
Γραµµατειακές πηγές των πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων στη Μεσόγειο: 
Αρχαϊκή και Κλασική περίοδος  

 
 

• Κωδικός µαθήµατος: Y-4 
  

• Τύπος µαθήµατος: υποχρεωτικό  
• Εξάµηνο σπουδών: Α’  

 
• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 
• Διδάσκων/ουσα:  

 
- Σπύρος Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας µε έµφαση 

στην Ιστοριογραφία, Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
- Μανώλης Ανδρουλιδάκης, Δρ. Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, Διδάσκων 

(ΠΔ407/80) Παν/µίου Κρήτης, ΣΕΠ στο ΕΑΠ. 
- Matus Porubjak, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Cyril and Methodius University, Bratislava 
- Αναστάσιος Χαµουζάς, Καθηγητής Νοµικών-Πολιτικών Επιστηµών (ΠΕ13) Δευτεροβάθµιας 

Εκπ/σης (Δικηγόρος παρ’ Εφέταις έως το 2013), Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 

 
• Περιεχόµενο µαθήµατος:  

 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη µεθόδων προσέγγισης των αρχαίων πηγών, όσον αφορά στην 
αποκωδικοποίηση των σχέσεων των λαών της Μεσογείου κατά τη διάρκεια της Αρχαϊκής και της 
Κλασσικής Περιόδου. Τονίζεται ότι η αφετηρία καθώς και η προσέγγιση αυτή θα είναι ελληνοκεντρική, 
καθώς θα εξεταστούν φιλολογικές και ιστορικές µαρτυρίες που προέρχονται από την ελληνική 
επικράτεια. Το υλικό ταξινοµείται σε 4 βασικές ενότητες: α) Πηγές, προβλήµατα, ερµηνεία της Ιστορίας, 
β) ο β’ αποικισµός (750-550 π.Χ.) και διαµόρφωση της πολιτισµικής και πολιτικής ταυτότητας της 
Ελλάδας, αποικιοκρατική δράση στη Μεσόγειο, εµπόριο στη Μεσόγειο των αρχαϊκών και κλασικών 
χρόνων γ) Μεσόγειος και γεωργία, δ) ποικιλωνυµία της Μεσογείου µέσα από τις γραµµατειακές πηγές. 
 

• Επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα: µε την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι 
σπουδαστές/ριες θα είναι σε θέση:  
 
Ø  να γνωρίζουν τις κυριότερες πηγές που αφορούν στη σχέση των λαών της Μεσογείου κατά 

τους ιστορικούς χρόνους (πρωτότυπες, σύγχρονες, διαδικτυακούς τόπους, βάσεις δεδοµένων) 
Ø να χρησιµοποιούν µε κριτικό τρόπο τις φιλολογικές και ιστορικές µαρτυρίες, ώστε να 

ανασυνθέτουν µία όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα της εποχής που τους ενδιαφέρει 
ερευνητικά. 

Ø να κατανοούν τις πηγές και τις συναφείς πληροφορίες, µε απώτερο σκοπό την ανίχνευση των 
ιδιαίτερων λόγων παραγωγής και συγγραφής τους. 

 
• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια µαθήµατος (Μ/ΤΜΣ): 
  



- Ρεγκάκος, Αντώνης, Επινοώντας το παρελθόν. Γέννηση και ακµή της ιστοριογραφικής αφήγησης 
στην κλασική αρχαιότητα, Gutenber – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2009. 
Boardman, John, Οι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωσή τους, µτφ. Ηλ. Ανδρεάδη,  
Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1996 (ΤΜΣ) 

- Σταϊνχάουερ, Γεώργιος, Ιστορική Γεωγραφία του Αρχαίου Κόσµου, Παπαδήµα, Αθήνα 2009 (ΤΜΣ). 
- Bury, J. B. & Meigss, R., Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαµίτσα, 

Αθήνα 2011 (ΤΜΣ) 
- Lawrence Kim, “The portrait of Homer in Strabo’s Geography”, Classical Philology 102 (2007) 

363-388 
- Σαράντης Συµεώνογλου, «Η οµηρική γεωγραφία της Ιθάκης», στο Ιλιάδα και Οδύσσεια, Μύθος 

και Ιστορία, Ιθάκη 1986, σελ. 91-109. 
- Lionel Pearson, “Apollonius of Rhodes and the Old Geographers”, The American Journal of 

Philology 59 (1938) 443-459 
 

. 
     β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία (Μ/ΤΜΣ):  

Ø Peregrine Horden, Nicholas Purcell, Μεσόγειος. Θάλαττα πονηροδιδάσκαλος, µτφ. Ντίνα 
Σαµπέθαϊ, εκδ. Οδυσσέας 2004 (ΤΜΣ) 

Ø Νick Fisher & Hans Van Wees (edd.), Archaic Greece: New Approaches and New Evidence, 
Duckworth 1998 (TΜΣ) 

Ø Reed, C. M., Maritime Traders in the ancient Greek World, Cambridge University Press, 2003 
(Βιβλιοθήκη Παν/µίου Κρήτης – µπορείτε να το προµηθευτείτε µέσω της βιβλιοθήκης του 
ΠΑ). 

Ø Συρόπουλος, Σπύρος, «Σαν βάτραχοι γύρω απ’τη θάλασσα. Η Μεσόγειος ως πολιτισµική και 
οικονοµική παράµετρος συνύπαρξης των λαών στην αρχαιότητα», Διεθνής και Ευρωπαϊκή 
Πολιτική, Νοε.-Δεκ. 2011-Ιαν.-Φεβ. 2012, τεύχος 24, σελ. 36-46 (Μ/ΤΜΣ) 

Ø Chronopoulou, Ch. & Mavrakis, A., “Ancient Greek drama as an eye-witness of a specific 
meteorological phenomenon: indication of stability of the Halcyon days”, Weather March 2015, 
Vol. 69, No. 3, pp. 66-69. 

Ø Bλάχου, Γεωργίου, Πολιτικές Κοινωνίες στον Όµηρο, µτφ. Μ. Παΐζη –Αποστολοπούλου, Δ. Γ. 
Αποστολόπουλου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985. 

Ø Page, Denys, H Iλιάς και η Ιστορία, µτφ. Κ. Πανηγύρη, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 1999.  
 

γ) Διαδικτυακές πηγές (για κείµενα και άρθρα): 
  
Jstor (Βάση δεδοµένων για επιστηµονικά άρθρα) http://www.jstor.org  
Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 
 Άρθρα-Κείµενα – http://www.mikrosapoplous.gr 
 
  

• Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  
 
Διαδραστική µεθοδολογία: σεµινάρια δια ζώσης, ανάρτηση ψηφιακού υλικού, ανάληψη έρευνας 
από τους φοιτητές. 
 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης:   
 
Αξιολογήσεις άρθρων/ασκήσεις επί συγκεκριµένου υλικού 
 



- Περιορισµένης έκτασης αξιολογήσεις άρθρων (έκτασης µίας σελίδας), οι οποίες θα ακολουθούν 
τις ασύγχρονες συνεδρίες (δεν φέρουν βαθµολογία, αλλά θα είναι απαιτούµενες) 

 
Εργασίες: 
- Mία εργασία, η οποία αντιστοιχεί στο 40% της τελικής βαθµολογίας  
- Μία τελική εργασία, η οποία αντιστοιχεί στο 60% της τελικής βαθµολογίας. 

 
 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική – Αγγλική 
 

• Τρόπος παράδοσης µαθήµατος: Δια ζώσης και Ασύγχρονα. Καθώς οι µεταπτυχιακές σπουδές 
στοχεύουν στην καλλιέργεια κυρίως ερευνητικών δεξιοτήτων, η µέθοδος διδασκαλίας του 
µαθήµατος θα βασιστεί στη διαδραστική µεθοδολογία. Κατά τη διάρκεια των δια ζώσης 
συναντήσεών µας θα παρουσιάζονται θέµατα υπό τη µορφή σεµιναρίων και θα προσφέρονται 
οδηγίες που θα διευκολύνουν την έρευνα που θα αναλάβουν οι φοιτητές/τριες. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
 
Επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο 
Συνάντηση µε συνάδελφο καθηγητή/τρια του εξωτερικού ή επιστηµονικού φορέα της Ρόδου. 


