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Διάταξη Προγράμματος Σπουδών 
ΠΙΘ/ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη 

 

Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Πρόγραμμα Σπουδών ΠΙΘ ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη 

Επίπεδο  Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό 

 Μάστερ Διδακτορικό 

√  

Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική 

Τύπος Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως 

Διάρκεια Διδασκαλίας  
(πλήρης φοίτηση) 

Έτη Εξάμηνα 

2 4 

Δίδακτρα  
Πρόγραμμα Θεματική Ενότητα Διατριβή 

€5400 €675 €675 

Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων 

Σύνολο Υποχρεωτικές Επιλογής Εκπόνηση 
Διατριβής 

8 4  4 Eπιλογής 

Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) 

120 

 

Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών 
Το διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) ΠΙΘ «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και 
Πράξη» είναι διετές. Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της 
ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σαν 
σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται 
σοβαρά για την πολιτική. Το πρόγραμμα απευθύνεται, συνεπώς, σε ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπων: σε 
υποψηφίους ή ήδη ενεργούς πολιτικούς, σε δημοσιογράφους ή δημοσιολόγους που ασχολούνται 
επαγγελματικά με ζητήματα πολιτικής, σε επαγγελματίες της πολιτικής επικοινωνίας και, το κυριότερο, σε όλους 
τους απλούς πολίτες. Στους πολίτες, δηλαδή, εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν το αναγκαίο γνωστικό 
υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέψει να προσεγγίζουν το πολιτικό γίγνεσθαι με την ωριμότητα και την αυτοπε-
ποίθηση ενός καταρτισμένου, εν δυνάμει πολιτικού. Η ΠΝΥΚΑ προσφέρει, επίσης, σε αποφοίτους πολλών 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τη δυνατότητα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε μια σειρά πολύ 
ενδιαφερόντων πεδίων (π.χ. απόφοιτοι νομικών σχολών μπορούν να ειδικευτούν στη φιλοσοφία του δικαίου ή 
στο διεθνές δίκαιο, απόφοιτοι προγραμμάτων στον ελληνικό ή τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μπορούν να 
ειδικευτούν σε πτυχές της νεώτερης ιστορίας και της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.). 

 
Η ονομασία του ΜΠΣ παραπέμπει στην Πνύκα της αρχαίας Αθήνας, δηλαδή στη θέση, όπου μεταξύ του 6ου 
και του 4ου αιώνα π.Χ. συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου. Πρόκειται για τη συνέλευση εκείνη των Αθηναίων 
πολιτών, μέσα από την οποία πραγματώθηκε το ιδανικό της δημοκρατίας υπό την μορφή της ενεργού 
συμμετοχής στα κοινά μιας μεσαίας τάξης πολιτικά πεπαιδευμένων πολιτών. Σκοπός του συγκεκριμένου 
μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να συμβάλει ακριβώς, μέσα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση των 
πολιτών, στην εκ νέου διαμόρφωση μιας τέτοιας μεσαίας τάξης, η σημασία της οποίας για την Ελλάδα και την 
Κύπρο έχει αναδειχθεί πλέον με δραματικό τρόπο στο πλαίσιο της βαθιάς πολιτικής, οικονομικής και 
γενικότερης κρίσης των τελευταίων ετών. Η αρχαία Πνύκα αποτελεί, όμως, έμπνευση και για έναν άλλο λόγο: 
εξαιτίας της ετυμολογικής της διασύνδεσης με την έννοια της πυκνότητας (Πνύξ > πυκνός). Σκοπός, δηλαδή, 
της ΠΝΥΚΑΣ είναι να προσφέρει με συστηματικό τρόπο συμπυκνωμένη γνώση μέσα σε ένα σχετικά 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα εντατικό, διεπιστημονικό ΜΠΣ, το οποίο 
είναι όμως ταυτόχρονα και ειδικά σχεδιασμένο για ανθρώπους με πολλές επαγγελματικές, οικογενειακές και 
άλλες υποχρεώσεις. Καταλυτικός είναι εδώ ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας και της εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία καταργεί τα γεωγραφικά και 
χρονικά σύνορα και συνδυάζεται άριστα με την καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία.  
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Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών 
Με τον τρόπο αυτό η ΠΝΥΚΑ φιλοδοξεί να αναβιώσει με σύγχρονο τρόπο το αρχαίο της πρότυπο. Στην Πνύκα 
της αρχαίας Αθήνας λάμβανε κάποτε χώρα η διαδικασία εκδημοκρατισμού της πολιτικής εξουσίας και η 
μεταβίβασή της από τους «ολίγους» στους «πλείονας». Η σύγχρονη ΠΝΥΚΑ στοχεύει στο να συμβάλει στην 
διαδικασία εκδημοκρατισμού της πολιτικής γνώσης και στην μεταβίβασή της από τους σύγχρονους «ολίγους» 
στους σύγχρονους «πλείονας». Έχει, δηλαδή, σαν σκοπό το προτεινόμενο ΜΠΣ να προσφέρει σε έναν μεγάλο 
αριθμό πολιτών την πρόσβαση σε ένα σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που, ακόμη και στις προηγμένες, σύγχρο-
νες δημοκρατικές κοινωνίες, αποτελεί ή καταλήγει συνήθως κτήμα συγκεκριμένων επιστημονικών και πολιτικών 
ομάδων. Περαιτέρω, σκοπός του ΜΠΣ είναι να προσφέρει μια πολιτική παιδεία όχι αμιγώς ακαδημαϊκά 
προσανατολισμένη, αλλά δυναμικά στοχευμένη στην διαρκώς εξελισσόμενη πολιτική διαδικασία και 
επικαιρότητα. Με άλλα λόγια, η ΠΝΥΚΑ δεν στοχεύει στην ανάδειξη αποκλειστικά μελλοντικών πολιτικών 
επιστημόνων, αλλά κυρίως πολιτικά πεπαιδευμένων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα επενδύει 
ιδιαίτερα σε έναν συγκεκριμένου τύπου εκπαιδευτικό ντετερμινισμό, όπου η διδακτική έμφαση σε στοιχεία 
θεωρίας, φιλοσοφίας και λογικής αποσκοπεί όχι μόνο στον εμπλουτισμό των γνώσεων, αλλά στη διάπλαση 
της ίδιας της σκέψης του φοιτητή. 
 
Πέραν του αρχαίου προτύπου, η ΠΝΥΚΑ εμπνέεται και από μια πιο πρόσφατη περίσταση: την ελληνική κρίση 
της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η κρίση αυτή απέδειξε με δραματικό τρόπο ότι στον εξαιρετικά 
πολύπλοκο κόσμο που ζούμε δεν αρκούν απλώς οι καλές προθέσεις, οι οξυδερκείς κρίσεις, οι αμιγώς 
εμπειροτεχνικές προσεγγίσεις και οι κάθε λογής ιδεολογικές στρατεύσεις. Αυτό που κυρίως απαιτείται είναι ένα 
βαθύτερο υπόβαθρο ουσιαστικής γνώσης, συστηματικής κατάρτισης και αντιπροσωπευτικής αντίληψης σε ένα 
ευρύ φάσμα σύνθετων παραμέτρων της σύγχρονης πολιτικής (π.χ. θεωρία, ιστορία, νομική υπόσταση μιας 
συντεταγμένης πολιτείας, διεθνείς συσχετισμοί, λειτουργία διεθνούς οικονομικού συστήματος, κ.ο.κ.). Υπό το 
πρίσμα αυτό, το ΜΠΣ της ΠΝΥΚΑΣ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που οραματίζονται την άνοδο του 
επιπέδου της πολιτικής και της ποιότητας του δημοσίου λόγου στην Ελλάδα, την Κύπρο και ευρύτερα. Απευ-
θύνεται, επίσης, σε όλους όσοι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της 
πολιτικής διαδικασίας μέσω μιας νέας (και ταυτοχρόνως πολύ παλαιάς) μορφής πολιτικής παιδείας. Μιας 
παιδείας που φιλοδοξεί να συνδυάσει τις πιο σύγχρονες μεθόδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με κάτι από 
την παράδοση των μεγάλων ρητοροδιδασκάλων (κατ’ ουσίαν δασκάλων πολιτικής) της αρχαιότητας, όπως π.χ. 
του Ισοκράτη, του Ισαίου, κ.ά. 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

1 Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς στο ΜΠΣ χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική 
βιβλιογραφία στα αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία). 

3 Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του Προγράμματος (Word, PowerPoint, Excel), και 
Διαδικτύου. 
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Δομή Προγράμματος Σπουδών 
ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο 
Υποχρεωτική / 

Επιλογής 
Προ-απαιτούμενες ΘΕ 

Συν-απαιτούμενες 
ΘΕ 

Φόρτος εργασίας 

Ώρες ECTS 

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 

ΠΙΘ511 Πολιτική και Οικονομική Θεωρία 1 Υποχρεωτική - - 375-450 15 

ΠΙΘ512 Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία 1 Υποχρεωτική - ΠΙΘ511 375-450 15 

ΠΙΘ521 Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας 2 Υποχρεωτική - - 375-450 15 

ΠΙΘ522 Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας 2 Υποχρεωτική - ΠΙΘ521 375-450 15 

ΠΙΘ611 Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, 
ΕΕ και Οργανισμοί)1 

3 Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 ΠΙΘ512 375-450 15 

ΠΙΘ612 Μακροοικονομία και διεθνές οικονομικό σύστημα1 3 Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 ΠΙΘ512 375-450 15 

ΠΙΘ621 Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία 
Φιλοσοφίας Δικαίου) 1 

4 Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 ΠΙΘ522 375-450 15 

ΠΙΘ622 Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική1 4 Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 ΠΙΘ522 375-450 15 

ΠΙΘ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι1 3 Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521  ΠΙΘ512 375-450 15 

ΠΙΘ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι1 4 Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ512 ΠΙΘ522, ΠΙΘ701Α 375-450 15 

Σύνολο 3000-3600 120 

 
 
1Ο φοιτητής μπορεί είτε να παρακολουθήσει και τις τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες επιλογής (ΠΙΘ611, ΠΙΘ612, ΠΙΘ621, ΠΙΘ622) είτε δύο (2) Θεματικές Ενότητες επιλογής από τις ΠΙΘ611, 
ΠΙΘ612, ΠΙΘ621, ΠΙΘ622 μαζί με τη Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΠΙΘ701Α και ΠΙΘ701Β), για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ. 

 
 


