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Δέκα χρόνια «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (2007-2017) 
 
 
Φέτος συμπληρώνονται αισίως δέκα χρόνια ζωής για το «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο». Εκατοντάδες είναι οι «μαθητές» της τρίτης ηλικίας που πέρασαν από τα 
θρανία του και δεκάδες οι σειρές μαθημάτων που διδάχτηκαν στις τάξεις του. Θέματα 
από ολόκληρο το φάσμα της ελληνικής ιστορίας, φιλοσοφίας, τέχνης, γλώσσας και 
μυθολογίας έγιναν κτήμα μιας γενιάς που για ποικίλους λόγους είχε στερηθεί το 
δικαίωμα στη μόρφωση… Τώρα όμως είναι καιρός για καινούργια βήματα εμπρός. Μια 
νέα εποχή ανατέλλει για το «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» χάρη σε μια ανανεωμένη 
εκπαιδευτική παρέμβαση που απευθύνεται σε νεότερες σχετικά γενιές –και στις δύο 
γλώσσες– με κύκλους μαθημάτων, σεμινάρια και σειρές διαλέξεων. Ελάτε να γνωρίσετε 
από κοντά τους καθηγητές και τα προγράμματα, ξεκινώντας το δικό σας ταξίδι στις 
διαδρομές της ελληνικής κληρονομιάς. Υπό την αιγίδα πάντα του Κέντρου Ελληνικής 
Λογοτεχνίας και Ποίησης «Κωστής Παλαμάς» της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, το αναγεννημένο 
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» σάς εγγυάται μια υπεύθυνη, πλούσια και μοναδική 
μορφωτική εμπειρία.  
 
Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου με τα μαθήματα της Κυριακής. Αυτή τη 
φορά, όμως, τα μαθήματα χωρίζονται σε 3 ενότητες 4 συναντήσεων (αντί για 2 ενότητες 
6 συναντήσεων όπως ήταν μέχρι τώρα). Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι το 
πρόγραμμα γίνεται πιο ξεκούραστο, ευέλικτο και συνάμα πλούσιο. Για το πρώτο 
εξάμηνο τα μαθήματα της Κυριακής (3-6μμ, στο κτήριο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 394-396 Princes 
Hwy, Rockdale) έχουν το εξής γενικό θέμα: Εισαγωγή στον αρχαίο ελληνικό χωρόχρονο. 
Παράλληλα, την Τετάρτη 1 Μαρτίου ξεκινούν και τα μαθήματα της Τετάρτης (7-9μμ, 
στον ίδιο χώρο) στην αγγλική γλώσσα. Για όλο το 2017 τα μαθήματα αυτά –τα οποία, 
σημειωτέον, θα έχουν σεμιναριακό χαρακτήρα– είναι αφιερωμένα στη θεματική: In 
Search of the Sacred in Hellenic Philosophy: From the Pre-Socratics to the Neo-Platonists. 
Επίσης εντός του Μαρτίου θα αρχίσει και μία σειρά μηνιαίων διαλέξεων στα αγγλικά με 
θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος για το ευρύ κοινό. Οι σχετικές ημερομηνίες και τα 
ονόματα των ομιλητών θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα με ειδικό δελτίο τύπου.  
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Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» – Πρώτος κύκλος μαθημάτων 2017 
Σύνολο συναντήσεων: 12 – Σύνολο διδακτικών ωρών: 36 
Χώρος: AHEPA NSW, 394-396 Princes Highway, Rockdale – ώρα: 3:00-6:00 μμ 
Διδάσκων: Δρ Βασίλης Αδραχτάς 
 
 

Εισαγωγή στον αρχαίο ελληνικό χωρόχρονο 
 
Θεματικές συναντήσεων 
Πρώτη σειρά μαθημάτων (26/2 – 19/3) 
1. Καταμεσής στο Αιγαίο – Κυκλάδες, το λίκνο των Ελλήνων (26/2) 
2. Το νησί του Μίνωα: η ηγεμονία της Κρήτης (5/3) 
3. Η μεγάλη συνάντηση: ουρανόχθονες και αυτόχθονες (12/3) 
4. Οι Έλληνες γεννιούνται – Η κυριαρχία των Μυκηνών (19/3) 
 
Δεύτερη σειρά μαθημάτων (2/4 – 30/4) 
1. Οι «Σκοτεινοί Αιώνες» – Το άπλωμα του Αιγαίου (2/4) 
2. Ένας νέος κόσμος – Η εμφάνιση της πόλεως (9/4) 
3. Η δημοκρατία και οι αντίπαλοί της – Η Αθήνα και οι άλλοι (23/4) 
4. Αλέξανδρος ο Μέγας: η διάρρηξη του Ελληνικού (30/4) 
 
Τρίτη σειρά μαθημάτων (14/5 – 4/6) 
1. Η ελληνιστική αυτοκρατορία – Ο εξελληνισμός των βαρβάρων (14/5) 
2. Αθήνα και Ρώμη: η ελληνορωμαϊκή συμβίωση (21/5) 
3. Αθήνα και Ιερουσαλήμ: σύγκρουση ή σύγκραση; (28/5) 
4. Αποστολή εξετελέσθη! – Η έκλειψη των Ελλήνων (4/6) 
 
   
Σύντομη περιγραφή 
 
Ο εν λόγω κύκλος μαθημάτων έχει ως θέμα αυτό που είθισται να ονομάζεται αρχαία 
ελληνική ιστορία, η οποία στην πραγματικότητα ήταν ένα χωροχρονικό ανάπτυγμα που 
εκκινώντας από το Αιγαίο κατέλαβε τη Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή μέσα σ’ ένα 
διάστημα 3.500 χρόνων. Στις επιμέρους σειρές των μαθημάτων θα έχουμε την ευκαιρία 
να μελετήσουμε τις κατευθυντήριες διεργασίες που διαμόρφωσαν, εμπέδωσαν, 
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επέβαλαν και εν τέλει σφράγισαν το αρχαίο ελληνικό φαινόμενο. Βασική αρχή του 
συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων είναι ότι ο Ελληνισμός υπό την ευρεία έννοια δεν 
ήταν εξαρχής κάτι το δεδομένο, αλλά αντιθέτως ένα επίτευγμα που κάποτε ολοκλήρωσε 
την πορεία του στον χώρο και τον χρόνο μέσω της αυθυπέρβασής του. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 
Με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου μαθημάτων θα είστε σε θέση: α) να προβαίνετε 
σε μία ορισμένη περιοδολόγηση του αρχαίου ελληνικού χωρόχρονου, β) να 
αντιλαμβάνεστε τις συνέχειες και τις ασυνέχειες από τη μία περίοδο στην άλλη, γ) να 
εστιάζετε στις θεμελιακές παραμέτρους που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της κάθε 
περιόδου, δ) να έχετε κριτική εποπτεία σύνολης της δυναμικής του αρχαίου ελληνικού 
φαινομένου και, τέλος, 5) να αξιολογείτε τις πολλαπλές και διαφορετικές μεταξύ τους 
επιστημονικές συλλήψεις του φαινομένου αυτού.  
 
Τρόπος διδασκαλίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Κάθε μάθημα του εν λόγω κύκλου χωρίζεται σε 2 ώρες παράδοση και 1 ώρα 
φροντιστηριακή επεξεργασία (tutorial) προεπιλεγμένων κειμένων (πηγών ή 
βοηθημάτων). Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύεται από 
προβολή διαφανειών (powerpoint). Με το πέρας κάθε συνάντησης οι 
παρακολουθούντες θα λαμβάνουν σημειώσεις του μαθήματος. Στο τέλος κάθε σειράς 4 
μαθημάτων οι παρακολουθούντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία σύντομη 
(μέχρι 15 λεπτά) παρουσίαση (presentation) ενός θέματος που είναι συναφές με τη 
σειρά αυτή. Το κόστος συμμετοχής στα μαθήματα είναι $20 ανά μάθημα. Όσοι 
προπληρώσουν και τις τρεις σειρές μαθημάτων έχουν μία έκπτωση της τάξεως των $40 
(συνολική χρέωση $200 αντί για $240). Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, 
παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τον γραμματέα του «Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου» κ. Γεώργιο Λιανό στο 0408000025.   
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία (βοηθήματα) 
 
1. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 1-6 , Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1970-1976   
2. G. W. Botsford & C. A. Robinson, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, μτφρ. Σωτηρίου. Ε. 
Τσιτσώνη, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 31991 
3. Claude Mossé, Η αρχαϊκή ιστορία από τον Όμηρο ώς τον Αισχύλο, μτφρ. Στρατή 
Πασχάλη, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1987 
4. J. A. Graham, Αποικία και Μητρόπολη στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Αναστασία Κάλλα, 
Αθήνα: Εκάτη, 2012 
5. Jacqueline de Romilly, Η έξαρση της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. 
Μπάμπης Αθανασίου και Κατερίνα Μηλιαρέση, Αθήνα: Άστυ, 2006 
6. Ανδρέας Χ. Μηλιός, Πόλις και πολίτης στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Σταμούλης, 2007 
7. S. J. Holland, Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου: μία ιστορία της ύστερης αρχαιότητας, 
μτφρ. Κώστας Δεσποινιάδης και Ειρήνη Μητούση, Αθήνα: Θύραθεν, 2012 
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ΑΙΤΗΣΗΕΓΓΡΑΦΗΣ  (φοιτητού) 

APPLICATION FOR ENROLLMENT (student) 

 
 
Given Name / Όνομα           
 
Family Name / Επώνυμο           
 
Date & Place of Birth                 
Ημερ. / ΤόποςΓέννησης 
PostalAddress             
Ταχυδρομικήδιεύθυνση 
               
 
Phone /Τηλ(H)  0                         (W) / 0                  _ Mob /Κιν  _____ 
 
Fax    Email         
       
First Semester  2017      /    Πρώτο Εξάμηνο Σπουδών 2017 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECLARATION  /ΔΗΛΩΣΗ  
I declare that to the best of my knowledge and belief the information provided in this form is correct and 
complete.  By signing this declaration I agree unreservedly to the rules and regulations of the Hellenic 
Open University of Sydney, as per its Constitutional Chart.  I understand a symbolic enrolment/tuition fee 
of $ ( As nominated) per course is paid by me. 
Δηλώνω πως απ’ ότι γνωρίζω και πιστεύω οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρών έντυπο είναι 
σωστές και πλήρεις. Με την υπογραφή της παρούσης δήλωσης συμφωνώ ανεπιφύλακτα με τους 
κανονισμούς του Ελληνικού ανοικτού Πανεπιστημίου Σύδνεϋ, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του. 
Γνωρίζω ότι θα καταβάλω ένα συμβολικό κόστος $ ( As nominated) για κάθε μάθημα(course) δίδακτρα 
ανά εξάμηνο. 
 

Date:    -  -  2017     Signature:     
Ημερομηνία                                               Υπογραφή 
 

 
Cources  / Μαθήματα : 

Εισαγωγή στον αρχαίο ελληνικό χωρόχρονο 
 
      $20 ανά μάθημα   Yes / No    

   συνολική χρέωση $200 αντί για $240   Yes / No 
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