από τον επιβλέποντα ή τον Υ.Δ., 
ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στις κατά νόµον υποχρεώσεις τους. 

2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας  
Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα µετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τµήµα Α.Ε.Ι. ή 
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών 
διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέµεται από το Τµήµα Τουρκικών Σπουδών 
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου 
Αθηνών (άρθρο 39 του Ν. 4485/17). 

Σε κάθε περίπτωση, τα αφυπηρετήσαντα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, 
µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, αντικαθίστανται από ισάριθµα µέλη, 
προκειµένου να οριστεί η επταµελής εξεταστική επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής 
διατριβής.  

3. Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή 
Η Συνέλευση του Τµήµατος  Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
ορίζει Επταµελή Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής (παρ. 1, 
άρθρο 41, του Ν. 4485/17).  

Στην επταµελή εξεταστική επιτροπή µετέχουν τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής 
επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα µέλη αυτής, τα οποία µε απόφαση της 
Συνέλευσης του Τµήµατος αντικαθίστανται από ισάριθµα µέλη που πληρούν τα κριτήρια 
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.4485, καθώς και 
τέσσερα (4) επιπλέον µέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.4485/17. 

Τα αφυπηρετήσαντα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, που 
αντικαταστάθηκαν, µπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση της επταµελούς εξεταστικής 
επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου (άρθρα 39 και 41 του Ν. 4485/17). 
 

Άρθρο 7 
Χρονική διάρκεια, Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Χρονική διάρκεια  
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώµατος είναι τρία 
(3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της Τριµελούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4485/17). 
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Η µέγιστη χρονική διάρκεια είναι επτά (7) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία 
ορισµού της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής.  
Ο/Η Υποψήφιος/α µπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό 
Πρόγραµµα να ζητήσει µε επαρκώς αιτιολογηµένη αίτησή του/της την αναστολή της 
ανωτέρω περιόδου µέχρι και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν 
προσµετράται στην προβλεπόµενη µέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελούνται των δικαιωµάτων 
και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες. 
2. Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις  

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδηµαϊκό έτος 
(άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 4485/17). 

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες από 1/9 έως 30/12 κάθε ακαδηµαϊκού έτους µετά την εισδοχή 
τους ως υποψηφίων διδακτόρων παρουσιάζουν προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως 
αναλυτικό υπόµνηµα ενώπιον της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά µε την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους. Αντίγραφο του υποµνήµατος, καθώς και σχόλια 
επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα ή την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις 
προόδου που θα περιγράφουν την ετήσια ερευνητική υπεραξία του κειµένου του 
υποψηφίου, καταχωρίζονται στον ατοµικό φάκελο του υποψηφίου (άρθρο 40, παρ. 2 του 
Ν. 4485/17). 

- Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν µέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδηµαϊκά έτη από την πρώτη 
εγγραφή τους, όλα τα δικαιώµατα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη µετά την ολοκλήρωση της 
διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώµατα πρόσβασης, δανεισµού και χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών (άρθρο 40, παρ. 3 του 
Ν. 4485/17). 
- Κατά το διάστηµα των πέντε (5) ετών της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής οι 
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα: 

• διεξαγωγής µέρους της έρευνας σε άλλο ίδρυµα/ινστιτούτο/ερευνητικό 
κέντρο/επιχείρηση της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που χαρακτηρίζεται από τη 
Συνέλευση του Τµήµατος ως κατάλληλο για τις ειδικές του επιδόσεις στο 
αντίστοιχο µε τη διδακτορική διατριβή τους επιστηµονικό πεδίο. 

• συµµετοχής σε συνέδρια/ηµερίδες/εργαστήρια τα οποία ασχολούνται µε γνωστικό 
αντικείµενο αντίστοιχο µε αυτό της διδακτορικής διατριβής τους. 

• παρακολούθησης µαθηµάτων/σεµιναρίων αντίστοιχων µε το γνωστικό αντικείµενο 
της διδακτορικής διατριβής τους. 

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση ενδιάµεσων παραδοτέων κατά την κρίση 
της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής. 
- Με πρόταση της Συνέλευσης του Τµήµατος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 
και Οικονοµικών µπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό 
και µεταπτυχιακό επίπεδο µε ωριαία αντιµισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του 
Ιδρύµατος (άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του Ν. 3685/2008). 
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- Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εµπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.4452/17 δύναται να 
προσλαµβάνονται ως ακαδηµαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τµήµατος µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, 
επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόµενου δια της 
συµβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειµένου γίνεται έπειτα από πρόταση της 
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τµήµατος. Η 
διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται µέχρι ενός πανεπιστηµιακού έτους κατά περίπτωση, 
ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην 
όµως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστηµιακά 
έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η κάλυψη της 
αποζηµίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τµήµα, 
χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 

 
Άρθρο 8 

Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής 
1. Ορισµός /αλλαγή θέµατος διδακτορικής διατριβής  

Αλλαγή θέµατος επιτρέπεται µε απόφαση της Συνελεύσεως του Τµήµατος, ύστερα από 
εισήγηση της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και σε συµφωνία µε τους Υποψήφιους 
Διδάκτορες. Στην ίδια Συνέλευση προσδιορίζεται και η διάρκεια εκπόνησης της νέας 
Διδακτορικής Διατριβής. 

Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής οριστικοποιείται µέχρι και 3 µήνες πριν τον ορισµό 
της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής µε αίτηση του Υ.Δ. που συνυπογράφεται από την 
Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος.  

2. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής  

Η έκταση της διατριβής θα είναι από 70.000 λέξεις (ελάχιστο) έως 130.000 λέξεις 
(µέγιστο), εξαιρουµένων των υποσηµειώσεων, παραποµπών, βιβλιογραφίας και 
παραρτηµάτων. 
Η στοίχιση να είναι αµφοτερόπλευρη, το διάστιχο 1,5 γραµµές και η γραµµατοσειρά Times 
New Roman  12. 
Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέµενης και εγκρινόµενης διδακτορικής διατριβής, να 
µνηµονεύεται σε εµφανές σηµείο, η σύνθεση της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, 
καθώς και της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής της διατριβής. 

Σε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή µελών της τριµελούς συµβουλευτικής 
επιτροπής να αναφέρεται η αρχική σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάστασή 
τους και στη συνέχεια να µνηµονεύεται η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των µελών 
της τριµελούς, καθώς και η συνεδρίαση της Συνελεύσεως που έγινε η αντικατάσταση και 
τέλος να αναφέρεται η σύνθεση της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. 
3. Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής 

Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέλευση του 
Τµήµατος, η οποία λαµβάνει υπόψη τη γλώσσα συγγραφής που έχει προτείνει ο υποψήφιος 
διδάκτορας στην αίτησή του (άρθρο 38 παρ. 2 & 3 του Ν. 4485/17).  
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Άρθρο 9 

Κρίση Διδακτορικής Διατριβής 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, η τριµελής 
συµβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δηµόσια 
υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή αποδεχτεί 
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει εντός τριών (3)  µηνών από την υποβολή της 
αίτησης αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος, 
ζητώντας τον ορισµό επταµελούς εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 41, παρ. 1 του Ν. 
4485/17).  
Εάν η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, ορίζει µε 
έκθεσή της προτάσεις και τη νέα προθεσµία υποβολής της διατριβής µε διορθώσεις. 
Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων µετά τον ορισµό της επταµελούς επιτροπής 
είναι οι εξής: 

- Κατάθεση της διατριβής στην επταµελή εξεταστική επιτροπή σε επτά (7) αντίτυπα, 
σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. 

- Εάν η διατριβή έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα, περίληψή της στην ελληνική. Σε κάθε 
περίπτωση, περίληψή της και στην αγγλική ή γαλλική ή γερµανική. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι η διατριβή δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.  

Η διαδικασία ορισµού ηµεροµηνίας υποστήριξης της διατριβής πραγµατοποιείται µε 
πρωτοβουλία του Επιβλέποντος, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα, εντός τριών 
(3) µηνών από τη συγκρότηση της επταµελούς επιτροπής και την κατάθεσή της  στο 
Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ. 

Η διαδικασία της  δηµόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων 
(4) τουλάχιστον µελών της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά µέλη 
µπορούν να συµµετέχουν και µέσω τηλεδιάσκεψης (παρ.3, αρ.41, Ν.4485/17). 
  Η διάρκεια της υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει τα 45 λεπτά. 

Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την 
εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συµβολή της 
στην επιστήµη, δεδοµένα τα οποία µπορούν να τεκµηριώνονται και θα µε αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, και µε βάση αυτά τα κριτήρια την 
εγκρίνει µε πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) µελών (άρθρο 41, παρ. 3 του Ν. 4485/17) 
και αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή µε τους βαθµούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή 
ΑΡΙΣΤΑ. Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης.  
Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων µελών της 
Επταµελούς Επιτροπής, και πέµπτο µέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο 
τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (Ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18). 

 
Άρθρο 10 

Αναγόρευση-Καθοµολόγηση Διδακτόρων 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί πριν από την αναγόρευση σε διδάκτορα είναι η 
κάτωθι: 
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- Αίτηση υποψηφίου για αναγόρευση-καθοµολόγηση 
- Κατάθεση διατριβής στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε ψηφιακή και έντυπη µορφή 
- Κατάθεση διατριβής στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" 
- Κατάθεση διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

Η διαδικασία αναγόρευσης-καθοµολόγησης-απονοµής Διδακτορικού Διπλώµατος 
πραγµατοποιείται ενώπιον της Συνελεύσεως του Τµήµατος και του Προέδρου αυτού, µε 
ανάγνωση του νενοµισµένου όρκου από τον υποψήφιο, ακολουθούσης σχετικής 
αναγορεύσεώς του σε διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ως εκπροσώπου του 
Πρύτανη. 

 
Άρθρο 11 

Πνευµατικά δικαιώµατα 
Η έρευνα, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, αποβλέπει πρωτίστως στην 
εκπαίδευση του υποψήφιου διδάκτορα και στην απόκτηση ερευνητικής εµπειρίας που 
απαιτείται για την απονοµή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω 
σταδιοδροµία του.  
Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, µπορεί να εντάσσεται σε 
συνεχόµενες και πολλές φορές µακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται από ερευνητικές 
µονάδες και επιστηµονικούς υπευθύνους σε συγκεκριµένο τοµέα της επιστήµης, συχνά στο 
πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων.  
Ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής  είναι ο δικαιούχος του περιουσιακού και 
ηθικού δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, του περιεχοµένου της διατριβής του 
σύµφωνα µε το Ν. 2121/93, όπως ισχύει. 
Τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που ενδεχοµένως προκύψουν από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον διδάκτορα όσο 
και στον επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές που µετέχουν στην ερευνητική 
ο µάδα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
προκύπτουν µετά το πέρας της διδακτορικής διατριβής λόγω της συνέχισης της 
αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο, ανήκουν  αποκλειστικά στον επιστηµονικό υπεύθυνο 
αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέµατα αυτά µπορεί να 
υπογραφεί σύµβαση µεταξύ των µερών σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας. 

 
Άρθρο 12 

Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων 

Η Συνέλευση του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, 
µετά την εισήγηση της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη 
διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν:  
- δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους, 

- η πρόοδος τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιµη,  
- έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της Διατριβής,  

- δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υποµνήµατα σχετικά µε την πρόοδο της διατριβής 
τους, 

- υπερβούν τη µέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται 
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στον παρόντα Κανονισµό, 
- έχουν παραβιάσει τις κείµενες διατάξεις όσον αφορά την αντιµετώπιση πειθαρχικών 
παραπτωµάτων από τα αρµόδια πειθαρχικά Όργανα,  

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων διδακτόρων.  
Σε περίπτωση  διαπιστωθείσας από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, λογοκλοπής 
(Ν.2121/93), ο Υποψήφιος Διδάκτορας διαγράφεται άνευ λοιπών διαδικασιών. 
Τη διαγραφή εγκρίνει η Συνέλευση του Τµήµατος και την κοινοποιεί στον Υποψήφιο. 

Για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους διαγραφής του Υποψηφίου, αυτός 
ενηµερώνεται µε τη σχετική απόφαση της Συνελεύσεως του Τµήµατος µέσω της οικείας 
Γραµµατείας. 
 

Άρθρο 13 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής µε συνεπίβλεψη 

Το Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ µπορεί να 
συνεργάζεται µε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ηµεδαπής για την εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής µε συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του νόµου 4485/2017. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα σχετικά µε την 
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα ως 
οµοταγή ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής (παρ.3, άρ. 43, 
Ν.4485/17). 
 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις 

Οι διατάξεις του νόµου 4485/17 εφαρµόζονται και για τους/τις Υ.Δ. που έχουν γίνει 
δεκτοί/ές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη της 
ισχύος του, η επταµελής εξεταστική επιτροπή του άρθρου 41 του Νόµου (άρθρο 85, παρ. 5 
του Ν. 4485/17).  

Η προθεσµία ανώτατης διάρκειας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για τους υποψήφιους 
διδάκτορες που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία ορίζεται αυτή της 4ετίας από τη 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ του παρόντος κανονισµού. 
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Β' Κύκλος Σπουδών 
 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση Και Σπουδές Άµυνας 
και Διεθνούς Ασφάλειας - Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργας (Ε.Κ.Λ.)  
 
Προοίµιο - Θεσµικό πλαίσιο 
1. Στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (εφεξής, ΕΚΠΑ) οργανώνεται και λειτουργεί, 
από το ακ. έτος 2015-2016, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής, ΠΜΣ) µε τίτλο 
«Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άµυνας και Διεθνούς 
Ασφάλειας». 
2. Ο παρών Κανονισµός βασίζεται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008 
περί µεταπτυχιακών σπουδών (ΦΕΚ 148Α/16.7.2008), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 
3794/2009 (ΦΕΚ 156Α/4.09.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71Α/19.5.2010). 
3. Περαιτέρω, διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

• Του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. 
Παράρτηµα διπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α/6.9.2011), «Δοµή, 
λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ΄ του 
άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228Α/2.11.2011), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 
4076/2012 (ΦΕΚ 159Α/10.8.2012), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24Α/30.1.2013). 

• Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α/7.10.2014). 
• Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005). 

• Του Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124Α/3.6.2013) «Ίδρυση, µετονοµασία, ανασυγκρότηση 
Σχολών και ίδρυση Τµήµατος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών». 

4. Το ΠΜΣ ιδρύθηκε µε την υπ’ αριθµ. 40/19.3.2015 πράξη του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, η 
οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 794Β/6.5.2015, σε συνέχεια: 

• Της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συνεδρίαση της 
10.6.2014). 

• Της διαπίστωσης της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) περί ολοκλήρωσης 
της εξωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών (αρ. πρωτ. 556/10.2.2014). 

5. Συναφής µε την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι κάθε επί µέρους απόφαση της 
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Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών, της Συγκλήτου ή της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ΕΚΠΑ, όπως 
και κάθε διάταξη του Οργανισµού του ΕΚΠΑ µε την οποία κωδικοποιούνται και 
ρυθµίζονται γενικότερα ή ειδικότερα θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών ή θέµατα του 
οικείου ΠΜΣ. 
 
Αντικείµενο – σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
1. Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευµένης επιστηµονικής 
γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής 
σύνθεσης, της άµυνας και της διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή µε αυτά επιστηµονικά 
πεδία, αυτοδυνάµως ή σε συνεργασία µε επιστηµονικούς και ερευνητικούς φορείς µε 
αντίστοιχο αντικείµενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
του.  
2. Σκοπός του προγράµµατος είναι η απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στη 
«Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άµυνας και Διεθνούς 
Ασφάλειας» (Master in Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and 
International Security Studies) που θα αποβλέπει:  
α) Στην εµβάθυνση της εκπαίδευσης των φοιτητών σε ζητήµατα i) Θεωρίας και Πράξεως 
Γεωπολιτικής Αναλύσεως, ii) Θεωρίας και Πράξεως Γεωστρατηγικού Σχεδιασµού, iii) 
Θεωρίας και Πράξεως της Διεθνούς Αµυντικής Πολιτικής, iv) Αµυντικής Διπλωµατίας, v) 
Θεωρίας του Πολέµου ως γενικότερου φαινοµένου, vi) Συγκριτικής Αναλύσεως των 
Διεθνών Ισορροπιών Ισχύος στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήµατος, vii) των Πολιτικών 
των Διακριτών Εθνικών Δρώντων που τις εκφράζουν και viii) του Διεθνούς Δικαίου. 
β) Στην προαγωγή και την ανάπτυξη της έρευνας στις ως άνω επιστηµονικές περιοχές, 
µέσω της εξοικειώσεως των φοιτητών µε τις σύγχρονες θεωρίες και την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους στις προηγµένες τεχνικές, τις σχετικές µε τη θεωρία και την πράξη στα 
οικεία πεδία, καθώς και µέσω της εµπράκτου µυήσεώς τους στην επιστηµονική έρευνα. 
 
Απονεµόµενοι µεταπτυχιακοί τίτλοι 
 
1. Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Γεωπολιτική 
Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άµυνας και Διεθνούς Ασφάλειας». 
2. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3685/2008, δικαίωµα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα και στα οικεία πεδία έχουν µόνον οι κάτοχοι του 
οικείου ΜΔΕ, οι κάτοχοι ΜΔΕ στο οικείο πεδίο ιδρύµατος της ηµεδαπής και οι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου από το ΔΟΑΤΑΠ µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο οικείο πεδίο, 
εκδοθέντος από πανεπιστήµιο της αλλοδαπής. 
3. Οι τίτλοι απονέµονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε 
αναφορά στο όνοµα του Τµήµατος στους χορηγούµενους τίτλους σπουδών. 
 
Κατηγορίες πτυχιούχων και διαδικασία επιλογής 
 

1. Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονοµή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό σπουδών και την εκάστοτε προκήρυξη υποψήφιοι, οι οποίοι είναι:  
α) Απόφοιτοι ΑΕΙ Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Νοµικής, Οικονοµικών Επιστηµών, 
Πολιτικών Επιστηµών, Διεθνών Σχέσεων, Θετικών Επιστηµών,  Σχολών Επιστηµών 
Υγείας, Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστηµών, Φιλοσοφικών Σχολών, 
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Σχολών Περιοχικών Σπουδών (Area and Regional Studies, Raumwissenschaften, Études 
Régionales), όπως και απόφοιτοι Τµηµάτων Μετάφρασης και Διερµηνείας της ηµεδαπής ή 
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής (σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρου 4 
του ν. 3685/08). 
β) Απόφοιτοι ΑΣΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής 
(σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 3685/08). 
γ) Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
δ) Πτυχιούχοι Τµηµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφούς 
γνωστικού αντικειµένου. 
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιµώνται τα στοιχεία της παρ. 
1. του άρθρου 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα 
αρµόδια όργανα, όπως ο νόµος ορίζει (παρ. 1.β, άρθρο 4 του ν. 3685/08). 
3. Γίνονται επίσης δεκτοί ως φοιτητές: 
3.1. Επί πλέον του αριθµού εισακτέων, ένας υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό 
διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, στο πεδίο του ΠΜΣ ή στο ευρύτερο 
αυτού επιστηµονικό πεδίο κατά τα εκάστοτε οριζόµενα από το ΙΚΥ, καθώς και ένας 
αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 
4 του Ν. 3685/2008. Κατά τα οριζόµενα στο ίδιο άρθρο, µε ειδικώς αιτιολογηµένη 
απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ο 
αριθµός των υποτρόφων της κατηγορίας αυτής είναι δυνατό να αυξάνεται. 
4. Η επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατά κύκλο σπουδών µε ειδική προκήρυξη, 
σε εφαρµογή ειδικώς αιτιολογηµένης αποφάσεως της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Τουρκικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών η οποία λαµβάνεται κατόπιν εισηγήσεως της 
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται και εξειδικεύονται: 
4.1. Οι συγκεκριµένες επιστηµονικές περιοχές (τίτλοι σπουδών) των δικαιουµένων να 
συµµετάσχουν ως υποψήφιοι στην διαδικασία επιλογής, µε βάση τον εκπαιδευτικό και 
επιστηµονικό σχεδιασµό του ΠΜΣ. 
4.2. Η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, κατά κύκλο σπουδών. Στο σκέλος της 
οικείας απόφασης της ΓΣΕΣ περιλαµβάνονται το περιεχόµενο και η ύλη των εξετάσεων. 
4.3. Η διαδικασία προφορικής συνέντευξης, εφόσον προβλέπεται. Η διαδικασία λαµβάνει 
χώρα ενώπιον επιτροπής µελών ΔΕΠ και διδασκόντων του Τµήµατος, οριζόµενης µε την 
ίδια απόφαση. 
4.4. Το ύψος των διδάκτρων. 
5. Στη διαδικασία επιλογής συνεκτιµώνται ο γενικός βαθµός του πτυχίου, η βαθµολογία 
στα προπτυχιακά µαθήµατα που είναι σχετικά µε τα µαθήµατα του ΠΜΣ, η επίδοση σε 
διπλωµατική ή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, 
καθώς και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρ. 1α του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Στην προκήρυξη ορίζονται οι ειδικότερες 
λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων αυτών, όπως και τυχόν συµπληρωµατικά κριτήρια, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1β του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. 
6. Η προκήρυξη, κατόπιν της εγκρίσεώς της, δηµοσιεύεται τουλάχιστον 1,5 µήνα πριν από 
την κατά κύκλο σπουδών διενέργεια της διαδικασίας επιλογής. Η δηµοσίευση γίνεται µε 
µέριµνα της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γραµµατείας του ΠΜΣ, και οι δαπάνες της, 
εφ’ όσον υπάρχουν, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΠΜΣ. 
7. Ο αριθµός των ανά κύκλο σπουδών εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο, σε τριάντα 
(30) άτοµα ανά κύκλο σπουδών. 
 
Οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ 
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Όργανα διοίκησης 
 
Αρµόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ στο επίπεδο του Τµήµατος 
είναι: 
1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
1.1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος απαρτίζεται από τα 
µέλη που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
1.2. Αρµοδιότητες της ΓΣΕΣ ως προς το ΠΜΣ είναι: 

1. Ο ορισµός του Διευθυντή και των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. 
2. Ο ορισµός των µελών συµβουλευτικών επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών. 
3. Η απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης (ΜΔΕ). 
4. Η συγκρότηση επιτροπών επιλογής ή και εξέτασης υποψηφίων. 
5. Η εισήγηση προς τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα του ΕΚΠΑ, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, για τη συγκρότηση και υλοποίηση προτάσεων συνεργασίας 
µε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή µε 
φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και για κάθε άλλη στρατηγική 
συνεργασία η οποία κρίνεται σκόπιµη για την ανάπτυξη του ΠΜΣ και την επιδίωξη 
των εκπαιδευτικών και επιστηµονικών στόχων του. 

6. Η λήψη απόφασης επί εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής για θέµατα τα 
οποία αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη του ΠΜΣ. 

7. Η απόφαση επί κάθε άλλου θέµατος το οποίο δεν εµπίπτει ειδικώς στις 
αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής ή των Συντονιστών Κατεύθυνσης. 

 
2. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 
2.1. Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τα µέλη της. 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. 
Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δύνανται να είναι έως τέσσερα (4) και επιλέγονται 
µεταξύ των καθηγητών και λεκτόρων του Τµήµατος τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικό 
και ερευνητικό έργο στο ΠΜΣ. Ένα εκ των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται 
να ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ. Η θητεία των µελών της 
Συντονιστικής Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. 
2.2. Αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι: 

1. Η εισήγηση προς την ΓΣΕΣ επί κάθε θέµατος το οποίο εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
της τελευταίας. 

2. Η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου του ΠΜΣ, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας αξιολόγησης. 

3. Η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του εκδοτικού έργου που 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ΠΜΣ, καθώς και των συνεδριακών δραστηριοτήτων 
που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ΠΜΣ, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε 
ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και εκδοτικούς φορείς, της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής. 

4. Η οργάνωση και η εποπτεία των υποστηρικτικών δοµών του ΠΜΣ (γραµµατεία, 
µονάδα τεκµηρίωσης και ακαδηµαϊκών σχέσεων και εργαστήρια υπολογιστών). 

5. Η κατάρτιση του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισµού του ΠΜΣ, η εκτέλεση του 
προϋπολογισµού αυτού και η υποβολή ετήσιου απολογισµού στη ΓΣΕΣ του 
Τµήµατος. 

6. Η κατάρτιση διετούς ακαδηµαϊκού προγραµµατισµού του ΠΜΣ, η παρακολούθηση 
της εκτέλεσής του, καθώς και η ανά διετία κατάρτιση απολογισµού πεπραγµένων 
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(ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων) και η υποβολή αµφοτέρων προς έγκριση στη 
ΓΣΕΣ. 

7. Η επιδίωξη και ανάπτυξη συνεργασιών µε πρόσωπα ή φορείς της ακαδηµαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας ή του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, στο πλαίσιο των σκοπών του ΠΜΣ. 

8. Η διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, ο συντονισµός και η παρακολούθηση 
της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ, καθώς και η δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων, έπειτα από την κύρωσή τους από την ΓΣΕΣ του Τµήµατος. 

9. Η λήψη αποφάσεων επί τρεχόντων και επειγόντων θεµάτων λειτουργίας του ΠΜΣ 
και η εκτέλεσή τους άνευ εγκρίσεως από τη ΓΣΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι για τα 
θέµατα αυτά δεν υπάρχει ρητή αρµοδιότητα της ΓΣΕΣ ή ανωτέρου οργάνου του 
ΕΚΠΑ, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, του Οργανισµού του ΕΚΠΑ και του 
παρόντος ΕΚΛ, όταν δεν είναι δυνατή η προηγούµενη υποβολή σχετικής 
εισηγήσεως προς την ΓΣΕΣ. 

10. H επίβλεψη επί θεµάτων δεοντολογίας των Σπουδαστών και των Διδασκόντων.  
Στην περίπτωση αντιδεοντολογικής συµπεριφοράς από πλευράς Σπουδαστών, 
επιλαµβάνεται της διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών και λαµβάνει σε ad hoc 
συνεδρίασή της, οριστικές αποφάσεις σχετικά µε την θεραπεία τους. Σε θέµατα 
δεοντολογίας Διδασκόντων η Συντονιστική Επιτροπή ακολουθεί την κείµενη 
νοµοθεσία και εισηγείται σχετικά στα κατά τον νόµο προβλεπόµενα όργανα. 

11. Ο ορισµός των Συντονιστών Κατεύθυνσης, κατά τα προβλεπόµενα στον παρόντα 
ΕΚΛ. 

 
3. Συντονιστής Κατεύθυνσης 
3.1. Για κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ ορίζεται µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
καθηγητής του Τµήµατος και µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, σε θέση συντονιστή, 
κατά προτεραιότητα από τις βαθµίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και του 
Επικούρου Καθηγητή. Κατ' εξαίρεση και µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση είναι δυνατός 
ο ορισµός ως Συντονιστή Κατεύθυνσης µέλους ΔΕΠ από τη βαθµίδα του Λέκτορα, για ένα 
ακαδηµαϊκό έτος. Η θητεία του Συντονιστή Κατεύθυνσης είναι διετής (ανά κύκλο 
σπουδών). Ο ορισµός αυτός µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµη θητεία. 
3.2. Αρµοδιότητες του Συντονιστή Κατεύθυνσης είναι: 

1. Ο συντονισµός των διδασκόντων της κατεύθυνσης. 
2. Η τακτική παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της κατεύθυνσης. 
3. Η συνεργασία µε τους φοιτητές της κατεύθυνσης, για την αντιµετώπιση ζητηµάτων 
που ανακύπτουν στην τρέχουσα λειτουργία του ΠΜΣ, καθώς και η λήψη 
αποφάσεων επί των θεµάτων αυτών, εφ’ όσον δεν απαιτείται απόφαση ανώτερου 
οργάνου, βάσει του νόµου και των κανονιστικών διατάξεων. 

4. Η σύνταξη και η υποβολή στην Συντονιστική Επιτροπή εισηγήσεων επί θεµάτων 
προγραµµατικού και λειτουργικού χαρακτήρα που αφορούν στην κατεύθυνση. 

5. Η οργάνωση και υποστήριξη της γραµµατειακής λειτουργίας, σε ειδικότερα θέµατα 
που αφορούν στην κατεύθυνση. 

6. Η οργάνωση και ο συντονισµός οµάδων εργασίας, µεταξύ φοιτητών και 
διδασκόντων της κατεύθυνσης, για ερευνητικούς σκοπούς. 

7. Κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τη Συντονιστική Επιτροπή 
του ΠΜΣ. 

 
Λοιποί ακαδηµαϊκοί θεσµοί 
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Οµάδα εργασίας του ΠΜΣ 
 
1. Με απόφαση της ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, 
συγκροτείται η οµάδα εργασίας του ΠΜΣ η οποία αποτελείται από τα µέλη ΔΕΠ και τους 
λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι αναλαµβάνουν διδακτικό, ερευνητικό και 
επιστηµονικό έργο στο πλαίσιο του ΠΜΣ. 
2. Στο ΠΜΣ απασχολούνται: 

1. Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

2. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων του ΕΚΠΑ ή άλλων ΑΕΙ της ηµεδαπής και 
διδάσκοντες οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και οι άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 και τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Επιβλέπων καθηγητής 
 
Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή δύναται να ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα µέλος ΔΕΠ από αυτά που τους έχει ανατεθεί 
µεταπτυχιακό έργο ως επιβλέπων καθηγητής. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον 
µέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών 
του φοιτητή. 
 
Ακαδηµαϊκές λειτουργίες 
 
Σεµιναριακά και εργαστηριακά µαθήµατα 
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου 
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του µεταπτυχιακού 
τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής: 
 

A΄ εξάµηνο  B΄ εξάµηνο  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS 

Επιστηµολογία, Μεθοδολογία 
Γεωπολιτικής Αναλύσεως και 
Γεωστρατηγικής Συνθέσεως και 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (1974-
2014) 

10 

Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική και 
Διπλωµατία της Ενέργειας (µε 
σεµιναριακές εφαρµογές στην 
Ευρύτερη Μέση Ανατολή, Ασία και 
Αρκτική) 

10 

Χαρτογραφία: Θεωρία και Εισαγωγή 
στα Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών και Χαρτογραφικής 
Οπτικοποίησης των Εστιών Αστάθειας 
και των Απειλών (µε σεµιναριακές 
εφαρµογές, κατά περίπτωση, στην 
Ευρύτερη Μέση Ανατολή, Ασία και 
Αρκτική) 

5 

Διεθνές Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 
και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (µε 
σεµιναριακές εφαρµογές, κατά 
περίπτωση, στα Βαλκάνια, στην 
Ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ασία 
και στην Αφρική) 

5 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

404 

Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο. Εφαρµογή και 
παραδείγµατα+ 5 

Γεωπολιτική Ανάλυση της Διεθνούς     
Διπλωµατίας Ανασχέσεως & 
Κατευνασµού κατά την περίοδο 19ου-
20ου αι.) (µε σεµιναριακές εφαρµογές, 
κατά περίπτωση, στην Ευρύτερη Μέση 
Ανατολή και Ασία)++ 

5 

Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική 
Ανάλυση των Εξοπλισµών και των 
Οπλικών Τεχνολογιών (µε 
σεµιναριακές εφαρµογές, κατά 
περίπτωση, στην Ευρύτερη Μέση 
Ανατολή, Ασία και Αρκτική) 

5 

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών: Πληροφοριακά 
Συστήµατα 
Γεω-νοηµοσύνης++++ 
 

5 

    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέξτε ένα) 

 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέξτε ένα) 

5 
1)Ιδεολογία και Πολιτική από την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία στη 
Σύγχρονη Τουρκία* 

5 
1)Δράση Ειρηνευτικών 
 Επιχειρήσεων Ο.Η.Ε. και 
 Διεθνές  Δίκαιο* 

2)Θέµατα λήψης αποφάσεων µε χρήση 
ποσοτικών µεθόδων* 5 2)Οθωµανική Αυτοκρατορία και 

Τουρκία: Οι σχέσεις µε τη Δύση 5 

3)Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης και 
Διακυβερνήσεως  Διεθνών Ποταµών: 
Ειδικά Θέµατα και Διεθνής 
δικαιοδοτική πρακτική µε εφαρµογές 
στη Γεωπολιτική Ανάλυση (µε 
σεµιναριακές εφαρµογές στην 
Ευρύτερη Μέση Ανατολή, Ασία και 
Αρκτική)+++ 

5 3)Ποσοτικές Μαθηµατικές Μέθοδοι µε 
εφαρµογή στην Γεωπολιτική Ανάλυση 5 

Σύνολο πιστωτικών µονάδων 30** Σύνολο πιστωτικών µονάδων 30** 

 
Γ΄ εξάµηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS 

1)Μέθοδοι ανάλυσης ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου**** 5 

Διπλωµατική Εργασία 20 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέξτε ένα)  

1)Κλασική Υψηλή Στρατηγική, Πολεµολογία και Στρατηγικά Υποδείγµατα***** 5 

2)Ειδικά Θέµατα Διεθνούς Δικαίου, Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Διπλωµατίας**** 5 

Σύνολο πιστωτικών µονάδων 30** 

 
*Τροποποιήθηκε µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στη Συνεδρία της 10/11/2015. 
**Βλέπε: Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων 
Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13-8-2007). 
***Τροποποιήθηκε µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στη Συνεδρία της 25/01/2015. 
****Εισήχθη ως υποχρεωτικό µάθηµα του Γ΄ Εξαµήνου σε αντικατάσταση του µαθήµατος «Κλασική 
Υψηλή Στρατηγική, Πολεµολογία και Στρατηγικά Υποδείγµατα» µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
στη Συνεδρία της 03/03/2016. 
*****Εισήχθη ως υποχρεωτικό µάθηµα επιλογής του Γ΄ Εξαµήνου σε αντικατάσταση του µαθήµατος 
«Ιστορία της Ελληνικής Γεωπολιτικής Σκέψεως 19ος–20ος αιώνας» µε απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής στη Συνεδρία της 03/03/2016. 
+ Εισήχθη ως υποχρεωτικό µάθηµα Α΄ Εξαµήνου σε αντικατάσταση του µαθήµατος «Γεωπολιτική  
Ανάλυση της Διεθνούς     Διπλωµατίας Ανασχέσεως & Κατευνασµού κατά την περίοδο 19ου-20ου αι.) (µε 
σεµιναριακές εφαρµογές, κατά περίπτωση, στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και Ασία)» µε απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής στη Συνεδρία της 06-06-2016. 
++ Μετεφέρθη από το Α΄ στο Β΄ εξάµηνο µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στη Συνεδρία της 06-
06-2016. 
+++ Τροποποιήθηκε από υποχρεωτικό µάθηµα του Β΄ εξαµήνου σε υποχρεωτικό µάθηµα επιλογής του Α΄ 
εξαµήνου και µετεφέρθη µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στη Συνεδρία της 06-06-2016. 
++++ Εισήχθη ως υποχρεωτικό µάθηµα του Β΄ Εξαµήνου σε αντικατάσταση του µαθήµατος «Διεθνή και 
Περιφερειακά Δικαιοδοτικά Όργανα (µε σεµιναριακές εφαρµογές στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και 
Ασία)», µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στη Συνεδρία της 06-06-2016. 
 

Εγγραφές-Σπουδαστικά Θέµατα 
 
1. Η εγγραφή των επιτυχόντων στο ΠΜΣ υποψηφίων γίνεται αποκλειστικώς εντός των 
χρονικών προθεσµιών που ορίζονται στη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ, και µε τήρηση των 
διαδικασιών που ορίζονται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ και τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος. Για την επιλογή µαθηµάτων, όπου προβλέπεται, απαιτείται η έγκριση της 
Συντονιστικής Επιτροπής. Οι εγγραφές ανανεώνονται κάθε εξάµηνο, κατά τις δύο (2) 
πρώτες εβδοµάδες διδασκαλίας. Κατά την ίδια περίοδο και µόνον, θα εξετάζονται αιτήσεις 
τροποποίησης των αρχικών αιτήσεων εγγραφής (ειδίκευσης ή και δήλωσης µαθηµάτων). 
2. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
στα οποία εγγράφονται. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα 
κάθε µαθήµατος και δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 
3. Τα µαθήµατα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας 
χρησιµοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερµανική, η Ιταλική, η Ισπανική και 
η Ρωσική. Η συµµετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της 
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Αγγλικής, η της Γαλλικής. Πέραν των περιπτώσεων στις οποίες ο υποψήφιος έχει την 
Αγγλική ή την Γαλλική ως µητρική του γλώσσα, η γνώση αυτή αποδεικνύεται µε την 
κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού (κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εναλλακτικώς, οι υποψήφιοι µπορούν να 
συµµετάσχουν σε ειδική εξέταση  ελέγχου του επιπέδου της γλωσσοµάθειας. Το ειδικότερο 
περιεχόµενο της εξέτασης αυτής προσδιορίζεται στην προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 
κατά κύκλο σπουδών. 
4. Αιτήσεις για: 

• κώλυµα παρακολούθησης κάποιων µαθηµάτων ή για συµµετοχή σε µικρότερο 
αριθµό παραδόσεων για συγκεκριµένα µαθήµατα (π.χ. από εργαζοµένους), 

• απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης για ένα εξάµηνο όταν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι (π.χ. στρατιωτικές υποχρεώσεις), 

• αναστολή της φοίτησης για έναν κύκλο σπουδών και µόνον, όταν συντρέχουν 
σοβαροί προσωπικοί λόγοι 

γίνονται δεκτές κατά τις πρώτες δύο (2) εβδοµάδες του εξαµήνου στο οποίο αναφέρονται 
και εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία εισηγείται σχετικώς στη 
ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Ειδικώς για την περίπτωση κατά την οποία ζητείται αναστολή 
φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, η σχετική αίτηση µπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε. 
Οι περιορισµοί διάρκειας σπουδών, τελικού βαθµού και µέγιστου αριθµού αποτυχιών που 
αναφέρονται στην οικεία ενότητα («Απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης») 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
5. Η για οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. υγείας) έκτακτη απουσία φοιτητή από µάθηµα του 
Π.Μ.Σ. πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς, µε την κατάθεση αιτήσεως και σχετικών 
δικαιολογητικών, εντός µίας (1) εβδοµάδας από την απουσία. Η Συντονιστική Επιτροπή, 
µετά από εξέταση των αιτήσεων, αποφαίνεται ως προς τη βασιµότητα του λόγου της 
απουσίας και αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 
6. Εάν το σύνολο των αναιτιολόγητων ή µη εγκεκριµένων απουσιών φοιτητή από µάθηµα 
υπερβαίνει το 20% των προβλεποµένων για το συγκεκριµένο εξάµηνο παραδόσεων, ο 
φοιτητής χάνει το δικαίωµα εξετάσεως στο συγκεκριµένο µάθηµα και υποχρεούται να το 
παρακολουθήσει εκ νέου, κατά τον επόµενο κύκλο σπουδών και µόνον. 
 
Διαλέξεις – Ηµερίδες – Συνέδρια 
1. Τα µαθήµατα του ΠΜΣ πλαισιώνονται από σειρά διαλέξεων, σεµιναρίων και ασκήσεων 
προσοµοίωσης στις οποίες µετέχουν προσκεκληµένοι καθηγητές και ειδικοί επιστήµονες 
από την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. Οι 
διαλέξεις, τα συνέδρια, τα σεµινάρια, οι ηµερίδες και οι ασκήσεις προσοµοίωσης 
αποσκοπούν στη διεύρυνση των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων των µεταπτυχιακών 
φοιτητών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα έρευνας και εµβάθυνσης στα αντίστοιχα 
γνωστικά αντικείµενα. Ο σχεδιασµός των εν λόγω εκδηλώσεων γίνεται µε ευθύνη της 
Συντονιστικής Επιτροπής και στην υλοποίησή τους µετέχουν ενεργά οι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές, υπό την καθοδήγηση διδάσκοντος του Τµήµατος τον οποίο ορίζει η Συντονιστική 
Επιτροπή του ΠΜΣ. 
2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ οργανώνονται, περαιτέρω, συνέδρια και ηµερίδες 
µε θέµατα που στοχεύουν στην προώθηση της επιστήµης και της έρευνας σε τοµείς 
ενδιαφέροντος του ΠΜΣ. Ακόµη, είναι δυνατή η µετάβαση διδασκόντων, στελεχών και 
φοιτητών του ΠΜΣ σε συνέδρια, ηµερίδες ή άλλες συναντήσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό µε στόχο την ενηµέρωση στους τοµείς της έρευνας και των εφαρµογών στους 
τοµείς που ενδιαφέρουν το ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του συνόλου των ακαδηµαϊκών 
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δραστηριοτήτων (διαλέξεων, ηµερίδων, συνεδριών, κ.ο.κ.) του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική 
για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τα έξοδα, όπου υφίστανται, καλύπτονται από τον 
προϋπολογισµό του ΠΜΣ. 
 
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία (ΜΔΕ) 
1. Οι φοιτητές του ΠΜΣ υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωµατική 
Εργασία, σε θέµα που άπτεται του γνωστικού πεδίου της ΠΜΣ. 
2. Στην αρχή του Γ΄ Εξαµήνου σπουδών, οι φοιτητές, σε συνεννόηση µε τους διδάσκοντες 
του ΠΜΣ, καταθέτουν στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πρόταση για το θέµα της 
ΜΔΕ, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικώς από σχετικό υπόµνηµα. Εντός του εποµένου 
µηνός, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα µε τα εγκεκριµένα θέµατα και τα µέλη 
των τριµελών επιτροπών επίβλεψης των ΜΔΕ. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τον 
ερευνητικό σχεδιασµό του Τµήµατος, καθοδηγεί σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες και 
τους φοιτητές στην επιλογή συγκεκριµένων θεµατικών πεδίων µελέτης και έρευνας. Η 
ΜΔΕ εκπονείται κατά τον τελευταίο µήνα του διδακτικού εξαµήνου και τους τρεις (3) 
µήνες που ακολουθούν τη λήξη του, οπότε και υποβάλλεται, και υποστηρίζεται το 
αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την κατάθεσή της. Το εύρος των ΜΔΕ πρέπει να 
κυµαίνεται έως και τις 20.000 λέξεις. 
3. Οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τέσσερα αντίτυπα της 
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας τους στην τελική της µορφή, καθώς και σε 
ηλεκτρονική µορφή. Προϋποθέσεις για την αποδοχή της εργασίας προς υποστήριξη 
αποτελούν: 

1. η έγγραφη θετική εισήγηση του κυρίου επιβλέποντος, η οποία δίδεται έπειτα από 
συνεννόηση µε τα λοιπά µέλη της επιτροπής επίβλεψης της ΜΔΕ, και 

2. η διαπιστούµενη από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ απόλυτη τυποτεχνική συµµόρφωση 
του ηλεκτρονικού και φυσικού εγγράφου της κατατιθέµενης ΜΔΕ µε τις ακόλουθες 
προδιαγραφές:  Είδος γραµµατοσειράς Times New Roman, µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12, διάστιχο γραµµατοσειράς 1,5, εκτύπωση σε µία όψη σε σελίδα 
Α4 , περιθώρια άνω και κάτω 2,54, αριστερά 4,00 και δεξιά 2,75, γενικός τίτλος 
ΜΔΕ και τίτλοι κεφαλαίων µε έντονη γραφή. Ο κατάλογος ακρωνυµίων προηγείται 
της Εισαγωγής, ενώ των Συµπερασµάτων της ΜΔΕ έπεται το παράρτηµα χαρτών (ή 
άλλων εγγράφων), µε τελευταίο τµήµα την βιβλιογραφία. Οι παραποµπές και 
υποσηµειώσεις δεν υπολογίζονται στο συνολικώς προσδιορισθέν όριο λέξεων του 
κειµένου της ΜΔΕ. 

4. Για να έχει το δικαίωµα ο φοιτητής να υποστηρίξει Μεταπτυχιακή Διπλωµατική 
Εργασία, οφείλει να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα σεµιναριακά και εργαστηριακά 
µαθήµατα του Προγράµµατος. Η υποστήριξη της εργασίας γίνεται δηµόσια, σε 
ηµεροµηνία και χώρο που ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή, και πάντως το 
αργότερο έως το τέλος του ηµερολογιακού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το Γ’ 
εξάµηνο σπουδών του Προγράµµατος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικώς 
αιτιολογηµένης αιτήσεως του φοιτητή, και µόνον κατόπιν σύµφωνης γνώµης της 
Συντονιστικής Επιτροπής, µπορεί να δοθεί παράταση στην κατάθεση και την υποστήριξη 
της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας έως και τον µήνα Ιούνιο του επόµενου 
ηµερολογιακού έτους. Η ηµεροµηνία και ο χώρος υποστήριξης της ΜΔΕ, το θέµα αυτής, 
και τα ονόµατα του φοιτητή και των µελών της επιτροπής επίβλεψης ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 
5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποστήριξης της ΜΔΕ, ο 
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φοιτητής διαγράφεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως από το ΠΜΣ, έχοντας 
οριστικά απωλέσει το δικαίωµα ολοκλήρωσης των σπουδών του σε αυτό. Για τα µαθήµατα 
στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς στη διάρκεια των σπουδών του, λαµβάνει ωστόσο σχετικό 
πιστοποιητικό. 
6. Τα µέλη της επιτροπής επίβλεψης βαθµολογούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική 
Εργασία µε βαθµολογική κλίµακα 0-10 και βάση το βαθµό 6 (έξι). Ο τελικός βαθµός της 
διπλωµατικής εργασίας εκφράζεται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποίηση στο 
πλησιέστερο εκατοστηµόριο, από τον µέσο όρο βαθµολογίας των τριών βαθµολογητών. Η 
διπλωµατική εργασία αξιολογείται από την τριµελή επιτροπή ως προς τον ερευνητικό της 
προσανατολισµό, την ποιότητα και παρουσίαση της βιβλιογραφικής της αναδροµής, την 
επιστηµονική της µεθοδολογία, την ουσία και χρησιµότητα των αποτελεσµάτων και την 
οργάνωση της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Η αξιολόγηση είναι 
αιτιολογηµένη και σχετικώς τηρείται ειδικό πρακτικό, µερίµνη της Γραµµατείας του ΠΜΣ. 
7. Σε περίπτωση απορρίψεως της ΜΔΕ από την επιτροπή επίβλεψης, ο υποψήφιος οφείλει 
να ολοκληρώσει την διπλωµατική εργασία του εντός δύο (2) µηνών από την πρώτη 
εξέταση και να υποβάλει αυτήν σε δεύτερη και τελευταία εξέταση, σε ηµεροµηνία που 
ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή εντός των ανωτέρω προθεσµιών. Σε περίπτωση 
νέας απορρίψεως της διπλωµατικής εργασίας, ο υποψήφιος διαγράφεται από το 
Πρόγραµµα, έχοντας οριστικά απωλέσει το δικαίωµα ολοκλήρωσης των σπουδών του σε 
αυτό. Για τα µαθήµατα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς στη διάρκεια των σπουδών του, 
λαµβάνει ωστόσο σχετικό πιστοποιητικό. 
8. Φοιτητής που επιθυµεί και κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να 
εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία σε πεδίο στρατηγικής σηµασίας για το 
Τµήµα για την ολοκλήρωση της οποίας κρίνεται απαραίτητη η µετάβασή του στην 
αλλοδαπή για συλλογή υλικού ή βιβλιογραφική ή άλλη τεκµηρίωση µπορεί να ζητήσει από 
τη ΓΣΕΣ να εγκρίνει τη µετακίνησή του σε συνεργαζόµενο πανεπιστήµιο της αλλοδαπής 
για να παρακολουθήσει συγκεκριµένο κύκλο µαθηµάτων και να συνεργαστεί µε τους καθ’ 
ύλην αρµοδίους καθηγητές. Στην περίπτωση αυτή, κατοχυρώνει τον αριθµό των 
πιστωτικών µονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν στα µαθήµατα τα οποία παρακολούθησε 
στην αλλοδαπή, σε αντικατάσταση των µαθηµάτων του οικείου προγράµµατος σπουδών 
του εξαµήνου κατά το οποίο απουσίασε στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του (SOCRATES/ERASMUS) 
ή άλλων πόρων, πέραν αυτών του ΠΜΣ. 
9. Τα πνευµατικά δικαιώµατα της ΜΔΕ εκχωρούνται για δέκα (10) έτη από τον 
µεταπτυχιακό φοιτητή που διεξήλθε επιτυχώς τη διαδικασία υποστήριξής της στο ΕΚΠΑ. 
Η εκχώρηση των δικαιωµάτων γίνεται βάσει των προβλεποµένων στο πλαίσιο 
αδειοδότησης Creative Attribution-(CC BY), βάσει των οποίων επιτρέπεται η διανοµή, η 
ανασύνθεση και η νέα δηµιουργία πνευµατικού έργου επί τη βάσει του αρχικού έργου, 
ακόµη και για εµπορική χρήση, µε την προϋπόθεση να γίνεται δέουσα µνεία και πίστωση 
του αρχικού έργου. Σχετικές πληροφορίες περί του νοµικού πλαισίου της συγκεκριµένης 
αδειοδότησης δηµοσιεύονται (στην Αγγλική) στην ηλεκτρονική δ/νση: 
https://goo.gl/kqRKUK. 
 
Αξιολόγηση-Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης 
 
Τελικός βαθµός επίδοσης του φοιτητή 
Ο τελικός βαθµός επίδοσης του φοιτητή προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµών ενός εκάστου µαθήµατος. Η στάθµιση γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον βαθµό του 
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µαθήµατος µε κλάσµα του οποίου αριθµητής είναι οι µονάδες ECTS του µαθήµατος και 
παρονοµαστής ο αριθµός 90 (ήτοι το σύνολο των µονάδων ECTS των µαθηµάτων του 
ΠΜΣ). Ο τελικός βαθµός της επίδοσης εκφράζεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, µε 
στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατοστηµόριο. 
 
Απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης 
Για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης θα πρέπει ο τελικός βαθµός 
να είναι τουλάχιστον 5,00 στη δεκαβάθµια κλίµακα. Φοιτητής που: 

• δεν υποστηρίζει τη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία του του ηµερολογιακού 
έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το Γ’ εξάµηνο σπουδών, ή 

• έχει τελικό βαθµό µικρότερο του 5,00, ή 
• απουσιάζει από τις εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του 
Προγράµµατος καθ' υπέρβαση των εγκεκριµένων από τη Συντονιστική Επιτροπή 
απαλλαγών, ή 

• αποτυγχάνει δύο ή περισσότερες φορές (2) φορές σε δύο ή περισσότερα µαθήµατα, 
ή 

• αποτυγχάνει τρεις (3) φορές σε ένα µάθηµα, ή 
• αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωµατικής Εργασίας 

διαγράφεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως από το Πρόγραµµα, αλλά 
δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων µαθηµάτων έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς. 
 
Λειτουργίες στήριξης του ακαδηµαϊκού έργου 
 
Ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος - Συνεργασία µε το ΠΜΣ 
1. Το ΠΜΣ συνεργάζεται για την επίτευξη των σκοπών του µε τα ερευνητικά εργαστήρια 
του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, και ειδικότερα το 
Εργαστήριο Γεω-Πολιτισµικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας.  
2. Λόγω της συνάφειας του αντικειµένου και των στόχων του ΠΜΣ µε τα αντικείµενα και 
τους στόχους των εργαστηρίων αυτών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, υπότροφοι ή µη, 
δύνανται να συµµετέχουν ενεργά στη διεξαγόµενη στα εργαστήρια έρευνα. Η συµµετοχή 
τους προβάλλεται µέσω ανακοινώσεων σε συνέδρια και δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά 
περιοδικά του οικείου πεδίου. Η συµµετοχή των µεταπτυχιακών φοιτητών στο 
επιστηµονικό έργο των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τµήµατος εξασφαλίζεται µε 
απόφαση της ΓΣΕΣ λαµβανόµενη έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
ΠΜΣ. 
 
Τεκµηρίωση ακαδηµαϊκού και επιστηµονικού έργου 
1. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ οργανώνεται και λειτουργεί Μονάδα Τεκµηρίωσης και 
Ακαδηµαϊκών Σχέσεων, µε τα εξής ενδεικτικά αντικείµενα: 

1. συγκέντρωση και καταλογογράφηση σε βάσεις δεδοµένων του υλικού σχεδιασµού 
και του έργου που παράγεται στο πλαίσιο των σεµιναριακών και εργαστηριακών 
µαθηµάτων του ΠΜΣ, 

2. συγκέντρωση, καταλογογράφηση σε βάσεις δεδοµένων και διάθεση στην ευρύτερη 
ακαδηµαϊκή κοινότητα του επιστηµονικού έργου που παράγεται από το διδακτικό 
προσωπικό και τους φοιτητές του ΠΜΣ, 
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3. παροχή συνδροµής σε πράξεις ερευνητικού και επιστηµονικού περιεχοµένου που 
γίνονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ και του Τµήµατος, 

4. συµµετοχή σε εν γένει πράξεις προβολής του ακαδηµαϊκού έργου του ΠΜΣ και του 
Τµήµατος (ανάπτυξη και διάθεση δικτυακού περιεχοµένου, παροχή-προβολή 
επιλεγµένου επιστηµονικού και διδακτικού υλικού σε ηµερίδες και συνέδρια, 
κ.ο.κ.), 

5. ανάπτυξη και υποστήριξη ακαδηµαϊκών συνεργασιών, στο πλαίσιο των σκοπών του 
ΠΜΣ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

2. Στρατηγικός στόχος του ΠΜΣ, ο οποίος υλοποιείται µε την καταλυτική συνδροµή της 
Μονάδας Τεκµηρίωσης και Ακαδηµαϊκών Σχέσεων, είναι η ανάδειξη του Προγράµµατος 
σε κέντρο αριστείας στο οικείο πεδίο, στον υπό συνεχή διαµόρφωση ευρωπαϊκό χώρο 
έρευνας και εκπαίδευσης. 
3. Η Μονάδα Τεκµηρίωσης και Ακαδηµαϊκών Σχέσεων στελεχώνεται µε επιστηµονικό 
προσωπικό, επιλεγόµενο σε συνέχεια δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται µε µέριµνα της Συντονιστικής 
Επιτροπής και περιλαµβάνει ως ελάχιστα κριτήρια την κατοχή προπτυχιακού τίτλου 
σπουδών σε συναφή µε τα αντικείµενα του ΠΜΣ πεδία, την αποδεδειγµένη άριστη γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής, καθώς και την υψηλού επιπέδου γνώση και δυνατότητα χρήσης 
πληροφοριακών συστηµάτων. Η αµοιβή των στελεχών της Μονάδας Τεκµηρίωσης και 
Ακαδηµαϊκών Σχέσεων βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΠΜΣ. 
4. Η ενεργός συµµετοχή των µεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ στις δράσεις της 
Μονάδας Τεκµηρίωσης και Ακαδηµαϊκών Σχέσεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 
ακαδηµαϊκής πράξης, εξειδικεύεται δε µε σχετικές αποφάσεις της Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΠΜΣ. 
 
Βιβλιοθήκη και Εργαστηριακή Υποδοµή ΠΜΣ 
1. Η βιβλιογραφική υποστήριξη του έργου του ΠΜΣ εξασφαλίζεται µε χρήση της 
Βιβλιοθήκης του Τµήµατος και της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του 
ΕΚΠΑ. Στον εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος συµβάλλει ενεργά το 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, µέσω: 

• της πρόσκτησης βιβλιογραφικού υλικού, σύµφωνα µε τις προτάσεις των 
διδασκόντων του και τις χρηµατοδοτικές δυνατότητές του, 

• της συµβολής στον προγραµµατισµό του εµπλουτισµού της Βιβλιοθήκης, 
• της ενεργού συνδροµής του διδακτικού προσωπικού του και των φοιτητών του 
στην οργάνωση της Βιβλιοθήκης, ιδιαιτέρως µέσω της ειδικής αξιοποίησης επί 
µέρους ενοτήτων του καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος. Η συµµετοχή των 
φοιτητών του ΠΜΣ στην οργάνωση και αξιοποίηση του βιβλιογραφικού υλικού του 
Τµήµατος συνιστά ουσιώδη και αναγκαία συµµετοχή στην ακαδηµαϊκή πράξη του 
Προγράµµατος. 
 

2. Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης διέπεται από τους γενικούς κανονισµούς 
λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος και του Τµήµατος. 
3. Επί πλέον, το ΠΜΣ θέτει στη διάθεση των φοιτητών του ειδικές εργαστηριακές 
υποδοµές, είτε σε αποκλειστική βάση, είτε στο πλαίσιο της εν γένει λειτουργίας του 
Τµήµατος. Οι εργαστηριακές υποδοµές αυτές χρηµατοδοτούνται είτε απ' ευθείας από τις 
πηγές χρηµατοδότησης του ΠΜΣ, είτε από τους χρηµατοδοτικούς πόρους του Ιδρύµατος 
που κατανέµονται στο Τµήµα. Εργαστηριακές υποδοµές που αξιοποιούνται από το ΠΜΣ 
είναι κυρίως τα εργαστήρια πληροφοριακών συστηµάτων του Προγράµµατος, µε το κατά 
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περίπτωση εγκατεστηµένο σε αυτά ειδικό λογισµικό. 
4. Τα της λειτουργίας των συστηµάτων εργαστηριακής υποδοµής του ΠΜΣ ορίζονται σε 
ειδικό Κανονισµό, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος, κατόπιν εισηγήσεως 
της Συντονιστικής Επιτροπής. 
 
Συµµετοχή σε εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δράσεις 
 
Αναλόγως της παροχής σχετικής χρηµατοδοτικής δυνατότητας από το Υπουργείο Παιδείας 
και τα όργανα διοίκησης του Ιδρύµατος, οι φοιτητές του ΠΜΣ δύνανται να συµµετέχουν 
επ' αµοιβή στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τµήµατος σε προπτυχιακό 
επίπεδο ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες (επιτηρήσεις, βιβλιοθήκη κ.ά.). Η 
αξιοποίηση της σχετικής δυνατότητας συγκεκριµενοποιείται κατ' έτος µέσω σχετικών 
προσκλήσεων ενδιαφέροντος και µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τµήµατος. Η κατ' εξαίρεση άνευ αµοιβής υποστηρικτική συµµετοχή στη διδακτική πράξη 
επιτρέπεται µόνον στους υποψήφιους διδάκτορες εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη ΓΣΕΣ 
του Τµήµατος, κατόπιν τεκµηριωµένης εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Προγράµµατος. 
 
Υποτροφίες και Βραβεία Πρωτείας σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΠΜΣ 
 
1. Το ΠΜΣ χορηγεί κατ’ έτος υποτροφίες συνολικού ύψους έως €15.000 σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές του. Τα κριτήρια απόδοσης και κατανοµής των υποτροφιών, που 
είναι δυνατό να χορηγούνται και υπό µορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής από τα 
καταβαλλόµενα δίδακτρα, εξειδικεύονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ λαµβανόµενη έπειτα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και βασίζονται: 

1. στην επίδοση του φοιτητή στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην κατάταξή του κατά 
τη διαδικασία εισαγωγής, 

2. στην επίδοση του φοιτητή στα µαθήµατα του ΠΜΣ, κατά εξάµηνο σπουδών, 
3. στις οικονοµικές δυνατότητες του φοιτητή, όπως αυτές προκύπτουν από επίσηµα 
έγγραφα και στοιχεία (π.χ. δηλώσεις προσωπικού ή οικογενειακού εισοδήµατος). 

2. Περαιτέρω, αναλόγως της σχετικής χρηµατοδοτικής δυνατότητας που παρέχεται από το  
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, το Υπουργείο Παιδείας, ή/και το Ίδρυµα, το ΠΜΣ δύναται 
να παρέχει κατ' έτος συγκεκριµένο αριθµό υποτροφιών στους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
του, πέραν των υποτροφιών της παρ. 1. 
 
Πόροι του ΠΜΣ – Διαχείριση Εσόδων 
 
1. Το ΠΜΣ µπορεί να χρηµατοδοτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ιδρυτικής πράξης 
του όπως ισχύουν, από: 

1. Δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές και εισπράττονται µέσω του 
ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ. 

2. Ερευνητικά προγράµµατα. 
3. Επιχορήγηση από την ΕΕ ή από προγράµµατα της ΕΕ. 
4. Δωρεές. 

2. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από γενική διάταξη Νόµου ή ειδικότερη διάταξη του 
Οργανισµού του ΕΚΠΑ, η απόφαση αξιοποίησης ενός ή περισσοτέρων από τους ανωτέρω 
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς λαµβάνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες, συνολικώς του 
Προγράµµατος ή επιµεριζόµενες κατά ακαδηµαϊκή κατεύθυνση ή λειτουργία ή και κατά 
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ακαδηµαϊκή περίοδο (έτος, εξάµηνο, κύκλο σπουδών) και αποτελεί αποκλειστική 
αρµοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράµµατος. 
3. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από γενική διάταξη Νόµου ή ειδικότερη διάταξη του 
Οργανισµού του ΕΚΠΑ, η διαχείριση των κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου πόρων 
του ΠΜΣ γίνεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 παρ 2α του Ν. 3685/2008. Η κατά τη διάταξη αυτή 
εργασία που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις των µελών ΔΕΠ που συµβάλλουν στην 
υλοποίηση του ΠΜΣ δύναται να αφορά µόνον σε πράξεις σχεδιασµού µαθηµάτων και 
εκπαιδευτικών λειτουργιών του Προγράµµατος ή και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
ΠΜΣ πέραν της τακτικής διδασκαλίας των µαθηµάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και 
της συµµετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης του ΠΜΣ. 
 
Συµπληρωµατικές Διατάξεις 
 
1. Επί πλέον της ΜΔΕ, τα πνευµατικά δικαιώµατα επί των πάσης φύσεως εργασιών που 
εκπονούν οι φοιτητές του ΠΜΣ, αναφορικά µε την έκδοση, ηλεκτρονική δηµοσίευση, 
παρουσίαση, και ανακοίνωση στο πλαίσιο επιστηµονικών εκδηλώσεων παραµένουν 
αποκλειστικά στο ΠΜΣ επί δέκα (10) έτη µετά από την αποφοίτηση των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Η αδειοδότηση γίνεται επί τη βάσει των οριζοµένων για την ΜΔΕ. 
2. Εφ' όσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, και έπειτα από αίτηση 
µεταπτυχιακού φοιτητή προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και σχετική εισήγηση 
της τελευταίας προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής 
σπουδών για έναν κύκλο σπουδών και µόνον. Φοιτητής που κάνει χρήση της παρούσας 
ευεργετικής διατάξεως υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο των µαθηµάτων και να 
καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων που ισχύουν κατά τον χρόνο επανένταξής του στο 
Πρόγραµµα, και µόνον εφ’ όσον κατά τον χρόνο της επανένταξης αυτής προσφέρονται 
µαθήµατα στην ειδίκευση του φοιτητή. Εάν τα µαθήµατα αυτά δεν προσφέρονται και ο 
φοιτητής δεν δύναται, κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής, να ενταχθεί σε άλλη 
ειδίκευση της ιδίας και µόνον κατεύθυνσης σπουδών, ο φοιτητής χάνει αυτοδικαίως τη 
φοιτητική ιδιότητα και διαγράφεται από το Πρόγραµµα. Για την παρακολούθηση των 
µαθηµάτων των οποίων την εξέταση διεξήλθε επιτυχώς λαµβάνει σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Έναρξη Ισχύος 
 
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ µε την έγκρισή του από τη 
ΓΣΕΣ του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 
και αφορά στους κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών του ακ. έτους 2015-2016 και εξής. 
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Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Μετάφρασης και Διερµηνείας - Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργας 
(Ε.Κ.Λ.)  
 
Προοίµιο – Θεσµικό πλαίσιο 
 
1.1. Στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (εφεξής, ΕΚΠΑ) οργανώνεται και λειτουργεί, 
από το ακ. έτος 2015-2016, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής, ΠΜΣ) µε τίτλο 
«Μετάφραση και Διερµηνεία». 
1.2. Ο παρών Κανονισµός βασίζεται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008 
περί µεταπτυχιακών σπουδών (ΦΕΚ 148Α/16.7.2008), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 
3794/2009 (ΦΕΚ 156Α/4.09.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71Α/19.5.2010). 
1.3. Περαιτέρω, διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

12. Του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. 
Παράρτηµα διπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α/6.9.2011), «Δοµή, 
λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ΄ του 
άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228Α/2.11.2011), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 
4076/2012 (ΦΕΚ 159Α/10.8.2012), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24Α/30.1.2013). 

14. Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α/7.10.2014). 
15. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005). 

16. Του Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124Α/3.6.2013) «Ίδρυση, µετονοµασία, ανασυγκρότηση 
Σχολών και ίδρυση Τµήµατος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών». 

1.4. Το ΠΜΣ ιδρύθηκε µε την υπ’ αριθµ. 41/19.3.2015 πράξη του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, η 
οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 760Β/29.4.2015, σε συνέχεια: 

8. Της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συνεδρίαση της 
10.6.2014). 

9. Της διαπίστωσης της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) περί ολοκλήρωσης 
της εξωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών (αρ. πρωτ. 556/10.2.2014). 

1.5. Συναφής µε την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι κάθε επί µέρους απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, της Συγκλήτου ή της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
ΕΚΠΑ, όπως και κάθε διάταξη του Οργανισµού του ΕΚΠΑ µε την οποία κωδικοποιούνται 
και ρυθµίζονται γενικότερα ή ειδικότερα θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών ή θέµατα του 
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οικείου ΠΜΣ. 
 
Αντικείµενο – σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφραση και 
Διερµηνεία 
 
2.1. Το ΠΜΣ στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευµένης επιστηµονικής 
γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της Μετάφρασης και της Διερµηνείας και σε συναφή µε 
αυτά επιστηµονικά πεδία, αυτοδυνάµως ή σε συνεργασία µε επιστηµονικούς και 
ερευνητικούς φορείς µε αντίστοιχο αντικείµενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του. 
2.2. Σκοπός του προγράµµατος είναι η απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης 
στη «Μετάφραση και τη Διερµηνεία» (Master’s degree in Translation and Interpreting) που 
θα αποβλέπει:  

α) Στην απόκτηση εξειδικευµένων µεταφραστικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην 
ειδική µετάφραση και συγκεκριµένα στη µετάφραση κειµένων οικονοµικού, 
πολιτικού και νοµικού περιεχοµένου. 
β) Στην απόκτηση εξειδικευµένων µεταφραστικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην 
ειδική/τεχνική µετάφραση µε εστίαση στη µετάφραση κειµένων ιατρικού 
περιεχοµένου. 
γ) Στην απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην οπτικοακουστική 
µετάφραση (Audiovisual Translation) και τη µετάφραση πολυτροπικών/πολυµεσικών 
κειµένων (multimodal/multimedia translation). 
δ) Στην απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων στο πεδίο της διερµηνείας, µε έµφαση 
στη διερµηνεία ιατρικών συνεδρίων, στη διερµηνεία στα θεσµικά όργανα της ΕΕ, 
στη λεγόµενη δικαστηριακή διερµηνεία (court interpreting) και τη διερµηνεία επαφής 
ή επάλληλη διερµηνεία (liaison interpreting) και µε ειδικότερη εστίαση, µεταξύ 
άλλων, στην κατάρτιση διερµηνέων στο πλαίσιο της φιλοξενίας και της διαχείρισης 
προσφύγων και της πολιτικής ασύλου (community interpreting). 
ε) Στην προαγωγή και την ανάπτυξη της έρευνας στις ως άνω επιστηµονικές 
περιοχές, µέσω της εξοικειώσεως των µεταπτυχιακών φοιτητών µε τις σύγχρονες 
θεωρίες και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στις προηγµένες τεχνικές, τις 
σχετικές µε τη θεωρία και την πράξη στα οικεία πεδία, καθώς και µέσω της 
εµπράκτου µυήσεώς τους στην επιστηµονική έρευνα. 

 
Απονεµόµενοι µεταπτυχιακοί τίτλοι 
 
3.1. Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Μεταφραστικές 
Σπουδές. 
3.2. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3685/2008, δικαίωµα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα και στα οικεία πεδία έχουν µόνον οι κάτοχοι του 
οικείου ΜΔΕ, οι κάτοχοι ΜΔΕ στο οικείο πεδίο ιδρύµατος της ηµεδαπής και οι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου από το ΔΟΑΤΑΠ µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο οικείο πεδίο, 
εκδοθέντος από πανεπιστήµιο της αλλοδαπής. 
3.3. Οι τίτλοι απονέµονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε 
αναφορά στο όνοµα του Τµήµατος στους χορηγούµενους τίτλους σπουδών. 
 
Κατηγορίες πτυχιούχων και διαδικασία επιλογής 
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4.1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της 
ηµεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής (σύµφωνα 
µε την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008), οποιουδήποτε επιστηµονικού πεδίου, σύµφωνα 
µε τον παρόντα ΕΚΛ και την εκάστοτε προκήρυξη. 
4.2. Γίνονται επίσης δεκτοί ως φοιτητές: 
4.2.1. Επί πλέον του αριθµού εισακτέων, ένας υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό 
διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, στο πεδίο του ΠΜΣ ή στο ευρύτερο 
αυτού επιστηµονικό πεδίο κατά τα εκάστοτε οριζόµενα από το ΙΚΥ, καθώς και ένας 
αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 
4 του Ν. 3685/2008. Κατά τα οριζόµενα στο ίδιο άρθρο, µε ειδικώς αιτιολογηµένη 
απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ο 
αριθµός των υποτρόφων της κατηγορίας αυτής είναι δυνατό να αυξάνεται. 
4.2.2. Μεταφραστές ή και διερµηνείς διεθνών οργανισµών ή κρατικών φορέων της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής κατόπιν εφαρµογής ειδικών συµφωνιών. 
4.3. Η επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται ανά κύκλο σπουδών µε ειδική προκήρυξη, 
σε εφαρµογή ειδικώς αιτιολογηµένης αποφάσεως της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Τουρκικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών η οποία λαµβάνεται κατόπιν εισηγήσεως της 
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται και εξειδικεύονται: 
4.3.1. Οι συγκεκριµένες επιστηµονικές περιοχές (τίτλοι σπουδών) των δικαιουµένων να 
συµµετάσχουν ως υποψήφιοι στην διαδικασία επιλογής, ανά ειδίκευση, µε βάση τον 
εκπαιδευτικό και επιστηµονικό σχεδιασµό του ΠΜΣ. 
4.3.2. Η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, ανά κύκλο σπουδών, κατά κατεύθυνση 
και ειδίκευση. Στο σκέλος της οικείας απόφασης της ΓΣΕΣ περιλαµβάνονται το 
περιεχόµενο και η ύλη των εξετάσεων, καθώς και η προτεινόµενη για τις εξετάσεις των 
µαθηµάτων βιβλιογραφία. 
4.3.3. Η διαδικασία προφορικής συνέντευξης, εφ’ όσον προβλέπεται. Η διαδικασία 
λαµβάνει χώρα ενώπιον επιτροπής µελών ΔΕΠ και διδασκόντων του Τµήµατος, 
οριζόµενης µε την ίδια απόφαση. 
4.3.4. Το ύψος των διδάκτρων, κατά κατεύθυνση και ειδίκευση. 
4.4. Στη διαδικασία επιλογής συνεκτιµώνται ο γενικός βαθµός του πτυχίου, η βαθµολογία 
στα προπτυχιακά µαθήµατα που είναι σχετικά µε τα µαθήµατα του ΠΜΣ, η επίδοση σε 
διπλωµατική ή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, 
καθώς και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρ. 1α του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Στην προκήρυξη ορίζονται οι ειδικότερες 
λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων αυτών, όπως και τυχόν συµπληρωµατικά κριτήρια, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1β του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. 
4.5. Η προκήρυξη, κατόπιν της εγκρίσεώς της, δηµοσιεύεται τουλάχιστον 1,5 µήνα πριν 
από την κατά κύκλο σπουδών διενέργεια της διαδικασίας επιλογής. Η δηµοσίευση γίνεται 
µε µέριµνα της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γραµµατείας του ΠΜΣ, και οι δαπάνες 
της, εφ’ όσον υπάρχουν, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΠΜΣ. 
4.6. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην ενότητα 2 της παρούσας, ο αριθµός των 
ανά κύκλο σπουδών εισακτέων ορίζεται ως ακολούθως: 
4.6.1. Για την κατεύθυνση Μετάφρασης, κατ΄ ανώτατο όριο στα είκοσι (20) άτοµα. Η 
κατανοµή των υποψηφίων στις επί µέρους ειδικεύσεις και γλώσσες εργασίας της 
κατεύθυνσης γίνεται επί τη βάσει της εκάστοτε προκήρυξης, των δηλώσεων συµµετοχής 
υποψηφίων στις εξετάσεις, της επίδοσής τους στα εξετασθέντα µαθήµατα και της 
κατάταξής τους στη διαδικασία αξιολόγησης, µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ΠΜΣ. 
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4.6.2. Για την κατεύθυνση Διερµηνείας, κατ΄ ανώτατο όριο στα δέκα (10) άτοµα. Η 
κατανοµή των υποψηφίων στις επί µέρους ειδικεύσεις και γλώσσες εργασίας της 
κατεύθυνσης γίνεται επί τη βάσει της εκάστοτε προκήρυξης, των δηλώσεων συµµετοχής 
υποψηφίων στις εξετάσεις, της επίδοσής τους στα εξετασθέντα µαθήµατα και της 
κατάταξής τους στη διαδικασία αξιολόγησης, µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ΠΜΣ. 
 
Οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
 
Όργανα διοίκησης 
 
Αρµόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ στο επίπεδο του Τµήµατος 
είναι: 
1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
1.1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος απαρτίζεται από τα 
µέλη που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
1.2. Αρµοδιότητες της ΓΣΕΣ ως προς το ΠΜΣ είναι: 

• Ο ορισµός του Διευθυντή και των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. 
• Ο ορισµός των µελών συµβουλευτικών επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών. 
• Η απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης (ΜΔΕ). 
• Η συγκρότηση επιτροπών επιλογής ή και εξέτασης υποψηφίων. 
• Η εισήγηση προς τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα του ΕΚΠΑ, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, για τη συγκρότηση και υλοποίηση προτάσεων συνεργασίας 
µε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή µε 
φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και για κάθε άλλη στρατηγική 
συνεργασία η οποία κρίνεται σκόπιµη για την ανάπτυξη του ΠΜΣ και την επιδίωξη 
των εκπαιδευτικών και επιστηµονικών στόχων του. 

• Η λήψη απόφασης επί εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής για θέµατα τα 
οποία αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη του ΠΜΣ. 

• Η απόφαση επί κάθε άλλου θέµατος το οποίο δεν εµπίπτει ειδικώς στις 
αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής ή των Συντονιστών Κατεύθυνσης. 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 
2.1. Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τα µέλη της. 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. 
Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δύνανται να είναι έως τέσσερα (4) και επιλέγονται 
µεταξύ των καθηγητών και λεκτόρων του Τµήµατος τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικό 
και ερευνητικό έργο στο ΠΜΣ. Ένα εκ των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται 
να ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ. Η θητεία των µελών της 
Συντονιστικής Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. 
2.2. Αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι: 

3. Η εισήγηση προς την ΓΣΕΣ επί κάθε θέµατος το οποίο εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
της τελευταίας. 

4. Η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου του ΠΜΣ, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας αξιολόγησης. 

5. Η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του εκδοτικού έργου που 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ΠΜΣ, καθώς και των συνεδριακών δραστηριοτήτων 
που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ΠΜΣ, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε 
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ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και εκδοτικούς φορείς, της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής. 

6. Η οργάνωση και η εποπτεία των υποστηρικτικών δοµών του ΠΜΣ (γραµµατεία, 
µονάδα τεκµηρίωσης και ακαδηµαϊκών σχέσεων, εργαστήρια υπολογιστών και 
εργαστήρια διερµηνείας). 

7. Η κατάρτιση του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισµού του ΠΜΣ, η εκτέλεση του 
προϋπολογισµού αυτού και η υποβολή ετήσιου απολογισµού στη ΓΣΕΣ του 
Τµήµατος. 

8. Η κατάρτιση διετούς ακαδηµαϊκού προγραµµατισµού του ΠΜΣ, η παρακολούθηση 
της εκτέλεσής του, καθώς και η ανά διετία κατάρτιση απολογισµού πεπραγµένων 
(ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων) και η υποβολή αµφοτέρων προς έγκριση στη 
ΓΣΕΣ. 

9. Η επιδίωξη και ανάπτυξη συνεργασιών µε πρόσωπα ή φορείς της ακαδηµαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας ή του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, στο πλαίσιο των σκοπών του ΠΜΣ. 

10. Η διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, ο συντονισµός και η παρακολούθηση 
της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ, καθώς και η δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων, έπειτα από την κύρωσή τους από την ΓΣΕΣ του Τµήµατος. 

11. Η λήψη αποφάσεων επί τρεχόντων και επειγόντων θεµάτων λειτουργίας του ΠΜΣ 
και η εκτέλεσή τους άνευ εγκρίσεως από τη ΓΣΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι για τα 
θέµατα αυτά δεν υπάρχει ρητή αρµοδιότητα της ΓΣΕΣ ή ανωτέρου οργάνου του 
ΕΚΠΑ, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, του Οργανισµού του ΕΚΠΑ και του 
παρόντος ΕΚΛ, όταν δεν είναι δυνατή η προηγούµενη υποβολή σχετικής 
εισηγήσεως προς την ΓΣΕΣ. 

12. Ο ορισµός των Συντονιστών Κατεύθυνσης, κατά τα προβλεπόµενα στον παρόντα 
ΕΚΛ. 

3. Συντονιστής Κατεύθυνσης 
3.1. Για κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ ορίζεται µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
καθηγητής του Τµήµατος και µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, σε θέση συντονιστή, 
κατά προτεραιότητα από τις βαθµίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και του 
Επικούρου Καθηγητή. Κατ' εξαίρεση και µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση είναι δυνατός 
ο ορισµός ως Συντονιστή Κατεύθυνσης µέλους ΔΕΠ από τη βαθµίδα του Λέκτορα, για ένα 
ακαδηµαϊκό έτος. Η θητεία του Συντονιστή Κατεύθυνσης είναι διετής (ανά κύκλο 
σπουδών). Ο ορισµός αυτός µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµη θητεία. 
3.2. Αρµοδιότητες του Συντονιστή Κατεύθυνσης είναι: 

3. Ο συντονισµός των διδασκόντων της κατεύθυνσης. 
4. Η τακτική παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της κατεύθυνσης. 
5. Η συνεργασία µε τους φοιτητές της κατεύθυνσης, για την αντιµετώπιση ζητηµάτων 
που ανακύπτουν στην τρέχουσα λειτουργία του ΠΜΣ, καθώς και η λήψη 
αποφάσεων επί των θεµάτων αυτών, εφ’ όσον δεν απαιτείται απόφαση ανώτερου 
οργάνου, βάσει του νόµου και των κανονιστικών διατάξεων. 

6. Η σύνταξη και η υποβολή στην Συντονιστική Επιτροπή εισηγήσεων επί θεµάτων 
προγραµµατικού και λειτουργικού χαρακτήρα που αφορούν στην κατεύθυνση. 

7. Η οργάνωση και υποστήριξη της γραµµατειακής λειτουργίας, σε ειδικότερα θέµατα 
που αφορούν στην κατεύθυνση. 

8. Η οργάνωση και ο συντονισµός οµάδων εργασίας, µεταξύ φοιτητών και 
διδασκόντων της κατεύθυνσης, για ερευνητικούς σκοπούς. 
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9. Κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τη Συντονιστική Επιτροπή 
του ΠΜΣ. 

 
Λοιποί ακαδηµαϊκοί θεσµοί 
 
5.2.1. Οµάδα εργασίας του ΠΜΣ 
1. Με απόφαση της ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, 
συγκροτείται η οµάδα εργασίας του ΠΜΣ η οποία αποτελείται από τα µέλη ΔΕΠ και τους 
λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι αναλαµβάνουν διδακτικό, ερευνητικό και 
επιστηµονικό έργο στο πλαίσιο του ΠΜΣ. 
2. Στο ΠΜΣ απασχολούνται: 

6. Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

7. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων του ΕΚΠΑ ή άλλων ΑΕΙ της ηµεδαπής και 
διδάσκοντες οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και οι άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 και τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.2.2. Επιβλέπων καθηγητής 
Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή δύναται να ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα µέλος ΔΕΠ από αυτά που τους έχει ανατεθεί 
µεταπτυχιακό έργο ως επιβλέπων καθηγητής. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον 
µέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών 
του φοιτητή. 
 
Ακαδηµαϊκές λειτουργίες 
 
Σεµιναριακά και εργαστηριακά µαθήµατα 
 
1. Τα σεµιναριακά και εργαστηριακά µαθήµατα και των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ, 
καθώς και η εκπόνηση της ΜΔΕ διεξάγονται σε τρία (3) συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα 
και διακρίνονται σε: 

8. µαθήµατα κορµού τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές, ανά 
κατεύθυνση 

9. µαθήµατα ειδίκευσης, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους ανά κατεύθυνση 
φοιτητές, ανάλογα µε τα ζεύγη γλωσσών της ειδίκευσής τους. 

2. Η εκπαιδευτική λειτουργία του ΠΜΣ περιλαµβάνει, κατά εξάµηνο, ειδίκευση και 
γλώσσα εργασίας, τα ακόλουθα: 
Α. Κατεύθυνση Μετάφρασης 
[Ειδικεύσεις (α) Οικονοµικής, Νοµικής, Πολιτικής Μετάφρασης, (β) Επιστηµονικής, 
Τεχνικής και Ιατρικής Μετάφρασης, (γ) Οπτικοακουστικής Μετάφρασης] 
 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(κοινό για τις 3 ειδικεύσεις) B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

Θεωρία της Μετάφρασης 6 
Σώµατα κειµένων και 
Μετάφραση  
(όλες οι ειδικεύσεις) 

6 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

419 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(κοινό για τις 3 ειδικεύσεις) B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

Σηµασιολογία και 
Πραγµατολογία (κοινό µε την 
κατεύθυνση Διερµηνείας) 

6 

Μετάφραση οικονοµικών 
κειµένων (ειδίκευση A) 
(γλώσσα Β-->EL) 
 
Μετάφραση επιστηµονικών 
 κειµένων (ειδίκευση Β) 
(γλώσσα Β-->EL) 
 
Θεωρία και ζητήµατα 
οπτικοακουστικής µετάφρασης 
(ειδίκευση Γ) (γλώσσα Β--
>EL) 

6 

Λεξικογραφία και Ορολογία 
(κοινό µε την κατεύθυνση 
Διερµηνείας) 

6 

Μετάφραση πολιτικών 
κειµένων (ειδίκευση A) 
(γλώσσα Β-->EL) 
 
Μετάφραση τεχνικών κειµένων 
(ειδίκευση Β) (γλώσσα Β--
>EL) 
 
Υποτιτλισµός 
κινηµατογραφικού και 
τηλεοπτικού υλικού (ειδίκευση 
Γ)  
(γλώσσα Β-->EL) 

6 

Μετάφραση 
γενικών/δηµοσιογραφικών 
κειµένων (γλώσσα Β-->EL) 

6 

Μετάφραση νοµικών κειµένων 
(ειδίκευση A) (γλώσσα Β--
>EL) 
 
Μετάφραση ιατρικών κειµένων 
Ι (ειδίκευση Β) (γλώσσα Β--
>EL) 
 
Υποτιτλισµός και µεταγλώττιση 
ντοκιµαντέρ (ειδίκευση Γ) 
(γλώσσα Β-->EL) 

6 

Μετάφραση και σύγχρονα 
πληροφοριακά και 
υπολογιστικά εργαλεία 

6 
Κριτική Ανάλυση Λόγου (όλες 
οι ειδικεύσεις) (κοινό µε την 
κατεύθυνση Διερµηνείας) 

6 

Σύνολο πιστωτικών µονάδων  30* Σύνολο πιστωτικών µονάδων  30* 
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECT
S 

Μετάφραση οικονοµικών, πολιτικών και νοµικών κειµένων: 
πολυλειτουργική προσέγγιση (ειδίκευση Α) (γλώσσα Β-->EL) 
 
Μετάφραση και τοπική προσαρµογή λογισµικού και διαδικτυακών 
κειµένων (ειδικεύσεις Β, Γ) (γλώσσα Β-->EL) 

6 

Εφαρµοσµένη ορογραφία (ειδίκευση Α) (γλώσσα Β-->EL) 
 
Μετάφραση ιατρικών κειµένων ΙΙ (ειδίκευση Β) (γλώσσα Β-->EL) 
 
Υποτιτλισµός κινηµατογραφικού και τηλεοπτικού υλικού 
ΙΙ/Ενδογλωσσικός υποτιτλισµός (ειδίκευση Γ) (γλώσσα Β-->EL) 

6 

Η µετάφραση ως επάγγελµα 4 
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία (ΜΔΕ) 14 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων  30* 

*Βλέπε: Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων 
Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13-8-2007). 
 
Β. Κατεύθυνση Διερµηνείας 
[Ειδικεύσεις (α) Διερµηνείας ιατρικών συνεδρίων, (β) Διερµηνείας στα θεσµικά όργανα 
της ΕΕ, (γ) Δικαστηριακής Διερµηνείας, Επάλληλης διερµηνείας και Community 
Interpreting] 
 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(κοινό για τις 3 ειδικεύσεις) B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

Θεωρία της Διερµηνείας 6 
Ορθοφωνία, φωνητική 
τοποθέτηση και οµιλία (όλες οι 
ειδικεύσεις) 

4 

Σηµασιολογία και 
Πραγµατολογία (κοινό µε την 
κατεύθυνση Μετάφρασης) 

6 

Διαδοχική διερµηνεία (όλες οι 
ειδικεύσεις) (γλώσσα Β, 
ευθεία και 
 αντίστροφη) 

10 

Λεξικογραφία και Ορολογία 
(κοινό µε την κατεύθυνση 
Μετάφρασης) 

6 

Διερµηνεία και 
Πραγµατολογία: Βιολογία, 
φαρµακολογία και ιατρικός 
εξοπλισµός (ειδίκευση Α) 
 
Διερµηνεία και 
Πραγµατολογία: ΕΕ – 
παρελθόν, παρόν και µέλλον 
(ειδίκευση Β) 
 
Διερµηνεία και 
Πραγµατολογία: Συγκριτικό 
δίκαιο (ειδίκευση Γ) 

5 
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A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(κοινό για τις 3 ειδικεύσεις) B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ECT
S 

Τεχνική λήψης σηµειώσεων 6 

Θεωρία και ζητήµατα 
διερµηνείας εξ αποστάσεως 
(από τηλεφώνου, µέσω 
 βιντεοκλήσης) (όλες οι 
ειδικεύσεις) 

5 

Διερµηνεία και σύγχρονα 
πληροφοριακά και 
 υπολογιστικά εργαλεία 

6 
Κριτική Ανάλυση Λόγου (όλες 
οι ειδικεύσεις) (κοινό µε την 
κατεύθυνση Μετάφρασης) 

6 

Σύνολο πιστωτικών µονάδων  30* Σύνολο πιστωτικών 
 µονάδων  30* 

 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECT
S 

Ταυτόχρονη διερµηνεία (όλες οι ειδικεύσεις) (γλώσσα Β) 8 
Ταυτόχρονη και διαδοχική διερµηνεία σε ειδικά περιβάλλοντα (ειδίκευση 
Α) (γλώσσα Β, ευθεία και αντίστροφη) 
 
Ταυτόχρονη και διαδοχική διερµηνεία σε ειδικά περιβάλλοντα (ειδίκευση 
Β) (γλώσσα Β, ευθεία και αντίστροφη) 
 
Ταυτόχρονη και διαδοχική διερµηνεία σε ειδικά περιβάλλοντα (ειδίκευση 
Γ) (γλώσσα Β, ευθεία και αντίστροφη) 

8 

Η διερµηνεία ως επάγγελµα 4 
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία 10 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων  30* 

*Βλέπε: Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων 
Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 1466Β/13.8.2007). 
3. Το διδακτικό εξάµηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδοµάδες. Κάθε µάθηµα, ανεξαρτήτως 
κατηγορίας, διαρκεί δύο ώρες εβδοµαδιαίως. Επιτυχής εξέταση ή θετική αξιολόγηση σε 
ένα µάθηµα εξασφαλίζει στους φοιτητές τις πιστωτικές µονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν 
στο συγκεκριµένο µάθηµα. 
4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής έχει αδυναµίες σε κάποιο 
γνωστικό πεδίο, µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να υποχρεωθεί να 
παρακολουθήσει µαθήµατα προπτυχιακού κύκλου σπουδών, στο Τµήµα Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή σε άλλο Τµήµα του ΕΚΠΑ, µε ή χωρίς χρονική 
µετάθεση της τυπικής εγγραφής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
Εγγραφές-Σπουδαστικά Θέµατα 
 
1. Η εγγραφή των επιτυχόντων στο ΠΜΣ υποψηφίων γίνεται αποκλειστικώς εντός των 
χρονικών προθεσµιών που ορίζονται στη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ, και µε τήρηση των 
διαδικασιών που ορίζονται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ και τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος. Για την επιλογή µαθηµάτων, όπου προβλέπεται, απαιτείται η έγκριση της 
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Συντονιστικής Επιτροπής. Οι εγγραφές ανανεώνονται κάθε εξάµηνο, κατά τις δύο (2) 
πρώτες εβδοµάδες διδασκαλίας. Την ίδια περίοδο και µόνον, θα εξετάζονται αιτήσεις 
τροποποίησης των αρχικών αιτήσεων εγγραφής (ειδίκευσης ή και δήλωσης µαθηµάτων). 
2. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
στα οποία εγγράφονται. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα 
κάθε µαθήµατος και δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 
3. Τα µαθήµατα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας 
χρησιµοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερµανική, η Ιταλική, η Ισπανική και 
η Ρωσική. Η συµµετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της 
Αγγλικής. Πέραν των περιπτώσεων στις οποίες ο υποψήφιος έχει την Αγγλική ως µητρική 
του γλώσσα, η γνώση αυτή αποδεικνύεται µε την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού 
(κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις). Εναλλακτικώς, οι υποψήφιοι µπορούν να συµµετάσχουν σε ειδική εξέταση 
ελέγχου του επιπέδου της γλωσσοµάθειας. Το ειδικότερο περιεχόµενο της εξέτασης αυτής 
προσδιορίζεται στην προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. 
4. Αιτήσεις για: 

• κώλυµα παρακολούθησης κάποιων µαθηµάτων ή για συµµετοχή σε µικρότερο 
αριθµό παραδόσεων για συγκεκριµένα µαθήµατα (π.χ. από εργαζοµένους), 

• απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης για ένα εξάµηνο όταν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι (π.χ. στρατιωτικές υποχρεώσεις), 

• αναστολή της φοίτησης για έναν κύκλο σπουδών και µόνον, όταν συντρέχουν 
σοβαροί προσωπικοί λόγοι 

γίνονται δεκτές τις πρώτες δύο (2) εβδοµάδες του εξαµήνου στο οποίο αναφέρονται και 
εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία εισηγείται σχετικώς στη 
ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Ειδικώς για την περίπτωση κατά την οποία ζητείται αναστολή 
φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, η σχετική αίτηση µπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε. 
Οι περιορισµοί διάρκειας σπουδών, τελικού βαθµού και µέγιστου αριθµού αποτυχιών που 
αναφέρονται στην οικεία ενότητα («Απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης») 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
5. Η για οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. υγείας) έκτακτη απουσία φοιτητή από µάθηµα του 
ΠΜΣ πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς, µε την κατάθεση αιτήσεως και σχετικών 
δικαιολογητικών, εντός µίας (1) εβδοµάδας από την απουσία. Η Συντονιστική Επιτροπή, 
µετά από εξέταση της αιτήσεως, αποφαίνεται ως προς τη βασιµότητα του λόγου της 
απουσίας και αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 
6. Εάν το σύνολο των αναιτιολόγητων ή µη εγκεκριµένων απουσιών φοιτητή από µάθηµα 
υπερβαίνει το 20% των προβλεποµένων για το συγκεκριµένο εξάµηνο παραδόσεων, ο 
φοιτητής χάνει το δικαίωµα εξετάσεως στο συγκεκριµένο µάθηµα και υποχρεούται να το 
παρακολουθήσει εκ νέου, κατά τον επόµενο κύκλο σπουδών και µόνον. 
 
Διαλέξεις – Ηµερίδες – Συνέδρια 
 
1. Τα µαθήµατα του ΠΜΣ πλαισιώνονται από σειρά διαλέξεων, σεµιναρίων και ασκήσεων 
προσοµοίωσης στις οποίες µετέχουν προσκεκληµένοι καθηγητές και ειδικοί επιστήµονες 
από την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, από το 
χώρο της επαγγελµατικής µετάφρασης και διερµηνείας, καθώς και από οργανισµούς που 
απασχολούν µεταφραστές ή και διερµηνείς. Οι διαλέξεις, τα συνέδρια, τα σεµινάρια, οι 
ηµερίδες και οι ασκήσεις προσοµοίωσης αποσκοπούν στη διεύρυνση των θεωρητικών και 
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τεχνικών γνώσεων των µεταπτυχιακών φοιτητών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα 
έρευνας και εµβάθυνσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα, καθώς και στην 
επαγγελµατική ένταξη και τη γνωριµία µε τους εργασιακούς χώρους των µεταφραστών και 
διερµηνέων. Ο σχεδιασµός των εν λόγω εκδηλώσεων γίνεται µε ευθύνη της Συντονιστικής 
Επιτροπής και στην υλοποίησή τους µετέχουν ενεργά οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, υπό την 
καθοδήγηση διδάσκοντος του Τµήµατος τον οποίο ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του 
ΠΜΣ. 
2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ οργανώνονται, περαιτέρω, συνέδρια και ηµερίδες 
µε θέµατα που στοχεύουν στην προώθηση της επιστήµης και της έρευνας σε τοµείς 
ενδιαφέροντος του ΠΜΣ. Ακόµη, είναι δυνατή η µετάβαση διδασκόντων, στελεχών και 
φοιτητών του ΠΜΣ σε συνέδρια, ηµερίδες ή άλλες συναντήσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό µε στόχο την ενηµέρωση στους τοµείς της έρευνας και των εφαρµογών στους 
τοµείς που ενδιαφέρουν το ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του συνόλου των ακαδηµαϊκών 
δραστηριοτήτων (διαλέξεων, ηµερίδων, συνεδριών, κ.ο.κ.) του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική 
για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τα έξοδα, όπου υφίστανται, καλύπτονται από τον 
προϋπολογισµό του ΠΜΣ. 
 
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία 
 
1. Οι φοιτητές του ΠΜΣ υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωµατική 
Εργασία, σε θέµα που άπτεται του γνωστικού πεδίου της Θεωρίας και Πράξης της 
Μετάφρασης ή και της Διερµηνείας. 
2. Στην αρχή του Γ΄ Εξαµήνου σπουδών, οι φοιτητές, σε συνεννόηση µε τους διδάσκοντες 
του ΠΜΣ, καταθέτουν στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πρόταση για το θέµα της 
ΜΔΕ, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικώς από σχετικό υπόµνηµα. Εντός του εποµένου 
µηνός, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα µε τα εγκεκριµένα θέµατα και τα µέλη 
των τριµελών επιτροπών επίβλεψης των ΜΔΕ. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τον 
ερευνητικό σχεδιασµό του Τµήµατος, καθοδηγεί σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες και 
τους φοιτητές στην επιλογή συγκεκριµένων θεµατικών πεδίων µελέτης και έρευνας. Η 
ΜΔΕ εκπονείται τον τελευταίο µήνα του διδακτικού εξαµήνου και τους δύο (2) µήνες που 
ακολουθούν τη λήξη του, οπότε και υποβάλλεται, και υποστηρίζεται το αργότερο εντός 
τεσσάρων (4) µηνών από την κατάθεσή της. 
3. Οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τέσσερα αντίτυπα της 
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας τους στην τελική της µορφή, καθώς και σε 
ηλεκτρονική µορφή. Προϋποθέσεις για την αποδοχή της εργασίας προς υποστήριξη 
αποτελούν: 

4. η έγγραφη θετική εισήγηση του κυρίου επιβλέποντος, η οποία δίδεται έπειτα από 
συνεννόηση µε τα λοιπά µέλη της επιτροπής επίβλεψης της ΜΔΕ, και 

5. η διαπιστούµενη από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ απόλυτη τυποτεχική συµµόρφωση 
του ηλεκτρονικού και φυσικού εγγράφου της κατατιθέµενης ΜΔΕ µε τις 
προδιαγραφές δηµοσίευσης που ορίζονται µε απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής. 

4. Για να έχει το δικαίωµα ο φοιτητής να υποστηρίξει Μεταπτυχιακή Διπλωµατική 
Εργασία, οφείλει να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα σεµιναριακά και εργαστηριακά 
µαθήµατα του Προγράµµατος. Η υποστήριξη της εργασίας γίνεται δηµόσια, σε 
ηµεροµηνία και χώρο που ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή, και πάντως το 
αργότερο έως το τέλος του ηµερολογιακού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το Γ’ 
εξάµηνο σπουδών του Προγράµµατος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικώς 
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αιτιολογηµένης αιτήσεως του φοιτητή, και µόνον κατόπιν σύµφωνης γνώµης της 
Συντονιστικής Επιτροπής, µπορεί να δοθεί παράταση στην κατάθεση και την υποστήριξη 
της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας έως και τον µήνα Ιούνιο του επόµενου 
ηµερολογιακού έτους. Η ηµεροµηνία και ο χώρος υποστήριξης της ΜΔΕ, το θέµα αυτής, 
και τα ονόµατα του φοιτητή και των µελών της επιτροπής επίβλεψης ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 
5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποστήριξης της ΜΔΕ, ο 
φοιτητής διαγράφεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως από το ΠΜΣ, έχοντας 
οριστικά απωλέσει το δικαίωµα ολοκλήρωσης των σπουδών του σε αυτό. Για τα µαθήµατα 
στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς στη διάρκεια των σπουδών του, λαµβάνει ωστόσο σχετικό 
πιστοποιητικό. 
6. Τα µέλη της επιτροπής επίβλεψης βαθµολογούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική 
Εργασία µε βαθµολογική κλίµακα 0-10 και βάση το βαθµό 6 (έξι). Ο τελικός βαθµός της 
διπλωµατικής εργασίας εκφράζεται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποίηση στο 
πλησιέστερο εκατοστηµόριο, από τον µέσο όρο βαθµολογίας των τριών βαθµολογητών. Η 
διπλωµατική εργασία αξιολογείται από την τριµελή επιτροπή ως προς τον ερευνητικό της 
προσανατολισµό, την ποιότητα και παρουσίαση της βιβλιογραφικής της αναδροµής, την 
επιστηµονική της µεθοδολογία, την ουσία και χρησιµότητα των αποτελεσµάτων και την 
οργάνωση της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Η αξιολόγηση είναι 
αιτιολογηµένη και σχετικώς τηρείται ειδικό πρακτικό, µερίµνη της Γραµµατείας του ΠΜΣ. 
7. Σε περίπτωση απορρίψεως της ΜΔΕ από την επιτροπή επίβλεψης, ο υποψήφιος οφείλει 
να ολοκληρώσει την διπλωµατική εργασία του εντός δύο (2) µηνών από την πρώτη 
εξέταση και να υποβάλει αυτήν σε δεύτερη και τελευταία εξέταση, σε ηµεροµηνία που 
ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή εντός των ανωτέρω προθεσµιών. Σε περίπτωση 
νέας απορρίψεως της διπλωµατικής εργασίας, ο υποψήφιος διαγράφεται από το 
Πρόγραµµα, έχοντας οριστικά απωλέσει το δικαίωµα ολοκλήρωσης των σπουδών του σε 
αυτό. Για τα µαθήµατα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς στη διάρκεια των σπουδών του, 
λαµβάνει ωστόσο σχετικό πιστοποιητικό. 
8. Φοιτητής που επιθυµεί και κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να 
εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία σε πεδίο στρατηγικής σηµασίας για το 
Τµήµα για την ολοκλήρωση της οποίας κρίνεται απαραίτητη η µετάβασή του στην 
αλλοδαπή για συλλογή υλικού ή βιβλιογραφική ή άλλη τεκµηρίωση µπορεί να ζητήσει από 
τη ΓΣΕΣ να εγκρίνει τη µετακίνησή του σε συνεργαζόµενο πανεπιστήµιο της αλλοδαπής 
για να παρακολουθήσει συγκεκριµένο κύκλο µαθηµάτων και να συνεργαστεί µε τους καθ’ 
ύλην αρµοδίους καθηγητές. Στην περίπτωση αυτή, κατοχυρώνει τον αριθµό των 
πιστωτικών µονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν στα µαθήµατα τα οποία παρακολούθησε 
στην αλλοδαπή, σε αντικατάσταση των µαθηµάτων του οικείου προγράµµατος σπουδών 
του εξαµήνου κατά το οποίο απουσίασε στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του (SOCRATES/ERASMUS) 
ή άλλων πόρων, πέραν αυτών του ΠΜΣ. 
9. Τα πνευµατικά δικαιώµατα της ΜΔΕ εκχωρούνται στο ΕΚΠΑ για δέκα (10) έτη από τον 
µεταπτυχιακό φοιτητή που διεξήλθε επιτυχώς τη διαδικασία υποστήριξής της. Η εκχώρηση 
των δικαιωµάτων γίνεται βάσει των προβλεποµένων στο πλαίσιο αδειοδότησης Creative 
Attribution-(CC BY), βάσει των οποίων επιτρέπεται η διανοµή, η ανασύνθεση και η νέα 
δηµιουργία πνευµατικού έργου επί τη βάσει του αρχικού έργου, ακόµη και για εµπορική 
χρήση, µε την προϋπόθεση να γίνεται δέουσα µνεία και πίστωση του αρχικού έργου. 
Σχετικές πληροφορίες περί του νοµικού πλαισίου της συγκεκριµένης αδειοδότησης 
δηµοσιεύονται (στην Αγγλική) στην ηλεκτρονική δ/νση: https://goo.gl/kqRKUK. 
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Αξιολόγηση-Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης 
 
Τελικός βαθµός επίδοσης του φοιτητή 
 
Ο τελικός βαθµός επίδοσης του φοιτητή, και στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ, προκύπτει 
από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµών ενός εκάστου µαθήµατος. Η στάθµιση γίνεται 
πολλαπλασιάζοντας τον βαθµό του µαθήµατος µε κλάσµα του οποίου αριθµητής είναι οι 
µονάδες ECTS του µαθήµατος και παρονοµαστής ο αριθµός 90 (ήτοι το σύνολο των 
µονάδων ECTS των µαθηµάτων σε κάθε ειδίκευση). Ο τελικός βαθµός της επίδοσης 
εκφράζεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, µε στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατοστηµόριο. 
 
Απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης 
 
Για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης θα πρέπει ο τελικός βαθµός 
να είναι τουλάχιστον 7,00 στη δεκαβάθµια κλίµακα. Φοιτητής που: 

• δεν υποστηρίζει τη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία του του ηµερολογιακού 
έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το Γ’ εξάµηνο σπουδών, ή 

• έχει τελικό βαθµό µικρότερο του 7,00, ή 
• απουσιάζει από τις εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του 
Προγράµµατος καθ' υπέρβαση των εγκεκριµένων από τη Συντονιστική Επιτροπή 
απαλλαγών, ή 

• αποτυγχάνει δύο ή περισσότερες φορές (2) φορές σε δύο ή περισσότερα µαθήµατα, 
ή 

• αποτυγχάνει τρεις (3) φορές σε ένα µάθηµα, ή 
• αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωµατικής Εργασίας 

διαγράφεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως από το Πρόγραµµα, αλλά 
δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων µαθηµάτων έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς. 
 
Λειτουργίες στήριξης του ακαδηµαϊκού έργου 
 
Ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος - Συνεργασία µε το ΠΜΣ 
 
1. Το ΠΜΣ συνεργάζεται για την επίτευξη των σκοπών του µε τα ερευνητικά εργαστήρια 
του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών και, ειδικότερα, 
το Εργαστήριο Τουρκικής Γλώσσας, Προβληµάτων Διγλωσσίας-Κοινωνιογλωσσολογίας 
και Μετάφρασης.  
2. Λόγω της συνάφειας του αντικειµένου και των στόχων του ΠΜΣ µε τα αντικείµενα και 
τους στόχους των εργαστηρίων αυτών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, υπότροφοι ή µη, 
δύνανται να συµµετέχουν ενεργά στη διεξαγόµενη στα εργαστήρια έρευνα. Με τον τρόπο 
αυτό, τους δίδεται η ευκαιρία να εφαρµόσουν στην πράξη τη θεωρητική τους κατάρτιση, 
καθώς και να θεωρητικοποιήσουν την εµπειρία τους από την πράξη της Μετάφρασης και 
της Διερµηνείας. Η συµµετοχή τους προβάλλεται µέσω ανακοινώσεων σε συνέδρια και 
δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά του οικείου πεδίου. Η συµµετοχή των 
µεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστηµονικό έργο των Ερευνητικών Εργαστηρίων του 
Τµήµατος εξασφαλίζεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ λαµβανόµενη έπειτα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. 
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Τεκµηρίωση ακαδηµαϊκού και επιστηµονικού έργου 
 
1. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ οργανώνεται και λειτουργεί Μονάδα Τεκµηρίωσης και 
Ακαδηµαϊκών Σχέσεων, µε τα εξής ενδεικτικά αντικείµενα: 

5. συγκέντρωση και καταλογογράφηση σε βάσεις δεδοµένων του υλικού σχεδιασµού 
και του έργου που παράγεται στο πλαίσιο των σεµιναριακών και εργαστηριακών 
µαθηµάτων του ΠΜΣ, 

6. συγκέντρωση, καταλογογράφηση σε βάσεις δεδοµένων και διάθεση στην ευρύτερη 
ακαδηµαϊκή κοινότητα του επιστηµονικού έργου που παράγεται από το διδακτικό 
προσωπικό και τους φοιτητές του ΠΜΣ, 

7. παροχή συνδροµής σε πράξεις ερευνητικού και επιστηµονικού περιεχοµένου που 
γίνονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ και του Τµήµατος, 

8. συµµετοχή σε εν γένει πράξεις προβολής του ακαδηµαϊκού έργου του ΠΜΣ και του 
Τµήµατος (ανάπτυξη και διάθεση δικτυακού περιεχοµένου, παροχή-προβολή 
επιλεγµένου επιστηµονικού και διδακτικού υλικού σε ηµερίδες και συνέδρια, 
κ.ο.κ.), 

9. ανάπτυξη και υποστήριξη ακαδηµαϊκών συνεργασιών, στο πλαίσιο των σκοπών του 
ΠΜΣ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

2. Στρατηγικός στόχος του ΠΜΣ, ο οποίος υλοποιείται µε την καταλυτική συνδροµή της 
Μονάδας Τεκµηρίωσης και Ακαδηµαϊκών Σχέσεων, είναι η ανάδειξη του Προγράµµατος 
σε κέντρο αριστείας στο οικείο πεδίο, στον υπό συνεχή διαµόρφωση ευρωπαϊκό χώρο 
έρευνας και εκπαίδευσης. 
3. Η Μονάδα Τεκµηρίωσης και Ακαδηµαϊκών Σχέσεων στελεχώνεται µε επιστηµονικό 
προσωπικό, επιλεγόµενο σε συνέχεια δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται µε µέριµνα της Συντονιστικής 
Επιτροπής και περιλαµβάνει ως ελάχιστα κριτήρια την κατοχή προπτυχιακού τίτλου 
σπουδών στα πεδία της Μετάφρασης, της Διερµηνείας ή των γλωσσικών επιστηµών, την 
αποδεδειγµένη γνώση σε τουλάχιστον δύο από τις γλώσσες εργασίας του ΠΜΣ, πέραν της 
Ελληνικής, καθώς και την υψηλού επιπέδου γνώση και δυνατότητα χρήσης 
πληροφοριακών συστηµάτων. Η αµοιβή των στελεχών της Μονάδας Τεκµηρίωσης και 
Ακαδηµαϊκών Σχέσεων βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΠΜΣ. 
4. Η ενεργός συµµετοχή των µεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ στις δράσεις της 
Μονάδας Τεκµηρίωσης και Ακαδηµαϊκών Σχέσεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 
ακαδηµαϊκής πράξης, εξειδικεύεται δε µε σχετικές αποφάσεις της Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΠΜΣ. 
 
Βιβλιοθήκη και Εργαστηριακή Υποδοµή ΠΜΣ 
 
1. Η βιβλιογραφική υποστήριξη του έργου του ΠΜΣ εξασφαλίζεται µε χρήση της 
Βιβλιοθήκης του Τµήµατος και της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του 
ΕΚΠΑ. Στον εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος συµβάλλει ενεργά το 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, µέσω: 

• της πρόσκτησης βιβλιογραφικού υλικού, σύµφωνα µε τις προτάσεις των 
διδασκόντων του, στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του, 

• της συµβολής στον προγραµµατισµό του εµπλουτισµού της Βιβλιοθήκης, 
• της ενεργού συνδροµής του διδακτικού προσωπικού του και των φοιτητών του 
στην οργάνωση της Βιβλιοθήκης, ιδιαιτέρως µέσω της ειδικής αξιοποίησης επί 
µέρους ενοτήτων του καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος. Η συµµετοχή των 



Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Τουρκικών  Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
 

427 

φοιτητών του ΠΜΣ στην οργάνωση και αξιοποίηση του βιβλιογραφικού υλικού του 
Τµήµατος (έντυπου και ψηφιακού) συνιστά ουσιώδη και αναγκαία συµµετοχή στην 
ακαδηµαϊκή πράξη του Προγράµµατος. 

2. Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης διέπεται από τους γενικούς κανονισµούς 
λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος και του Τµήµατος. 
3. Επί πλέον, το ΠΜΣ θέτει στη διάθεση των φοιτητών του ειδικές εργαστηριακές 
υποδοµές, είτε σε αποκλειστική βάση, είτε στο πλαίσιο της εν γένει λειτουργίας του 
Τµήµατος. Οι εργαστηριακές υποδοµές αυτές χρηµατοδοτούνται είτε απ' ευθείας από τις 
πηγές χρηµατοδότησης του ΠΜΣ, είτε από τους χρηµατοδοτικούς πόρους του Ιδρύµατος 
που κατανέµονται στο Τµήµα. 
Εργαστηριακές υποδοµές που αξιοποιούνται από το ΠΜΣ είναι: 

• τα εργαστήρια πληροφοριακών συστηµάτων του Προγράµµατος, 
• ο εξοπλισµός ταυτόχρονης και διαδοχικής διερµηνείας. 

4. Τα της λειτουργίας των συστηµάτων εργαστηριακής υποδοµής του ΠΜΣ ορίζονται κατά 
περίπτωση σε ειδικό Κανονισµό, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος, κατόπιν 
εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής. 
 
Συµµετοχή σε εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δράσεις 
 
Αναλόγως της παροχής σχετικής χρηµατοδοτικής δυνατότητας από το Υπουργείο Παιδείας 
και τα όργανα διοίκησης του Ιδρύµατος, οι φοιτητές του ΠΜΣ δύνανται να συµµετέχουν 
επ' αµοιβή στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τµήµατος σε προπτυχιακό 
επίπεδο ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες (διδακτικές ασκήσεις και εφαρµογές, 
επιτηρήσεις, βιβλιοθήκη κ.ά.). Η αξιοποίηση της σχετικής δυνατότητας 
συγκεκριµενοποιείται κατ' έτος µέσω σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και µετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Η κατ' εξαίρεση άνευ αµοιβής 
υποστηρικτική συµµετοχή στη διδακτική πράξη επιτρέπεται µόνον στους υποψήφιους 
διδάκτορες εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος, κατόπιν τεκµηριωµένης 
εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. 
 
Υποτροφίες και Βραβεία Πρωτείας σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΠΜΣ 
 
1. Το ΠΜΣ χορηγεί κατ’ έτος υποτροφίες συνολικού ύψους €20.000 σε µεταπτυχιακούς 
φοιτητές του. Τα κριτήρια απόδοσης και κατανοµής των υποτροφιών, που είναι δυνατό να 
χορηγούνται και υπό µορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής από τα καταβαλλόµενα δίδακτρα, 
εξειδικεύονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ λαµβανόµενη έπειτα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής και βασίζονται: 

1. στην επίδοση του φοιτητή στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην κατάταξή του κατά 
τη διαδικασία εισαγωγής, 

2. στην επίδοση του φοιτητή στα µαθήµατα του ΠΜΣ, κατά εξάµηνο σπουδών, 
3. στις οικονοµικές δυνατότητες του φοιτητή, όπως αυτές προκύπτουν από επίσηµα 
έγγραφα και στοιχεία (π.χ. δηλώσεις προσωπικού ή οικογενειακού εισοδήµατος). 

2. Περαιτέρω, αναλόγως της σχετικής χρηµατοδοτικής δυνατότητας που παρέχεται από το 
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, το Υπουργείο Παιδείας, ή/και το Ίδρυµα, το ΠΜΣ δύναται 
να παρέχει κατ' έτος συγκεκριµένο αριθµό υποτροφιών στους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
του, πέραν των υποτροφιών της παρ. 1. 
3. Το ΠΜΣ απονέµει βραβείο πρωτείας στον πρώτο σε βαθµολογία αποφοιτήσαντα ενός 
εκάστου κύκλου σπουδών κάθε κατεύθυνσης σπουδών. Εφ’ όσον αυτό είναι δυνατό στο 
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πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΠΜΣ, το βραβείο πρωτείας συνοδεύεται 
από χρηµατικό έπαθλο ύψους έως €1.000, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την τυχόν 
χορηγηθείσα υποτροφία. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τη ΓΣΕΣ, έπειτα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. 
 
Πόροι του ΠΜΣ – Διαχείριση Εσόδων 
 
1. Το ΠΜΣ µπορεί να χρηµατοδοτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ιδρυτικής πράξης 
του όπως ισχύουν, από: 

1. Δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές και εισπράττονται µέσω του 
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ. 

2. Ερευνητικά προγράµµατα. 
3. Επιχορήγηση από την ΕΕ ή από προγράµµατα της ΕΕ. 
4. Δωρεές. 

2. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από γενική διάταξη Νόµου ή ειδικότερη διάταξη του 
Οργανισµού του ΕΚΠΑ, η απόφαση αξιοποίησης ενός ή περισσοτέρων από τους ανωτέρω 
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς λαµβάνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες, συνολικώς του 
Προγράµµατος ή επιµεριζόµενες κατά ακαδηµαϊκή κατεύθυνση ή λειτουργία ή και κατά 
ακαδηµαϊκή περίοδο (έτος, εξάµηνο, κύκλο σπουδών) και αποτελεί αποκλειστική 
αρµοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράµµατος. 
3. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από γενική διάταξη Νόµου ή ειδικότερη διάταξη του 
Οργανισµού του ΕΚΠΑ, η διαχείριση των κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου πόρων 
του ΠΜΣ γίνεται µέσω του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 παρ 
2α του Ν. 3685/2008. Η κατά τη διάταξη αυτή εργασία που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις 
των µελών ΔΕΠ που συµβάλλουν στην υλοποίηση του ΠΜΣ δύναται να αφορά µόνον σε 
πράξεις συντονισµού του ΠΜΣ, σχεδιασµού µαθηµάτων και εκπαιδευτικών λειτουργιών 
του Προγράµµατος ή και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ πέραν της τακτικής 
διδασκαλίας των µαθηµάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και της συµµετοχής στη 
διαδικασία αξιολόγησης του ΠΜΣ. 
 
Συµπληρωµατικές Διατάξεις 
 
1. Επί πλέον της ΜΔΕ, τα πνευµατικά δικαιώµατα επί των πάσης φύσεως εργασιών που 
εκπονούν οι φοιτητές του ΠΜΣ, αναφορικά µε την έκδοση, ηλεκτρονική δηµοσίευση, 
παρουσίαση, και ανακοίνωση στο πλαίσιο επιστηµονικών εκδηλώσεων παραµένουν 
αποκλειστικά στο ΠΜΣ επί δέκα (10) έτη µετά από την αποφοίτηση των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Η αδειοδότηση γίνεται επί τη βάσει των οριζοµένων για την ΜΔΕ (ενότητα 0). 
2. Εφ' όσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, και έπειτα από 
ειδικώς αιτιολογηµένη αίτηση µεταπτυχιακού φοιτητή προς τη Συντονιστική Επιτροπή του 
ΠΜΣ και σχετική εισήγηση της τελευταίας προς τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος, είναι δυνατή η 
χορήγηση αναστολής σπουδών για έναν κύκλο σπουδών και µόνον. Φοιτητής που κάνει 
χρήση της παρούσας ευεργετικής διατάξεως υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο 
των µαθηµάτων και να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων που ισχύουν κατά τον χρόνο 
επανένταξής του στο Πρόγραµµα, και µόνον εφ’ όσον κατά τον χρόνο της επανένταξης 
αυτής προσφέρονται µαθήµατα στην ειδίκευση του φοιτητή. Εάν τα µαθήµατα αυτά δεν 
προσφέρονται και αν ο έχων λάβει αναστολή σπουδών φοιτητής δεν δύναται, κατά την 
κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής, να ενταχθεί σε άλλη ειδίκευση της ιδίας και µόνον 
κατεύθυνσης σπουδών και µόνον στις γλώσσες εργασίας µε τις οποίες εισήχθη αρχικώς 
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στο Πρόγραµµα, η φοιτητική ιδιότητα απόλλυται αυτοδικαίως και άνευ άλλης 
διατυπώσεως, και ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραµµα. Για την παρακολούθηση 
των µαθηµάτων των οποίων την εξέταση διεξήλθε επιτυχώς, ο φοιτητής λαµβάνει σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 
Έναρξη Ισχύος 
 
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ µε την έγκρισή του από τη 
ΓΣΕΣ του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 
και αφορά στους κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών του ακ. έτους 2015-2016 και εξής. 
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Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) 
 
Το Τµήµα  Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες την 
απαιτούµενη από τον νόµο παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση. Για τους φοιτητές/τις 
φοιτήτριες οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο Τµήµα το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 και πριν ο 
νόµος δεν απαιτούσε ειδική πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Για τους 
εισαχθέντες από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 και εξής απαιτείται η πιστοποίηση της 
παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.  

Οι εισαχθέντες το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και εξής, οι οποίοι επιθυµούν να 
αποκτήσουν την πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν το πρόγραµµα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όπως 
περιγράφεται ακολούθως. 
 
Προκειµένου να χορηγηθεί Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  
απαιτείται η πλήρωση των εξής προϋποθέσεων: 
 
α) η συµπλήρωση τριάντα (30) τουλάχιστον ευρωπαϊκών πιστωτικών µονάδων  

ΕCTS από το σύνολο των µαθηµάτων της Π.Π.Δ.Ε., και 
 
β) η επιτυχής εξέταση σε δύο (2) τουλάχιστον µαθήµατα από τη θεµατική περιοχή 

“Θέµατα εκπαίδευσης και αγωγής”, σε τρία  (3) τουλάχιστον µάθηµα από τη θεµατική 
περιοχή “Θέµατα µάθησης και διδασκαλίας” και σε τέσσερα (4) τουλάχιστον µαθήµατα 
από τη θεµατική περιοχή “Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση”, σε συνδυασµό µε 
την παρακολούθηση τόσο των υποχρεωτικών (Υ) όσο και των υποχρεωτικής επιλογής 
(ΥΕ) µαθηµάτων της Ειδίκευσης (Α' ή Β')  του Τµήµατος που έχει επιλέξει ο φοιτητής. 

 
Συγκεκριµένα: 
από τον κάτωθι κατάλογο µαθηµάτων – Υποχρεωτικών και Υποχρεωτικών 

Επιλογής- δύνανται να επιλέξουν οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Τµήµατός µας τα απαραίτητα 
εκείνα µαθήµατα ώστε, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να τους χορηγηθεί, 
ταυτοχρόνως µε το  Πτυχίο τους, η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 
Για την απόκτηση της ως άνω πιστοποίησης απαιτούνται: 

α) η συµπλήρωση τριάντα (30) τουλάχιστον ευρωπαϊκών πιστωτικών µονάδων  
ΕCTS βάσει των µαθηµάτων που προτείνονται 

β) η παρακολούθηση των  υποχρεωτικών µαθηµάτων του Τµήµατος 
γ) η παρακολούθηση των  µαθηµάτων Υποχρεωτικής Επιλογής του Τµήµατος 
 
 

                             1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : Θέµατα εκπαίδευσης και αγωγής 
 
Τουλάχιστον δύο (2) µαθήµατα Υποχρεωτικής Επιλογής που προσφέρονται από τον 
Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και από το 
Τµήµα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών: 
 
Μαθήµατα προσφερόµενα από το Τµήµα ΦΠΨ:  
• 62ΠΔ01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
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• 62ΠΔ109 Παιδαγωγική Ψυχολογία  
• 62ΠΔ119 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 
• 62ΠΔ173  Διαπολιτισµική Εκπαίδευση 
• 62ΠΔ162  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

 
Μαθήµατα προσφερόµενα από το Τµήµα Ψυχολογίας:  
• ΨΧ09 Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης  
• ΨΧ03 Εξελικτική Ψυχολογία  

 
                 

 
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέµατα µάθησης και διδασκαλίας 

 
Τουλάχιστον τρία (3) µαθήµατα Υποχρεωτικής Επιλογής από τα ακόλουθα µαθήµατα 
του Τµήµατος και από µαθήµατα που προσφέρονται στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του Τµήµατος Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και από το Τµήµα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.: 
 
Μαθήµατα προσφερόµενα από το Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών: 

10. 70022 Σχέσεις ελληνικής και τουρκικής γλώσσας µε στόχο τη Διδακτική της 
Τουρκικής [Είναι Υ στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β'] 

11. 70062 Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία µε έµφαση σε ζητήµατα Διδακτικής [ Είναι Υ 
στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β'] 

12. 70224 Διδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών [ Είναι ΥΕ στην Α' ειδίκευση] 

13. 70055 Ζητήµατα Διγλωσσίας [ Είναι ΥΕ τόσο στην Α' όσο και την Β' ειδίκευση] 
 

Μαθήµατα προσφερόµενα από το Τµήµα ΦΠΨ: 
• 62ΠΔ155 Αναλυτικά Προγράµµατα 
• 62ΠΔ206  Από το αναλυτικό πρόγραµµα και το σχολικό εγχειρίδιο στη διδακτική 
πράξη 

• 62ΠΔ112 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
• 62ΠΔ158 Ειδική Αγωγή 
• 62ΠΔ223 Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης 

 
Μαθήµατα προσφερόµενα από το Τµήµα Ψυχολογίας: 
• ΨΧ56  Διαπολιτισµική Ψυχολογία 
• ΨΧ32 Γνωστική Ψυχολογία I 
• ΨΧ11 Κοινωνική Ψυχολογία 

 
 

                   3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση 
 
Τουλάχιστον 4 µαθήµατα (2 Υποχρεωτικά [70031 και 70091 Α] και 2 Υποχρεωτικής 
Επιλογής) από τα ακόλουθα µαθήµατα του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών: 
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• 70031 Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής  [Είναι 
Υ στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β'] 

• 70091 Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο και 
η Διδακτική τους - µάθηµα συνδεδεµένο µε Πρακτική Άσκηση σε φορέα σχετικό 
µε την Εκπαίδευση   [Είναι Υ στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β'] 

• 70085 Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή Προφορικού λόγου και η 
Διδακτική του - µάθηµα συνδεδεµένο µε Πρακτική Άσκηση σε φορέα σχετικό µε 
την Εκπαίδευση  [Είναι ΥΕ στην Α' και τη Β' ειδίκευση] 

• 70063 Θεωρία και πράξη της Μετάφρασης: η Μετάφραση ως µέθοδος διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών [Είναι Υ στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β'] 

• 70092 Α Τουρκική Γλώσσα VIII- Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών & 
οικονοµικών κειµένων ΙΙ και η Διδακτική της Τουρκικής [Είναι Υ στην Α' και τη Β' 
ειδίκευση] 

• 70092 Β Τουρκική Γλώσσα VIIΙ- Ειδική Μετάφραση (µετάφραση τεχνικών 
κειµένων) και η Διδακτική της Τουρκικής [Είναι Υ στην Α' και τη Β' ειδίκευση] 

 
Επισηµαίνεται ότι το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος προβλέπει δύο 

ειδικεύσεις: Α' ειδίκευση: Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Β' ειδίκευση: Ιστορικών, 
Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής. Τόσο οι φοιτητές/τριες της A' 
ειδίκευσης όσο και οι φοιτητές/τριες της Β' ειδίκευσης, προκειµένου να αποκτήσουν την 
Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οφείλουν ακολουθήσουν την 
ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία. 

 
Tα επιπλέον µαθήµατα τα οποία απαιτούνται για την Πιστοποίηση Διδακτικής και 

Παιδαγωγικής Επάρκειας δεν υπολογίζονται στον µέσο όρο του βαθµού του Πτυχίου, ούτε 
στον αριθµό µαθηµάτων για τη λήψη του Πτυχίου. 
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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 
 

  

Το Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, από τον Νοέµβριο του 2009 και 
σύµφωνα µε σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,  είναι 
υπεύθυνο για την πιστοποίηση της γνώσης της Τουρκικής γλώσσας στο πλαίσιο  της διενέργειας των 
εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού  Γλωσσοµάθειας. 
 
Το Τµήµα µετέχει στο έργο "Διαφοροποιηµένες και Διαβαθµισµένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσοµάθειας"  από 
τον Σεπτέµβριο του 2011. Το εν λόγω έργο αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήµατος 
εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών που διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (Κ.Π.Γ.) 
 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ελένη Σελλά  elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr 
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E-Learning  - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
 
Εκπαιδευτικό Αντικείµενο 
 
Ζητήµατα Γεωπολιτικής και Ασφάλειας στο Ισλαµικό Σύµπλοκο Τουρκίας-Μέσης 
Ανατολής 
 
Το Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας 
καλωσορίζει στο Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και 
συγκεκριµένα πρόγραµµα επαγγελµατικής επιµόρφωσης και κατάρτισης µε τίτλο 
«Ζητήµατα Γεωπολιτικής και Ασφάλειας στο Ισλαµικό Σύµπλοκο Τουρκίας-Μέσης 
Ανατολής». Η ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων οδήγησε το Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στο σχεδιασµό των πρωτοποριακών 
αυτών Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης, 
µεγνώµονατηδιασύνδεσητηςθεωρητικήςµε τηνπρακτικήγνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, 
την εφαρµοσµένη διάσταση των επιστηµών στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία.  
Η ανάπτυξη των προγραµµάτων στηρίχτηκε κυρίως:  
 

• στην εµπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράµµατα, τα οποία αποτέλεσαν το 
εφαλτήριο για τη δηµιουργία των Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης 
και Κατάρτισης,  

 
• στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων,  

 
• στην πρακτική εµπειρία ειδικευµένων επιστηµόνων διεθνούς κύρους,  

 
• στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή του Ιδρύµατος.  

 
Ο σχεδιασµός των προγραµµάτων έγινε µε γνώµονα τη δυνατότητα αναγνώρισης και 
µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, µε βάση το Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών 
µονάδων ECVET. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουµε αναλυτικά το πρόγραµµα σπουδών 
για το πρόγραµµα επαγγελµατικής επιµόρφωσης και κατάρτισης: «Ζητήµατα Γεωπολιτικής 
και Ασφάλειας στο Ισλαµικό Σύµπλοκο Τουρκίας-Μέσης Ανατολής», τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτοµέρειες που πιστεύουµε ότι είναι 
χρήσιµες, για να έχετε µια ολοκληρωµένη εικόνα του προγράµµατος 
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Μονάδα Προσβασιµότητας για Φοιτητές µε Αναπηρία 
 
 
Η Μονάδα Προσβασιµότητας για Φοιτητές µε Αναπηρία (ΜοΠροΦµεΑ) του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιµη πρόσβασης στις ακαδηµαϊκές σπουδές των 
φοιτητών µε διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, µέσω της παροχής προσαρµογών 
στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών 
Πρόσβασης. 
 
Η Μονάδα Προσβασιµότητας προσφέρει: 
 
-Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριµένων αναγκών κάθε ΦµεΑ. 
-Τµήµα Προσβασιµότητας στο Δοµηµένο Χώρο του Πανεπιστηµίου. 
-Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦµεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως 
-Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής. 
-Δωρεάν Λογισµικό για ΦµεΑ. 
-Προσβάσιµα Συγγράµµατα. 
-Προσβάσιµους Σταθµούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες. 
-Υπηρεσία Διαµεταγωγής για την άµεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦµεΑ, µέσω 

διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, µε τους συµφοιτητές, καθηγητές και 
υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου. 

-Υπηρεσία εθελοντών συµφοιτητών υποστήριξης ΦµεΑ. 
-Οδηγίες σχετικά µε τους ενδεδειγµένους τρόπους εξέτασης των ΦµεΑ.   
-Υπηρεσία Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Υποστήριξης για ΦµεΑ. 
  
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦµεΑ σε κάθε Τµήµα/Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών έχουν οριστεί: 
α) Σύµβουλος Καθηγητής ΦµεΑ και αναπληρωτής του και 
β) Αρµόδιος υπάλληλος της Γραµµατείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση 
ΦµεΑ 
 
µε τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, µε 
fax, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µέσω της Υπηρεσίας Διαµεταγωγής. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας µε τους αρµοδίους κάθε Τµήµατος/Σχολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της 
ΜοΠροΦµεΑ.   
 
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνα: 2107275130, 2107275687, 2107275183 
Fax: 2107275193 
Ηλ. ταχυδροµείο: access.uoa.gr 
Ιστοθέση: http://access.uoa.gr 
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr 
οoVoo ID: m.emmanouil 
Αποστολή SMS: 6958450861 
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Χρήσιµα Τηλέφωνα 
 
 

 
Υπηρεσία Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Πανεπιστηµιακή Λέσχη Ιπποκράτους 15 
 106 79 Αθήνα 

210 3688220 

Πολιτιστικός Όµιλος Φοιτητών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΠΟΦΠΑ) 

Ιπποκράτους 15 
106 79 Αθήνα 

210 3688205 

Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο Πανεπιστηµιούπολη 210 7275549 
210 7275554 

Παιδικός Σταθµός ΕΚΠΑ Φιλοσοφική Σχολή               
Εξωτερικός χώρος 

210 7277803 
210 7277808 

Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών 
Σχέσεων Γραφείο Σωκράτης / Erasmus 

Πανεπιστηµίου 30 
106 79 Αθήνα 

210 3689713 
210 3689714 

∆ιδασκαλείο Νέας Ελληνικής                        
Γλώσσας 

Φιλοσοφική Σχολή 
6ος όροφος   
Κυψέλη 626 

210 7277971 
210 7277972 

∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Ιπποκράτους 7 
 2ος όροφος 

 106 79 Αθήνα 

210 3613261 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης του                       
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Τµήµα Πληροφορικής και                    
Τηλεπικοινωνιών                                   
Γραφείο Α22                                           

Πανεπιστηµιούπολη 

210 7275220 
210 7275214 

Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Φιλοσοφική Σχολή 
Τµήµα Φιλοσοφίας                     
Παιδαγωγικής και                                           
Ψυχολογίας                                                       

Τοµέας Ψυχολογίας 

210 7277554 

Ταµείο Αρωγής Φοιτητών του                       
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Ιπποκράτους 15 
10679 Αθήνα 

210 3688221 
210 3688240 

 
 
 
 
 


