1. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ (14ος-20ος αι.)
Α. Πνευματική παράδοση, θρησκεία, πολιτική
-Χαρακτηριστικά και εκπρόσωποι των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Πολιτικής στα Ιόνια
Νησιά:
• Επτανησιακή Σχολή
• Διονύσιος Σολωμός
• Επτανησιακή μουσική παράδοση
• Επτανησιακή ζωγραφική
• Ιωάννης Καποδίστριας
-Επτανησιακή γλώσσα. Επτανησιακές διάλεκτοι
-Ταυτότητα και χαρακτηριστικά θρησκευτικών ομάδων (Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Ισραηλίτες)
-Θρησκευτικές εμπειρίες και πρακτικές στον ιόνιο χώρο
-Πολιτικές διαμορφώσεις και παγιώσεις
Β. Μνημεία, ανθρωπογενές περιβάλλον
-Φρούρια, οχυρώσεις, αμυντική πολιτική
-Κρατικά κτήρια
-Αστικές κατοικίες
-Θρησκευτικοί χώροι λατρείας
-Εργαστήρια, βιοτεχνίες
-Κατοικίες της υπαίθρου (αρχοντικά, αγροτικές κατοικίες, υποστατικά)
-Διαχείριση μνημείων από την εκάστοτε κρατική εξουσία (Ανδηγαυοί, Βενετοί, Γάλλοι,
Άγγλοι). Επιτυχή και ανεπιτυχή εγχειρήματα damnationis memoriae
Γ. Κοινωνική σύνθεση, νοοτροπίες
-Διαμόρφωση και δυναμική των κοινωνικών τάξεων (14ος-19ος αι.) των Ιόνιων Νησιών.
Στρατηγικές ένταξης και αποκλεισμού.
-Μετακινήσεις πληθυσμών από και προς τα Ιόνια Νησιά (14ος-20ος αι.)
-Κυρίαρχες νοοτροπίες
-Μνήμη–πολυπολιτισμικότητα, ταυτότητα και ισχύς
-Ένοπλες συγκρούσεις
-Περίοδοι λιμών και λοιμών
-Συγκριτική προσέγγιση και ανάλυση μέρους των θεμάτων αυτής της διδακτικής ενότητας με
τα αντίστοιχα θέματα του υπόλοιπου λατινοκρατούμενου αλλά και οθωμανοκρατούμενου
ελληνικού χώρου, των ιταλικών πόλεων και της υπόλοιπης Ευρώπης (14ος-19ος αι.)
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-Ταυτότητες και διαφοροποιήσεις μετά την Ένωση της Επτανήσου με το ελληνικό κράτος
2. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (14ος-20ος αι.)
Α. Εμπόριο
-Εμπορική πολιτική της εκάστοτε κρατικής εξουσίας στον ιόνιο χώρο (14ος-19ος αι.)
-Τομείς παραγωγής. Πλουτοπαραγωγικές πηγές των Επτά Νησιών. Εξαγωγικά και
εισαγωγικά προϊόντα
-Διαμετακομιστικό εμπόριο
-Προφίλ εμπόρων. Εμπορικές πράξεις
-Οικονομικές πρακτικές
-Συναλλακτικά ήθη
-Οικονομικές αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές της εκάστοτε κρατικής εξουσίας
Β. Εργασία
-Εργασιακές συνθήκες
-Δομή, λειτουργία και εξέλιξη των συντεχνιών και γενικώς των επαγγελματικών
συσσωματώσεων του ιόνιου χώρου
-Αστικά επαγγέλματα: ιατροί, χρυσοχόοι, συμβολαιογράφοι, τεχνίτες κ.ά.
-Επαγγέλματα της υπαίθρου
-Μετακινήσεις επαγγελματιών και επαγγελματικών ομάδων από και προς τα Ιόνια Νησιά
-Οικονομικές και επαγγελματικές δραστηριότητες Επτανήσιων Καθολικών και Ισραηλιτών
-Επαγγελματική επάρκεια και καταγωγή μη Επτανήσιων μαϊστόρων και τεχνιτών,
διαμενόντων στα Ιόνια Νησιά
-Συγκριτική προσέγγιση και ανάλυση οικονομικών, εμπορικών και εργασιακών συνθηκών
των Ιόνιων Νησιών με τον υπόλοιπο λατινοκρατούμενο αλλά και οθωμανοκρατούμενο
ελληνικό χώρο, καθώς και με τις ιταλικές πόλεις και την υπόλοιπη Ευρώπη (14ος-19ος αι.)
-Οικονομικές, εμπορικές και εργασιακές διαφοροποιήσεις μετά την Ένωση της Επτανήσου
με το ελληνικό κράτος
3. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΟ (14ος-20ος αι.)
Α. Καθεστώς δικαίου
-Το δικαιικό καθεστώς που ίσχυσε στα Επτάνησα κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα και τους
Νεότερους Χρόνους (14ος-19ος αι.)
-Ισχύς του juris gentium και επιβολή του juris civilis στον ιόνιο χώρο (14ος-19ος αι.)
-Νομοθετική και δικαστική εξουσία στα Ιόνια Νησιά (14ος-19ος αι.)
-Επτανησιακές πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές δικαίου (νόμοι, διατάγματα,
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κανονισμοί, κανονιστικές ρυθμίσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.ά.)
-Εθιμικό δίκαιο. Διαμόρφωση και παγίωση κυρίαρχων δικαιικών νοοτροπιών στον ιόνιο
χώρο
Β. Δικαιοπραξίες
-Ο συμβολαιογράφος ως φορέας εφαρμογής του δικαίου
-Νομική επτανησιακή ορολογία
-Καταστατικά. Ιδρυτικές πράξεις εταιρειών
-Συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις έργου, δανειστικές συμβάσεις, συμβάσεις μαθητείας κ.ά.
-Προικώα
-Κληρονομίες. Κληροδοτήματα
-Γυναικεία δικαιοπρακτική συμμετοχή
-Συγκριτική προσέγγιση και ανάλυση μέρους των θεμάτων αυτής της διδακτικής ενότητας με
τα αντίστοιχα θέματα του υπόλοιπου λατινοκρατούμενου αλλά και οθωμανοκρατούμενου
ελληνικού χώρου, των ιταλικών πόλεων και της υπόλοιπης Ευρώπης (14ος-19ος αι.).
-Διαμόρφωση του δικαιικού καθεστώτος στα Ιόνια Νησιά μετά την Ένωση της Επτανήσου
με το ελληνικό κράτος
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