Πανε)ιστήµιο Κύ)ρου

Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων
στην Αρχαια Ιστορια

Design Théodore Galanopoulos ©

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΣΑ
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στόχος του Μετα)τυχιακού )ρογράµµατος είναι η µελέτη σηµαντικών
)τυχών, όψεων και )ροβληµάτων της Αρχαίας Ελληνικής και της
Ρωµαbκής Ιστορίας, χωρίς να τίθεται σε δεύτερη µοίρα η Αρχαία
Κυ)ριακή Ιστορία.

Κάθε χρόνο το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα δέχεται µέχρι 8
(οκτώ) νέους Μετα)τυχιακούς φοιτητές.

Τα γεωγραφικά )λαίσια της έρευνας ορίζονται α)ό την Ανατολική
Μεσόγειο. Όλες οι µελέτες )ρέ)ει να το)οθετούνται στον ευρύτερο χώρο
της Εγγύς Ανατολής.

Με τον όρο µελέτη εννοούµε τη συστηµατική α)ογραφή και καταγραφή
των δεδοµένων, είτε )ρόκειται για γρα)τές )ηγές και ε)ιγραφές, είτε για
ανασκαφές και µνηµεία, )ου έχουν όµως δηµοσιευθεί. Όταν, κι εφ’ όσον
υ)άρξει η δυνατότητα, θα )ροτιµάται η µελέτη )άνω σε
αδηµοσίευτο υλικό.

Στο µέτρο )ου η ιστορική ε)ιστήµη βασίζεται σε )ραγµατικά δεδοµένα,
ως ε)όµενο και τελικό στάδιο της µελέτης θεωρείται η ιστορική
σύνθεση, κατά την ο)οία τα συµφραζόµενα ενός ειδικού )ροβλήµατος
βοηθούν στην αναδιατύ)ωση σαφώς )εριγεγραµµένων ιστορικών
ζητηµάτων και στον ανα)ροσδιορισµό βασικών συντεταγµένων της )ολιτικής, της κοινωνικής και της οικονοµικής Ιστορίας της αρχαίας Ανατολής.
Το )ρόγραµµα, συνε)ώς, στηρίζεται στη µελέτη των άµεσων και
έµµεσων )ηγών, ως βασική αρχή µεθοδολογίας. Αλλά οι ε)ιµέρους
ε)ιστήµες (Ιστοριογραφία, Ε)ιγραφική και Το)ογραφία) δεν
υ)οκαθιστούν αυτοτελώς την «Αρχαία Ιστορία».

Στόχος, ως )ρος το θεσµικό )λαίσιο, είναι οι τίτλοι σ)ουδών στην
«Αρχαία Ιστορία», )ου θα δίδονται α)ό το Πανε)ιστήµιο Κύ)ρου, να
αντιστοιχούν ισότιµα )ρος τους καθιερωµένους διεθνώς τίτλους
σ)ουδών στο γνωστικό αντικείνενο της Ancient History, Histoire Ancienne, Alte
Geschichte, Storia Greca e Romana, Historia Antigua, των Ευρω)αbκών και
Αµερικανικών Πανε)ιστηµίων.

Σε )ερί)τωση )ου ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος του αριθµού
των εισακτέων, το Τµήµα ε)ιφυλλάσσεται να µην )ροβεί στην διεξαγωγή
του διαγωνισµού.
Δικαίωµα εισδοχής έχουν οι ακόλουθοι:

• Πτυχιούχοι του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου, των Πανε)ιστηµίων της Ελλάδας και άλλων
αναγνωρισµένων Πανε)ιστηµίων του Εξωτερικού, µε βαθµολογία
Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

• Πτυχιούχοι του Τµήµατος Κλασσικών Σ)ουδών και Φιλοσοφίας του
Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου, των Φιλολογικών Τµηµάτων των Πανε)ιστηµίων
της Ελλάδας, καθώς και ανάλογων Τµηµάτων άλλων αναγνωρισµένων
Πανε)ιστηµίων του Εξωτερικού, µε βαθµολογία Πτυχίου τουλάχιστον
«Λίαν Καλώς».

Διδάσκοντες
Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Μαρία Καντηρέα, Πάνος Χριστοδούλου

Συντονιστής
Θεόδωρος Μαυρογιάννης

Ε)ικοινωνία : Γραµµατεία Τµήµατος
e-mail : isa@ucy.ac.cy
Τηλ. : 22 89 21 80
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
• Κατάθεση αίτησης για συµµετοχή στο Μετα)τυχιακό )ρόγραµµα,
)ου θα συνοδεύεται α)ό τα κάτωθι έγγραφα:
I. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (Curriculum Vitae)

II. Σύντοµη έκθεση σχετικά µε τα ε)ιστηµονικά και τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Υ)οψηφίου
III. Δύο συστατικές ε)ιστολές α)ό καθηγητές Πανε)ιστηµίου ή
ερευνητικών Ιδρυµάτων

INSCRIPTION
MASTER

ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο

Διάρκεια φοίτησης

Πρόγραµµα σ)ουδών

• Συνέντευξη ενώ)ιον Ε)ιτρο)ής )ου θα α)οτελείται α)ό τους
διδάσκοντες του Μετα)τυχιακού Προγράµµατος και α)ό ένα εξωτερικό
µέλος (καθηγητής α)ό τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου).

Master (MA) στην «Αρχαία Ιστορία»
4 εξάµηνα (2 έτη)

8 συνολικά σεµιναριακά µαθήµατα:
6 Αρχαίας Ιστορίας
2 ε)ιλογής α)ό συναφή Μετα)τυχιακά
Προγράµµατα του Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου
(«Μεσογειακή Αρχαιολογία», «Βυζαντινές Σ)ουδές»,
«Κλασσική Φιλολογία»)
Συγγραφή )ρωτότυ)ης εργασίας Master

Πιστωτικές µονάδες

Προφορική υ)οστήριξη της γρα)τής εργασίας
ενώ)ιον Ε)ιτρο)ής
120 Μονάδες ECTS:
8 µαθήµατα Χ 10 ECTS = 80 ECTS
γρα)τή εργασία Master = 40 ECTS

MASTER

MASTER

INSCRIPTION

Ε)ιλέγονται αντι)ροσω)ευτικά µαθήµατα α)ό κάθε γνωστικό )εδίο –
θεµατική ενότητα, τα ο)οία και )αρουσιάζουν )εριθώρια ουσιαστικής
ανά)τυξης της έρευνας σε διεθνές ε)ί)εδο.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε )ερί)τωση )ου υ)άρξει ε)αρκής αριθµός υ)οψηφίων θα )ροσφερθούν
εξειδικευµένα σεµινάρια Αρχαίας Ιστορίας της Κύ)ρου και Αρχαίας Ελληνικής
Ιστορίας )ου να υ)οστηρίζουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών
στα σχολεία της Κύ)ρου σύµφωνα µε τα εκ)αιδευτικά εγχειρίδια της
Α´ τάξης Γυµνασίου και Α´ τάξης Λυκείου και το )ρόγραµµα του
Υ)ουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.
Για )ερισσότερες )ληροφορίες, οι υ)οψήφιοι µ)ορούν να α)ευθύνονται στους
Μαρία Καντηρέα: kantirea@ucy.ac.cy
Τηλ. 22892176
Πάνο Χριστοδούλου: panosch@ucy.ac.cy
Τηλ. 99536773

2ο εξάµηνο

Αρχαία Ελληνική Ιστορία – Ανατολή
Φοίνικες – Ιστορία και Πολιτισµός
Ρωµαbκή Ιστορία – Ανατολή
Ύστερη Αρχαιότητα – Ανατολή
Ιστορία της Αρχαίας Κύ)ρου

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας
3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας
3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h

1ο έτος

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας
ή Κλασσικής Φιλολογίας
ή Κλασσικής Αρχαιολογίας

3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας
ή Κλασσικής Φιλολογίας
ή Κλασσικής Αρχαιολογίας

3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h

10 ECTS

3ο εξάµηνο

•
•
•
•
•

4ο εξάµηνο

Γνωστικά )εδία – Θεµατικές ενότητες

1ο εξάµηνο

Πρόγραµµα µαθηµάτων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MASTER

3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h

10 ECTS

3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h
10 ECTS
2ο έτος

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας

Μάθηµα
Αρχαίας Ιστορίας

Δοκίµιο
δι)λωµατικής εργασίας

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h

Δι)λωµατική
εργασία Master

30 ECTS

3 h x 13
εβδοµάδες= 39 h

Συγγραφή )ρωτότυ)ης εργασίας Master 100 περίπου σελίδων σε θέµα
)ου θα α)οτελεί εις βάθος έρευνα και κατά )ροτίµηση συνέχεια της
διδακτέας ύλης.
Η γρα)τή εργασία µ)ορεί να κατατεθεί στα ελληνικά, αγγλικά ή
γαλλικά.

Συνολικά 40 ECTS (10 Δοκίµιο + 30 Maste)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΑ

Ο δεύτερος µετα)τυχιακός κύκλος σ)ουδών είναι διάρκειας τριών έως
)έντε ετών και έχει ως κατάληξη την α)όκτηση Διδακτορικού
δι)λώµατος (Ph.D) στην «Αρχαία Ιστορία».

Κάθε χρόνο το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα δέχεται µέχρι 4
(τέσσερις) φοιτητές ε)ί Διδακτορία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ό)ως καθορίζεται α)ό τους κανονισµούς, ο χρόνος φοίτησης σε ε)ί)εδο
Διδακτορικού ορίζεται µεταξύ 3 και 8 ετών, ανεξαρτήτως του χρόνου )ου
α)αιτείται για το Master.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιο)οιήσουν και άλλα µετα)τυχιακά
)ρογράµµατα, )ου θα τους )ροσφέρουν τη δυνατότητα να
)ραγµατο)οιήσουν ένα µέρος των σ)ουδών τους εκτός Κύ)ρου
(Πρόγραµµα ERASMUS) και να συνεργαστούν µε ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού.

Υ)οψήφιοι ε)ί Διδακτορία µ)ορεί να είναι:
• όσοι κατέχουν Μετα)τυχιακό Τίτλο Σ)ουδών (Master) στο γνωστικό
αντικείµενο «Αρχαία Ιστορία» (Ancient History, Histoire Ancienne, Alte Geschichte,
Storia Greca, Storia Romana, Historia Antigua), α)ό το Πανε)ιστήµιο Κύ)ρου ή
α)ό αναγνωρισµένο Πανε)ιστήµιο του Εξωτερικού.

• όσοι κατέχουν Μετα)τυχιακό Τίτλο Σ)ουδών (Master) στην «Κλασσική
Αρχαιολογία» (Classical Archaeology, Archéologie Classique, Klassische Archäologie,
Archeologia Classica) α)ό αναγνωρισµένο Πανε)ιστήµιο του Εξωτερικού, ή
στην «Μεσογειακή Αρχαιολογία» του Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

• Κατάθεση αίτησης για συµµετοχή στο Μετα)τυχιακό )ρόγραµµα, )ου
θα συνοδεύεται α)ό τα κάτωθι έγγραφα:

I. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (Curriculum Vitae)
II. Σύντοµη )ερίληψη, µέχρι 3 σελίδες (στην ελληνική ή σε µία διεθνή
γλώσσα, εφ’ όσον αλλοδα)ός), µε την ο)οία αναλύει και ε)εξηγεί το θέµα
)ου σκο)εύει να )ραγµατευθεί στην )ροτεινόµενη διδακτορική διατριβή.
Αν α)οτελεί συνέχεια του θέµατος του Master καλείται να
αναφερθεί διεξοδικά στο )εριεχόµενο της Διατριβής του
III. Τυχόν δηµοσιεύσεις
IV. Δύο συστατικές ε)ιστολές α)ό καθηγητές Πανε)ιστηµίου ή ερευνητικών Ιδρυµάτων

• Η εισήγηση για την εισδοχή στο Μετα)τυχιακό Πρόγραµµα Διδακτορικού γίνεται µετά α)ό συνέντευξη α)ό την εξεταστική ε)ιτρο)ή )ου α)οτελείται α)ό 4 µέλη (δύο διδάσκοντες Αρχαίας Ιστορίας του Τµήµατος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου και δύο καθηγητές
α)ό την Φιλοσοφική Σχολή του Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου). Η Ε)ιτρο)ή
αξιολογεί την αναλυτική )ρόταση Διδακτορικής Διατριβής και την ε)ιστηµονική ε)άρκεια του Υ)οψηφίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ MASTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ MASTER

ΙΣΤ 900 Ελληνικοί α)οικισµοί

ΙΣΤ 901 Αθήνα και Περσία

Εξετάζεται το φαινόµενο της «εγκατάστασης» και της «)αρουσίας» των
Ελλήνων στην Κύ)ρο και την νότια Μ. Ασία, την Συρο-)αλαιστινιακή ακτή
και την Αίγυ)το κατά την )ερίοδο α)ό τον 11ο µέχρι και τον 6ο αι. ).Χ.

Το µάθηµα καλύ)τει την )ερίοδο των Κλασσικών Χρόνων (5ο και 4ο αι.
).Χ.) στον µητρο)ολιτικό χώρο και την Ανατολή. Είναι σύνηθες, τα
)ολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της )εριόδου να αντιµετω)ίζονται
α)ό την ο)τική γωνία της Αθήνας.

Πέραν του «αχαbκού α)οικισµού» της Κύ)ρου, ό)ως )αρουσιάζεται µέσα
α)ό τους «ιδρυτικούς µύθους» και τα α)οσ)ασµατικά ανασκαφικά
δεδοµένα (κυρίως υλικό )αρά κτιριακά κατάλοι)α), εξετάζονται
ιδιαίτερα οι εµ)ορικές σχέσεις (και οι )λόες), )αρακολουθώντας την
διαµόρφωση του «ανατολίζοντος» ελληνικού )ολιτισµού στο Αιγαίο και
την διάδοση του στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τους Αρχαbκούς χρόνους,
εν συγκρίσει µε ό,τι συµβαίνει κατά τον «Β’ Α)οικισµό» )ρος δυσµάς.

Το θέµα, ως µάθηµα α)οκλειστικά της Αρχαίας Ιστορίας, θεωρείται
κορεσµένο. Γι’ αυτό θα )ρέ)ει να συνοδεύεται α)ό την )αρακολούθηση
εξειδικευµένων µαθηµάτων κεραµεικής και )λαστικής των Αρχαbκών
Χρόνων της Ιωνίας και των νήσων του Αιγαίου, )ου θα λαµβάνονται α)ό
το συναφές Μετα)τυχιακό )ρόγραµµα του ΙΣΑ «Μεσογειακή
Αρχαιολογία».
Α)ό καθαρά ιστορική σκο)ιά, λοι)όν, θα )αρουσιαστούν οι «ιδρυτικοί
µύθοι» των )όλεων της Κύ)ρου, της νότιας Μ. Ασίας και της Συρίας.
Α)ώτερος στόχος, όµως, είναι να )ροχωρήσουµε κά)οια στιγµή σε
ιστορική α)οτίµηση του αρχαιολογικού υλικού της Ανατολικής Μεσογείου
κατά θέση.

Εφ’ όσον τα γεω)ολιτικά συµφέροντα της Αθηναbκής Δηµοκρατίας είχαν
σε µεγάλο βαθµό ως γεωγραφικό ορίζοντα, )έραν του Αιγαίου της Α’
Αθηναbκής Συµµαχίας, και την Ανατολή, ε)όµενο είναι να διερευνηθούν µε
κάθε λε)τοµέρεια τα ιστορικά )λαίσια της )ολιτικής ιστορίας και να
καταγραφούν τα αρχαιολογικά δεδοµένα της )εριόδου στις )εριοχές και
τις )όλεις (Κύ)ρος, Φοινίκη), ό)ου η Αθήνα άσκησε )ολιτική, ε)ιρροή και
ακτινοβολία.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην )ολιτική του Κίµωνος (5ος αι. ).Χ.), αλλά
και στην )ολιτική των Αθηναίων µισθοφόρων (4ο αι. ).Χ.), ό)ως ε)ίσης
θα τονιστεί η σηµασία της εξωτερικής )ολιτικής στην Ανατολή για τα
µεγάλα οικοδοµικά )ρογράµµατα της κλασσικής Αθήνας ()ροβλέ)εται
ειδική µελέτη για τα ιερά του Ιλισσού, ό)ου και η λατρεία της Αφροδίτης
εν Κή)οις).

Α)ό την άλλη µεριά, θα )αρουσιαστεί η ιστορία των Αχαιµενιδών (546331 ).Χ.), ακολουθώντας ως ίχνος το εγχειρίδιο του P. Briant. Ενδεχοµένως,
να υ)άρξει και συνδυασµός µε µάθηµα κλασσικής Αρχαιολογίας του
)ρογράµµατος «Μεσογειακή Αρχαιολογία», )ου να αφορά την Κύ)ρο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ MASTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ MASTER

ΙΣΤ 902 Οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων

ΙΣΤ 903 Χρόνοι του Ιησού Χριστού

Α)οδελτιώνοντας κείµενα, ε)ιγραφές και )α)ύρους κατά κατηγορίες, θα
καταβληθεί )ροσ)άθεια να εµβαθύνουν οι µετα)τυχιακοί φοιτητές στην
)ολιτική και διοικητική οργάνωση, στην διαίρεση σε κοινωνικές οµάδες
και στην οικονοµική δοµή του βασιλείου των Πτολεµαίων και του
βασιλείου των Σελευκιδών.

Το κυριώτερο φαινόµενο των Ελληνιστικών Χρόνων είναι η γέννηση του
Χριστιανισµού µέσα α)ό τη σύγκρουση Εβραbσµού και Ελληνισµού.

Α)αραίτητη )ροc)όθεση είναι η γνώση της )ολιτικής ιστορίας της
)εριόδου 323-31 ).Χ. Δεν )ρόκειται )αρ’ όλα αυτά να )εριοριστούµε σε
ζητήµατα αυτοτελούς κοινωνικής ή οικονοµικής Ιστορίας. Σε µεγάλο
βαθµό θα σχολιάσουµε την εικόνα των Ελληνιστικών χρόνων στα δύο
µεγαλύτερα βασίλεια της Ανατολής, ό)ως την σχηµάτισε ο M. Rostovtzeff.

Ως )ρος τη µεθοδολογία, το δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα
επικεντρωθεί στον «ελληνιστικό χαρακτήρα» των βασιλείων, µε τα
νεώτερα στοιχεία της έρευνας, όσον αφορά την αρχαιολογία και το υλικό,
)ου ε)ηρεάζουν τις γνώσεις µας για τον )ολιτισµό, την κοινωνία και την
οικονοµία.
Βασικός στόχος του µαθήµατος δεν είναι η αναδιατύ)ωση )αλαιών
)ροβληµάτων, αλλά µια )ληρέστερη εικόνα της οργάνωσης των
Βασιλείων της Αιγύ)του και της Συρίας.

Αν µελλοντικά δεν υ)άρξει και ειδικό µάθηµα για την Ελληνιστική Κύ)ρο
(εξαρτάται α)ό το αδηµοσίευτο υλικό το ο)οίο θα βρίσκεται στη διάθεση
µας), τότε θα )ροχωρήσουµε και στην µελέτη της διοίκησης, των θεσµών
και της οικονοµίας της Πτολεµαbκής Κύ)ρου (294-58 ).Χ.). Η µελέτη αυτή,
όµως, θα )ρέ)ει να )εριοριστεί στην αντι)αραβολή υλικού και
δηµοσίευσης.

Η )ολιτική αντίδραση του Ιουδαbσµού α)έναντι στον )ροbόντα
εξελληνισµό των Ιουδαίων καλύ)τει την )ερίοδο α)ό την εξέγερση των
Μακκαβαίων, κατά της αρχής των Σελευκιδών, µέχρι την ενσωµάτωση του
βασιλείου της Ιουδαίας στο Ρωµαbκό κράτος (163 ).Χ. – 31 µ.Χ.).
Η ιδεολογική σύνθεση ενσαρκώνεται )λέον στο )ρόσω)ο του
Θεανθρώ)ου, κατά την )αράταση των σχέσεων αυτών.
Δεν θα ασχοληθούµε τόσο µε την )ολιτική ιστορία και µε τα θρησκευτικά
ρεύµατα, )ου είναι )ροα)αιτούµενα, όσο µε την )ρόσληψη του
ελληνισµού και του ρωµαbσµού α)ό τους Ιουδαίους στις εξωτερικές
εκφάνσεις της )ολιτικής ιδεολογίας, και στο εσωτερικό της κοινωνίας
της Ιουδαίας, κυρίως κατά τον 1ο αι. ).Χ., για την )ερίοδο δηλ. α)ό τον
βασιλέα Αριστόβουλο µέχρι τον Ηρώδη Μέγα.
Έµφαση θα δοθεί και στο οικοδοµικό )ρόγραµµα του Ηρώδη. Θεωρούµε
ότι είναι ο καλύτερος τρό)ος για να καλυφθεί )αραδειγµατικά η
)ερίοδος )ου ονοµάζουµε Bas – Hellénisme.
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ΙΣΤ 904 Φοινικικές )όλεις της µητρο)όλεως
Συστηµατική α)οδελτίωση των φοινικικών σ)ουδών, γύρω α)ό το
)ρόβληµα της υ)ερ)όντιας εξά)λωσης των Φοινίκων στην Μεσόγειο.

Το θέµα αντιµετω)ίζεται συνήθως α)ό την ο)τική γωνία των φοινικικών
α)οικιών ή εµ)ορικών σταθµών, και όχι α)ό τον ίδιο τον µητρο)ολιτικό
χώρο, καθώς οι ανασκαφές στον Λίβανο δεν έχουν δώσει εικόνα ανάλογη
του δυναµισµού της Τύρου, της Σιδώνος και των άλλων )όλεων.

Εκ των )ραγµάτων, όµως, ένα σηµαντικό µέρος του µαθήµατος θα
αφιερωθεί στο φοινικικό Κίτιον και την «αρχαιολογική ιστορία» των
φοινικικών ναών στην Κύ)ρο κατά τους αρχαbκούς και κλασσικούς
Χρόνους. Θα υ)άρχουν και ασκήσεις φοινικικής ε)ιγραφικής.

Ιδιαίτερα θα εξεταστεί η )ερίοδος κατά την ο)οία οι )όλεις της Φοινίκης
βρίσκονταν υ)ό ασσυριακή (1114-663 ).Χ.), βαβυλωνιακή (605-562 ).Χ.) και
)ερσική κυριαρχία (557-331 ).Χ.), ενώ θα τεθεί εκ νέου και το ζήτηµα του
«εξελληνισµού» των φοινικικών )όλεων του µητρο)ολιτικού κέντρου κατά
τους ύστερους κλασσικούς και τους ελληνιστικούς Χρόνους.

Προβλέ)ονται ε)ισκέψεις στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
του Λιβάνου. Στόχος του µαθήµατος είναι η θεωρητική )ροετοιµασία των
φοιτητών για την ανάληψη ανασκαφικής δραστηριότητας στην Τύρο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ MASTER

ΙΣΤ 905 Δήλος και Res publica
Δεν υ)άρχει ιδανικότερος τό)ος – και καλύτερη «µέθοδος» – α)ό την Δήλο,
για να µελετήσει κανείς, µέσα α)ό τα µνηµεία και τις ε)ιγραφές, τις
)ολιτικο-οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις της Ρωµαbκής Δηµοκρατίας
µε την Αλεξάνδρεια και την Συρία κατά την )ρώτη φάση των Εµφυλίων
)ολέµων (133-58 ).Χ.).

Κατ’ ε)έκταση, οι σχέσεις αυτές διαφωτίζουν εµµέσως και την Ιστορία
της Κύ)ρου κατά την )ερίοδο α)ό το 130 ).Χ. µέχρι την ενσωµάτωση της
νήσου στο Ρωµαbκό κράτος το 58 ).Χ. (βλ. Πάφος: «Τάφοι Βασιλέων»).
Κι α)ό την άλλη µεριά, δίνουν το στίγµα της οικονοµικής διείσδυσης της
Ρώµης στις Ε)αρχίες της Ανατολής, ενώ η δεύτερη φάση των Εµφυλίων
)ολέµων (58-31 ).Χ.) τεκµηριώνεται )λέον µνηµειακά στην ίδια την Ρώµη,
µε τα µεγάλα οικοδοµικά )ρογράµµατα του Ποµ)ηίου, του Ιουλίου
Καίσαρος και του Αυγούστου, ό)ου και α)εικονίζεται η αυτοκρατορική
ιδεολογία )ου )ροέκυψε µέσα α)ό την κατάλυση των ελληνιστικών
βασιλείων.

Η Δήλος )ροσφέρεται για την εξάσκηση των φοιτητών στην ύστερη
ελληνιστική ε)ιγραφική, έχοντας και στοιχεία λατινικής ε)ιγραφικής,
)ου θα α)οτελέσει αυτοτελές αντικείµενο του µαθήµατος (Inscriptiones
Latinae Liberae Rei Publicae).

Η µελέτη της Δήλου κρίνεται συνε)ώς α)αραίτητη, για να κατανοήσει
κανείς καλύτερα την )ολιτική ιστορία, την οικονοµία και την δοµή της
κοινωνίας στην Κύ)ρο (θα µελετηθεί ανέκδοτο ε)ιγραφικό υλικό α)ό την
ύστερη )τολεµαbκή Κύ)ρο), σε συνδυασµό µε ανάλογα )ροβλήµατα α)ό
την υστερο-ελληνιστική Ρόδο και τη Κώ, αλλά και α)ό την Αλεξάνδρεια.

Προβλέ)εται ειδική µελέτη των το)ογραφικών συνόλων και των
µνηµείων σε )όλεις της Ελληνιστικής Ανατολής, τα ο)οία
χρονολογούνται στην ίδια )ερίοδο µε τα σωζόµενα µνηµεία της Κύ)ρου
(2ος – 1ος αι. ).Χ.).
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ΙΣΤ 906 Πόλεις της Ρωµαbκής Ανατολής

ΙΣΤ 907 Πόλεις – βασίλεια της Κύ)ρου: ‘Αυτονοµία’

Αρχίζοντας α)ό το κλασσικό έργο )ολιτικής γεωγραφίας του A.H. Jones
και συνεχίζοντας µε την ανάλυση των ιστορικών )ροβληµάτων ό)ως τα
έθεσε ο F. Millar, θα εξεταστούν η το)ογραφία και τα µνηµεία των
µεγαλύτερων )όλεων στις ρωµαbκές Ε)αρχίες, κυρίως της Συρίας.

Το µάθηµα έχει ως στόχο την µελέτη των )όλεων – βασιλείων της
κλασσικής Κύ)ρου, και κυρίως της βασιλικής ιδεολογίας και της
)ολιτικής )ραγµατικότητας, ό)ως διαµορφωνόταν και εξελισσόταν
κατά τη διάρκεια του 5ου και του 4ου αι. ).Χ.

Στόχος του µαθήµατος είναι, µέσα α)ό τον εκρωµαbσµό των
οικοδοµηµάτων, να α)οσαφηνιστεί αν υ)ήρξε )ραγµατικά εκρωµαbσµός
στις ανατολικές Ε)αρχίες, σύµφωνα µε τους αυστηρούς νοµικούς όρους
του ρωµαbκού δικαίου.
Με αυτόν τον τρό)ο διατρέχουµε την Ρωµαbκή Ιστορία α)ό την ακµή των
Αυτοκρατορικών Χρόνων ε)ί Φλαβίων, Αντωνίνων και Σεβήρων µέχρι την
κρίση του 3ου αι. µ.Χ. και τις µεταρρυθµίσεις του Διοκλητιανού και του
Κωνσταντίνου. Ως ε)ί το )λείστον, θα στηριχθούµε στην αρχαιολογική,
ανασκαφική εικόνα, και στις δηµοσιευµένες ε)ιγραφές.

Τελικός στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις )ροκειµένου να µελετηθούν εκ
νέου οι )όλεις και τα οικοδοµικά )ρογράµµατα των µεγάλων και των
µικρότερων )όλεων (Σίδη, Πέργη, Άσ)ενδος, Βηρυτός, Φιλι))ού)ολις,
Ηλιού)ολις, Αντιόχεια,
Α)άµεια,
Παλµύρα, Βόστρα, Γέρασα,
Δούρα Ευρω)ός), σε ε)ί)εδο διδακτορικού δι)λώµατος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον )αρουσιάζουν οι )ρόσφατες µελέτες για τις )όλεις
και τα οχυρωµένα φρούρια κατά µήκος του Ευφράτη (Journal of Roman
Archeology), )ου αναδεικνύουν το )ρόβληµα µιας συνολικής οργάνωσης
της ρωµαbκής Ανατολής, αρχικά α)ό τον Βεσ)ασιανό και τον Τραbανό.

Με τον όρο “βασιλική ιδεολογία” εννοούµε τους )ολυδιάστατους τρό)ους
δια µέσου των ο)οίων οι βασιλείς των κυ)ριακών )όλεων )ροσ)αθούσαν
να )ροσδιοριστούν ως φορείς µιας νόµιµης εξουσίας και ως συνεχιστές
µιας )αλαιάς )ολιτικής και )ολιτιστικής )αραδόσεως, την ο)οία όµως
µ)ορούσαν να ανακαινίσουν και να )ροσαρµόσουν στις ανάγκες της κάθε
ε)οχής.

Η α)ουσία ικανών γρα)τών )ηγών αναγκάζει τον ερευνητή να στραφεί σε
άλλες )ρωτογενείς )ηγές, ό)ως οι ε)ιγραφές και τα νοµίσµατα. Οι
“βασιλικές’’ ε)ιγραφές )ροσφέρουν την δυνατότητα να µελετήσουµε τον
“)ολιτικό λόγο’’ των βασιλέων. Και το ίδιο θα µ)ορούσε να ει)ωθεί για τα
νοµίσµατα, αδιάσειστα τεκµήρια της )ολιτικής αυτονοµίας των
κυ)ριακών )όλεων, της οικονοµικής αυτάρκειας, αλλά και των
συµβόλων µε τα ο)οία κάθε βασιλέας )ροσ)αθούσε να αυτο)ροσδιορισθεί.

Στο )λαίσιο του µαθήµατος οι φοιτητές καλούνται να εµβαθύνουν στη
µελέτη των )ηγών, στην συγκέντρωση και καταγραφή του υλικού, την
κατανόηση του και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο ιστορικό )λαίσιο. Σε
τελική ανάλυση, καλούνται να ασκηθούν στην ε)εξήγηση των
)ολύµορφων τρό)ων ανα)αράστασης της µοναρχικής εξουσίας α)ό
τους Κύ)ριους βασιλείς.
Είναι, α)ό την άλλη, γεγονός ότι τα κυ)ριακά βασίλεια έ)ρε)ε να συµβιβαστούν µε µια συγκεκριµένη )ολιτική )ραγµατικότητα. Στα κλασσικά
χρόνια α)οτέλεσαν µέρος της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα ε)ιχειρηθεί να γίνει κατανοητή η
ιδιόµορφη θέση των κυ)ριακών βασιλείων στους κόλ)ους της Περσικής
Αυτοκρατορίας, και η )ροσ)άθεια τους να συµβιβαστούν µε την )ολιτική
)ραγµατικότητα, χωρίς να α)ωλέσουν και να α)αρνηθούν ιδεολογικά
σύµβολα ταυτισµένα µε µια αυτόνοµη και ανεξάρτητη βασιλική εξουσία.
Ξεχωριστή θέση θα έχει κατά συνέ)εια η µελέτη της δράσης και του έργου
του Ευαγόρα Α΄ (411-374 ).Χ.).
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ΙΣΤ 908 Κύ)ρος των Αυτοκρατορικών Χρόνων

ΙΣΤ 909 Υστερορωµαbκή Κύ)ρος

Μετά την )τώση της Αλεξάνδρειας στον Οκταβιανό Αύγουστο (30 ).Χ.), η
Κύ)ρος µετατρά)ηκε σε ρωµαbκή Ε)αρχία, η ο)οία το 22 ).Χ. τέθηκε υ)ό
τον έλεγχο της Συγκλήτου και διοικείτο α)ό έναν Ανθύ)ατο, ρωµαίο
συγκλητικό µε τον βαθµό του στρατηγού (praetor), ο ο)οίος είχε την έδρα
του στην Πάφο.

Η )ερίοδος α)ό τους Σεβήρους και εφεξής (235-284 µ.Χ.) χαρακτηρίζεται
ως )ερίοδος )ολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κρίσεως για τη
Ρωµαbκή Αυτοκρατορία.
Αντιθέτως, στην )ερίοδο α)ό τον Διοκλητιανό και τον Κωνσταντίνο µέχρι
και τον Θεοδόσιο Α’ (284-395 µ.Χ.) είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά της
ακµής, )ου είναι κατ’ αρχήν ανάκαµψη του Ρωµαbσµού και στην συνέχεια
ταυτίζεται µε την ε)ικράτηση του Χριστιανισµού ως θρησκεία του
Κράτους.

Στο )λαίσιο του Σεµιναρίου εξετάζονται οι ε)ιγραφές ως κύρια )ηγή για
την κατανόηση του χαρακτήρα της ρωµαbκής εξουσίας στο νησί και
ιδιαίτερα για τη µελέτη της )ροσω)ογραφίας της άρχουσας τάξης (élite),
των οικοδοµικών )ρογραµµάτων και της το)ογραφίας των )όλεων της
Κύ)ρου.
Έµφαση θα δοθεί στην συγκριτική εξέταση του ε)ιγραφικού υλικού της
ελληνιστικής και ρωµαbκής )εριόδου, ώστε να εκτιµηθεί στις κοινωνικές
του διαστάσεις ο )ολιτικός, οικονοµικός και θρησκευτικός ρόλος )ου
διεδραµάτισε η το)ική αριστοκρατία της ρωµαbκής Κύ)ρου, ενώ θα
τεθούν ερωτήµατα σχετικά µε την )εριορισµένη διάδοση της ρωµαbκής
)ολιτείας.
Μια δεύτερη )τυχή της µελέτης των ε)ιγραφών α)οσκο)εί στην
ανασύνθεση της ιστορικής το)ογραφίας και της µνηµειακής
αρχιτεκτονικής των )όλεων και των ιερών. Εκτός α)ό την )ερί)τωση της
Πάφου, η ο)οία α)οτελεί αντικείµενου άλλου µαθήµατος, η συνεξέταση
ε)ιγραφών και µνηµείων, ιδιαίτερα της Σαλαµίνας (γυµνάσιο, θέατρο και
αµφιθέατρο) και του Κουρίου (θέατρο, γυµνάσιο και οικίες) αναµένεται να
βοηθήσει στην αµοιβαία α)οκατάστασή τους, καθώς και στην α)οτίµηση
του µεγέθους και της )οιότητας των οικοδοµικών )ρογραµµάτων.

Ο αµφίδροµος διάλογος µεταξύ κειµένων και αρχαιολογικών ευρηµάτων,
σε συνδυασµό µε )αράλληλες µελέτες άλλων )όλεων της Ανατολής, θα
συµβάλει στην κατανόηση της «συνέχειας» αλλά και των «αλλαγών» )ου
ε)έφερε η ρωµαbκή )αρουσία, τόσο στην αστική )ολεοδοµία των
κυ)ριακών )όλεων όσο και στην αρχιτεκτονική οργάνωση των ιερών.

Η )ερίοδος του 4ου αι. µ.Χ. άφησε µεγάλα και σηµαντικά κτιριακά
συγκροτήµατα στην Κύ)ρο. Θα µελετηθούν τα ύστερο-ρωµαbκά µνηµεία
της Πάφου, της Σαλαµίνας και του Κουρίου, ως δείγµατα µεθόδου, του
)ως η αρχαιολογία συγκεράσσεται µε την ιστορία και )ολλές φορές η
«αρχαιολογική ιστορία» )ροσφέρει µια καλύτερη εικόνα για την Ιστορία
α)’ ό,τι οι εγχειριδιακές γνώσεις για την Ύστερη Αρχαιότητα.

Αλλά και ο 5ος αι. µ.Χ. (395-450 µ.Χ.), )ου είθισται αρχαιολογικά να
κατατάσσεται στην )αλαιοχριστιανική αρχαιολογία, αντι)ροσω)εύεται
στην Κύ)ρο µε τέτοια µνηµεία )ου συνιστούν αντικείµενο ιστορικού
)ροβληµατισµού (Χρυσο)ολίτισσα Πάφου, Παλαιοχριστιανική βασιλική
Forum Κουρίου, Παλαιο-χριστιανικές βασιλικές Σαλαµίνας), µε την
)ροc)όθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η δηµοσίευση τους.
Η )ροσέγγιση της )εριόδου θα ολοκληρώνεται µε την )αρακολούθηση
µαθήµατος α)ό το Διατµηµατικό Μετα)τυχιακό Πρόγραµµα του
Πανε)ιστηµίου Κύ)ρου στις «Βυζαντινές Σ)ουδές».
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ΙΣΤ 910 Μελέτη ‘ιστορικού µνηµείου’

ΙΣΤ 911 Μελέτη ε)ιγραφών

Στην γαλλική )αράδοση της κλασσικής αρχαιολογίας χρησιµο)οιείται ο
όρος ‘monument historique’, σε αντιδιαστολή )ρος το α)λό, ανώνυµο,
µνηµείο ή την ανασκαφή, )ροκειµένου να )ροσδιορισθεί το µνηµείο του
ο)οίου η ταυτότητα ανήκει οργανικά στην αρχαία Ιστορία.
Η )αράδοση αυτή είναι ιδιαίτερα ζωντανή στο χώρο των
ελληνο-ρωµαbκών µνηµείων της Εγγύς Ανατολής.

Οι ε)ιγραφές είναι )ρωτογενείς )ηγές της Αρχαίας Ιστορίας. Σε )εριοχές
µάλιστα, για τις ο)οίες η ιστοριογραφική )αράδοση είναι ασυνεχής και
α)οσ)ασµατική, ό)ως είναι η )ερί)τωση αρκετών )όλεων τςη Μικράς
Ασίας και της Κύ)ρου, είναι αυτονόητο ότι το ε)ιγραφικό υλικό ανάγεται
σε κύρια )ηγή κατανόησης και ανασύνθεσης του ιστορικού )αρελθόντος.

Α)αραίτητη )ροc)όθεση είναι, κατά κύριο λόγο, η µελέτη της
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, αυτή καθ’ εαυτή, στο βαθµό ό)ου τα
χαρακτηριστικά της ακρίβειας, σχεδόν )άντα au milimètre, µετρώνται,
α)οτυ)ώνονται και µ)ορούν να σχεδιασθούν.
Για τον σκο)ό αυτό, )ου σηµαίνει α)όκτηση εµ)ειρίας στο )εδίο, θα
χρειαστεί η συνεργασία µε το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανε)ιστηµίου
Κύ)ρου, ούτως ώστε οι φοιτητές να εξασκούνται στοιχειωδώς στο
αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Κατά δεύτερο λόγο, οι φοιτητές θα µάθουν να εντάσσουν το µνηµείο, ή το
κτιριακό συγκρότηµα, στα ιστορικά του συµφραζόµενα, στα δεδοµένα
εκείνα )ου )ροc)οθέτουν καθαρά ιστορική έρευνα (ε)ιγραφική, )ολιτική
ιστορία, διοίκηση, θρησκεία, δίκαιο).
Πέραν των )ροβληµάτων ταύτισης, λειτουργίας ή χρήσης, οι φοιτητές θα
)ρέ)ει να αναµετρηθούν µε το έτερο σκέλος, )ου αφορά την χρονολόγηση
ενός µνηµείου.

Στο σηµείο αυτό θεωρείται αναγκαία η )αρακολούθηση µαθηµάτων α)ό
το Μετα)τυχιακό )ρόγραµµα της «Μεσογειακής Αρχαιολογίας»
τοιχοδοµίες, κεραµεική). Αλλά το ζήτηµα της χρονολόγησης θα )ρέ)ει, σε
τελικό στάδιο, να ελέγχεται και να α)οδεικνύεται µέσα α)ό την ε)ιστήµη
της Αρχαίας Ιστορίας.

Η ενασχόληση µε τις ε)ιγραφές έχει δύο )τυχές.
Η θεωρητική µελέτη δηµοσιευµένων ε)ιγραφών σε corpora και άλλες
εκδόσεις, η ο)οία α)οτελεί σηµαντική µέθοδο του ιστορικού, συνίσταται
στην α)οδελτίωση και κριτική )ροσέγγιση των συνταγµάτων µιας
συγκεκριµένης )ολιτικής οντότητας ()όλη, α)οικία, κοινό) ή µιας
γεωγραφικής ή διοικητικής )εριοχής (ε)αρχία).

Η )ρακτική )τυχή της Ε)ιγραφικής, )ου είναι το κατ’ εξοχήν έργο του
ε)ιγραφικού, ά)τεται της αρχαιολογικής ε)ιστήµης.
Συνίσταται στη µελέτη των ε)ιγραφών στο )εδίο και στα µουσεία:

- Δηµιουργία α)ογράφων και εκτύ)ων·
- Συγγραφή δελτίων α)ογραφής·
- Λήψη φωτογραφιών.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τό)ο εύρεσής τους και στη σηµασία των
όρων in situ και remploi, ιδιαίτερα για την το)ογραφία.

Η )εραιτέρω µελέτη του υλικού αυτού σε βιβλιοθήκες α)οσκο)εί σε ενδεχόµενη α)οκατάσταση του κειµένου, στη σύνταξη βιβλιογραφικού
λήµµατος (σύµφωνα µε τις διαφορετικές )αραδόσεις των σχολών της
Ευρώ)ης), στο σχολιασµό τους (φιλολογικό και ιστορικό), στη
χρονολόγηση και τελικά στη δηµοσίευση ή ε)αναδηµοσίευση.

Σε συσχετισµό µε άλλα είδη )ηγών (Ιστοριογραφία, Αρχαιολογία,
Νοµισµατική), )ου )ροσφέρει η κάθε )εριοχή, οι φοιτητές εξοικειώνονται
µε τις µεθόδους ανασύστασης της το)ικής ιστορίας και εµβαθύνουν στη
µελέτη ευρύτερων ιστορικών ζητηµάτων.
Στο Σεµινάριο αναµένεται να τεθούν οι βάσεις για τη δηµιουργία
εξειδικευµένου Εργαστηρίου Ε)ιγραφικής, εν όψει ιδιαίτερα της
δηµοσίευσης του Inscriptiones Graecae XV (Cyprus).

