
176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας
(Θεσσαλονίκη)

Σκοπός

Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, της ιστορία και τον
πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των
κρατών αυτών με την Ελλάδα».
Η αποστολή αυτή, με κεντρικό άξονα τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα, περιλαμβάνει τρία σκέλη:

Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον οικονομικό χώρο, που περιλαμβάνει τις οικονομικές και νομικές επιστήμες. 
Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον κοινωνικό χώρο, που περιλαμβάνει τις κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές επιστήμες. 
Τη διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις
διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να
απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα που ασχολούνται με τις Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές
χώρες, 
•σε υπουργεία ως σύμβουλοι, μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι ή εμπειρογνώμονες, 
•σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις προαναφερόμενες χώρες, 
•σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις προαναφερόμενες χώρες, 
•στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε 8 εξάμηνα. Για την λήψη πτυχίου απαιτείται ο φοιτητής να περάσει τα απαιτούμενα 54
μαθήματα των 8 εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, συγκεντρώνοντας συνολικά 216 διδακτικές μονάδες. 
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τον Α΄ Κύκλο Σπουδών (εξάμηνα Α, Β, Γ, Δ) και τον Β' Κύκλο Σπουδών (εξάμηνα Ε, ΣΤ, Ζ, Η). Στον Α' Κύκλο
Σπουδών παρέχεται ένα ισχυρό υπόβαθρο βασικών γνώσεων σε διεπιστημονικό επίπεδο. Στον Β' Κύκλο Σπουδών ενισχύεται η επαγγελματική κατάρτιση
των φοιτητών με την επιλογή (ι) κατεύθυνσης και (ιι) γνωστικού χώρου.

Οι τρεις κατευθύνσεις που καλλιεργεί το Τμήμα είναι η Βαλκανική, η Σλαβική, και η Ανατολική.

Οι γνωστικοί χώροι είναι δύο: ο οικονομικός, που περιλαμβάνει οικονομικά και νομικά μαθήματα, και ο κοινωνικός που περιλαμβάνει μαθήματα
κοινωνιολογίας, ιστορίας, πολιτισμού και πολιτικής επιστήμης.

Η επιλογή κατεύθυνσης και γνωστικού χώρου καθορίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν μπορεί να γίνει πέραν του 5ου εξαμήνου



σπουδών. Η επιλογή γίνεται από τους φοιτητές με δήλωσή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος για όσους δεν υποβάλουν δήλωση.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος σπουδών είναι τα εντατικά μαθήματα γλώσσας. Οι φοιτητές επιλέγουν τη Ρωσική η την Τουρκική γλώσσα, την οποία
διδάσκονται και στα τέσσερα χρόνια των σπουδών τους, καθώς επίσης και μία δεύτερη Βαλκανική, Σλαβική η Ανατολική γλώσσα, την οποία διδάσκονται τα
δύο τελευταία χρόνια.

1ο εξάμηνο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών-τριών με βασικές έννοιες όπως είναι: η πολιτική, η πολιτική δράση, τα πολιτικά συστήματα (δυτικές
και λαϊκές δημοκρατίες), το κομματικό φαινόμενο, τύποι κομματικών συστημάτων, οι ομάδες πίεσης. Το μάθημα βασίζεται σε θεωρητικές και εμπειρικές
αναλύσεις και υποστηρίζεται από συγκριτικά πολιτικά δεδομένα από το χώρο της Ευρώπης και των Βαλκανίων. 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Δεληπάλλα Σοφία 
Η οικονομική επιστήμη και εργαλεία οικονομικής ανάλυσης, η ζήτηση, η προσφορά και η αγορά, η επίδραση των τιμών και του εισοδήματος στις
ζητούμενες ποσότητες, η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή, η οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων, η θεωρία της προσφοράς, κόστος και
παραγωγή, τέλειος ανταγωνισμός και καθαρό μονοπώλιο, η δομή της αγοράς και ο ατελής ανταγωνισμός, εισαγωγή στην οικονομική της ευημερίας, γενική
ισορροπία, ολοκλήρωση της μικροοικονομικής και προετοιμασία για την μακροοικονομική. 

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Ρωσικά για αρχάριους (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Τουρκικά για αρχάριους (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
Βουτυρά Ευτυχία 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Δαγδιλέλης Βασίλειος 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Παπαπανάγος Χάρρυ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 Μαραντζίδης Νικόλαος Χατζηπροκοπίου Μιχάλης

2ο εξάμηνο

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 
Ρωσικά για αρχάριους (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 



Τουρκικά για αρχάριους (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
O' Donnell Owen 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Καιρίδης Δημήτριος Χατζηπροκοπίου Μιχάλης

3ο εξάμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 
Παπαπανάγος Χάρρυ 
Μικροοικονομική και οικονομική επιστήμη, θεωρία του καταναλωτή, ζήτηση, η αγορά, εισοδηματικός περιορισμός, προτιμήσεις, ωφέλεια, επιλογή, ζήτηση,
αποκαλυφθείσα προτίμηση, εξίσωση Slutsky, αγορά και πώληση, διαχρονική επιλογή αβεβαιότητα, μέτρηση της κοινωνικής ευημερίας, καμπύλες κόστους,
τεχνολογία και παραγωγή, ελεύθερος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, θεωρία παιγνίων, γενική ισορροπία και οικονομικά της ευημερίας, δημόσια
αγαθά. 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ) 
O' Donnell Owen 
Έννοια και σκοπός της οικονομετρίας, τυχαία μεταβλητή και πιθανότητες, θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών, εκτίμηση παραμέτρων και
κατανομές δειγματοληψίας, έλεγχοι υποθέσεων, ανάλυση συσχέτισης και παλινδρόμησης, έννοια και εκτίμηση του απλού γραμμικού υποδείγματος,
στατιστική αναφορά και πρόβλεψη του απλού γραμμικού υποδείγματος. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Γένεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εξέλιξη των Κοινοτήτων. Η Ελλάδα στις Κοινότητες. Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμική δομή της Ένωσης (τα κοινοτικά
θεσμικά όργανα: σύνθεση, αρμοδιότητες, λειτουργία). Η κοινοτική έννομη τάξη. Πηγές του κοινοτικού δικαίου. Το κοινοτικό σύστημα έννομης προστασίας
(προσφυγή κατά κράτους μέλους, αίτηση ακυρώσεως, προσφυγή κατά παραλείψεως, ένσταση παρανομίας, προδικαστική παραπομπή). 

ΕΘΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (19ος -20ος αι.) 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 
Το μάθημα περιλαμβάνει επισκόπηση της ιδεολογικής, πολιτικής και στρατιωτικής εξέλιξης των Βαλκανικών εθνικισμών κατά τη διάρκεια του 19ου και τις
αρχές του 20ου αιώνα με έμφαση στους παράγοντες και τις συνθήκες που καθόρισαν τη συγκρότηση των εθνικών κρατών. 

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III 
Ρωσικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα). 



ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III 
Τουρκικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθεί τόσο η ενότητα, όσο και η πολυμορφία της Βαλκανικής χερσονήσου με αφετηρία τις γλώσσες και τους
πολιτισμούς των λαών που την κατοικούν.
Θα δοθεί μια επισκόπηση των παλαιοτέρων και των σύγχρονων βαλκανικών γλωσσών και θα εξεταστούν τα εξής θέματα: (α) η εθνογένεση των βαλκανικών
λαών και η καθιέρωση των σύγχρονων βαλκανικών γλωσσών, (β) το ζήτημα της Βαλκανικής Γλωσσικής Ένωσης (Sprachbund) και οι σχέσεις των
βαλκανικών γλωσσών και (γ) οι κυρίαρχες και οι μειονοτικές γλώσσες στα Βαλκάνια. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Στο μάθημα εξετάζονται οι εξής θεματικές ενότητες: (α) η αρχική κοιτίδα, ο πρώιμος πολιτισμός, οι μεταναστεύσεις και ο εκχριστιανισμός των σλαβικών
λαών, (β) η σλαβική γραφή και τα πρώιμα γραπτά μνημεία στις σλαβικές γλώσσες και (γ) η σλαβική πρωτογλώσσα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Μπαντάουι Χασάν 
Το μάθημα περιλαμβάνει μία επισκόπηση των σχέσεων ανάμεσα στην ιστορία, τις γλώσσες και τις γραμματείες των αραβόφωνων λαών από τον 6ο μ.Χ.
αιώνα μέχρι την εμφάνιση των Τουρκικών φύλων και την εγκαθίδρυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην Ανατολική Mεσόγειο. 

4ο εξάμηνο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Παπαδόπουλος Δημήτριος 
Βασικές οικονομικές έννοιες, ορισμός και διακρίσεις της οικονομικής και διοικητικής των επιχειρήσεων, χρησιμοποιούμενες μέθοδοι έρευνας, κατηγορίες
και συνασπισμοί των επιχειρήσεων, προβλήματα που συνδέονται με την ίδρυση και συγκρότηση της επιχείρησης, λειτουργικά προβλήματα της επιχείρησης,
διάθεση προϊόντος ή παροχή υπηρεσίας-μάρκετινγκ, ανεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων και χρησιμοποίησή τους, παραγωγή, αριθμοποίηση της ζωής
της επιχείρησης και δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης, επιχείρηση και κοινωνικός περίγυρος, προβλήματα - λύσεις -επιβίωση του θεσμού της
επιχείρησης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 
Καρφάκης Κωνσταντίνος 
Μακροοικονομικά δεδομένα, παραγωγή και διανομή του εθνικού εισοδήματος, οικονομική μεγέθυνση, ανεργία, χρήμα και πληθωρισμός, ανοικτή
οικονομία, εισαγωγή στις οικονομικές διακυμάνσεις, συναθροιστική ζήτηση σε κλειστή και ανοικτή οικονομία, συναθροιστική προσφορά, πρόσφατες
εξελίξεις στη θεωρία των οικονομικών διακυμάνσεων, θεωρητική αντιπαράθεση για τη μακροοικονομική πολιτική. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Βουτυρά Ευτυχία 
Σκοπός του μαθήματος είναι η συγκριτική παρουσίαση βασικών θεωριών και μεθόδων της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας και η
αξιολόγηση των ποιοτικών κυρίως μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις δύο επιστήμες.
Παρουσιάζονται: α) Η ιστορική διαμόρφωση των κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων (εξελικτισμός, ιστορισμός, λειτουργισμός, δομικός λειτουργισμός,
δομισμός) στις δύο επιστήμες και η δεοντολογία της επιστημονικής έρευνας με βάση τα κριτήρια της εγκυρότητας, της συνέπειας και της σαφήνειας β)
Προβλήματα εφαρμογής των μεθόδων μέσα από την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε συγκεκριμένες έρευνες πεδίου. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 
Έννοια, χαρακτηριστικά και πηγές του εμπορικού δικαίου. Εμπορικές πράξεις και έμποροι. Εμπορική ικανότητα και συνέπειες αυτής. Εμπορικά βιβλία. Η



επιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο. Εμπορικές συμβάσεις. Αξιόγραφα (συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή, επιταγή, ομολογία και μετοχή). Εμπορικές
εταιρίες (θεμελιώδεις αρχές του εταιρικού δικαίου, έννοια και στοιχεία της εταιρίας, διακρίσεις των εταιριών και επιλογή του ορθού εταιρικού τύπου).
Σήμα. Ευρεσιτεχνία. Επωνυμία. Ανταγωνισμός. Προστασία του καταναλωτή. 

ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
Βουτυρά Ευτυχία 
Στο μάθημα παρουσιάζεται η διαμόρφωση και ιστορική εξέλιξη της ΕΣΣΔ ως ένα ενιαίο πολυεθνικό κράτος από την εποχή της Ρωσικής Επανάστασης μέχρι
τη μετασοβιετική περίοδο. Η συγκεκριμένη οπτική του μαθήματος τονίζει την εθνολογική πολυπλοκότητα και τις διαφορετικές πολιτικές ενοποίησης που
εφαρμόστηκαν από το σοβιετικό κράτος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. 
Παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: α) Κριτική ανάλυση των διαφορετικών "σοβιετολογικών"μοντέλων ερμηνείας του "κρατικού σοσιαλισμού"/
"υπαρκτού σοσιαλισμού", β) Οι έννοιες "έθνος" και "εθνότητα" στη σοβιετική πολιτική για τις "εθνότητες" καθώς και οι στρατηγικές επιβίωσης που
ανέπτυξαν συγκεκριμένες εθνότητες (λ.χ. Ουκρανοί, Γεωργιανοί, Αρμένιοι, Ουζμπέκοι, Καζάχοι, Απχάζιοι), γ) Η λογική του "σοβιετικού φεντεραλισμού" και
η διερεύνηση του διττού προβλήματος της σχέσης "υπανάπτυξης" και "νεωτερικότητας" όπως διαμορφώνεται σε διαφορετικές περιόδους ανάμεσα στην
ΕΣΣΔ και στη Δύση, δ) Προβλήματα εθνικής συγκρότησης στη μετα-σοβιετική περίοδο. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ 
Κλάδοι, προβλήματα και μέθοδοι έρευνας της Δημογραφίας και της Ανθρωπογεωγραφίας. Μέθοδοι Χαρτογραφίας για τη Δημογραφία και την
Ανθρωπογεωγραφία. Χαρτογράφηση ανθρωπογεωγραφικών στοιχείων. Μετρήσεις από χάρτες. Βασική Φυσική Γεωγραφία της Ν.Α. Ευρώπης (Γεωλογία,
Εδάφη, Υδατικοί Πόροι, Οικοσυστήματα, Περιβάλλον). Ανθρωπογεωγραφία της Ν.Α. Ευρώπης. Οικονομική, Αγροτική, Αστική, Βιομηχανική Γεωγραφία και
Γεωγραφία Μεταφορών της Ν.Α. Ευρώπης. Χρήσεις Γης και Μεταβολές των Χρήσεων Γης. Εισαγωγή στη Γεωπολιτική και την Πολιτική Γεωγραφία της
Ν.Α.Ευρώπης. Δημογραφικοί Δείκτες της Ν.Α. Ευρώπης (γεννητικότητα, θνησιμότητα, γονιμότητα, πυκνότητα, δείκτες μετανάστευσης, δείκτες εξάρτησης,
κλπ). Περιφερειακή ανάπτυξη και Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές στρατηγικές. Ερμηνεία Δημογραφικών και Ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων. Δημογραφικές
πολιτικές των χωρών της περιοχής. Εισαγωγή στη Μαθηματική Μοντελοποίηση Δημογραφικών και Ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων. Παρεμβολή, Χωρική
Παρεμβολή, Ανάλυση Χρονοσειρών, Ανάλυση Δικτύων, Περιφερειοποίηση, Πρόβλεψη. Εισαγωγή στην επεξεργασία Δορυφορικής Εικόνας και στα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) 

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 
Ρωσικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 
Τουρκικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα).

Κατεύθυνση Βαλκανικών Σπουδών

5ο εξάμηνο

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα παρουσιάζει συνοπτικά τη σύγχρονη συνταγματική θεωρία και τα διάφορα συστήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης (κοινοβουλευτικό,
προεδρικό κλπ).
Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία και τα προβλήματα εκδημοκρατισμού στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989 και στη
λειτουργία των νέων μετα-κομμουνιστικών πολιτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κληρονομιά του "υπαρκτού σοσιαλισμού," στο
πρόβλημα των μειονοτήτων και του εθνικισμού και στην επιρροή της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την εγκαθίδρυση ισχυρών
δημοκρατικών θεσμών στις χώρες της περιοχής. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Ι 



Κυρκιλής Δημήτριος 
Η έννοια της μετάβασης, ολοκλήρωση και επιπτώσεις της μετάβασης, το σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα, η οικονομία της αγοράς, πρόοδος και μορφές
μετάβασης, μακροοικονομική κατάσταση και προοπτικές, ο ρόλος της πολιτικής στην οικονομική μεταρρύθμιση, δυνατότητες ένταξης των οικονομιών της
μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιλογής

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα) 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Βουλγαρικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Ρουμανικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ(ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ I 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι 
Δεληπάλλα Σοφία 
Η διασύνδεση των χωρών της Βαλκανικής, Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης με το διεθνές οικονομικό σύστημα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες της
Βαλκανικής, Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης: κατανομή κατά χώρα προέλευσης και παραγωγικό τομέα, προσδιοριστικοί παράγοντες, πολιτική προσέλκυσης
των άμεσων ξένων επενδύσεων. Κόστος και όφελος από τις άμεσες ξένες επενδύσεις: τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, ροές εμπορίου, οικονομική ανάπτυξη
και άμεσες ξένες επενδύσεις. 

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Καρφάκης Κωνσταντίνος 
Η εξέλιξη της εγχρήματης οικονομίας, το νομισματοπιστωτικό σύστημα και η λειτουργία του, χρηματοδοτικοί πόροι του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
προσφορά και ζήτηση χρήματος, ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας, ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών, Νομισματική πολιτική σε οικονομίες
μετάβασης. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Παγκοσμιοποίηση οικονομίας. Μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Πηγές του δικαίου
διεθνών συναλλαγών. Το σύστημα GATT - ΠΟΕ. Διεθνείς οργανισμοί οικονομικού χαρακτήρα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα. Σύμβαση
των Η.Ε. για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων. Διεθνείς εμπορικοί κανόνες (incoterms) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Διεθνής διαιτησία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΛΑΒΙΚΗ 
Εισαγωγή στο γραμματικό σύστημα της κλασικής περιόδου, με έμφαση στην κλιτική μορφολογία. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 



Βουτυρά Ευτυχία 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις αιτίες και επιπτώσεις της εκούσιας και ακούσιας μετακίνησης από τη σκοπιά των "χωρών υποδοχής".
Εξετάζονται: α) η ιστορική εξέλιξη των διαφορετικών "λύσεων" στο πρόβλημα των προσφύγων (ένταξη στη χώρα ασύλου, μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα,
επαναπατρισμός) από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, β) οι διαφορετικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στη
Δυτική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, γ) ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στον καθορισμό ενός ενιαίου συστήματος υποδοχής και ασύλου, δ) οι
τοπικές παραλλαγές στη διεθνή πρακτική. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ (18ος -20ος αιώνας) 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να αναδείξει τη συμβολή του "βαλκάνιου ορθοδόξου εμπόρου" (Stoianovich) ως
"ενδιάμεσου" ή "μεταπράτη" (Μοσκώφ) όχι μόνον στο οικονομικό επίπεδο αλλά και στον κοινωνικό ιστό του Βαλκανικού χώρου κατά την περίοδο των
νεότερων χρόνων (18ος-20ος αι.). 
Εξετάζονται οι συνθήκες και οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκαν οι οικονομικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια, το είδος του εμπορίου που
αναπτύχθηκε και το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικών ομάδων που ασχολούνταν με αυτό. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προοαιρετική 3-6 μήν.) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΟΛΟΓΙΑ 
Κοvτζαγιώργης Φωκίων 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των Οθωμανών και δίνει ορισμένες βασικές γνώσεις για επιστημονικά πεδία που καλύπτει ο κλάδος της
Οθωμανολογίας. Εξετάζονται α) ο κλάδος της Οθωμανολογίας, β) η ενασχόληση της διεθνούς ιστοριογραφίας με τους Οθωμανούς, γ) οι θεωρίες για την
προέλευση του οθωμανικού κράτους και δ) οι σύγχρονες τάσεις στην Οθωμανολογία. Στο μάθημα δίδονται επίσης στοιχεία οθωμανικού αλφαβήτου και
οθωμανικά κείμενα από το πρωτότυπο.

6ο εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Τσιτσελίκης Κων/νος 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου και ενδυνάμωσης της δημοκρατίας στις χώρες της Ν.Α. και
Α. Ευρώπης στο πλαίσιο των εξελίξεων μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.
Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Δίκαιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Διεθνείς συμβάσεις και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα).
Ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί. Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατικοί θεσμοί στα κράτη της Α. και Ν.Α. Ευρώπης (εκλογές,
αντιπροσώπευση κ.λπ.).  Θέση και προστασία των μειονοτήτων στα κράτη της Α. και Ν.Α. Ευρώπης. Δράση των διεθνών οργανισμών στα κράτη της Α. και
Ν.Α. Ευρώπης. Στρατιωτικές επεμβάσεις. Επιβολή του δικαίου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΙΙ 
Παπαπανάγος Χάρρυ 
Τα βασικά δεδομένα της μετάβασης, η εξέλιξη της συνολικής ζήτησης, βιομηχανική παραγωγή, παραγωγικότητα, απασχόληση, οι βασικοί μηχανισμοί της
μετάβασης, η βέλτιστη ταχύτητα της μετάβασης, οι αγορές εργασίας στις χώρες της μετάβασης, ιδιωτικοποιήσεις, ο ρόλος της πολιτικής στις στρατηγικές
της μετάβασης.

Επιλογής

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα). 



ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 
Βουλγαρικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 
Ρουμανικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ II 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Κατανάλωση, Επένδυση, Ανεργία και πληθωρισμός, δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος, ισοζύγιο πληρωμών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Η επενδυτική απόφαση. Βασικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και εφαρμογές. Κόστος κεφαλαίου και χρηματοδότηση. Επιλογή υπό αβεβαιότητα,
ανάλυση ευαισθησίας. Επιλογή υπό χρηματοδοτικούς περιορισμούς. Οργάνωση και έλεγχος κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού. Ex post αξιολόγηση της
επένδυσης. Κίνδυνος και απόδοση σαν κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης. Ανάλυση κινδύνου χώρας. Μακροοικονομική σταθερότητα, πολιτική και
κοινωνική σταθερότητα. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, εσωτερική αγορά. Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και
κεφαλαίων). Οικονομική και νομισματική ένωση. Ανταγωνισμός. 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις θεωρητικές ενότητες με εθνογραφικά παραδείγματα από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και τις περιοχές της Ελλάδας και την Τουρκίας: (α) τις συλλογικές ταυτότητες οι οποίες προσεγγίζονται εννοιολογικά ως
"κατασκευές" (εθνική ταυτότητα, "εθνοτική ταυτότητα", φύλο), (β) το φαινόμενο του εθνικισμού (εθνικιστική ιδεολογία, αποδόμηση εθνικιστικού λόγου)
μέσα από περιπτώσεις σύγχρονων εθνικισμών της "περιφέρειας", (γ) παραδείγματα μειονοτικών ταυτοτήτων (γλωσσική, θρησκευτική, εθνοτική, έμφυλη
ταυτότητα).
Το μάθημα περιλαμβάνει προβολή και ανάλυση ταινιών ντοκυμαντέρ και αυτοβιογραφικών μυθιστορημάτων από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από την οπτική των Σπουδών του Πολιτισμού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι 
Μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα που περιλαμβάνει θέματα ιστορίας των σλαβικών λαών, περιγραφής των σλαβικών γλωσσών τόσο από συγχρονική όσο
και από διαχρονική άποψη, καθώς επίσης ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων των σλαβικών γραμματειών. Η παραγωγή λέξεων στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα
Εισαγωγή στην παραγωγή λέξεων: η έννοια της παραγωγικής αιτιολόγησης - παραγωγικοί τύποι, παραγωγικές κατηγορίες, παραγωγικά παραδείγματα -
συγχρονία και διαχρονία στην παραγωγή λέξεων - τάσεις εξέλιξης του παραγωγικού συστήματος της ρωσικής γλώσσας στη σοβιετική και μετασοβιετική
εποχή. 

ΓΛΩΣΣΑ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 



Μπαντάουι Χασάν 
Το μάθημα δίνει μία εποπτεία του ρόλου της γλώσσας στη διαμόρφωση συλλογικών συνειδήσεων στον αραβοϊσλαμικό κόσμο.
Περιλαμβάνει: α) παρουσίαση της αραβικής γλώσσας στους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, β) την Κεμαλική γλωσσική μεταρρύθμιση στη γλώσσα
και το αλφάβητο και τις επιπτώσεις της στην πολιτισμική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο του Τουρκικού εθνικού κράτους. 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του βαλκανικού τοπίου μέσα από τα εγχειρήματα της εθνογραφικής πρακτικής.
Το μάθημα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων της "εθνογραφίας" και τις ιδιαίτερες θεματικές που αφορούν
στο σύγχρονο βαλκανικό τοπίο: "κοινός βαλκανικός πολιτισμός", έμφυλες και πολιτισμικές ταυτότητες, εθνικισμοί, εθνοτικές ομάδες και εθνικά κράτη,
περιθώριο, μειονότητες και πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικές σχέσεις, κινητικότητα και μετανάστευση. Παράλληλα με τις εθνογραφίες, για την
κατανόηση του πλουραλιστικού και ποιητικού χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων, προβάλλονται εθνογραφικά ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικά φιλμ
(βλ. Τσιγγάνοι, Πομάκοι, κάτοικοι της πολυπολιτισμικής Θράκης, Αλβανοί και Σλάβοι στην ΠΓΔΜ, οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα). 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων της ρωσικής λογοτεχνίας (19.-20. αι.). 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προοαιρετική 3-6 μήν.)

7ο εξάμηνο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα εξετάζει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά το 1989.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάλυση των τριών πολυεθνικών κρατών της περιοχής, της Σοβιετικής Ένωσης, της Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλοβακίας,
στην προς ανατολάς διεύρυνση των ευρω-ατλαντικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο διεθνή ρόλο και προσανατολισμό
των δύο σημαντικότερων χωρών της περιοχής, της Ρωσίας και της Τουρκίας. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Καρφάκης Κωνσταντίνος 
Αγορά συναλλάγματος, επιτόκια, πληθωρισμός και συναλλαγματικές ισοτιμίες, προσδιορισμός και πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών, συναλλαγματικές
κρίσεις, ισοζύγιο πληρωμών και μακροοικονομική πολιτική, εισόδημα, τιμές και μακροοικονομική πολιτική, συναλλαγματικές διευθετήσεις, διεθνές
νομισματικό σύστημα. Συγκριτικό πλεονέκτημα και τα οφέλη εκ του εμπορίου, παραγωγικοί συντελεστές και συγκριτικό πλεονέκτημα, ατελής ανταγωνισμός
και διεθνές εμπόριο, εμπόριο και μετακινήσεις παραγωγικών συντελεστών, η εξέλιξη της πολιτικής του εμπορίου.

Επιλογής

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VII 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των οικονομικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VII 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των οικονομικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III 
Βουλγαρικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 



ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III 
Ρουμανικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ III 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ 
Παπαδόπουλος Δημήτριος 
Σημασία της χρηματοδότησης, υπολογισμός της παρούσης αξίας, διαδικασία επενδυτικών αποφάσεων, ομόλογα και μετοχές, ανάλυση της έννοιας του
κινδύνου, κίνδυνος και απόδοση, επιχειρηματικός προγραμματισμός χρήσης κεφαλαίου, ανάλυση χρηματοδότησης επιχειρήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση. 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΖΩΝΗ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Θεσμικό πλαίσιο εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων υπηρεσιών και κεφαλαίων στις χώρες της περιοχής. Ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία
επιχειρήσεων στις αγορές της περιοχής. Φορολογικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου.
Συμφωνίες Ευρώπης. 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ, 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα εξετάζει το Ρεαλιστικό παράδειγμα στις διεθνείς σχέσεις και τις απόπειρες υπέρβασής του με το τέλος του ψυχροπολεμικού διπολισμού το 1989.
Κεντρικός άξονας του προβληματισμού είναι η έννοια της εθνικής κυριαρχίας και η σημερινή αντιπαλότητα μεταξύ κρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα της προληπτικής διπλωματίας, της ανθρωπιστικής επέμβασης και της "ειρηνοποίησης" εθνοτικά διαιρεμένων
χωρών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ II 
Μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα που περιλαμβάνει θέματα ιστορίας των σλαβικών λαών, περιγραφής των σλαβικών γλωσσών τόσο από συγχρονική όσο
και από διαχρονική άποψη, καθώς επίσης ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων των σλαβικών γραμματειών. Η Ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα Η Ρωσία τον
19ο αιώνα: Ιστορικό πλαίσιο, λογοτεχνικά ρεύματα. Διαφωτισμός. Πρόσληψη του δυτικοευρωπαϊκού ρομαντισμού στη Ρωσία. Γλωσσικό ζήτημα. Ποιητές και
κριτικοί. N. Karamzin, V. Zukovskij, K. Batjuskov, I. Krylov, A. Griboedov. A. Puskin. Ο ρόλος του ποιητή. Το περιοδικό Sovremennik. N. Gogol. M.
Lermontov. Οι κριτικοί I. Kireevskij και P. Caadaev.Κοινωνική κριτική και λογοτεχνία. V. Belinskij, A. Gerzen. Σλαβόφιλοι και δυτικόφιλοι. Ο ρεαλισμός. Η
νατουραλιστική σχολή. Το κοινωνικό μυθιστόρημα. I. Goncarov, F. Tjucev, I. Turgenev. F. Dostoevskij, L. Tolstoj. N. Nekrasov, A. Fet, A. Tolstoj. Οι κριτικοί
N. Cernysevskij,  N. Dobroljubov, D. Pisarev. V. Garsin, A. Cechov. Η δεκαετία του 1890, συμβολιστές, «καμπή του αιώνα». 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
Το μάθημα ανιχνεύει τις επιπτώσεις της Μεταρρύθμισης και Αντιμεταρρύθμισης στη διαμόρφωση της πολιτικοθρησκευτική οργάνωσης των πληθυσμών της
ΝΑ Ευρώπης μετά τον 16ο αιώνα. Κεντρικός άξονας του προβληματισμού είναι η διερεύνηση των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και των
προκλήσεων που αντιπροσωπεύει η εκκοσμίκευση και η νεωτερικότητα τον 19ο και 20ο αιώνα στην περιοχή. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα περιλαμβάνει μία επισκόπηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια από την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων μέχρι τη σύγχρονη
εποχή της "ανασυγκρότησης των Βαλκανίων" μετά τους πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία. 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Βουτυρά Ευτυχία 
Στόχος του μαθήματος είναι η ανθρωπολογική διερεύνηση της Ανατολικής Ευρώπης ως ενιαίας πολιτισμικής περιοχής τόσο στην ιστορική της διάσταση όσο



και στη σύγχρονη εποχή.
Παρουσιάζεται μία επιλογή εθνογραφικών περιπτώσεων που χαρτογραφούν την εθνολογική ποικιλία των λαών και πολιτισμών της περιοχής. Εξετάζονται:
α) οι σχέσεις ανατολικής και δυτικής ανθρωπολογικής παράδοσης μέσα από αντίστοιχες κλασσικές έρευνες λαών της περιοχής ( Πολωνοί, Ρώσοι, Ουκρανοί,
Εσθονοί, Λετονοί, Γερμανοί, Εβραίοι,  Ρόμα), β) η "μετάβαση" της ανθρωπολογικής πρακτικής μετά το 1989, από επιστημολογική και θεματική σκοπιά, με
παραδείγματα σύγχρονων ερευνών σχετικά με έμφυλες, θρησκευτικές, γλωσσικές και εθνοτικές ταυτότητες, γ) οι στρατηγικές επιβίωσης κοινωνικών
ομάδων (αγρότες / αστοί) και ο νέος εθνολογικός χάρτης των πληθυσμιακών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Διπλωματική εργασία ερευνητικού χαρακτήρα με θέμα βαλκανικής, σλαβικής ή ανατολικής κατεύθυνσης. 

ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Γενικές θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Δυϊσμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και νεοκλασικά υποδείγματα.
Κεϋνσιανά υποδείγματα. Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγματα και η θεωρία της εξάρτησης. Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς
εμπορίου. Όροι εμπορίου, επιλογή τεχνολογίας, προστατευτισμός και υποκατάσταση εισαγωγών, προώθηση εξαγωγών, πολυεθνικές εταιρείες και άμεσες
ξένες επενδύσεις. Πηγές της οικονομικής μεγέθυνσης. Το νεοκλασικό μοντέλο της μεγέθυνσης με τεχνολογική πρόοδο. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προαιρετική 3-6 μήν.)

8ο εξάμηνο

ΒΙOMHXANIKH ΟIKONOMIKH ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Δεληπάλλα Σοφία 
Το πλαίσιο ανάλυσης της Βιομηχανικής Οικονομικής: Δομή - Συμπεριφορά - Απόδοση. Δομή αγοράς: Έννοια και διαστάσεις, συγκέντρωση αγοράς, δείκτες
συγκέντρωσης, προσδιοριστικοί παράγοντες. Εμπόδια εισόδου στην αγορά. Θεωρία επιχείρησης: Εναλλακτικά υποδείγματα αριστοποίησης, διοικητικές
θεωρίες, συμπεριφορική θεωρία, θεωρία παιγνίων. Ηγεσία τιμής. Θεωρία μεγέθυνσης της επιχείρησης: έννοια, το υπόδειγμα της Penrose, οριζόντια και
κάθετη ολοκλήρωση, διαφορισμός παραγωγής, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση αγορών: το πρόβλημα του agent - principal,
το θεώρημα του Coase, ιεραρχία σε αντιδιαστολή με την αγορά. Θεωρία καινοτομίας. Βιομηχανική πολιτική. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα μελετάει το πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα του εκσυγχρονισμού στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη από τις αρχές του 19ου αιώνα
ως τις μέρες μας. Επίκεντρο του προβληματισμού είναι η μετα-κομμουνιστική μετάβαση στην οικονομία της αγοράς και τα σχετιζόμενα προβλήματα
ανάπτυξης, ανισότητας και διαφθοράς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόκλιση μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης Κεντροανατολικής Ευρώπης και μιας
οικονομικά μαστιζόμενης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Δεληπάλλα Σοφία 
Θεωρία ενιαίας αγοράς, θεωρίες νομισματικών ενώσεων, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Ευρώ, μακροοικονομικές
πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, κοινή αγροτική πολιτική, πολιτικές βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας,
πολιτικές ανταγωνισμού και μεταφορών.

Επιλογής

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIII 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των πολιτικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 



ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIII 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των πολιτικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 
Βουλγαρικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 
Ρουμανικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα.) 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IV 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνικά) για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
Μιχαλόπουλος Γεώργιος 
Προσδιορισμός επιτοκίων στην παγκόσμια αγορά χρήματος, διεθνής τραπεζική και αγορά πιστώσεων, διεθνείς κεφαλαιαγορές και διεθνής χρηματοδότηση. 

ΔΙΚΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Χρηματοδοτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ιδρύματα. Χρηματοδοτική αγορά. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά. Δίκαιο των τραπεζικών
συμβάσεων. Προϊόντα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς, χρηματοοικονομικά παράγωγα. Δίκαιο των χρηματιστηριακών συμβάσεων. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΙΑΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα παρουσιάζει τη θεωρία περί πολέμου και τις σύγχρονες παραδοχές της σχετικά με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό αλλά και μεταξύ των κρατών.
Ειδική μνεία γίνεται στη βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ως βάση για τη μελέτη των εθνοτικών συγκρούσεων στον σύγχρονο κόσμο και τις δυνατότητες
υπέρβασής τους. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ III 
Μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα που περιλαμβάνει θέματα ιστορίας των σλαβικών λαών, περιγραφής των σλαβικών γλωσσών τόσο από συγχρονική όσο
και από διαχρονική άποψη, καθώς επίσης ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων των σλαβικών γραμματειών. Ιστορία του ρωσικού πολιτισμού του 20ου αιώνα
Αργυρός αιώνας: Συμβολισμός, art-deco, θεολογική φιλοσοφία. Πρωτοπορία: Επαναστάσεις 1905, 1917, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ανάπτυξη φυσικών
επιστημών, Φορμαλισμός, Φουτουρισμός, Ακμεϊσμός, σύνθεση των τεχνών, νέα κριτική, Lunacarskij. Σοσιαλιστικός ρεαλισμός: Στάλιν, συγκεντρωτισμός των
τεχνών, κολλεκτιβοποίηση, Β΄ παγκόσμιος πόλεμος. Περίοδος αισιοδοξίας: Chruscev, απο τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό στον ρεαλισμό της καθημερινής ζωής,
νέα καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά ρεύματα, ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ στο επίπεδο των επιστημών, Gagarin. Η αποτελμάτωση (period zastoja): Breznev,
επίσημη -- ανεπίσημη τέχνη, ψυχρός πόλεμος, επέμβαση στο Αφγανιστάν, samizdat. Περεστρόικα: Gorbacev, επανεμφάνιση καλλιτεχνικών κινημάτων και
ομάδων, συνεταιρισμοί, οικονομική κρίση, κατάλυση του σοσιαλιστικού μπλοκ, διάλυση της ΕΣΣΔ. Νέα Ρωσία: Elcin, το φαινόμενο των "νεο-ρώσων",
πόλεμος στην Τσετσενία, ανοικοδόμηση της Μόσχας, Putin και εθνική πληροφοριακή πολιτική. 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
Το μάθημα περιλαμβάνει: α) την εξέταση της αντιπαλότητας και προσπάθειας συγκερασμού από διαφορετικούς πολιτικούς φορείς του ισλαμικού κόσμου
(Αραβικές χώρες, Τουρκία, Ιράν) μίας οικουμενικής και άρα υπερεθνικής κοσμοθεωρίας που ευαγγελίζεται η ισλαμική παράδοση με τα εθνικιστικά ρεύματα
που διεισδύουν από τη Δύση στον Ισλαμικό κόσμο τον 19ο αιώνα, β) τις διαφορές στο Δυτικό και Ανατολικό Ισλάμ. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων της βουλγαρικής λογοτεχνίας (19.-20. αι.). 



ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων της σερβικής λογοτεχνίας (19.-20. αι.). 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Διπλωματική εργασία ερευνητικού χαρακτήρα με θέμα βαλκανικής, σλαβικής ή ανατολικής κατεύθυνσης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προαιρετική 3-6 μήν.)

Κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών

5ο εξάμηνο

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα παρουσιάζει συνοπτικά τη σύγχρονη συνταγματική θεωρία και τα διάφορα συστήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης (κοινοβουλευτικό,
προεδρικό κλπ).
Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία και τα προβλήματα εκδημοκρατισμού στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989 και στη
λειτουργία των νέων μετα-κομμουνιστικών πολιτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κληρονομιά του "υπαρκτού σοσιαλισμού," στο
πρόβλημα των μειονοτήτων και του εθνικισμού και στην επιρροή της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την εγκαθίδρυση ισχυρών
δημοκρατικών θεσμών στις χώρες της περιοχής. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Ι 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Η έννοια της μετάβασης, ολοκλήρωση και επιπτώσεις της μετάβασης, το σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα, η οικονομία της αγοράς, πρόοδος και μορφές
μετάβασης, μακροοικονομική κατάσταση και προοπτικές, ο ρόλος της πολιτικής στην οικονομική μεταρρύθμιση, δυνατότητες ένταξης των οικονομιών της
μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Βουλγαρικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Πολωνικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ(ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ I 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι 
Δεληπάλλα Σοφία 
Η διασύνδεση των χωρών της Βαλκανικής, Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης με το διεθνές οικονομικό σύστημα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες της
Βαλκανικής, Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης: κατανομή κατά χώρα προέλευσης και παραγωγικό τομέα, προσδιοριστικοί παράγοντες, πολιτική προσέλκυσης
των άμεσων ξένων επενδύσεων. Κόστος και όφελος από τις άμεσες ξένες επενδύσεις: τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, ροές εμπορίου, οικονομική ανάπτυξη
και άμεσες ξένες επενδύσεις. 



ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Καρφάκης Κωνσταντίνος 
Η εξέλιξη της εγχρήματης οικονομίας, το νομισματοπιστωτικό σύστημα και η λειτουργία του, χρηματοδοτικοί πόροι του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
προσφορά και ζήτηση χρήματος, ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας, ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών, Νομισματική πολιτική σε οικονομίες
μετάβασης. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Παγκοσμιοποίηση οικονομίας. Μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Πηγές του δικαίου
διεθνών συναλλαγών. Το σύστημα GATT - ΠΟΕ. Διεθνείς οργανισμοί οικονομικού χαρακτήρα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα. Σύμβαση
των Η.Ε. για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων. Διεθνείς εμπορικοί κανόνες (incoterms) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Διεθνής διαιτησία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΛΑΒΙΚΗ 
Εισαγωγή στο γραμματικό σύστημα της κλασικής περιόδου, με έμφαση στην κλιτική μορφολογία. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Βουτυρά Ευτυχία 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις αιτίες και επιπτώσεις της εκούσιας και ακούσιας μετακίνησης από τη σκοπιά των "χωρών υποδοχής".
Εξετάζονται: α) η ιστορική εξέλιξη των διαφορετικών "λύσεων" στο πρόβλημα των προσφύγων (ένταξη στη χώρα ασύλου, μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα,
επαναπατρισμός) από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, β) οι διαφορετικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στη
Δυτική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, γ) ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στον καθορισμό ενός ενιαίου συστήματος υποδοχής και ασύλου, δ) οι
τοπικές παραλλαγές στη διεθνή πρακτική. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ (18ος -20ος αιώνας) 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να αναδείξει τη συμβολή του "βαλκάνιου ορθοδόξου εμπόρου" (Stoianovich) ως
"ενδιάμεσου" ή "μεταπράτη" (Μοσκώφ) όχι μόνον στο οικονομικό επίπεδο αλλά και στον κοινωνικό ιστό του Βαλκανικού χώρου κατά την περίοδο των
νεότερων χρόνων (18ος-20ος αι.). 
Εξετάζονται οι συνθήκες και οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκαν οι οικονομικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια, το είδος του εμπορίου που
αναπτύχθηκε και το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικών ομάδων που ασχολούνταν με αυτό.

6ο εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Τσιτσελίκης Κων/νος 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου και ενδυνάμωσης της δημοκρατίας στις χώρες της Ν.Α. και
Α. Ευρώπης στο πλαίσιο των εξελίξεων μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.
Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Δίκαιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Διεθνείς συμβάσεις και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα).
Ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί. Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατικοί θεσμοί στα κράτη της Α. και Ν.Α. Ευρώπης (εκλογές,
αντιπροσώπευση κ.λπ.).  Θέση και προστασία των μειονοτήτων στα κράτη της Α. και Ν.Α. Ευρώπης. Δράση των διεθνών οργανισμών στα κράτη της Α. και
Ν.Α. Ευρώπης. Στρατιωτικές επεμβάσεις. Επιβολή του δικαίου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΙΙ 
Παπαπανάγος Χάρρυ 
Τα βασικά δεδομένα της μετάβασης, η εξέλιξη της συνολικής ζήτησης, βιομηχανική παραγωγή, παραγωγικότητα, απασχόληση, οι βασικοί μηχανισμοί της
μετάβασης, η βέλτιστη ταχύτητα της μετάβασης, οι αγορές εργασίας στις χώρες της μετάβασης, ιδιωτικοποιήσεις, ο ρόλος της πολιτικής στις στρατηγικές
της μετάβασης. 



ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 
Βουλγαρικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 
Πολωνικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ II 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Κατανάλωση, Επένδυση, Ανεργία και πληθωρισμός, δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος, ισοζύγιο πληρωμών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Η επενδυτική απόφαση. Βασικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και εφαρμογές. Κόστος κεφαλαίου και χρηματοδότηση. Επιλογή υπό αβεβαιότητα,
ανάλυση ευαισθησίας. Επιλογή υπό χρηματοδοτικούς περιορισμούς. Οργάνωση και έλεγχος κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού. Ex post αξιολόγηση της
επένδυσης. Κίνδυνος και απόδοση σαν κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης. Ανάλυση κινδύνου χώρας. Μακροοικονομική σταθερότητα, πολιτική και
κοινωνική σταθερότητα. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, εσωτερική αγορά. Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και
κεφαλαίων). Οικονομική και νομισματική ένωση. Ανταγωνισμός. 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις θεωρητικές ενότητες με εθνογραφικά παραδείγματα από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και τις περιοχές της Ελλάδας και την Τουρκίας: (α) τις συλλογικές ταυτότητες οι οποίες προσεγγίζονται εννοιολογικά ως
"κατασκευές" (εθνική ταυτότητα, "εθνοτική ταυτότητα", φύλο), (β) το φαινόμενο του εθνικισμού (εθνικιστική ιδεολογία, αποδόμηση εθνικιστικού λόγου)
μέσα από περιπτώσεις σύγχρονων εθνικισμών της "περιφέρειας", (γ) παραδείγματα μειονοτικών ταυτοτήτων (γλωσσική, θρησκευτική, εθνοτική, έμφυλη
ταυτότητα).
Το μάθημα περιλαμβάνει προβολή και ανάλυση ταινιών ντοκυμαντέρ και αυτοβιογραφικών μυθιστορημάτων από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από την οπτική των Σπουδών του Πολιτισμού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι 
Μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα που περιλαμβάνει θέματα ιστορίας των σλαβικών λαών, περιγραφής των σλαβικών γλωσσών τόσο από συγχρονική όσο
και από διαχρονική άποψη, καθώς επίσης ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων των σλαβικών γραμματειών. Η παραγωγή λέξεων στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα
Εισαγωγή στην παραγωγή λέξεων: η έννοια της παραγωγικής αιτιολόγησης - παραγωγικοί τύποι, παραγωγικές κατηγορίες, παραγωγικά παραδείγματα -
συγχρονία και διαχρονία στην παραγωγή λέξεων - τάσεις εξέλιξης του παραγωγικού συστήματος της ρωσικής γλώσσας στη σοβιετική και μετασοβιετική
εποχή. 



ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων της ρωσικής λογοτεχνίας (19.-20. αι.)

7ο εξάμηνο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα εξετάζει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά το 1989.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάλυση των τριών πολυεθνικών κρατών της περιοχής, της Σοβιετικής Ένωσης, της Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλοβακίας,
στην προς ανατολάς διεύρυνση των ευρω-ατλαντικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο διεθνή ρόλο και προσανατολισμό
των δύο σημαντικότερων χωρών της περιοχής, της Ρωσίας και της Τουρκίας. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Καρφάκης Κωνσταντίνος 
Αγορά συναλλάγματος, επιτόκια, πληθωρισμός και συναλλαγματικές ισοτιμίες, προσδιορισμός και πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών, συναλλαγματικές
κρίσεις, ισοζύγιο πληρωμών και μακροοικονομική πολιτική, εισόδημα, τιμές και μακροοικονομική πολιτική, συναλλαγματικές διευθετήσεις, διεθνές
νομισματικό σύστημα. Συγκριτικό πλεονέκτημα και τα οφέλη εκ του εμπορίου, παραγωγικοί συντελεστές και συγκριτικό πλεονέκτημα, ατελής ανταγωνισμός
και διεθνές εμπόριο, εμπόριο και μετακινήσεις παραγωγικών συντελεστών, η εξέλιξη της πολιτικής του εμπορίου. 

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VII 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των οικονομικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III 
Βουλγαρικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III 
Πολωνικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ III 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ 
Παπαδόπουλος Δημήτριος 
Σημασία της χρηματοδότησης, υπολογισμός της παρούσης αξίας, διαδικασία επενδυτικών αποφάσεων, ομόλογα και μετοχές, ανάλυση της έννοιας του
κινδύνου, κίνδυνος και απόδοση, επιχειρηματικός προγραμματισμός χρήσης κεφαλαίου, ανάλυση χρηματοδότησης επιχειρήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση. 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΖΩΝΗ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Θεσμικό πλαίσιο εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων υπηρεσιών και κεφαλαίων στις χώρες της περιοχής. Ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία
επιχειρήσεων στις αγορές της περιοχής. Φορολογικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου.
Συμφωνίες Ευρώπης. 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ, 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα εξετάζει το Ρεαλιστικό παράδειγμα στις διεθνείς σχέσεις και τις απόπειρες υπέρβασής του με το τέλος του ψυχροπολεμικού διπολισμού το 1989.
Κεντρικός άξονας του προβληματισμού είναι η έννοια της εθνικής κυριαρχίας και η σημερινή αντιπαλότητα μεταξύ κρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα της προληπτικής διπλωματίας, της ανθρωπιστικής επέμβασης και της "ειρηνοποίησης" εθνοτικά διαιρεμένων
χωρών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ II 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 
Μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα που περιλαμβάνει θέματα ιστορίας των σλαβικών λαών, περιγραφής των σλαβικών γλωσσών τόσο από συγχρονική όσο
και από διαχρονική άποψη, καθώς επίσης ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων των σλαβικών γραμματειών. Η Ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα Η Ρωσία τον
19ο αιώνα: Ιστορικό πλαίσιο, λογοτεχνικά ρεύματα. Διαφωτισμός. Πρόσληψη του δυτικοευρωπαϊκού ρομαντισμού στη Ρωσία. Γλωσσικό ζήτημα. Ποιητές και
κριτικοί. N. Karamzin, V. Zukovskij, K. Batjuskov, I. Krylov, A. Griboedov. A. Puskin. Ο ρόλος του ποιητή. Το περιοδικό Sovremennik. N. Gogol. M.
Lermontov. Οι κριτικοί I. Kireevskij και P. Caadaev.Κοινωνική κριτική και λογοτεχνία. V. Belinskij, A. Gerzen. Σλαβόφιλοι και δυτικόφιλοι. Ο ρεαλισμός. Η
νατουραλιστική σχολή. Το κοινωνικό μυθιστόρημα. I. Goncarov, F. Tjucev, I. Turgenev. F. Dostoevskij, L. Tolstoj. N. Nekrasov, A. Fet, A. Tolstoj. Οι κριτικοί
N. Cernysevskij,  N. Dobroljubov, D. Pisarev. V. Garsin, A. Cechov. Η δεκαετία του 1890, συμβολιστές, «καμπή του αιώνα». 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Βουτυρά Ευτυχία 
Στόχος του μαθήματος είναι η ανθρωπολογική διερεύνηση της Ανατολικής Ευρώπης ως ενιαίας πολιτισμικής περιοχής τόσο στην ιστορική της διάσταση όσο
και στη σύγχρονη εποχή.
Παρουσιάζεται μία επιλογή εθνογραφικών περιπτώσεων που χαρτογραφούν την εθνολογική ποικιλία των λαών και πολιτισμών της περιοχής. Εξετάζονται:
α) οι σχέσεις ανατολικής και δυτικής ανθρωπολογικής παράδοσης μέσα από αντίστοιχες κλασσικές έρευνες λαών της περιοχής ( Πολωνοί, Ρώσοι, Ουκρανοί,
Εσθονοί, Λετονοί, Γερμανοί, Εβραίοι,  Ρόμα), β) η "μετάβαση" της ανθρωπολογικής πρακτικής μετά το 1989, από επιστημολογική και θεματική σκοπιά, με
παραδείγματα σύγχρονων ερευνών σχετικά με έμφυλες, θρησκευτικές, γλωσσικές και εθνοτικές ταυτότητες, γ) οι στρατηγικές επιβίωσης κοινωνικών
ομάδων (αγρότες / αστοί) και ο νέος εθνολογικός χάρτης των πληθυσμιακών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Διπλωματική εργασία ερευνητικού χαρακτήρα με θέμα βαλκανικής, σλαβικής ή ανατολικής κατεύθυνσης. 

ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Γενικές θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Δυϊσμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και νεοκλασικά υποδείγματα.
Κεϋνσιανά υποδείγματα. Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγματα και η θεωρία της εξάρτησης. Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς
εμπορίου. Όροι εμπορίου, επιλογή τεχνολογίας, προστατευτισμός και υποκατάσταση εισαγωγών, προώθηση εξαγωγών, πολυεθνικές εταιρείες και άμεσες
ξένες επενδύσεις. Πηγές της οικονομικής μεγέθυνσης. Το νεοκλασικό μοντέλο της μεγέθυνσης με τεχνολογική πρόοδο. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προοαιρετική 3-6 μήν.)

8ο εξάμηνο

ΒΙOMHXANIKH ΟIKONOMIKH ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Δεληπάλλα Σοφία 
Το πλαίσιο ανάλυσης της Βιομηχανικής Οικονομικής: Δομή - Συμπεριφορά - Απόδοση. Δομή αγοράς: Έννοια και διαστάσεις, συγκέντρωση αγοράς, δείκτες
συγκέντρωσης, προσδιοριστικοί παράγοντες. Εμπόδια εισόδου στην αγορά. Θεωρία επιχείρησης: Εναλλακτικά υποδείγματα αριστοποίησης, διοικητικές
θεωρίες, συμπεριφορική θεωρία, θεωρία παιγνίων. Ηγεσία τιμής. Θεωρία μεγέθυνσης της επιχείρησης: έννοια, το υπόδειγμα της Penrose, οριζόντια και
κάθετη ολοκλήρωση, διαφορισμός παραγωγής, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση αγορών: το πρόβλημα του agent - principal,
το θεώρημα του Coase, ιεραρχία σε αντιδιαστολή με την αγορά. Θεωρία καινοτομίας. Βιομηχανική πολιτική. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 



Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα μελετάει το πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα του εκσυγχρονισμού στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη από τις αρχές του 19ου αιώνα
ως τις μέρες μας. Επίκεντρο του προβληματισμού είναι η μετα-κομμουνιστική μετάβαση στην οικονομία της αγοράς και τα σχετιζόμενα προβλήματα
ανάπτυξης, ανισότητας και διαφθοράς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόκλιση μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης Κεντροανατολικής Ευρώπης και μιας
οικονομικά μαστιζόμενης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Δεληπάλλα Σοφία 
Θεωρία ενιαίας αγοράς, θεωρίες νομισματικών ενώσεων, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Ευρώ, μακροοικονομικές
πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, κοινή αγροτική πολιτική, πολιτικές βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας,
πολιτικές ανταγωνισμού και μεταφορών. 

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIII 
Ρωσικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των πολιτικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 
Βουλγαρικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 
Πολωνικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IV 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνικά) για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
Μιχαλόπουλος Γεώργιος 
Προσδιορισμός επιτοκίων στην παγκόσμια αγορά χρήματος, διεθνής τραπεζική και αγορά πιστώσεων, διεθνείς κεφαλαιαγορές και διεθνής χρηματοδότηση. 

ΔΙΚΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 
Χρηματοδοτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ιδρύματα. Χρηματοδοτική αγορά. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά. Δίκαιο των τραπεζικών
συμβάσεων. Προϊόντα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς, χρηματοοικονομικά παράγωγα. Δίκαιο των χρηματιστηριακών συμβάσεων. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΙΑΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα παρουσιάζει τη θεωρία περί πολέμου και τις σύγχρονες παραδοχές της σχετικά με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό αλλά και μεταξύ των κρατών.
Ειδική μνεία γίνεται στη βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ως βάση για τη μελέτη των εθνοτικών συγκρούσεων στον σύγχρονο κόσμο και τις δυνατότητες
υπέρβασής τους. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ III 
Μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα που περιλαμβάνει θέματα ιστορίας των σλαβικών λαών, περιγραφής των σλαβικών γλωσσών τόσο από συγχρονική όσο
και από διαχρονική άποψη, καθώς επίσης ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων των σλαβικών γραμματειών. Ιστορία του ρωσικού πολιτισμού του 20ου αιώνα
Αργυρός αιώνας: Συμβολισμός, art-deco, θεολογική φιλοσοφία. Πρωτοπορία: Επαναστάσεις 1905, 1917, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ανάπτυξη φυσικών
επιστημών, Φορμαλισμός, Φουτουρισμός, Ακμεϊσμός, σύνθεση των τεχνών, νέα κριτική, Lunacarskij. Σοσιαλιστικός ρεαλισμός: Στάλιν, συγκεντρωτισμός των
τεχνών, κολλεκτιβοποίηση, Β΄ παγκόσμιος πόλεμος. Περίοδος αισιοδοξίας: Chruscev, απο τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό στον ρεαλισμό της καθημερινής ζωής,
νέα καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά ρεύματα, ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ στο επίπεδο των επιστημών, Gagarin. Η αποτελμάτωση (period zastoja): Breznev,



επίσημη -- ανεπίσημη τέχνη, ψυχρός πόλεμος, επέμβαση στο Αφγανιστάν, samizdat. Περεστρόικα: Gorbacev, επανεμφάνιση καλλιτεχνικών κινημάτων και
ομάδων, συνεταιρισμοί, οικονομική κρίση, κατάλυση του σοσιαλιστικού μπλοκ, διάλυση της ΕΣΣΔ. Νέα Ρωσία: Elcin, το φαινόμενο των "νεο-ρώσων",
πόλεμος στην Τσετσενία, ανοικοδόμηση της Μόσχας, Putin και εθνική πληροφοριακή πολιτική. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων της βουλγαρικής λογοτεχνίας (19.-20. αι.). 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων της πολωνικής λογοτεχνίας (19.-20. αι.). 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων της σερβικής λογοτεχνίας (19.-20. αι.). 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Διπλωματική εργασία ερευνητικού χαρακτήρα με θέμα βαλκανικής, σλαβικής ή ανατολικής κατεύθυνσης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προοαιρετική 3-6 μήν.) 

Κατεύθυνση Ανατολικών Σπουδών

5ο εξάμηνο

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα παρουσιάζει συνοπτικά τη σύγχρονη συνταγματική θεωρία και τα διάφορα συστήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης (κοινοβουλευτικό,
προεδρικό κλπ).
Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία και τα προβλήματα εκδημοκρατισμού στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989 και στη
λειτουργία των νέων μετα-κομμουνιστικών πολιτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κληρονομιά του "υπαρκτού σοσιαλισμού," στο
πρόβλημα των μειονοτήτων και του εθνικισμού και στην επιρροή της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την εγκαθίδρυση ισχυρών
δημοκρατικών θεσμών στις χώρες της περιοχής. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Ι 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Η έννοια της μετάβασης, ολοκλήρωση και επιπτώσεις της μετάβασης, το σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα, η οικονομία της αγοράς, πρόοδος και μορφές
μετάβασης, μακροοικονομική κατάσταση και προοπτικές, ο ρόλος της πολιτικής στην οικονομική μεταρρύθμιση, δυνατότητες ένταξης των οικονομιών της
μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα) 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Αραβικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ(ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ I 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 



ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι 
Δεληπάλλα Σοφία 
Η διασύνδεση των χωρών της Βαλκανικής, Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης με το διεθνές οικονομικό σύστημα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες της
Βαλκανικής, Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης: κατανομή κατά χώρα προέλευσης και παραγωγικό τομέα, προσδιοριστικοί παράγοντες, πολιτική προσέλκυσης
των άμεσων ξένων επενδύσεων. Κόστος και όφελος από τις άμεσες ξένες επενδύσεις: τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, ροές εμπορίου, οικονομική ανάπτυξη
και άμεσες ξένες επενδύσεις. 

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Καρφάκης Κωνσταντίνος 
Η εξέλιξη της εγχρήματης οικονομίας, το νομισματοπιστωτικό σύστημα και η λειτουργία του, χρηματοδοτικοί πόροι του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
προσφορά και ζήτηση χρήματος, ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας, ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών, Νομισματική πολιτική σε οικονομίες
μετάβασης. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Παγκοσμιοποίηση οικονομίας. Μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Πηγές του δικαίου
διεθνών συναλλαγών. Το σύστημα GATT - ΠΟΕ. Διεθνείς οργανισμοί οικονομικού χαρακτήρα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα. Σύμβαση
των Η.Ε. για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων. Διεθνείς εμπορικοί κανόνες (incoterms) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Διεθνής διαιτησία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΟΛΟΓΙΑ 
Κοvτζαγιώργης Φωκίων 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των Οθωμανών και δίνει ορισμένες βασικές γνώσεις για επιστημονικά πεδία που καλύπτει ο κλάδος της
Οθωμανολογίας. Εξετάζονται α) ο κλάδος της Οθωμανολογίας, β) η ενασχόληση της διεθνούς ιστοριογραφίας με τους Οθωμανούς, γ) οι θεωρίες για την
προέλευση του οθωμανικού κράτους και δ) οι σύγχρονες τάσεις στην Οθωμανολογία. Στο μάθημα δίδονται επίσης στοιχεία οθωμανικού αλφαβήτου και
οθωμανικά κείμενα από το πρωτότυπο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Βουτυρά Ευτυχία 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις αιτίες και επιπτώσεις της εκούσιας και ακούσιας μετακίνησης από τη σκοπιά των "χωρών υποδοχής".
Εξετάζονται: α) η ιστορική εξέλιξη των διαφορετικών "λύσεων" στο πρόβλημα των προσφύγων (ένταξη στη χώρα ασύλου, μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα,
επαναπατρισμός) από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, β) οι διαφορετικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στη
Δυτική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, γ) ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στον καθορισμό ενός ενιαίου συστήματος υποδοχής και ασύλου, δ) οι
τοπικές παραλλαγές στη διεθνή πρακτική. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ (18ος -20ος αιώνας) 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να αναδείξει τη συμβολή του "βαλκάνιου ορθοδόξου εμπόρου" (Stoianovich) ως
"ενδιάμεσου" ή "μεταπράτη" (Μοσκώφ) όχι μόνον στο οικονομικό επίπεδο αλλά και στον κοινωνικό ιστό του Βαλκανικού χώρου κατά την περίοδο των
νεότερων χρόνων (18ος-20ος αι.). 
Εξετάζονται οι συνθήκες και οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκαν οι οικονομικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια, το είδος του εμπορίου που
αναπτύχθηκε και το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικών ομάδων που ασχολούνταν με αυτό.

6ο εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Τσιτσελίκης Κων/νος 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου και ενδυνάμωσης της δημοκρατίας στις χώρες της Ν.Α. και



Α. Ευρώπης στο πλαίσιο των εξελίξεων μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.
Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Δίκαιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Διεθνείς συμβάσεις και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα).
Ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί. Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατικοί θεσμοί στα κράτη της Α. και Ν.Α. Ευρώπης (εκλογές,
αντιπροσώπευση κ.λπ.).  Θέση και προστασία των μειονοτήτων στα κράτη της Α. και Ν.Α. Ευρώπης. Δράση των διεθνών οργανισμών στα κράτη της Α. και
Ν.Α. Ευρώπης. Στρατιωτικές επεμβάσεις. Επιβολή του δικαίου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΙΙ 
Παπαπανάγος Χάρρυ 
Τα βασικά δεδομένα της μετάβασης, η εξέλιξη της συνολικής ζήτησης, βιομηχανική παραγωγή, παραγωγικότητα, απασχόληση, οι βασικοί μηχανισμοί της
μετάβασης, η βέλτιστη ταχύτητα της μετάβασης, οι αγορές εργασίας στις χώρες της μετάβασης, ιδιωτικοποιήσεις, ο ρόλος της πολιτικής στις στρατηγικές
της μετάβασης. 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙ (6 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 
Αραβικά για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ II 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για αρχάριους (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Κατανάλωση, Επένδυση, Ανεργία και πληθωρισμός, δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος, ισοζύγιο πληρωμών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Η επενδυτική απόφαση. Βασικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και εφαρμογές. Κόστος κεφαλαίου και χρηματοδότηση. Επιλογή υπό αβεβαιότητα,
ανάλυση ευαισθησίας. Επιλογή υπό χρηματοδοτικούς περιορισμούς. Οργάνωση και έλεγχος κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού. Ex post αξιολόγηση της
επένδυσης. Κίνδυνος και απόδοση σαν κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης. Ανάλυση κινδύνου χώρας. Μακροοικονομική σταθερότητα, πολιτική και
κοινωνική σταθερότητα. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, εσωτερική αγορά. Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και
κεφαλαίων). Οικονομική και νομισματική ένωση. Ανταγωνισμός. 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις θεωρητικές ενότητες με εθνογραφικά παραδείγματα από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και τις περιοχές της Ελλάδας και την Τουρκίας: (α) τις συλλογικές ταυτότητες οι οποίες προσεγγίζονται εννοιολογικά ως
"κατασκευές" (εθνική ταυτότητα, "εθνοτική ταυτότητα", φύλο), (β) το φαινόμενο του εθνικισμού (εθνικιστική ιδεολογία, αποδόμηση εθνικιστικού λόγου)
μέσα από περιπτώσεις σύγχρονων εθνικισμών της "περιφέρειας", (γ) παραδείγματα μειονοτικών ταυτοτήτων (γλωσσική, θρησκευτική, εθνοτική, έμφυλη
ταυτότητα).
Το μάθημα περιλαμβάνει προβολή και ανάλυση ταινιών ντοκυμαντέρ και αυτοβιογραφικών μυθιστορημάτων από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από την οπτική των Σπουδών του Πολιτισμού. 



ΓΛΩΣΣΑ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 
Μπαντάουι Χασάν 
Το μάθημα δίνει μία εποπτεία του ρόλου της γλώσσας στη διαμόρφωση συλλογικών συνειδήσεων στον αραβοϊσλαμικό κόσμο.
Περιλαμβάνει: α) παρουσίαση της αραβικής γλώσσας στους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, β) την Κεμαλική γλωσσική μεταρρύθμιση στη γλώσσα
και το αλφάβητο και τις επιπτώσεις της στην πολιτισμική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο του Τουρκικού εθνικού κράτους. 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του βαλκανικού τοπίου μέσα από τα εγχειρήματα της εθνογραφικής πρακτικής.
Το μάθημα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων της "εθνογραφίας" και τις ιδιαίτερες θεματικές που αφορούν
στο σύγχρονο βαλκανικό τοπίο: "κοινός βαλκανικός πολιτισμός", έμφυλες και πολιτισμικές ταυτότητες, εθνικισμοί, εθνοτικές ομάδες και εθνικά κράτη,
περιθώριο, μειονότητες και πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικές σχέσεις, κινητικότητα και μετανάστευση. Παράλληλα με τις εθνογραφίες, για την
κατανόηση του πλουραλιστικού και ποιητικού χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων, προβάλλονται εθνογραφικά ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικά φιλμ
(βλ. Τσιγγάνοι, Πομάκοι, κάτοικοι της πολυπολιτισμικής Θράκης, Αλβανοί και Σλάβοι στην ΠΓΔΜ, οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα). 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Κοvτζαγιώργης Φωκίων 
Εισαγωγή στην τουρκική γραμματεία και τον πολιτισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που αποτυπώνεται η εμπειρία της εθνικής (ανα)συγκρότησης και
του εκδυτικισμού στη λογοτεχνία του 20ού αιώνα.

7ο εξάμηνο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα εξετάζει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά το 1989.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάλυση των τριών πολυεθνικών κρατών της περιοχής, της Σοβιετικής Ένωσης, της Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλοβακίας,
στην προς ανατολάς διεύρυνση των ευρω-ατλαντικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο διεθνή ρόλο και προσανατολισμό
των δύο σημαντικότερων χωρών της περιοχής, της Ρωσίας και της Τουρκίας. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Καρφάκης Κωνσταντίνος 
Αγορά συναλλάγματος, επιτόκια, πληθωρισμός και συναλλαγματικές ισοτιμίες, προσδιορισμός και πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών, συναλλαγματικές
κρίσεις, ισοζύγιο πληρωμών και μακροοικονομική πολιτική, εισόδημα, τιμές και μακροοικονομική πολιτική, συναλλαγματικές διευθετήσεις, διεθνές
νομισματικό σύστημα. Συγκριτικό πλεονέκτημα και τα οφέλη εκ του εμπορίου, παραγωγικοί συντελεστές και συγκριτικό πλεονέκτημα, ατελής ανταγωνισμός
και διεθνές εμπόριο, εμπόριο και μετακινήσεις παραγωγικών συντελεστών, η εξέλιξη της πολιτικής του εμπορίου. 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VII 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των οικονομικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III 
Αραβικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ III 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνιακά) για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ 



Παπαδόπουλος Δημήτριος 
Σημασία της χρηματοδότησης, υπολογισμός της παρούσης αξίας, διαδικασία επενδυτικών αποφάσεων, ομόλογα και μετοχές, ανάλυση της έννοιας του
κινδύνου, κίνδυνος και απόδοση, επιχειρηματικός προγραμματισμός χρήσης κεφαλαίου, ανάλυση χρηματοδότησης επιχειρήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση. 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΖΩΝΗ 
Τζιώνας Ιωάννης 
Θεσμικό πλαίσιο εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων υπηρεσιών και κεφαλαίων στις χώρες της περιοχής. Ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία
επιχειρήσεων στις αγορές της περιοχής. Φορολογικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου.
Συμφωνίες Ευρώπης. 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ, 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα εξετάζει το Ρεαλιστικό παράδειγμα στις διεθνείς σχέσεις και τις απόπειρες υπέρβασής του με το τέλος του ψυχροπολεμικού διπολισμού το 1989.
Κεντρικός άξονας του προβληματισμού είναι η έννοια της εθνικής κυριαρχίας και η σημερινή αντιπαλότητα μεταξύ κρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα της προληπτικής διπλωματίας, της ανθρωπιστικής επέμβασης και της "ειρηνοποίησης" εθνοτικά διαιρεμένων
χωρών. 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
Το μάθημα ανιχνεύει τις επιπτώσεις της Μεταρρύθμισης και Αντιμεταρρύθμισης στη διαμόρφωση της πολιτικοθρησκευτική οργάνωσης των πληθυσμών της
ΝΑ Ευρώπης μετά τον 16ο αιώνα. Κεντρικός άξονας του προβληματισμού είναι η διερεύνηση των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και των
προκλήσεων που αντιπροσωπεύει η εκκοσμίκευση και η νεωτερικότητα τον 19ο και 20ο αιώνα στην περιοχή. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα περιλαμβάνει μία επισκόπηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια από την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων μέχρι τη σύγχρονη
εποχή της "ανασυγκρότησης των Βαλκανίων" μετά τους πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Διπλωματική εργασία ερευνητικού χαρακτήρα με θέμα βαλκανικής, σλαβικής ή ανατολικής κατεύθυνσης. 

ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Κυρκιλής Δημήτριος 
Γενικές θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Δυϊσμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και νεοκλασικά υποδείγματα.
Κεϋνσιανά υποδείγματα. Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγματα και η θεωρία της εξάρτησης. Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς
εμπορίου. Όροι εμπορίου, επιλογή τεχνολογίας, προστατευτισμός και υποκατάσταση εισαγωγών, προώθηση εξαγωγών, πολυεθνικές εταιρείες και άμεσες
ξένες επενδύσεις. Πηγές της οικονομικής μεγέθυνσης. Το νεοκλασικό μοντέλο της μεγέθυνσης με τεχνολογική πρόοδο. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προοαιρετική 3-6 μήν.) 

8ο εξάμηνο

ΒΙOMHXANIKH ΟIKONOMIKH ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Δεληπάλλα Σοφία 
Το πλαίσιο ανάλυσης της Βιομηχανικής Οικονομικής: Δομή - Συμπεριφορά - Απόδοση. Δομή αγοράς: Έννοια και διαστάσεις, συγκέντρωση αγοράς, δείκτες
συγκέντρωσης, προσδιοριστικοί παράγοντες. Εμπόδια εισόδου στην αγορά. Θεωρία επιχείρησης: Εναλλακτικά υποδείγματα αριστοποίησης, διοικητικές
θεωρίες, συμπεριφορική θεωρία, θεωρία παιγνίων. Ηγεσία τιμής. Θεωρία μεγέθυνσης της επιχείρησης: έννοια, το υπόδειγμα της Penrose, οριζόντια και



κάθετη ολοκλήρωση, διαφορισμός παραγωγής, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση αγορών: το πρόβλημα του agent - principal,
το θεώρημα του Coase, ιεραρχία σε αντιδιαστολή με την αγορά. Θεωρία καινοτομίας. Βιομηχανική πολιτική. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Καιρίδης Δημήτριος 
Το μάθημα μελετάει το πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα του εκσυγχρονισμού στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη από τις αρχές του 19ου αιώνα
ως τις μέρες μας. Επίκεντρο του προβληματισμού είναι η μετα-κομμουνιστική μετάβαση στην οικονομία της αγοράς και τα σχετιζόμενα προβλήματα
ανάπτυξης, ανισότητας και διαφθοράς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόκλιση μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης Κεντροανατολικής Ευρώπης και μιας
οικονομικά μαστιζόμενης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Δεληπάλλα Σοφία 
Θεωρία ενιαίας αγοράς, θεωρίες νομισματικών ενώσεων, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Ευρώ, μακροοικονομικές
πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, κοινή αγροτική πολιτική, πολιτικές βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας,
πολιτικές ανταγωνισμού και μεταφορών. 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIII 
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των πολιτικών επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 
Αραβικά για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ / ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IV 
Σερβικά (Κροατικά / Βοσνικά) για προχωρημένους Ι (4 ώρες την εβδομάδα). 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
Μιχαλόπουλος Γεώργιος 
Προσδιορισμός επιτοκίων στην παγκόσμια αγορά χρήματος, διεθνής τραπεζική και αγορά πιστώσεων, διεθνείς κεφαλαιαγορές και διεθνής χρηματοδότηση. 

ΔΙΚΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 
Χρηματοδοτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ιδρύματα. Χρηματοδοτική αγορά. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά. Δίκαιο των τραπεζικών
συμβάσεων. Προϊόντα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς, χρηματοοικονομικά παράγωγα. Δίκαιο των χρηματιστηριακών συμβάσεων. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΙΑΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
Μαραντζίδης Νικόλαος 
Το μάθημα παρουσιάζει τη θεωρία περί πολέμου και τις σύγχρονες παραδοχές της σχετικά με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό αλλά και μεταξύ των κρατών.
Ειδική μνεία γίνεται στη βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ως βάση για τη μελέτη των εθνοτικών συγκρούσεων στον σύγχρονο κόσμο και τις δυνατότητες
υπέρβασής τους. 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει: α) την εξέταση της αντιπαλότητας και προσπάθειας συγκερασμού από διαφορετικούς πολιτικούς φορείς του ισλαμικού κόσμου
(Αραβικές χώρες, Τουρκία, Ιράν) μίας οικουμενικής και άρα υπερεθνικής κοσμοθεωρίας που ευαγγελίζεται η ισλαμική παράδοση με τα εθνικιστικά ρεύματα
που διεισδύουν από τη Δύση στον Ισλαμικό κόσμο τον 19ο αιώνα, β) τις διαφορές στο Δυτικό και Ανατολικό Ισλάμ. 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Διπλωματική εργασία ερευνητικού χαρακτήρα με θέμα βαλκανικής, σλαβικής ή ανατολικής κατεύθυνσης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(προοαιρετική 3-6 μήν.) 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ανάγνωση-Ανάλυση επιλεγμένων κειμένων Αραβικής Λογοτεχνίας. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


