
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων – Mathesis 

Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα για Όλους - Με Προσήλωση στην Ποιότητα 
 

Νέος κύκλος μαθημάτων - Φεβρουάριος 2019  
 

Πιθανότητες και ελληνιστική ιστορία θα είναι τα θέματα των δύο νέων μαθημάτων του 
Mathesis που αρχίζουν στις 18 Φεβρουαρίου. Ενώ δύο ακόμα δημοφιλή μαθήματα –ένα 
Παγκόσμιας Ιστορίας και ένα στην Επιστήμη Υπολογιστών– θα προσφερθούν σε 
επανάληψη το ίδιο διάστημα. Λίγο νωρίτερα, στις 4 Φεβρουαρίου, ξεκινούν επίσης σε 
επανάληψη τρία μαθήματα Σύγχρονης Φυσικής, για όσους ακόμη δεν έχουν καταφέρει να 
τα παρακολουθήσουν ή και για αυτούς που θα ήθελαν να τα επαναλάβουν. 
 
Ειδικότερα, στο μάθημα του Μνήμη, Πάθος, Πίστη: Το ανθρώπινο πρόσωπο του 
μετακλασικού ελληνικού κόσμου, ο Άγγελος Χανιώτης –ο κατ’ εξοχήν παγκόσμιος ειδικός 
στο θέμα και ένας εκ των επιμελητών της σχετικής έκθεσης «World of Emotions: Ancient 
Greece, 700 BC – 200 AD» που βραβεύτηκε ως η καλύτερη διεθνώς για το 2017– εξετάζει 
τρία αλληλοσυνδεόμενα φαινόμενα: Μνήμη, συναίσθημα και στάση ζωής. Ποιοι είναι οι 
μηχανισμοί επιλογής, ερμηνείας και σύνθεσης που διαμορφώνουν τις «μνήμες» μιας 
κοινωνίας για το απώτατο και το πρόσφατο παρελθόν; Με ποια μέσα μεταδίδονται αυτές 
οι «μνήμες» στα μέλη της κοινωνίας (ιδίως τους νέους) και τους μεταγενέστερους; Πώς 
χρησιμοποιείται η ιστορία ως επιχείρημα σε μια πόλη-κράτος και τις διακρατικές της 
σχέσεις; Και με ποιον τρόπο οι συλλογικές μνήμες διαμορφώνουν συλλογικά 
συναισθήματα; Τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές στην 
πρόσληψη των συναισθημάτων και με ποιον τρόπο διαμορφώνονται οι συναισθηματικές 
κοινότητες; Ποιο το συναισθηματικό υπόβαθρο της μαγείας, της μαντικής και των 
μεταθανάτιων αντιλήψεων; Και με ποιον τρόπο συνδέεται η μνήμη (μύθοι) με την 
τελετουργία, το συναίσθημα και την πίστη στις λατρευτικές τελετές και τις πολυθεϊστικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις του μετακλασικού ελληνικού κόσμου; 
 
Παρά τη χρονική απόσταση αυτών των φαινομένων από τον κόσμο μας, η εξέτασή τους 
δίνει ερεθίσματα για προβληματισμό. Για τον ανήσυχο πολίτη του καιρού μας τούτο το 
μάθημα υπόσχεται όχι απλώς να του γνωρίσει μια συναρπαστική εποχή αλλά και να τον 
κάνει καλύτερο παρατηρητή της δικής του. 
 
Αναλυτικά τα μαθήματα του νέου κύκλου είναι τα εξής: 
 
Έναρξη 18 Φεβρουαρίου 2019 
• Μνήμη, Πάθος, Πίστη: Το ανθρώπινο πρόσωπο του μετακλασικού ελληνικού κόσμου 

(Νέο)– Άγγελος Χανιώτης, IAS-Princeton. 
• Πιθανότητες 2 (Νέο)- Μιχάλης Κολουντζάκης, Παν. Κρήτης. 
• Παγκόσμια Ιστορία 2 (Ε): Ο άνθρωπος απέναντι στο Θείο - Μαρία Ευθυμίου, Παν. 

Αθηνών. 
• Εισαγωγή στην Python (Ε)– Νίκος Αβούρης, Παν. Πατρών. 

 
Στις 4 Φεβρουαρίου ξεκινούν επίσης σε επανάληψη τα μαθήματα: 1) Εισαγωγή στη 
Σχετικότητα και την Κοσμολογία, 2) Εφαρμοσμένη Κβαντομηχανική 1, 2, 3: Άτομα, 
Μόρια, Στερεά και 3) Κλασική Μηχανική. 

 
Οι εγγραφές για τον νέο κύκλο μαθημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει και φυσικά συνεχίζονται 
στο mathesis.cup.gr!  
 
Info: mathesis@cup.gr / 2810-391048 
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