
  

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ   
Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως, 18 Μήνες 

 
 

1ο Διαδικτυακό Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητριών και Φοιτητών 
 
 

Σάββατο 5 Ιουνίου, 9.30 π.μ. 
 
 

 
 

 
Τα μέλη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ελληνικές Σπουδές  

σας προσκαλούν στο 1ο Διαδικτυακό Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητριών και Φοιτητών   
 

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων του 
προγράμματος και των Διπλωματικών Εργασιών φοιτητριών και φοιτητών που 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους  
 

 
 

Εγγραφή για διαδικτυακή παρακολούθηση του Colloquium ΕΔΩ 
 

 
 

Συντονιστής ΜΑ Ελληνικές Σπουδές 
Πάνος Χριστοδούλου (Phd Αρχαία Ιστορία) | Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών 

Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
email: p.christodoulou@euc.ac.cy 

 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L1oWcg7p3E6sRKng2RzvMnh_U3M3cyBLsiRFpXTGvW5UMVRIREQyQU83Nk5ZSFFFWkpQOEM5UU5ZNi4u


 
             Πρόγραμμα 

 
                      Σάββατο 5 Ιουνίου, 9.30-13.30 

 
 

9.30-9.45 
 

Χαιρετισμός Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
Καθηγητής Λοΐζος ΣΥΜΕΟΥ 

 
Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών 
Καθηγητής Μάριος ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ 

 
 
9.45-10.15 

 
Πάνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών, Συντονιστής ΜΑ Ελληνικές Σπουδές) 
Οι Ελληνικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2018-) 
 

 
 

                            Συντονισμός: Ευγενία ΚΑΡΑΤΑΡΗ 
 
10.15-10.45 

 
Νικόλαος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Οχυρώσεις γρίφος στην επαρχία Λοκρίδας.  Από την προϊστορική μέχρι την πρώιμη βυζαντινή 
εποχή 

 
 
10.45-11.15 

 
Ελευθερία ΑΓΓΕΛΕΑ 
Στρατόπεδο προληπτικής διαβίωσης Τρίκερι. Τα θαμμένα Τετράδια 

 
 

                              Συντονισμός: Έλλη ΤΣΑΪΡΗ 
 
11.30-12.00 

 
Αθανάσιος ΚΑΡΥΑΜΗΣ 
Εκφάνσεις πολιτειοκρατίας: Οι επεμβάσεις της Πολιτείας στις εκλογές των προκαθημένων της 
Εκκλησίας της Ελλάδος (1833-1923) 
 

 
12.00-12.30  

 
Ελένη ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ 
Η κόμη, η ενδυμασία και τα κοσμήματα των αγαλμάτων της Αττικής κατά την Αρχαϊκή και Κλασική 
περίοδο 
 

 
12.30-13.00 

 
Μαργαρίτα ΣΚΑΝΔΑΛΗ 
Ο Εκπαιδευτικός τουρισμός στην Ελλάδα: Προκλήσεις και δυναμικές για μια νέα εκπαίδευση 

 
13.00-13.15  

 
Θεόδωρος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ακαδημαϊκό προσωπικό ΜΑ Ελληνικές Σπουδές, Αρχαιολογία και Τέχνη) & 
Γεώργιος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ακαδημαϊκό προσωπικό ΜΑ Ελληνικές Σπουδές, Εκπαίδευση και Πολιτιστική 
Διαχείριση) 

Συμπεράσματα 
 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 
 
Νικόλαος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Οχυρώσεις γρίφος στην επαρχία Λοκρίδας.  Από την προϊστορική μέχρι την πρώιμη βυζαντινή εποχή 

Η παρουσίαση επικεντρώνεται στη μελέτη της ιστορίας και της χρονολόγησης των οχυρώσεων που βρίσκονται στο νότιο 

τμήμα του σημερινού νομού Φθιώτιδας. Οι οχυρώσεις αυτές, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι κατασκευασμένες 

από αργολιθοδομή και βρίσκονται όλες στις κορυφές βουνών, βρίσκονταν εντός των γεωγραφικών ορίων  της αρχαίας 

Φωκίδας αλλά και της Λοκρίδας (Οπούντια και Επικνημίδια). Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την γεωγραφική τους 

θέση, την πιθανή μεταξύ τους επικοινωνία, τον τρόπο δόμησής τους, την σχέση τους με παρακείμενα αστικά κέντρα και 

τη λειτουργία τους ως παρατηρητήριων σημαντικών στρατηγικών σημείων.  

Ελευθερία ΑΓΓΕΛΕΑ 
Στρατόπεδο προληπτικής διαβίωσης Τρίκερι. Τα θαμμένα Τετράδια 

Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες διαβίωσης στο Στρατόπεδο Προληπτικής Διαβίωσης στο Τρίκερι, το οποίο 
λειτούργησε από το 1949 μέχρι το 1953 ως χώρος εξορίας γυναικών που είτε ανήκαν στην αριστερά είτε είχαν σχέσεις 
με τους κομμουνιστές αντάρτες. Τα τετράδια των κρατουμένων γυναικών αποτελούν το πρωτογενές υλικό της έρευνας 
και αποκαλύπτουν όχι μόνο τις άθλιες και εξοντωτικές συνθήκες διαβίωσης αλλά και τους μηχανισμούς που 
επιστρατεύονταν για την καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
 
Αθανάσιος ΚΑΡΥΑΜΗΣ 
Εκφάνσεις πολιτειοκρατίας: Οι επεμβάσεις της Πολιτείας στις εκλογές των προκαθημένων της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(1833-1923) 
 
Η μελέτη αυτή, η οποία στηρίζεται σε σημαντικό πρωτογενές υλικό, αφορά στην περιγραφή των σχέσεων της Ελλαδικής 
Εκκλησίας με την Πολιτεία και καλύπτει μια κρίσιμη χρονολογικά περίοδο που αρχίζει με την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους το 1830 και ολοκληρώνεται με τον ενταφιασμό της Μεγάλης Ιδέας (1922).  Ιδιαίτερα δίδεται έμφαση στην 
προσπάθεια του κράτους να ελέγξει την Εκκλησία γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε τις σχέσεις τους σε 
κρίση.  
 
Ελένη ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ 
Η κόμη, η ενδυμασία και τα κοσμήματα των αγαλμάτων της Αττικής κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της κόμης, της ενδυμασίας και των κοσμημάτων των αγαλμάτων της Αττικής 
κατά την Αρχαϊκή 600-480 π.Χ.) και Κλασική (480-323 π.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα αγάλματα που βρίσκονταν 
στην Ακρόπολη και επιχειρείται σύγκριση των δύο αυτών περιόδων με σκοπό να γίνει κατανοητή η τεχνοτροπική εξέλιξη 
της γλυπτικής και να αναδειχθούν όψεις του κοινωνικού και πολιτικού της ρόλου.  
 
Μαργαρίτα ΣΚΑΝΔΑΛΗ 
Ο Εκπαιδευτικός τουρισμός στην Ελλάδα: Προκλήσεις και δυναμικές για μια νέα εκπαίδευση 
 
Η “κοινωνία της γνώσης και της μάθησης”, η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και οι νέες ανάγκες της αγοράς 

μεταβάλλουν και επηρεάζουν ολοένα όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου, όπως και αυτής του τουρισμού και της 

εκπαίδευσης. Σε ένα ρευστοποιημένο, διεθνοποιημένο περιβάλλον προβάλλουν πλέον ως επιταγές η έντονη 

κινητικότητα, η ευελιξία όπως επίσης και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Η διασύνδεση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της οικονομικής-πολιτειακής ευημερίας και ποιότητας περιβάλλοντος (αειφορία) δεν αποτελούν μόνο 

θεωρητικές ιδέες αλλά προϋποθέτουν βαθιές μεταβολές στον τρόπο σκέψης και δράσης, στην κουλτούρα κάθε 

σύγχρονου πολίτη που καλείται πλέον, ως παραγωγός γνώσης και συνδημιουργός, να επαναπροσδιορίσει τη θέση του 

στον κόσμο και να τον νοηματοδοτήσει, διαδικασία με πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο. Πώς ο εκπαιδευτικός τουρισμός 

μπορεί να συμβάλλει πρακτικά και δημιουργικά σε όλες αυτές τις αλλαγές; 

 

 


