
 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ‘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’ 

 

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και  υπόκειται σε 

επεξεργασία και εμπλουτισμό. Οι μεταπτυχιακές εργασίες 

είναι διαθέσιμες σε πλήρη ψηφιοποιημένη  μορφή στο 

αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην κάτωθι ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/?locale-attribute=el 

 

 

 

2009  

 

* 

Βαμβακά, Αναστασία   

Η πολιτική του mainstreaming σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο. Η συμβολή του στην ισότητα των φύλων κατά την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση του νομού 

Κορινθίας   

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/?locale-attribute=el
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/618
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/618
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/618
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/618


* 

Γιαλούρη, Μαρία  

Σχολική διαρροή, κοινωνικός αποκλεισμός και προοπτικές 

κοινωνικής επανένταξης. Ο ρόλος των υπηρεσιών 

συμβουλευτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας   

  

* 

Κατσαμώρη, Θεοδώρα 

Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση    

 

* 

Νούτσου, Μαρία   

Οι μεταναστευτικές ροές και οι επιπτώσεις τους σε τοπικό 

επίπεδο. Το παράδειγμα της Κορινθίας   

 

* 

Τουργέλη, Παναγιώτα  

Κρατικές πολιτικές και μεταναστεύσεις ομοεθνών μετά τη 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τέσσερις μελέτες περίπτωσης 

σε ιστορική και συγκριτική ανάλυση (Ισραήλ, Γερμανία, Ρωσία, 

Ελλάδα)   

 

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/40
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/40
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/40
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/39
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/614
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/614
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/614
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/38
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/38
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/38
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/38


2010 

* 

Τζαναβάρας, Γιώργος  

Αναπαραστάσεις των μεταναστών κατά την διάρκεια του 

Δεκεμβρίου 2008, στον τύπο και το διαδίκτυο   

 

* 

Κολοκυθάς, Γεώργιος 

Χωρίς χαρτιά, χωρίς δικαιώματα. Το πρόβλημα των αιτούντων 

άσυλο στην Ελλάδα. Πρόταση εξειδίκευσης θέματος, το 

παράδειγμα της Πάτρας   

 

* 

Μπονάτσος, Γιάννης  

Ιθαγένεια και εθνική ταυτότητα. Η συζήτηση στο διαδίκτυο με 

αφορμή το νέο σχέδιο νόμου για την ελληνική ιθαγένεια των 

μεταναστών   

 

 

 

 

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/626
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/626
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/624
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/624
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/624
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/13
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/13
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/13


 

2011  

 

* 

Δρίβα, Άρτεμις 

Οι διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην απασχόληση. 

Περιπτώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη   

 

* 

Ζαντρίμα, Παγώνα  

Αναπροσαρμογές της ταυτότητας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα 

και οι απαραίτητοι "άλλοι". Πρόσφυγες του 1922 και 

μετανάστες του 1990   

 

* 

Ζορμπάς, Χρήστος  

Τα αίτια των Σεπτεμβριανών του 1955, περιγραφή των 

γεγονότων και επιπτώσεις τους στη ζωή και το μέλλον της 

ελληνικής κοινότητας της πόλης   

 

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/71
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/71
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/58
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/58
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/58
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/57
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/57
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/57


 

 

* 

Καλογεροπούλου, Ευγενία   

Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ρομά και πρόσφυγες υπό την 

οπτική του Συνηγόρου του Πολίτη   

  

* 

Κούβαρη, Ελένη 

Μετανάστες και υγεία: Διαστάσεις της ελληνικής 

πραγματικότητας   

   

* 

Μητσόπουλος, Γρηγόριος Α.  

Ο κοσμοπολιτισμός και η εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη: 

Φιλοσοφικές και παιδαγωγικές αναζητήσεις   

 

* 

Λούτα, Καίτη  

Εθνικισμός και σχολική ιστορία. Ανίχνευση της σχέσης τους 

μέσα από τα σχολικά βιβλία ιστορίας (1991-2012)   

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/64
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/64
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/80
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/80
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/181
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/181
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/93
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/93


* 

Πέππα, Κωνσταντίνα Β.  

Μετανάστες, αστικός χώρος και κοινωνικά προβλήματα   

 

*  

Πύργος, Αντώνης 

Σκιαγραφόντας τη συλλογικότητα. Η ταυτότητα του αλβανού 

μετανάστη   

  

* 

Τακλή, Μυρσίνη Μαρία  

Αναπαραστάσεις του έθνους και της μετανάστευσης στον 

σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/81
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/185
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/185
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/182
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/182


 

 

 

2012 

 

* 

Αλημίση, Ελένη 

Ενεργός ιδιότητα του πολίτη και εκπαίδευση: Διαστάσεις της 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και σύγχρονες 

εκπαιδευτικές εφαρμογές   

  

* 

Γώγου, Σοφία  

Μετανάστες και κοινωνικός αποκλεισμός. Μεταναστευτικές 

ροές στην Πάτρα: Αντιλήψεις, προκλήσεις και προοπτικές   

 

* 

Κατσαφάδος, Ευάγγελος Μ. 

Φτώχεια και εκπαίδευση: Οι αναπαραστάσεις της φτώχειας στα 

σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/100
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/100
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/100
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/123
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/123
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/128
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/128


* 

Λαδά, Ελένη  

Σχολική διαρροή: Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη και η 

δεύτερη ευκαιρία   

 

* 

Ξάνθης, Γεώργιος 

Ψυχρός πόλεμος, εργασία και μετανάστευση: Η πορεία προς τη 

Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης και οι 

δράσεις της κατά τη δεκαετία του '50   

 

* 

Χριστοπούλου, Αναστασία  

Οικονομική κρίση: Επιδράσεις στην καθημερινή ζωή και την 

εργασιακή κατάσταση των οικονομικών μεταναστών του 

νομού Μεσσηνίας   

  

 

 

 

 

 

 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/122
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/122
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/94
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/94
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/94
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/186
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/186
http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/186


 

2013 

 

* 

Βρεττού, Αικατερίνη 

Αρσενικός εθνικισμός σ' ένα "καθαρό" κράτος. Η περίπτωση 

της Χρυσής Αυγής   

 

* 

Δεληγιάννης, Σωτήρης 

Κοινότητες Ρομά στην Ελλάδα, διακρίσεις και στερεότυπα. Η 

περίπτωση των Σοφάδων Καρδίτσας 

 

* 

Ματαράγκας, Νικόλαος 

Στόχοι, οργάνωση και αποτελέσματα μιας παιδαγωγικής 

παρέμβασης στον τομέα της διγλωσσίας.  Η περίπτωση της 

δράσης του συλλόγου Αλβανών εκπαιδευτικών σε Αθήνα και 

Κόρινθο 

 

 

 

 



* 

Μπαθρέλου, Βασιλική 

Συνεκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα.  Διαδρομές και 

σύνορα:  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 

* 

Σαρακινιώτης, Παντελής  

Παραεμπόριο, παραοικονομία και οργανωμένο έγκλημα   

 

* 

Σκούμπη, Ουρανία 

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαιδευτική 

Πολιτική: Οργάνωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων και Δράσεων 

 

* 

Στασινού, Άννα 

Κοινωνική Πολιτική Δήμπου Αγιων Αναργύρων – Καματερού 

 

* 

Τσιάλτα, Ανδριάνα 

Σύγχρονη Δουλεία: Όψεις ενός Κοινωνικού και Οικονομικού 

Φαινομένου 

http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/188

