
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΤΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  ΕΓΓΕΓΡ. ERASMUS ) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.stt.aegean.gr/wp-content/
uploads/2008/05/NAYTILIAKI-ISTORIA-GR.pdf
https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY225/

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση: 

• να διακρίνουν τις σχέσεις ανάμεσα στις τάσεις στη διεθνή οικονομία, στις εξελίξεις στα
διάφορα ναυτιλιακά κράτη και στις εξελίξεις των διαφόρων στόλων

• να εντοπίσουν τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυτιλία σημαντικών ιστορικών γεγονότων

• να αναλύουν τους παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο και πτώση των διαφόρων στόλων
στους Νεώτερους Χρόνους

• να ερμηνεύουν τους λόγους της ανόδου της ελληνόκτητης ναυτιλίας και τις διακυμάνσεις της
χωρητικότητας  της συνολικά και  της θέσης της ελληνικής σημαίας στον παγκόσμιο στόλο

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γενικών ικανοτήτων για: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών

• Αυτόνομη εργασία

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο/Syllabus 

Εισαγωγή στο μάθημα. Ιστορία και ναυτιλία. Η ναυτιλία πριν τη βιομηχανική επανάσταση: 
Τα “ναυτιλιακά δίδυμα” ηγεμονικών στόλων  στα τέλη του Μεσαίωνα  και στους Νεώτερους  
Χρόνους. Από το ιστίο στον ατμό: Η αρχή των σύγχρονων στόλων. Η περίπτωση της 
βρετανικής ναυτιλίας. Πόλεμος και κρίση: η ναυτιλία πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Εξειδίκευση και ανάπτυξη: η παγκόσμια ναυτιλία 1945-1973. Η πορεία του ελληνόκτητου και 
του ελληνικού στόλου 1945-1973. Η μεγάλη ναυτιλιακή κρίση στις δεκαετίες 70 και 80. 
Αλλαγές στο διεθνή καταμερισμό εργασίας σε καθεστώς κρίσης: η περίπτωση του κλάδου 
της ναυτιλίας. Ελληνικός και ελληνόκτητος στόλος. στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. 
Ιστοριογραφία της σύγχρονης ναυτιλίας. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΜΕ-ΠΡΟΣΩΠΟ/ηλεκτρονική
διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε στις διαλέξεις και στην επικοινωνία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Το μάθημα εξετάζεται (100%) με γραπτή εξέταση με 
Ερωτήσεις  Ανάπτυξης Δοκιμίων. Σε περίπτωση 
υγειονομικών περιορισμών προφορικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Απόδειξη γνώσεων γεγονότων  και 
αλληλουχιών και  ανάπτυξη λογικά δομημένων ερμηνειών 
των ιστορικών φαινομένων με βάση τη γνώση των 
γεγονότων. 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον



Τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην αναρτημένη φόρμα του 
μαθήματος στο διαδίκτυο και στον οδηγό του μαθήματος 
που διανέμεται ηλεκτρονικά μέσω e-class. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Επιλογή από: Χαρλαύτη, Τζ. 2005. Ιστορία και Ναυτιλία. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια και Χαρλαύτη, Τζ. 2001. Ιστορια της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
Δίνεται φάκελος του μαθήματος με αναλυτική και εκτεταμένη συνιστώμενη βιβλιογραφία που
αναρτάται και ηλεκτρονικά  μέσω e-class

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Tα ιστορικής ναυτιλιακής κατεύθυνσης για τα οποία υφίσταται
πρόσβαση μέσω Heal ink


