ΥΗI. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν

α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο
1. Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ Σκήκαηνο:253 (332-79
κεηαγξαθέο).
Ο αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ/ηξηώλ: 894.

1.1.

2. Οη θνηηεηέο/ηξηεο θηινζνθηθήο θαηεύζπλζεο: 11 (2005-2006), 15
(2006-2007).
3. Οη θνηηεηέο άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Ηδξύκαηνο: πεξίπνπ 3.000 αλά έηνο.
3.1. Αιγόξηζκνη θαηαλνκήο πηζηώζεσλ: είλαη ειιηπείο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Σνκέα.
4. Ζ αλαινγία δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ: δηαξθψο είλαη επηβαξπληηθή ακνηβαία.
5. Φνηηεηηθή κέξηκλα: πέξαλ ησλ θεληξηθψλ κέηξσλ (ππνηξνθίεο, θνηηεηηθή ιέζρε, θνηηεηηθέο θαηνηθίεο, παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο) ζην ρψξν
ηνπ Σκήκαηνο έρεη πξνζθεξζεί εηδηθφο ρψξνο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηνπο νπνίνπο ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν είλαη ειεχζεξε.
Τπνηξνθίεο: 1 αλά έηνο.

5.1.

6. Γηαζέζηκνη ρώξνη δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο: βι. ΗΗ, §. 2.
Σα Δξγαζηήξηα σο ρώξνη θξνληηζηεξηαθώλ καζεκάησλ: βι. ΗΗ, §.

6.1.
4.
6.2.

Κέληξν Γισζζώλ: ππνιεηηνπξγεί ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη νπηηθν-αθνπζηηθψλ κέζσλ.

7. Σν σξνιόγην πξόγξακκα: πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο επηθαιχςεηο ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα.
8. Γηάζεζε Οδεγνύ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο: βι. ΗV, §. 6.
9. Δηζαγσγηθή ελεκέξσζε ησλ πξσηνεηώλ: θαλνληθά, θάζε Οθηψβξην.
9.1.

ύκβνπινο πνπδώλ: ν εθάζηνηε δηεπζπληήο ηνπ Σνκέα.

10. «Ξελαγήζεηο» ζηε Βηβιηνζήθε: ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (πεγέο,
βηβιηνγξαθία, πεξηνδηθά, ειεθηξνληθή αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο κέζσ

Βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ).
11. Δηδηθόηεξα πξνβιήκαηα παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ: κφλνλ
ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ην πνζνζηφ ηνπο
δηαξθψο απμάλεηαη.
11.1. Ζ θνηηεηηθή «δηαξξνή» θαη νη «αηώληνη θνηηεηέο»: άιινζη γηα ηε
ζθιήξπλζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. «Ζ δηαξξνή» θαηαλέκεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο θαη απνηειεί εμαηξεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ «ελεξγφ» θνηηεηηθφ πιεζπζκφ.
12. Οη εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ: θαλνληθά, ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα πνπ ηηο πξνβιέπνπλ σο ππνρξεσηηθέο.
13. Γηάζεζε «εγρεηξηδίσλ»: νκαιή, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλ θαη
ην Σκήκα καο ήδε απφ ην 1985 είρε ηαρζεί ελαληίνλ ηεο δηαλνκήο «εγρεηξηδίσλ» (βι. Γσδώλε).
13.1. Πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό: ζεκεηψζεηο, θσηνηππίεο, βηβιηνγξαθία.
14. Πηπρίν θηινζνθηθήο «θαηεύζπλζεο» θαη «αγνξά εξγαζίαο»: δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή˙ έληαμε ζε κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ· ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο θαζψο θαη κε ην Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο˙
δηαζθάιηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ.
15. Οη αξρέο ζπγθξόηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο
θαη ηεο θηινζνθηθήο «θαηεύζπλζεο»:
α . ε επηζηεκνληθή εηδίθεπζε ζηηο θχξηεο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Σκήκαηνο·
β. ε θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ νξηζκέλε ελφηεηα καζεκάησλ·
γ. ε ςπρνπαηδαγσγηθή επάξθεηα·
δ. ε αλαγλψξηζε φηη εθπαηδεχνπκε λένπο ειηθίαο 18-22 εηψλ·
ε. ε εμαθξίβσζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε ηελ εκβάζπλζε ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο επηζηεκνινγίαο·

ζη. ε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ κε «επηζηεκνληθή, θνηλσληθή,
πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε» (Ν. 1268, άξζξ. 1 2 β) θαη
δ. ε απαξαίηεηε ζηήξημε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αξθεηά καζήκαηα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Ηζηνξίαο.
15.1. Ο ηειηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ: ε γείσζε ζε έλαλ ππαξθηφ θφζκν θαη φρη ζε θάπνηνλ παξσρεκέλν, κε απνηέιεζκα ε «εγγξακκαηνζχλε» λα ζεκαίλεη ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή λνεκνζχλε θαη φρη
ηερληθέο απνκλεκφλεπζεο.
15.2. Τπεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ: ε Γ.. ηνπ
Σνκέα θαη ηνπ Σκήκαηνο θαη φρη θάπνηα Δπηηξνπή «αμηνιφγεζεο».
15.3. «Δλδεηθηηθή» θαηαλνκή ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ:
πκβάιινπκε ψζηε λα κελ κεηαηξαπεί ην ελδεηθηηθφ ζε απνιχησο ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα γπκλαζηαθνχ ηχπνπ.
15.4. Δμάκελα ζπνπδώλ: λα παξακείλνπλ 8.
16. Ηλζηηηνύην Γηα-Βίνπ-Δθπαίδεπζεο: δελ ππήξμε θακηά πξνηξνπή γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ.

β) Γηαηκεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο

1.

Δληόο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (1964): καζήκαηα, ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.

1.1. Κνζκεηεία: θαηξφο είλαη λα εγθαηαιείςεη ην «δηαθνζκεηηθφ» ηεο ξφιν θαη
λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ Σκεκάησλ.
2.

Με ηα άιια Σκήκαηα ηνπ Ηδξύκαηνο: καζήκαηα, ζπλέδξηα δεκνζηεχζεηο
(δελ καο δεηήζεθε λα ζπλδξάκνπκε ζε λεφηεπθηα Σκήκαηα, γηα ηα νπνία
είκαζηε πεξηζζφηεξν αξκφδηνη).

2.1. Γηαηκεκαηηθό Γηαπαλεπηζηεκηαθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: βι. ΗΗΗ, §. 1.

3.

Με Σκήκαηα Παλ/κίσλ ηεο ρώξαο: δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο,
ζπκκεηνρή ζε εθιεθηνξηθά ζψκαηα.

4.

Με Σκήκαηα Παλ/κίσλ ηνπ εμσηεξηθνύ: δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο, εθπαηδεπηηθέο άδεηεο.

5.

Πξνζθιήζεηο μέλσλ νκηιεηώλ: δηαξθήο ξνή.

6.

πκκεηνρή ζε εθιεθηνξηθά: ακνηβαία, αλ θαη θηλδπλεχνπκε λα θαηαληήζνπκε «γπξνιφγνη» ηεο γλψζεο ρσξίο αληίθξηζκα.

7.

Ζ ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηεζλώλ ρέζεσλ: ηθαλνπνηεηηθή.

γ) Πξφγξακκα πνπδψλ έηνπο 2009/2010

TOMEA ΥIΛOOΥIA

ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΩN
Kατεύθυνση: Υιλοσοφία

YNOΠTIKO ΠINAKA KATANOMH ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN
A'. TOMEA ΥIΛOOΥIA – Kατεύθυνση: Υιλοσοφία

A' KYKΛO (1ν ώο 4ν εμάκελν)

72 δ.κ.

I. Yπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.

45 δ.κ.

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

15 δ.κ.

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

15 δ.κ.

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο

15 δ.κ.

II. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ
Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο

27 δ.κ.

α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο

18 δ.κ.

β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο–Aξραηνινγίαο

9 δ.κ.

B' KYKΛO (5ν ώο 8ν εμάκελν)

72 δ.κ.

I. Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.
I.1. Yπνρξεσηηθά

54 δ.κ.

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

36 δ.κ.

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

12 δ.κ.

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο

6 δ.κ.

I.2. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

12 δ.κ.

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

ψο

6 δ.κ.

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

ψο

6 δ.κ.

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο

ψο

6 δ.κ.

II. Mαζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
II.1. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

6 δ.κ.

ΞENH ΓΛΧA

12 δ.κ.
ΓENIKO YNOΛO

156 δ.κ.

ANAΛYTIKO ΠINAKA KATANOMH ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN
A' Kύθινο (1ν ώο 4ν εμάκελν): 72 δ.κ.
Kνηλφο γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.
I. YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATO Φ.Π.Φ.

45 δ.κ.

α. Aπό ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο:
1. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

3 δ.κ.

2. Nεόηεξε θαη Σύγρξνλε Φηινζνθία

"

3. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

"

4. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

"

5. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή
Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθώλ Ηδεώλ

"
χλνιν

15 δ.κ.

β. Aπό ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο:
1. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα (1834-1976)

3 δ.κ.

2. Eθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζόηεηεο

3 δ.κ.

3. Θεσξίεο ηεο κάζεζεο

3 δ.κ.

4. Θεσξίεο θνηλσληθνπνίεζεο

3 δ.κ.

5. Σρνιείν θαη εθπαηδεπηηθνί

3 δ.κ.
χλνιν

15 δ.κ.

γ. Aπό ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο:
1. Γεληθή Ψπρνινγία

6 δ.κ.

2. Kνηλσληθή Ψπρνινγία

3 δ.κ.

3. Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία

3 δ.κ.

4. Kιηληθή Ψπρνινγία
χλνιν

3 δ.κ.
15 δ.κ.

II. KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TΧN AΛΛΧN TMHMATΧN
TH ΦIΛOOΦIKH XOΛH

27 δ.κ

α. Aπό ην Tκήκα Φηινινγίαο

18 δ.κ.

1. Γχν απφ ηελ ελφηεηα Aξραία Eιιεληθή Φηινινγία

6 δ.κ.

2. Tξία απφ ηελ ελφηεηα Nέα Eιιεληθή Φηινινγία

9 δ.κ.

3. Έλα απφ ηνλ Tνκέα Γισζζνινγίαο

3 δ.κ.

β. Aπό ην Tκήκα Iζηνξίαο–Aξραηνινγίαο: ηξία καζήκαηα
Γεληθό ζύλνιν δ.κ. ηνπ A' Kύθινπ: 72 δηδαθηηθέο κνλάδεο.

9 δ.κ

B' Kύθινο (5ν ώο 8ν εμάκελν): 72 δ.κ.
I. Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.
I.1. Yπνρξεσηηθά
α. Aπό ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

36 δ.κ.

A' Eλόηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ.
ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA
H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο
ηζηνξηνγξαθίαο

3 δ.κ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A'

"

(Πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη)
Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B'

"

(Aξραία Σνθηζηηθή)
Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'

"

(Σσθξάηεο θαη Σσθξαηηθέο Σρνιέο)
Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'

"

(Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία)
Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E'

"

(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)
Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία ΣT '

"

(Eιιεληζηηθή Φηινζνθία)
Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z '

"

(H θηινζνθία ηεο ύζηεξεο Aξραηόηεηαο
σο ηνλ 6ν αη. κ.X.)
Pσκατθή Φηινζνθία

"

Bπδαληηλή Φηινζνθία

"

Mεζαησληθή Φηινζνθία

"

Nεόηεξε θαη Σύγρξνλε Φηινζνθία

"

Nεόηεξε Φηινζνθία

"

Σύγρξνλε Φηινζνθία

"

Nενειιεληθή Φηινζνθία

"

Φηινζνθίεο ηνπ εμσεπξσπατθνύ ρώξνπ

"

B' Eλόηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ.

YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA
Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

3 δ.κ.

Oληνινγία – Mεηαθπζηθή

"

Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία

"

Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ

"

Λνγηθή

"

Γλσζηνζεσξία

"

Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο

"

Φηινζνθία ηεο Φύζεο

"

Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Eπηζηεκώλ

"

Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθώλ

"

Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο

"

Hζηθή

"

Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

"

Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο

"

Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ

"

Φηινζνθία ηεο Παηδείαο

"

Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο

"

Aηζζεηηθή – Φηινζνθία ηεο Λνγνηερλίαο

"

Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή

"

Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο

"

Eπίθαηξα Φηινζνθηθά Πξνβιήκαηα

"

(π.ρ. Tερληθή, Oηθνινγία θ.ά.)
Kνηλσληνινγία

"

Φηινζνθία ησλ Kνηλσληθώλ Eπηζηεκώλ

"

Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία

"

Εεηήκαηα εθαξκνζκέλεο πξαθηηθήο θηινζνθίαο

" δ.κ.

* Tηο 6 ππφινηπεο δ.κ. ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο θαιχςεη απφ νπνηαδήπνηε
Eλφηεηα (A' ή B') επηζπκεί.

β. Aπό ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

12 δ.κ.

Tέζζεξα καζήκαηα απφ ηα «πεδία»: «Σν ζρνιείν ζηελ Ηζηνξία»,
«Σν ζρνιείν ζηελ Κνηλσλία», «Σν ζρνιείν σο θνηλσλία», ήηνη:
Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθπαίδεπζε

3 δ.κ.

Μάζεζε, πνιηηηζκόο θαη εζλνγξαθία

"

Γηδαθηηθή θαη ηδενινγία

"

Κνηλσληνινγία ηνπ ζρνιείνπ

"

Eθπαίδεπζε θαη ηαπηόηεηεο θύινπ

"

γ. Aπό ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο

6 δ.κ.

Γχν καζήκαηα απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα:
Γεληθή Ψπρνινγία

3 δ.κ.

Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία

"

Kιηληθή Ψπρνινγία

"

I.2. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

12 δ.κ.

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

σο

6 δ.κ.

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

σο

"

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο

σο

"

II. Mαζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
II.1. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

6 δ.κ.

Γεληθό ζύλνιν δ.κ. ηνπ B' Kύθινπ: 72 δηδαθηηθέο κνλάδεο.
ΞENH ΓΛΧA
ΓENIKO YNOΛO ΓIΓAKTIKΧN MONAΓΧN

12 δ.κ.
156 δ.κ.

ΠΡOΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
TOΤ ΣΟMEA ΥIΛOOΥIA
XEIMEPINO EΞAMHNO 2009–2010
A' Kύθινο (1ν - 4ν εμάκελν, γηα όινπο αλεμαίξεηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

α. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

Φ 1Δ005

Β. νισκνύ-Παπαληθνιάνπ

β. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία

Φ 2Δ003

Γ. Απνζηνινπνύινπ

γ. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

Φ 3Δ003

Γ. Γξόζνο

δ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

Φ 4Δ003

Π. Ννύηζνο

ε. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή

Φ 5Δ003

Α. αθειιαξηάδεο

Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
B' Kύθινο (5ν – 8ν εμάκελν):
A' Eλόηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ.
ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

α.

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο
ηζηνξηνγξαθίαο

β.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία
γ.

ΦΑΔ045

Β. νισκνύ-Παπαληθνιάνπ

ΦΑΔ011

η. Γεκεηξίνπ

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A'
(Πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη)

δ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B'
(Aξραία νθηζηηθή)

ε.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(σθξάηεο θαη σθξαηηθέο ρνιέο)

ζη. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία)
δ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E'
(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)

ε.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία T'
(Eιιεληζηηθή Φηινζνθία)

ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ζ.

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z'
(H θηινζνθία ηεο ύζηεξεο
Aξραηόηεηαο ώο ηνλ 6ν αη. κ.X.)

η.

Pσκατθή Φηινζνθία

ηα. Bπδαληηλή Φηινζνθία
ηβ. Mεζαησληθή Φηινζνθία
ηγ. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία

ΦΑΔ038

Γ. Απνζηνινπνύινπ

ΦΑΔ040

Η. Πξεινξέληδνο

ΦΑΔ015

Γθ. Μαγγίλε

ΦΑΔ044

Ioξδ. Μαξθνπιάηνο

ηδ. Nεόηεξε Φηινζνθία
ηε. ύγρξνλε Φηινζνθία
ηζη. Nενειιεληθή Φηινζνθία
ηδ.

Φηινζνθίεο

ηνπ

εμσεπξσπατθνύ

ρώξνπ
B' Eλόηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ.
YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

α. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

ΦΒΔ048

Γ. Γξόζνο

ΦΒΔ052

Α. αθειιαξηάδεο

β. Oληνινγία − Mεηαθπζηθή
γ. Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία
δ. Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
ε. Λνγηθή
ζη. Γλσζηνζεσξία
δ. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ε. Φηινζνθία ηεο Φύζεο

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΚΧΓΗΚΟΗ

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ/ΓΗΓΑΚΟΤΔ

ζ. Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Eπηζηεκώλ
η.

Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθώλ

ηα. Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο
ηβ. Hζηθή
ηγ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

ΦΒΔ044

Π. Ννύηζνο

ηδ. Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο

ΦΒΔ056

Ν. έξγεο (Π.Γ. 407/1980)

ηε. Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ

ΦΒΔ057

Ν. έξγεο (Π.Γ. 407/1980)

ηδ. Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο

ΦΒΔ054

Α. αθειιαξηάδεο

ηε. Aηζζεηηθή − Φηινζνθία

ΦΒΔ046

Γ. Απνζηνινπνύινπ

ΦΑΔ035

Ηνξδ. Μαξθνπιάηνο

ηζη. Φηινζνθία ηεο Παηδείαο

ηεο Λνγνηερλίαο
ηζ. Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή
θ.

Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο

θα. Eπίθαηξα Φηινζνθηθά Πξνβιήκαηα
(π.ρ. Tερληθή, Oηθνινγία θηι.)
θβ. Kνηλσληνινγία
θγ. Φηινζνθία ησλ Kνηλσληθώλ
Eπηζηεκώλ —
Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο
Οηθνλνκίαο
θδ. Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία
θε. Μεζνδνινγία ησλ Δπηζηεκνληθώλ
Δξγαζηώλ
θζη. Γηδαθηηθή ηεο Φηινζνθίαο
θδ. Εεηήκαηα εθαξκνζκέλεο
πξαθηηθήο θηινζνθίαο
1.
2.
3.

ΗΜΕΙΩΕΙ
Tα καζήκαηα Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A', B', Γ', Γ', E', T', Z', πνπ αλήθνπλ ζην B' Kχθιν - A' Eλφηεηα,
δελ είλαη πξναπαηηνχκελα κεηαμχ ηνπο.
Οη θνηηεηέο/ηξηεο, πνπ επέηπραλ ζε νξηζκέλν κάζεκα, δελ κπνξνχλ λα ην επαλαιάβνπλ ζε άιιν εμάκελν, φηαλ
δηδάζθεηαη ην ίδην ζέκα.
Σν θαζέλα απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο
(δ.κ.).

SECTION OF PHILOSOPHY
TABLE OF COURSES
(Winter Semester 2009–2010)

A' Circle (1-4 Semesters, for all the students of the Philosophy, Education and Psychology Department)
_ Ancient Greek Philosophy

(V. Solomou−Papanikolaou)

_ Modern and Contemporary Philosophy

(G. Apostolopoulou)

_ Introduction to Philosophy

(D. Drosos)

_ Social and Political Philosophy

(P. Noutsos)

_ Epistemology − History of Scientific Ideas

(A. Sakellariadis)

B' Circle (5-8 Semesters)
First Unit: 15 teaching Units at least
HISTORY OF PHILOSOPHY
_ Problems of Historiography of Philosophy
(V. Solomou−Papanikolaou)

_ Ancient Greek Philosophy
_ Ancient Greek Philosophy A' (Presocratics)
_ Ancient Greek Philosophy B' (Ancient Sophistic)
_ Ancient Greek Philosophy C' (Socrates − Socratics)

_ Ancient Greek Philosophy D' (Plato − Ancient Academy)

(St. Dimitriou)

_ Ancient Greek Philosophy E' (Aristotle − Ancient Peripatos)
_ Ancient Greek Philosophy F' (Hellenistic Philosophy)
_ Ancient Greek Philosophy G' (Philosophy of Late Antiquity to 6th c. A.D.)
_ Roman Philosophy
_ Byzantine Philosophy
_ Mediaeval Philosophy
_ Modern and Contemporary Philosophy

(G. Apostolopoulou, I. Prelorentzos, G. Maggini)

_ Modern Philosophy
_ Contemporary Philosophy
_ Modern Greek Philosophy
_ Extra−European Philosophy

(I. Marcoulatos)

Second Unit: 15 teaching Units at least
SYSTEMATIC PHILOSOPHY
_ Introduction to Philosophy

(D. Drosos)

_ Ontology − Metaphysics
_ Philosophical Anthropology
_ Epistemology − History of Scientific Ideas
_ Logic
_ Theory of Knowledge
_ Philosophy of Science

(A. Sakellariadis)

_ Philosophy of Nature
_ Philosophy of Natural Sciences
_ Philosophy of Mathematics
_ Philosophy of Medicine
_ Ethics
_ Social and Political Philosophy

(P. Noutsos)

_ Philosophy of History

(Ν. Sergis −Π.Γ. 407/1980)

_ Philosophy of Culture

(Ν. Sergis −Π.Γ. 407/1980)

_ Philosophy of Education
_ Philosophy of Language

(A. Sakellariadis)

_ Aesthetics − Philosophy of Literature

(G. Apostolopoulou)

_ Hermeneutics
_ Philosophy of Religion
_ Contemporary Philosophical Problems
(such as Technology, Ecology etc.)
_ Sociology
_ Philosophy of Social Sciences —
Philosophy of Political Economy
_ Methodology of Research
_ Μethodology of University Essay Writing
_ Philosophy Teaching
_ Questions of Applied Practical Philosophy

(I. Marcoulatos)

ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN
TA TEEPA TEΛEYTAIA EΞAMHNA TΩN ΠOYΔΩN

KATEYΘYNH: ΥIΛOOΥIA
B' KYKΛO

EΞAMHNA

5ν

6ν

7ν

8ν

1. Aπό ηελ ελόηεηα: Φιλοζοθία

2

2

1

1

2. Aπό ηελ ελόηεηα: Iζηορία ηης Φιλοζοθίας

2

2

1

1

β. Tνκέαο Παηδαγσγηθήο

1

1

1

1

γ. Tνκέαο Φπρνινγίαο

1

1

Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.

I.1. Yποχρεωτικά
α. Tνκέαο Φηινζνθίαο

I.2. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1. Tνκέαο Φηινζνθίαο
2. Tνκέαο Παηδαγσγηθήο

1

1

1

3. Tνκέαο Φπρνινγίαο

1

II. Mαζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή
ρνιώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
YNOΛO MAΘHMATΩN

7

7
24

1

1

5

5

ή 72

δ.κ.

ΔIAΓPAMMATA
των μαθημάτων
του Tομέα Υιλοσοφίας
(Xειμερινό εξάμηνο 2009–2010)

Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνύ−Παπαληθνιάνπ

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – Α' Eλόηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: σθξάηεο, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο:
Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηνπο
ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1.

Α΄
Ο απαξρέο ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο θαη ε πνξεία ηεο σο ηελ επνρή ηνπ σθξάηε
Β΄

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

σθξάηεο
Ζ δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ σθξάηε
Σν ζσθξαηηθφ πξφβιεκα – Οη πεγέο
Ζ ζσθξαηηθή αλζξσπνινγία
Ζ επαλάζηαζε ηνπ σθξάηε ζηνλ ηνκέα ηεο εζηθήο
Πιάησλ
Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Πιάησλα
Ζ ζεσξία ησλ ηδεψλ θαη ηα «ἄγραφα δόγματα»
Γηαιεθηηθή, εζηθή θαη πνιηηηθή
Ο θφζκνο σο πεδίν έιινγεο ηάμεο
Αξηζηνηέιεο
Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε
Φπζηθή θηινζνθία θαη ηειενινγία
Σν αληηθείκελν ηεο κεηαθπζηθήο
Δπδαηκνλία, εζηθή θαη πνιηηηθή
Γεληθή απνηίκεζε

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην θξνληηζηήξην ζα αλαιπζνχλ ρσξία απφ ηα έξγα ηνπ Πιάησλα θαη
ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ παξαδφζεσλ.

Γηδάζθνπζα: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
Α' Κύθινο
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Β' Κύθινο – Α' Δλόηεηα
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Θέκα: Εεηήκαηα λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο
θηινζνθηθήο αηζζεηηθήο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1.

Απφ ηελ κεηαθπζηθή ηνπ θαινχ ζηελ θηινζνθηθή αηζζεηηθή.

2.

Ζ θηινζνθηθή αηζζεηηθή σο θηινζνθηθή ζεσξία.

3.

Ζ θηινζνθία ηεο δσγξαθηθήο.

4.

Ζ δηαθνξά πνίεζεο θαη δσγξαθηθήο.

5.

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαιαηζζεζίαο (γνχζηνπ).

6.

Ζ θαιαηζζεηηθή θξίζε.

7.

Σν σξαίν θαη ην πςειφ.

8.

Ζ αηζζεηηθή παηδεία.

9.

Σν Απφιπην θαη ε ηέρλε.

10.

Ζ αιήζεηα θαη ην «ηέινο» ηεο ηέρλεο.

11.

Ζ ηέρλε σο θάξκαθν.

12.

Ζ ηέρλε σο κεηαθπζηθή δξαζηεξηφηεηα.

13.

Ζ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ηεο ηέρλεο.

14.

Ζ αηζζεηηθή εκπεηξία.

ΦPONTITHPIO: Θα γίλεη αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ: J.J. Winckelmann, (Βίλθεικαλ), Σθέςεηο
γηα ηε κίκεζε ησλ ειιεληθώλ έξγσλ ζηε δσγξαθηθή θαη ζηε γιππηηθή. Μεηάθξαζε: Ν.
θνπηεξφπνπινο. Αζήλα, Ίλδηθηνο, 20012.
Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Γηνλύζεο Γξόζνο

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Θέκα: Σξόπνη θαη όξηα ηεο
θηινζνθηθήο ζθέςεο

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.

Μχζνο θαη Φηινζνθία

2.

Θξεζθεία θαη Φηινζνθία

3.

Δπηζηήκε θαη Φηινζνθία

4.

Δξγαιεία θαη κέζνδνη ηεο Φηινζνθίαο

5.

Οληνινγία – Μεηαθπζηθή

6.

Ζζηθή

7.

Πνιηηηθή Φηινζνθία

8.

Φηινζνθία ηεο Φχζεο

9.

Οη ηνκέο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο

10.

ρνιέο θαη θηινζνθηθέο παξαδφζεηο

ΤΠΟΜΝΖΖ: Θα δνζεί βηβιηνγξαθία θαη δελ ζα δηαλεκεζεί θαλέλα ζχγγξακκα.

Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Nνύηζνο
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: ην «κεηαίρκην» Ηζηνξίαο θαη
Φηινζνθίαο

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1. Eηζαγσγή
2. Πψο θαη γηαηί αζθείηαη ν «έιεγρνο»
3. Σξέρνλ παξάδεηγκα: ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο»
4. Δγρεηξίδηα γηα ηζηνξίεο ζρνιηθήο ρξήζεο
5. Σν κάζεκα ηεο «Φηινζνθίαο» ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε
6. «Ηδενινγήκαηα» γηα ηελ «ηδενινγία»
7. «Ζζπραζηηθή» αληηκεηψπηζε ηνπ θηινζνθείλ;
8. Γηα ηελ «ηζηνξία εθ ησλ θάησ»
9. «Γηαζεκαηηθφηεηα» «ηξίηνπ βαζκνχ»;
10. Σα φξηα ηεο «ηνπηθήο ηζηνξίαο»
11. πκπεξάζκαηα
YΠOMNHEI
1.

Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).

2.

H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.

3.

H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ, κεηάθξαζε,
βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.

4.

Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα παξακέλνπλ θιεηζηά.

Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Θαλάζεο αθειιαξηάδεο

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ή Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Λνγηθόο ζεηηθηζκόο θαη Αλαιπηηθή Φηινζνθία: Ο δηάινγνο
θηινζνθίαο θαη επηζηήκεο
ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Δπηζηεκνληθή κέζνδνο θαη Φηινζνθία.
Ζ «γισζζηθή» ζηξνθή.
Φηινζνθηθή αλάιπζε θαη Παξαδνζηαθή Φηινζνθία.
Σν Tractatus σο «πξφδξνκνο» ηνπ Κχθινπ ηεο Βηέλλεο.
Νφεκα θαη χληαμε.
Ζ Φηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Δλλνηνγξαθία θαη Λνγηθή.
Πξνηαζηαθφ ζχζηεκα θαη Δπαιεζεπζηνθξαηία
Ζ «νηθείσζε» ηνπ Russell.
H θηινζνθία σο θξηηηθή ηεο γιψζζαο.
Ζ ινγηθή κνξθή σο κνξθή δσήο.
Ννεηηθά γεγνλφηα θαη επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο.
Μεηαθπζηθή θαη ςεπδν-πξνηάζεηο.

Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνύ−Παπαληθνιάνπ

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – Α' Eλόηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: σθξάηεο, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο:
Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηνπο
ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1.

Α΄
Ο απαξρέο ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο θαη ε πνξεία ηεο σο ηελ επνρή ηνπ σθξάηε
Β΄

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

σθξάηεο
Ζ δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ σθξάηε
Σν ζσθξαηηθφ πξφβιεκα – Οη πεγέο
Ζ ζσθξαηηθή αλζξσπνινγία
Ζ επαλάζηαζε ηνπ σθξάηε ζηνλ ηνκέα ηεο εζηθήο
Πιάησλ
Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Πιάησλα
Ζ ζεσξία ησλ ηδεψλ θαη ηα «ἄγραφα δόγματα»
Γηαιεθηηθή, εζηθή θαη πνιηηηθή
Ο θφζκνο σο πεδίν έιινγεο ηάμεο
Αξηζηνηέιεο
Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε
Φπζηθή θηινζνθία θαη ηειενινγία
Σν αληηθείκελν ηεο κεηαθπζηθήο
Δπδαηκνλία, εζηθή θαη πνιηηηθή
Γεληθή απνηίκεζε

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην θξνληηζηήξην ζα αλαιπζνχλ ρσξία απφ ηα έξγα ηνπ Πιάησλα θαη
ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ παξαδφζεσλ.

Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
Β' Kύθινο – Α' Eλόηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία Γ'
Θέκα: Πιάησλνο, Εσθύδημος

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1. Ζ αληηπαξάζεζε εξηζηηθήο (κεγαξηθήο ζνθηζηηθήο) θαη θηινζνθίαο θαη ε ζρέζε γιψζζαο θαη ζπιινγηζκνχ
2. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ εξηζηηθό θαη ηνλ ζπιινγηζκφ: Ζ παξαγσγή ηεο αξηζηνηειηθήο ζεσξίαο γηα ην λφεκα θαη ηε δηαιεθηηθή ζηα Τνπηθά θαη ην Πεξί ησλ Σνθηζηηθώλ
Διέγρσλ, κέζα απφ ηνλ πιαησληθφ Δπζύδεκν
3. Ο αιεζήο θαη ν θαηλόκελνο έιεγρνο ζηνλ πιαησληθφ Δπζύδεκν
4. Ζ αλάιπζε ηνπ εξηζηηθνχ επηρεηξήκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε
5. Ζ κέζνδνο ηνπ εηθόηνο
6. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ λνήκαηνο θαη ν έιεγρνο ησλ αληηθάζεσλ
7. Πνηα ε ζπλζήθε δπλαηφηεηαο ηνπ ςεχδνπο θαη ηεο πιάλεο;
8. Ζ νκσλπκία θαη ην ζνθηζηηθφ θάληαζκα
9. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην Δπζύδεκν θαη ηνλ Σνθηζηή ηνπ Πιάησλνο

ΤΠΟΜΝΖΖ: Δίλαη πξναηξεηηθή ε αλάιεςε θαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζα παξνπζηαζζνχλ ππφ ηε κνξθή δηαιεθηηθήο έθζεζεο αληηπάισλ επηρεηξεκάησλ πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη δεηήκαηα ηα νπνία δηαιακβάλνληαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ καζήκαηνο.

Γηδάζθνπζα: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
Α' Κύθινο
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Β' Κύθινο – Α' Δλόηεηα
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Θέκα: Εεηήκαηα λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο
θηινζνθηθήο αηζζεηηθήο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1. Απφ ηελ κεηαθπζηθή ηνπ θαινχ ζηελ θηινζνθηθή αηζζεηηθή.
2. Ζ θηινζνθηθή αηζζεηηθή σο θηινζνθηθή ζεσξία.
3. Ζ θηινζνθία ηεο δσγξαθηθήο.
4. Ζ δηαθνξά πνίεζεο θαη δσγξαθηθήο.
5. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαιαηζζεζίαο (γνχζηνπ).
6. Ζ θαιαηζζεηηθή θξίζε.
7. Σν σξαίν θαη ην πςειφ.
8. Ζ αηζζεηηθή παηδεία.
9. Σν Απφιπην θαη ε ηέρλε.
10. Ζ αιήζεηα θαη ην «ηέινο» ηεο ηέρλεο.
11. Ζ ηέρλε σο θάξκαθν.
12. Ζ ηέρλε σο κεηαθπζηθή δξαζηεξηφηεηα.
13. Ζ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ηεο ηέρλεο.
14. Ζ αηζζεηηθή εκπεηξία.

ΦPONTITHPIO: Θα γίλεη αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ: J.J. Winckelmann, (Βίλθεικαλ), Σθέςεηο
γηα ηε κίκεζε ησλ ειιεληθώλ έξγσλ ζηε δσγξαθηθή θαη ζηε γιππηηθή. Μεηάθξαζε: Ν.
θνπηεξφπνπινο. Αζήλα, Ίλδηθηνο, 20012.

Γηδάζθσλ: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Γηάλλεο Πξεινξέληδνο

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
Β΄ Κύθινο – Α΄ Δλόηεηα
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηνπ πηλόδα

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Σν κάζεκα απνβιέπεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ηψλ κε ηελ ελλνηνινγηθή
ζθεπή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηα θηινζνθηθά πξνβιήκαηα έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο θηινζφθνπο ηνπ 17νπ αηψλα. Μεηά απφ ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ βίνπ θαη ηνπ
έξγνπ ηνπ πηλφδα (1632-1677), ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην
θαη ηελ αλάδεημε ηεο θνκβηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζ’ απηφ ε Ζζηθή, ζα αλαιπζνχλ νξηζκέλα
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη κε έκθαζε ζηα εμήο:
Α. ΜΔΣΑΦΤΗΚΖ
1. Ο Θεφο σο κνλαδηθή ππφζηαζε (substantia): ε νπζία ηνπ θαη απνδείμεηο ηεο χπαξμήο
ηνπ.
2. Τπφζηαζε, θαηεγνξήκαηα, ηξφπνη (άπεηξνη θαη πεπεξαζκέλνη).
3. Θεφο ή Φχζε: Natura naturans – natura naturata.
4. Σν δήηεκα ηεο αηηηφηεηαο : ν Θεφο σο εκκελήο (θαη φρη ππεξβαηηθή) αηηία ησλ πάλησλ.
Ο παλελζετζκφο ηνπ Spinoza.
5. ρέζε κεηαμχ ηνπ Θενχ ή Φχζεο θαη ησλ ηξφπσλ, ηδηαηηέξσο ησλ πεπεξαζκέλσλ, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη νη άλζξσπνη.
6. Ζ ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο δχλακεο.
7. Αησληφηεηα – δηάξθεηα – ρξφλνο.
8. Ζ δξηκεία θξηηηθή ηνπ Spinoza ζηελ ηειενινγία.
Β. ΓΝΧΗΟΘΔΧΡΗΑ
9. Σν θξηηήξην ηεο αιήζεηαο.
10. Σα ηξία είδε γλψζεο (θαληαζία, Λφγνο, ελνξαηηθή γλψζε).

Γ. ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ
11. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην ζψκα θαη ηελ ςπρή.
12. Ζ δηαθνξά ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα δψα.
13. Ζ ζεσξία πεξί ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ βίνπ ηνπ αλζξψπνπ.
Ζ ζεκειηψδεο ζεσξία ηνπ conatus (ηάζεο θάζε ππαξθηνχ πεπεξαζκέλνπ φληνο
λα εκκέλεη ζην είλαη ηνπ).
Οξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (affectus): δηαίξεζή ηνπο ζε πάζε θαη ελεξγήκαηα.
Γηαίξεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε πξσηαξρηθά, παξάγσγα θαη κηθηά.
Σα ηξία πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα: επηζπκία, ραξά, ιχπε.
Ζ αξρή ηεο κίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
Γ. ΖΘΗΚΖ
14. Σν πξφβιεκα ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο: απφξξηςε ηεο θαξηεζηαλήο ζεσξίαο πεξί ειεπζεξίαο ηεο βνπιήζεσο θαη, παξ’ φια απηά, ππνζηήξημε ηεο δπλαηφηεηαο λα γίλνπκε
ειεχζεξνη.
15. Σν πξφβιεκα ηεο επδαηκνλίαο. Ζ «δηαλνεηηθή αγάπε ηνπ Θενχ».
16. Σν πξφβιεκα ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ αδίθνπ: αμηαθφο ζρεηηθηζκφο ή ήπηα εζηθνπξαθηηθή θαλνληζηηθφηεηα;
Δ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ
17. Ζ ζεκειηψδεο δηάθξηζε αλάκεζα ζηε δχλακε (potentia) θαη ηελ εμνπζία (potestas).
18. Ζ νπζία θαη ην conatus «ζπιινγηθψλ αηφκσλ».
19. Ζ δχλακε ησλ καδψλ. Ζ ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο multitudo.
20. Πεξί δεκνθξαηίαο.
Σέινο, ζα κειεηεζνχλ βαζηθέο πηπρέο ηεο πξφζιεςεο ζεσξηψλ ηνπ Spinoza απφ θηινζφθνπο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.
ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ : Θα αλαιπζνχλ ζεκαληηθά ρσξία ηεο Ζζηθήο θαη άιισλ θεηκέλσλ ηνπ
Spinoza (Πξαγκαηεία γηα ηε δηόξζσζε ηνπ λνπ, Πνιηηηθή πξαγκαηεία θ.ιπ.). Δπίζεο ζα
παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ θ.η.ι.) είλαη πξναηξεηηθή.

Γηδάζθνπζα: Δπίθ. θαζεγήηξηα Γθόιθσ Μαγγίλε
Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010

Β΄ Κύθινο – Α΄ Δλόηεηα
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: ύγρξνλε Πξαθηηθή
Φηινζνθία

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Η.

Ο Υάκπεξκαο θαη ην «εκηηειέο» πξφγξακκα ηνπ δηαθσηηζκνχ.

II.

Ζ θαληηαλή εζηθή απφ ηελ ζθνπηά ησλ αξρψλ: νξζφο ιφγνο – έιινγε βνχιεζε – ειεπζεξία.

IΗΗ. Ζ εζηθή ηνπ δηαιφγνπ ζηνλ Υάκπεξκαο (I): ε «απνυπεξβαηνινγηθνπνίεζε» ηεο θαληηαλήο εζηθήο.
III. Ζ εζηθή ηνπ δηαιφγνπ ζηνλ Υάκπεξκαο (IΗΗ): ε δηακάρε κε ηνλ εζηθφ ζθεπηηθηζκφ.
IV. Ζ αληηπαξάζεζε ηνπ Α. Μαθηληάηξ κε ηελ θαληηαλή δενληνθξαηία: γηαηί ην πξφγξακκα ηνπ δηαθσηηζκνχ όθεηιε λα απνηχρεη;
V.

Παξάδνζε, νξζνινγηθφηεηα θαη ε ζεσξία ησλ αξεηψλ ζηνλ Μaθηληάηξ.

VI. Ο Σζ. Σαίεινξ θαη ε ζχζηαζε ηεο λεσηεξηθήο ηαπηφηεηαο: πξνο κηα νηθνπκεληζηηθή
εζηθή ηνπ αγαζνχ.
VII. Απζεληηθφηεηα θαη αλαγλψξηζε: ε απάληεζε ηνπ Σαίεινξ ζηνλ εζηθφ θνξκαιηζκφ.
VIII. Απζεληηθφηεηα ή απηνλνκία; – έλα δίιεκκα γηα ηελ ζχγρξνλε εζηθή ζεσξία θαη ηε
θηινζνθία ηεο λεσηεξηθφηεηαο.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ ραξαθηεξηζηηθά ρσξία απφ θείκελα ησλ θηινζφθσλ. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.
ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζχλζεζεο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ ζηνηρείνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο θιπ.) είλαη πξναηξεηηθή.

Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Ηνξδάλεο Μαξθνπιάηνο

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
Β΄ Κύθινο – Α΄ Δλόηεηα
Μάζεκα: ύγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Maurice Merleau–Ponty:
ε έλλνηα ηνπ ζώκαηνο
ζηε ζύγρξνλε θηινζνθία

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
-

Ζ ζηαδηαθή αλάδεημε ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ζψκαηνο ζην πιαίζην ηεο θαηλνκελνινγηθήο
νπηηθήο.

-

Maurice Merleau-Ponty: εηζαγσγή ζην έξγν ηνπ.

-

Σν βησκέλν ζώκα ζηε ζθέςε ηνπ Merleau–Ponty.

-

Ζ αλαδήηεζε αλαθνξηθόηεηαο θαη λνήκαηνο πέξαλ ησλ λνεηηθψλ πεξηερνκέλσλ.

-

Ζ ακθηζεκία ηεο ζσκαηηθήο χπαξμεο.

-

Ζ ζπλήζεηα σο δηεξγαζία νηθείσζεο ελφο πεξηβάιινληνο.

-

Ζ ζησπή σο εθθξαζηηθφ γεγνλφο.

-

Ζ ζπλάθεηα ιφγνπ θαη κε ιεθηηθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο.

-

Ζ έλλνηα ηεο ζσκαηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν θηινζνθηθφ ηνπίν.

-

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θηινζνθηθήο καο αλζξσπνινγίαο κε γλψκνλα ηελ έλλνηα
ηνπ ζψκαηνο.

ΤΠΟΜΝΖΔΗ:
Οη ηππηθέο ππνρξεψζεηο ζαο ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ καζήκαηνο είλαη νη εμήο:
1. χληνκε παξνπζίαζε ζέκαηνο (ζρεηηθνχ κε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο) ζηελ ηάμε.
2. Σειηθή εξγαζία.
3. Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.

Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Γηνλύζεο Γξόζνο

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Θέκα: Σξόπνη θαη όξηα ηεο
θηινζνθηθήο ζθέςεο

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.

Μχζνο θαη Φηινζνθία

2.

Θξεζθεία θαη Φηινζνθία

3.

Δπηζηήκε θαη Φηινζνθία

4.

Δξγαιεία θαη κέζνδνη ηεο Φηινζνθίαο

5.

Οληνινγία – Μεηαθπζηθή

6.

Ζζηθή

7.

Πνιηηηθή Φηινζνθία

8.

Φηινζνθία ηεο Φχζεο

9.

Οη ηνκέο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο

10.

ρνιέο θαη θηινζνθηθέο παξαδφζεηο

ΤΠΟΜΝΖΖ: Θα δνζεί βηβιηνγξαθία θαη δελ ζα δηαλεκεζεί θαλέλα ζχγγξακκα.

Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Θαλάζεο αθειιαξηάδεο

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ή Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Λνγηθόο ζεηηθηζκόο θαη αλαιπηηθή θηινζνθία: Ο δηάινγνο
θηινζνθίαο θαη επηζηήκεο
ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Δπηζηεκνληθή κέζνδνο θαη Φηινζνθία.
Ζ «γισζζηθή» ζηξνθή.
Φηινζνθηθή αλάιπζε θαη Παξαδνζηαθή Φηινζνθία.
Σν Tractatus σο «πξφδξνκνο» ηνπ Κχθινπ ηεο Βηέλλεο.
Νφεκα θαη χληαμε.
Ζ Φηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Δλλνηνγξαθία θαη Λνγηθή.
Πξνηαζηαθφ ζχζηεκα θαη Δπαιεζεπζηνθξαηία
Ζ «νηθείσζε» ηνπ Russell.
H θηινζνθία σο θξηηηθή ηεο γιψζζαο.
Ζ ινγηθή κνξθή σο κνξθή δσήο.
Ννεηηθά γεγνλφηα θαη επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο.
Μεηαθπζηθή θαη ςεπδν-πξνηάζεηο.

Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Nνύηζνο
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: ην «κεηαίρκην» Ηζηνξίαο θαη
Φηινζνθίαο

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1. Eηζαγσγή
2. Πψο θαη γηαηί αζθείηαη ν «έιεγρνο»
3. Σξέρνλ παξάδεηγκα: ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο»
4. Δγρεηξίδηα γηα ηζηνξίεο ζρνιηθήο ρξήζεο
5. Σν κάζεκα ηεο «Φηινζνθίαο» ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε
6. «Ηδενινγήκαηα» γηα ηελ «ηδενινγία»
7. «Ζζπραζηηθή» αληηκεηψπηζε ηνπ θηινζνθείλ;
8. Γηα ηελ «ηζηνξία εθ ησλ θάησ»
9. «Γηαζεκαηηθφηεηα» «ηξίηνπ βαζκνχ»;
10. Σα φξηα ηεο «ηνπηθήο ηζηνξίαο»
11. πκπεξάζκαηα
YΠOMNHEI
1.

Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).

2.

H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.

3.

H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ, κεηάθξαζε,
βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.

4.

Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα παξακέλνπλ θιεηζηά.

Γηδάζθσλ: Νίθνο έξγεο (Π.Γ. 407/1980)

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Μάζεκα: Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο
Θέκα: Ο Hegel θαη ε «Γηαιεθηηθή»
ζηε Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.

Δηζαγσγηθά
Ζ Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο σο επηκέξνπο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο.
Ζ λεσηεξηθφηεηα θαη ην λφεκα ηεο Ηζηνξίαο.
Ζ Ηζηνξία θαη νη «αηψληεο αιήζεηεο» ηεο θηινζνθίαο.
Απφ ηνλ Βνιηέξν ζηελ θακπή ηνπ Γηαθσηηζκνχ.
Ο Hegel θαη ν γεξκαληθφο ηδεαιηζκφο.
Ζ Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεύκαηνο σο ζεκέιην ηεο Φηινζνθίαο ηεο Ηζηνξίαο.

2.

Σν «χζηεκα» ηνπ Hegel
Ζ «ζπκθηιίσζε» ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ επνρή ηνπ.
Ρνκαληηζκφο θαη Οξζνινγηζκφο.
Σν «Πλεχκα» ζε θίλεζε.
Ζ «απνμέλσζε» σο αλαγθαηφηεηα.
Ζ λέα ζεκαζία ηνπ Λφγνπ ζηε Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο.
Αληίζεζε θαη «ζπκθηιίσζε».

3.

Ζ αλαβίσζε ηεο «δηαιεθηηθήο» ζηε Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο
Ση εζηί θηινζνθηθή κέζνδνο.
Απφ ηνλ Πιάησλα ζηνλ Hegel.
Σν ηξηαδηθφ ζρήκα ζηελ Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο.
«Αξλεηηθφηεηα» θαη πξφνδνο.
Ζ «δηαιεθηηθή θπξίνπ θαη δνχινπ».
«Γνιγνζάο» θαη «ελζξφληζε» ηνπ Απνιχηνπ Πλεχκαηνο.

4.

πκπεξάζκαηα: Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο θαη Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο
Οη επαλαζηαηηθέο ζεσξίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ν εγειηαληζκφο.
Ζ Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Hegel θαη ε Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ.
Οη παξαλνήζεηο γχξσ απφ ηε «δηαιεθηηθή».
Οη πξννπηηθέο ηεο «δηαιεθηηθήο» σο θηινζνθηθήο κεζφδνπ.

ΖΜΔΗΧΖ
1. Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή, αιιά ζα εθηηκεζεί ζηελ ηειηθή βαζκνινγία.
2. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα αθηεξσζεί ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ
σο πξνο ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ.
3. Ζ παξνπζίαζε θεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη εππξφζδεθηε, θαζψο ζα βνεζήζεη ζηνλ απαξαίηεην δηάινγν.

Γηδάζθσλ: Νίθνο έξγεο (Π.Γ. 407/1980)

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Μάζεκα: Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ
Θέκα: Ζ Κξηηηθή ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζεσξία ησλ «Καηα-ζηαζηαθώλ» πεξί
«Θεάκαηνο»

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.

Δηζαγσγηθά
Ζ «απνθαζήισζε» ηνπ ζηαιηληζκνχ θαη νη επαλαζηάζεηο ζε Οπγγαξία θαη Πνισλία.
Οη πξσηνπνξίεο ζηελ ηέρλε θαη ε θξηηηθή ζηνλ «νξζνινγηθφ» θαπηηαιηζκφ.
Ζ επηθαηξφηεηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ πξνηάγκαηνο.
Ζ θξηηηθή ζηελ πνιενδνκία θαη ν καξμηζηηθφο «ζεηηθηζκφο».
Ζ κεηαπνιεκηθή «αλαγέλλεζε» ηνπ Hegel.
Απφ ηνλ βηνκεραληθφ ζηνλ θαηαλαισηηθφ θαπηηαιηζκφ.

2.

Σν «ζέακα» θαη νη εθαξκνγέο ηνπ
Ο «νξζνινγηθφο» θαπηηαιηζκφο θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ λεσηεξηζκψλ.
«Θέακα» θαη αιεζηλφ βίσκα.
Ζ ηέρλε ηεο «πεξηπιάλεζεο» ζηελ πφιε.
Ζ «αληηζηξνθή» ηνπ παξφληνο θφζκνπ.
«Θέακα» θαη θνηλσληθή «αξλεηηθφηεηα».
Ζ θξηηηθή ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη ε αλαηξνπή ηνπ.

3.

Σερλνινγία θαη ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο
Ο Γθπ Νηεκπφξ θαη ν καξμηζηηθφο «νηθνλνκηζκφο».
Ζ ξνκαληηθή θξηηηθή ηνπ Ρανχι Βαλεγθέκ ζην «νξζνινγηθφ» κνληέιν αλάπηπμεο.
«Θέακα» θαη επαλάζηαζε ζηε γξαθή ηνπ Ρελέ Βηελέ.
Ζ αλαζθεπή ηνπ ζνπξεαιηζκνχ απφ ηνλ Άζγθεξ Γηφξλ.
Οη «κεηα-θαηαζηαζηαθνί» θαη ε θξηηηθή ζηνλ Νηεκπφξ.

Σν δήηεκα ηεο «πξσηνπνξίαο» ζηελ θξηηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.

4.

πκπεξάζκαηα: νη «θαηαζηαζηαθνί» ζηνλ 21ν αηψλα
Ζ κεηαηξνπή ηεο «θαηαζηαζηαθήο» θξηηηθήο ζε «ζέακα».
Οη «κεηα-θαηαζηαζηαθνί» ζηελ Διιάδα.
Σέρλε θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ.
Ζ αλαγθαηφηεηα γηα κηα ξηδνζπαζηηθή θξηηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ ζήκεξα.

ΖΜΔΗΧΖ
1. Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή, αιιά ζα εθηηκεζεί ζηελ ηειηθή βαζκνινγία.
2. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα αθηεξσζεί ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ
σο πξνο ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ.
3. Ζ παξνπζίαζε θεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη εππξφζδεθηε, θαζψο ζα βνεζήζεη ζηνλ απαξαίηεην δηάινγν.

Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Θαλάζεο αθειιαξηάδεο

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο
Γιώζζαο
Θέκα: Φηινζνθηθόο ιόγνο
θαη Μεηαθνξά

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Ο κεηαθνξηθφο ιφγνο σο «γισζζηθφ παίγλην».
Ζ θχζε ηνπ γισζζηθνχ ζεκείνπ.
Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία.
Ζ κεηαθξαζηηθή απξνζδηνξηζηία.
Ο Wittgenstein θαη νη «παξαιιαγέο» ηνπ William James
Ζ «αξρηηεθηνληθή» δνκή ηνπ Tractatus θαη ε κεηαθνξηθή Βεβαηόηεηα.
Γλσζηαθή πξνζέγγηζε ηεο κεηαθνξάο: Ζ πεξίπησζε ησλ Lakoff θαη Johnson.
πλείδεζε θαη Μεηαθνξά.
Derrida θαη Ricoeur; Απνδφκεζε θαη «Εσληαλή Μεηαθνξά».
Ζ «Φηινζνθηθή Γξακκαηηθή» ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ.

Γηδάζθνπζα: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
Β' Κύθινο – Β' Δλόηεηα
Μάζεκα: Αηζζεηηθή - Φηινζνθία

ηεο Λνγνηερλίαο
Θέκα: Ζ Βπδαληηλή ηέρλε σο ζέκα
ηεο θηινζνθηθήο αηζζεηηθήο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1.

Γηαθνξνπνηήζεηο: (1) Φηινζνθηθή αηζζεηηθή – Φηινζνθία ηεο ηέρλεο.

2.

Γηαθνξνπνηήζεηο: (2) Ηζηνξία ηεο ηέρλεο – Αξραηνινγία.

3.

Γηαθνξνπνηήζεηο: (3) Μεηαθπζηθή ηνπ θαινχ – Θενινγία ηεο σξαηφηεηαο.

4.

Σν ζπζηεκαηηθφ πιαίζην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηέρλεο.

5.

Ζ αλαζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ «θιαζηθνχ».

6.

Ζ δηαθνξά κεηαμχ «θιαζηθήο» ηέρλεο θαη «ρξηζηηαληθήο» ηέρλεο.

7.

Ζ Βπδαληηλή ηέρλε σο «απφιπηε» ηέρλε.

8.

Ο αηζζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.

9.

Σέρλε θαη ηζηνξία.

10.

Σν σξαίν θαη ην πςειφ ζηελ ηέρλε.

11.

Ζ Βπδαληηλή ηέρλε σο ηέρλε ηνπ πςεινχ.

12.

Οη αηζζεηηθέο θαηεγνξίεο.

13.

Ζ δπλαηφηεηα ηεο θηινζνθηθήο αηζζεηηθήο σο θηινζνθηθήο ζεσξίαο.

14.

Ζ Βπδαληηλή ηέρλε σο γιψζζα.

ΦPONTITHPIO: Θα ζπδεηεζνχλ πξνβιήκαηα θηινζνθηθήο νξνινγίαο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ θνηηεηηθέο εξγαζίεο.

Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Ηνξδάλεο Μαξθνπιάηνο

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010
Β΄ Κύθινο – B΄ Δλόηεηα
Μάζεκα: Κνηλσληνινγία
Θέκα: Ζ θνηλσληθή νληνινγία
ηνπ Pierre Bourdieu

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
−

Pierre Bourdieu: εηζαγσγή ζην έξγν ηνπ.

−

Σν δήηεκα ηεο νληνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο.

−

Ο Bourdieu θαη ε θνηλσληθή νληνινγία: νη επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζεσξεηηθή
ελαζρφιεζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.

−

Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ησλ ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ ηεο νπηηθήο ηνπ Bourdieu.

−

Ζ δηάθξηζε ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ: ν θαίξηνο ξφινο ηεο ζε θάζε απφπεηξα νληνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.

−

Ζ δηαιεθηηθή θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ – θνηλσληθψλ δνκψλ.

−

Σν habitus.

−

Σα πεδία.

−

Οη πξαθηηθέο.

−

Ο ξφινο ησλ θαλόλσλ ζηελ θνηλσληθή εμήγεζε.

ΤΠΟΜΝΖΔΗ:
Οη ηππηθέο ππνρξεψζεηο ζαο ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ καζήκαηνο είλαη νη εμήο:
1. χληνκε παξνπζίαζε ζέκαηνο (ζρεηηθνχ κε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο) ζηελ ηάμε.
2. Σειηθή εξγαζία.
3. Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

ΠΡOΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
TOΤ ΣΟMEA ΥIΛOOΥIA
ΕΑΡΙΝΟ EΞAMHNO 2010
A' Kύθινο (1ν - 4ν εμάκελν, γηα όινπο αλεμαίξεηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

α. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

Φ 1Δ004

Δ. Καξακπαηδάθε

β. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία

Φ 2Δ004

Γ. Απνζηνινπνύινπ

γ. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

Φ 3Δ004

Β. νισκνύ-Παπαληθνιάνπ

δ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

Φ 4Δ004

Π. Ννύηζνο

ε. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή

Φ 5Δ004

Η. Πξεινξέληδνο

Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
B' Kύθινο (5ν – 8ν εμάκελν):
A' Eλόηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ.
ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

α.

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο
ηζηνξηνγξαθίαο

β.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία
γ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A'
(Πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη)

δ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B'
(Aξραία νθηζηηθή)

ε.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(σθξάηεο θαη σθξαηηθέο ρνιέο)

ζη. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία)

ΦΑΔ043

Δ. Καξακπαηδάθε

ΦΑΔ046

Β. νισκνύ-Παπαληθνιάνπ

δ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E'
(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ε.

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία T'
(Eιιεληζηηθή Φηινζνθία)

ζ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z'
(H θηινζνθία ηεο ύζηεξεο
Aξραηόηεηαο ώο ηνλ 6ν αη. κ.X.)

η.

Pσκατθή Φηινζνθία

ηα. Bπδαληηλή Φηινζνθία
ηβ. Mεζαησληθή Φηινζνθία
ηγ. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία

ΦΑΔ039

Γ. Απνζηνινπνύινπ

ΦΑΔ032

Γθ. Μαγγίλε

ηδ. Nεόηεξε Φηινζνθία
ηε. ύγρξνλε Φηινζνθία
ηζη. Nενειιεληθή Φηινζνθία
ηδ.

Φηινζνθίεο

ηνπ

εμσεπξσπατθνύ

ρώξνπ
B' Eλόηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ.
YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

α. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

ΦΒΔ055

Β. νισκνύ-Παπαληθνιάνπ

β. Oληνινγία − Mεηαθπζηθή

ΦΒΔ047

Γ. Απνζηνινπνύινπ

ΦΒΔ040

Η. Πξεινξέληδνο

γ. Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία
δ. Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
ε. Λνγηθή
ζη. Γλσζηνζεσξία
δ. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ε. Φηινζνθία ηεο Φύζεο

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΚΧΓΗΚΟΗ

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ/ΓΗΓΑΚΟΤΔ

ζ. Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Eπηζηεκώλ
η.

Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθώλ

ηα. Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο
ηβ. Hζηθή
ηγ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

ΦΒΔ045

Π. Ννύηζνο

ηδ. Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο

ΦΒΔ043

Ν. έξγεο (Π.Γ. 407/1980)

ηε. Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ

ΦΒΔ033

Ν. έξγεο (Π.Γ. 407/1980)

ΦΒΔ051

Ηνξδ. Μαξθνπιάηνο

ΦΒΔ050

η. Γεκεηξίνπ

ΦΒΔ049

Γ. Γξόζνο

ηζη. Φηινζνθία ηεο Παηδείαο
ηδ. Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο
ηε. Aηζζεηηθή − Φηινζνθία
ηεο Λνγνηερλίαο
ηζ. Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή
θ.

Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο

θα. Eπίθαηξα Φηινζνθηθά Πξνβιήκαηα
(π.ρ. Tερληθή, Oηθνινγία θηι.)
θβ. Kνηλσληνινγία
θγ. Φηινζνθία ησλ Kνηλσληθώλ
Eπηζηεκώλ —

Φηινζνθία

ηεο

Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο
θδ. Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία
θε. Μεζνδνινγία ησλ Δπηζηεκνληθώλ
Δξγαζηώλ
θζη. Γηδαθηηθή ηεο Φηινζνθίαο
θδ. Εεηήκαηα εθαξκνζκέλεο
πξαθηηθήο θηινζνθίαο
1.
2.
3.

ΗΜΕΙΩΕΙ
Tα καζήκαηα Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A', B', Γ', Γ', E', T', Z', πνπ αλήθνπλ ζην B' Kχθιν - A' Eλφηεηα,
δελ είλαη πξναπαηηνχκελα κεηαμχ ηνπο.
Οη θνηηεηέο/ηξηεο, πνπ επέηπραλ ζε νξηζκέλν κάζεκα, δελ κπνξνχλ λα ην επαλαιάβνπλ ζε άιιν εμάκελν, φηαλ
δηδάζθεηαη ην ίδην ζέκα.
Σν θαζέλα απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο
(δ.κ.).

SECTION OF PHILOSOPHY
TABLE OF COURSES
(Spring Semester 2010)

A' Circle (1-4 Semesters, for all the students of the Philosophy, Education and Psychology Department)
_ Ancient Greek Philosophy

(E. Karabatzaki)

_ Modern and Contemporary Philosophy

(G. Apostolopoulou)

_ Introduction to Philosophy

(V. Solomou−Papanikolaou)

_ Social and Political Philosophy

(P. Noutsos)

_ Epistemology − History of Scientific Ideas

(I. Prelorentzos)

B' Circle (5-8 Semesters)
First Unit: 15 teaching Units at least
HISTORY OF PHILOSOPHY
_ Problems of Historiography of Philosophy
_ Ancient Greek Philosophy

(E. Karabatzaki,
V. Solomou−Papanikolaou)

_ Ancient Greek Philosophy A' (Presocratics)
_ Ancient Greek Philosophy B' (Ancient Sophistic)
_ Ancient Greek Philosophy C' (Socrates − Socratics)
_ Ancient Greek Philosophy D' (Plato − Ancient Academy)
_ Ancient Greek Philosophy E' (Aristotle − Ancient Peripatos)
_ Ancient Greek Philosophy F' (Hellenistic Philosophy)
_ Ancient Greek Philosophy G' (Philosophy of Late Antiquity to 6th c. A.D.)
_ Roman Philosophy
_ Byzantine Philosophy
_ Mediaeval Philosophy
_ Modern and Contemporary Philosophy
_ Modern Philosophy
_ Contemporary Philosophy
_ Modern Greek Philosophy
_ Extra−European Philosophy

(G. Apostolopoulou, G. Maggini)

Second Unit: 15 teaching Units at least
SYSTEMATIC PHILOSOPHY
_ Introduction to Philosophy

(V. Solomou−Papanikolaou)

_ Ontology − Metaphysics

(G. Apostolopoulou)

_ Philosophical Anthropology
_ Epistemology − History of Scientific Ideas
_ Logic
_ Theory of Knowledge
_ Philosophy of Science

(I. Prelorentzos)

_ Philosophy of Nature
_ Philosophy of Natural Sciences
_ Philosophy of Mathematics
_ Philosophy of Medicine
_ Ethics
_ Social and Political Philosophy

(P. Noutsos)

_ Philosophy of History

(N. Sergis – Π.Γ. 407/1980)

_ Philosophy of Culture

(N. Sergis – Π.Γ. 407/1980)

_ Philosophy of Education
_ Philosophy of Language
_ Aesthetics − Philosophy of Literature
_ Hermeneutics
_ Philosophy of Religion
_ Contemporary Philosophical Problems (I. Marcoulatos)
(such as Technology, Ecology etc.)
_ Sociology
_ Philosophy of Social Sciences —

(St. Dimitriou)

Philosophy of Political Economy
_ Methodology of Research
_ Μethodology of University Essay Writing
_ Philosophy Teaching
_ Questions of Applied Practical Philosophy (D. Drosos)

ΔIAΓPAMMATA
των μαθημάτων
του Tομέα Υιλοσοφίας
(Eαρινό εξάμηνο 2010)

Γηδάζθνπζα: Δπίθ. θαζεγήηξηα Διέλε Καξακπαηδάθε
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Eαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Aξραία Eιιεληθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – A' Eλόηεηα
Mάζεκα: Aξραία Eιιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ Διιεληζηηθή
Φηινζνθία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1. Απφ ηελ πφιε – θξάηνο ζηηο πνιηπνιηηηζκηθέο ειιεληζηηθέο κνλαξρίεο
2. ρέζε θηινζνθίαο θαη επηζηήκεο θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή
3. Βαζηθέο ζέζεηο ησλ ηξηψλ ειιεληζηηθψλ ζρνιψλ:
α. Δπηθνχξεηνπ πιηζκνχ
β. ησηθνχ πινδσηζκνχ
γ. θεπηηθηζκνχ
4. Ζ επηθαηξφηεηα ηεο ειιεληζηηθήο θηινζνθίαο – Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή ηεο δηάζηαζε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα ζπδεηεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ησλ ηξηψλ θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ.

ΤΠΟΜΝΖΔΗ:
1. Λφγσ ηεο εηζαγσγηθήο θχζεο ηνπ καζήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ηφζν
ησλ παξαδφζεσλ φζν θαη ηνπ θξνληηζηεξίνπ.
2. Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη κπνξεί λα είλαη ζπλζεηηθή εξγαζία (essay) ή
παξνπζίαζε βηβιίνπ.
3. Ζ δήισζε ηνπ καζήκαηνο ζηε δηδάζθνπζα είλαη αλαγθαία.

Γηδάζθνπζα: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Α' Κύθινο
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Β' Κύθινο – Α' Δλόηεηα
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Θέκα: Πξνβιήκαηα ηεο ζεσξεηηθήο
θηινζνθίαο ηνπ Καλη

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Ο θηιφζνθνο Immanuel Kant (1724-1804).
2. To έξγν ηνπ Καλη, Ζ θξηηηθή ηνπ θαζαξνύ ιόγνπ (1781, 17872).
3. Βαζηθέο δηαθξίζεηο: ππνθεηκεληθφ – ππεξβαηνινγηθφ, εθ ησλ πξνηέξσλ – εθ ησλ πζηέξσλ, θαζαξφ – εκπεηξηθφ, εκθάληζε (θαηλφκελν) – πξάγκα θαζ’ εαπηφ.
4. Ζ θξηηηθή ηεο κεηαθπζηθήο.
5. Ζ ζηξνθή πξνο ην ππνθείκελν.
6. Ζ απηνζπλεηδεζία θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζχλζεζε.
7. Ζ θαζαξή επνπηεία: Οη κνξθέο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.
8. Ζ έλλνηα ηεο εκπεηξίαο.
9. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο.
10. Ζ αληηλνκία θαη ε ηδέα ηεο ειεπζεξίαο.
11. Γλψζε θαη πίζηε.
12. Σν πξφβιεκα ηνπ θφζκνπ.
13. Ο θαλφλαο ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ.
14. Σν ηδεψδεο ηνπ χςηζηνπ αγαζνχ.
ΦPONTITHPIO: Θα γίλεη αλάιπζε θεηκέλσλ ηνπ Καλη θαη ζα εμεηαζζνχλ ζέκαηα θηινζνθηθήο νξνινγίαο. Κείκελν: I. Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνύ ιόγνπ. Υπεξβαηηθή δηαιεθηηθή θαη ππεξβαηηθή κεζνδνινγία. Δηζαγσγή – Μεηάθξαζε – Παξαηεξήζεηο
Μ.Φ. Γεκεηξαθφπνπινπ. Αζήλαη, 1999.

Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνύ-Παπαληθνιάνπ
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Eηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Eηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Θέκα: Οξηνζέηεζε, ζεκειηώδε πξνβιήκαηα
θαη ζύληνκε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1.

Ζ γέλλεζε ηεο θηινζνθίαο

2.

Ζ αθεηεξία ηεο θηινζνθίαο

3.

Οξηζκνί θαη κέζνδνη ηεο θηινζνθίαο

4.

Κιάδνη θαη πξνβιήκαηα

5.

Φηινζνθία θαη ζξεζθεία

6.

Φηινζνθία θαη επηζηήκε

7.

Φηινζνθία θαη πνιηηηθή

8.

Φηινζνθία θαη ηέρλε

9.

Ζ Αξραία Διιεληθή θηινζνθία

10.

Ζ Μεζαησληθή θηινζνθία

11.

Ζ θηινζνθία ηεο Αλαγέλλεζεο

12.

Ζ Νεφηεξε θηινζνθία

13.

Ζ χγρξνλε θηινζνθία

14.

Αμία θαη ρξεζηκφηεηα ηεο θηινζνθίαο

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Φηινζνθηθή αλάιπζε θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ παξαδφζεσλ.

Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Nνύηζνο
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: Πώο θαη γηαηί έξρνληαη θαη
παξέξρνληαη νη ζεσξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ Ηζηνξία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1. Eηζαγσγή
2. Πψο θξίλεηαη κηα ηέηνηα «δηαδνρή» αληηιήςεσλ
3. Γηα ηελ ππφζεζε εξγαζίαο: φξνη επάξθεηαο
4. Αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηεθκεξησκέλε δηεξεχλεζε θαη απάληεζε
5. Σν πεδίν παξαηήξεζεο: ν «επξχο» θαη ν «ζηελφο» νξίδνληαο ηεο πξνβιεκαηηθήο
6. Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο κεζφδνπ
7. Ο ηξφπνο εθδίπισζεο ηεο ζπιινγηζηηθήο
8. Ζ «επηηέιεζε» ηεο γξαθήο ησλ ηζηνξηθψλ
9. Ζ πνιηηηθή ησλ νδεχζεσλ απφ ηα «αίηηα» ζηα «λνήκαηα»
10. Ση αθξηβψο πξάηηεη ε «Πελειφπε»/Ηζηνξία;
11. πκπεξάζκαηα
YΠOMNHEI
1.

Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).

2.

H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.

3.

H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ, κεηάθξαζε,
βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.

4.

Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
παξακέλνπλ θιεηζηά.

Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Γηάλλεο Πξεινξέληδνο

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ή Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Φηινζνθία θαη επηζηήκε ζην
έξγν ηνπ Μπεξμόλ θαη ηνπ Νηειέδ

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

A. HENRI BERGSON (1859-1941)
1. O ξφινο ησλ επηζηεκψλ ζηε γαιιηθή θηινζνθία ζχκθσλα κε ηνλ Bergson
2. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ησλ επηζηεκψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ θηινζνθηθνχ έξγνπ ηνπ
Bergson
3. Ζ θηινζνθηθή έλλνηα ηεο δηάξθεηαο (durée) σο βάζε ηεο αλακέηξεζεο ηνπ Bergson
κε πνξίζκαηα ησλ επηζηεκψλ ηεο επνρήο ηνπ (θπξίσο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο λεπξνινγίαο, θαη ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ). Κξηηηθή αληηκεηψπηζε
-

ηεο ζεσξίαο ηνπ Γαξβίλνπ πεξί εμειίμεσο

-

ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ Einstein

4. Σν εγρείξεκα ζπγθξφηεζεο κηαο «ζεηηθήο κεηαθπζηθήο» (1901)
- Ζ δηάθξηζε ηεο κεζφδνπ ησλ ςπρνινγηθψλ, βηνινγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ
επηζηεκψλ απφ ηε κέζνδν ησλ θπζηθνκαζεκαηηθψλ επηζηεκψλ. Κξηηηθή ζηελ θαξηεζηαλή mathesis universalis
5. Κξηηηθή ζηε κεραλνθξαηία θαη ζηε ξηδηθή ηειενινγία
6. Λεηηνπξγία, δνκή θαη αληηθείκελν ηεο ζεηηθήο επηζηήκεο ζχκθσλα κε ηνλ Bergson:
πξαθηηθή ή δσηηθή ιεηηνπξγία, ρσξηθή δνκή θαη πιηθφ αληηθείκελν
7. Οη ηξεηο δηαδνρηθέο ιχζεηο πνπ πξφηεηλε ν Bergson γηα ην πξφβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αιήζεηαο ηεο επηζηήκεο
8. Γηαθνξά ηεο κεηαθπζηθήο απφ ηελ επηζηήκε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο. H κεηαθπζηθή ππέξβαζε ηεο επηζηήκεο σο ρξένο ηεο θηινζνθίαο
9. Ζ δηαθνξά ηεο λεφηεξεο απφ ηελ αξραία επηζηήκε

10. Κξηηηθή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ Bergson πεξί λφεζεο θαη επηζηήκεο θαη επηκέξνπο πνξηζκάησλ ηνπ απφ θηινζφθνπο θαη επηζηήκνλεο
11. Αληηκεηψπηζε θαη (ή) αμηνπνίεζε βαζηθψλ πνξηζκάησλ ηνπ Bergson απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηήκεο (λεπξνεπηζηήκεο θαη επηζηήκεο ηεο δσήο)
B. GILLES DELEUZE (1925-1995)

1. Φηινζνθία, επηζηήκε θαη ηέρλε: νη ηξεηο απηφλνκεο κνξθέο ηεο εκκελνχο
ζθέςεο
2. Οη ηξεηο βαζηθέο δηαθνξέο ηεο θηινζνθίαο απφ ηελ επηζηήκε:
α. Χο πξνο ην αληηθείκελφ ηνπο: έλλνηεο (θηινζνθία) – ζπλαξηήζεηο θαη πξνηάζεηο (επηζηήκε)
β. Δπίπεδν εκκέλεηαο (θηινζνθία) – επίπεδν αλαθνξάο θαη ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ (επηζηήκε)
γ. Χο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηνπο παξάγνληεο εθθνξάο ηνπο: ελλνηαθά πξφζσπα
(θηινζνθία) – κεξηθνί παξαηεξεηέο (επηζηήκε). Ο ζεκειηψδεο ξφινο ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηε θηινζνθία θαη ηελ επηζηήκε
3. Ζ ζηάζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο (αιιά θαη ηεο ηέρλεο) απέλαληη ζην ράνο
4. ρέζε ηεο επηζηήκεο κε ηε ζξεζθεία
5. Ζ ζέζε ηνπ Deleuze γηα ηηο «επηζηεκνληθέο ηνκέο» θαη ηηο «επηζηεκνληθέο επαλαζηάζεηο»
6. Θεκειηψδεο ξφινο ησλ θαζαπηφ θηινζνθηθψλ θαη ησλ θαζαπηφ επηζηεκνληθψλ αληηιήςεσλ (perceptions) θαη παζεκάησλ (affections).
7. Ζ ζεσξία ηνπ Deleuze πεξί «ζπλαληήζεσλ» ηεο θηινζνθίαο, ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ
ηερλψλ. Παξαδείγκαηα «ζπλαληήζεσλ» θηινζνθίαο θαη επηζηεκψλ θαη ηερλψλ θαη
επηζηεκψλ (κε έκθαζε ζηηο «ζπλαληήζεηο» ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηηο επηζηήκεο)
8. Ζ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ ν Sokal θαη o Bricmont ζηελ ηδηφηππε αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ απφ ηνλ Deleuze
Γ. ΔΓΥΔΗΡΖΜΑ ΠΛΑΗΗΧΖ
Ζ ζέζε ηνπ Bergson θαη ηνπ Deleuze ζην πιαίζην ηεο γαιιηθήο «ζρνιήο» θηινζνθίαο θαη
ηζηνξίαο ησλ επηζηεκψλ
ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ : Θα αλαιπζνχλ, αθελφο, ζεκαληηθά ρσξία ηεο «Δηζαγσγήο ζηε κεηαθπζηθή», ηεο Γεκηνπξγηθήο εμέιημεο θαη άιισλ θεηκέλσλ ηνπ Bergson (ηεο εηζαγσγήο ζην Ζ ζθέςε θαη ην κεηαβαιιόκελν θ.ιπ.) θαη, αθεηέξνπ, ηνπ Τη είλαη θηινζνθία; ησλ Deleuze θαη Guattari θαη άιισλ θεηκέλσλ ηνπ Deleuze. Δπίζεο ζα
παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.
ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ θ.η.ι.) είλαη πξναηξεηηθή.

Γηδάζθνπζα: Δπίθ. θαζεγήηξηα Διέλε Καξακπαηδάθε
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Eαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Aξραία Eιιεληθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – A' Eλόηεηα
Mάζεκα: Aξραία Eιιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ Διιεληζηηθή
Φηινζνθία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1. Απφ ηελ πφιε – θξάηνο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ειιεληζηηθέο κνλαξρίεο
2. ρέζε θηινζνθίαο θαη επηζηήκεο θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή
3. Βαζηθέο ζέζεηο ησλ ηξηψλ ειιεληζηηθψλ ζρνιψλ:
α. Δπηθνχξεηνπ πιηζκνχ
β. ησηθνχ πινδσηζκνχ
γ. θεπηηθηζκνχ
4. Ζ επηθαηξφηεηα ηεο ειιεληζηηθήο θηινζνθίαο – Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή ηεο δηάζηαζε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα ζπδεηεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ησλ ηξηψλ θηινζνθηθψλ
ξεπκάησλ.

ΤΠΟΜΝΖΔΗ:
1. Λφγσ ηεο εηζαγσγηθήο θχζεο ηνπ καζήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ηφζν
ησλ παξαδφζεσλ φζν θαη ηνπ θξνληηζηεξίνπ.
2. Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη κπνξεί λα είλαη ζπλζεηηθή εξγαζία (essay) ή
παξνπζίαζε βηβιίνπ.
3. Ζ δήισζε ηνπ καζήκαηνο ζηε δηδάζθνπζα είλαη αλαγθαία.

Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνύ-Παπαληθνιάνπ

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Β' Kύθινο – Α' Eλόηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: Ζ εζηθή ζθέςε ησλ
Πξνζσθξαηηθώλ θαη
ησλ νθηζηώλ

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
Α΄
1. Πεξηνδνιφγεζε θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο εζηθήο
2. Οη εζηθέο αμίεο ηεο πόιεσο
Β΄
Πξνζσθξαηηθνί
3. Οη πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη θαη ε έλλνηα ηνπ βίνπ
4. Ζ εζηθή ησλ Ππζαγνξείσλ
5. Ο Ξελνθάλεο σο θξηηήο ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη δηαθσηηζηήο
6. Ζ εζηθή θαηεχζπλζε ηεο εξαθιείηεηαο θηινζνθίαο
7. Βαζηθέο αξρέο ηεο εζηθήο ηνπ Γεκφθξηηνπ
νθηζηέο
8. Ζ αληίζεζε λόκνο – θύζηο ζηελ πεξηνρή ηεο εζηθήο
9. Ο Πξσηαγφξαο θαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ αμηψλ
10. Ο σθειηκηζηηθφο εδνληζκφο ηνπ Αληηθψληα
11. Ζ εζηθή ηνπ Θξαζχκαρνπ θαη νη εξκελείεο ηεο
12. Ο εζηθφο ακνξαιηζκφο ηνπ Καιιηθιή

ΦPONTITHPIO: ην θξνληηζηήξην ζα αλαιπζνχλ απνζπάζκαηα ησλ Πξνζσθξαηηθψλ θαη
ησλ νθηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ παξαδφζεσλ.

Γηδάζθνπζα: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Α' Κύθινο
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Β' Κύθινο – Α' Δλόηεηα
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε

Φηινζνθία
Θέκα: Πξνβιήκαηα ηεο ζεσξεηηθήο
θηινζνθίαο ηνπ Καλη

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Ο θηιφζνθνο Immanuel Kant (1724-1804).
2. To έξγν ηνπ Καλη, Ζ θξηηηθή ηνπ θαζαξνύ ιόγνπ (1781, 17872).
3. Βαζηθέο δηαθξίζεηο: ππνθεηκεληθφ – ππεξβαηνινγηθφ, εθ ησλ πξνηέξσλ – εθ ησλ πζηέξσλ, θαζαξφ – εκπεηξηθφ, εκθάληζε (θαηλφκελν) – πξάγκα θαζ’ εαπηφ.
4. Ζ θξηηηθή ηεο κεηαθπζηθήο.
5. Ζ ζηξνθή πξνο ην ππνθείκελν.
6. Ζ απηνζπλεηδεζία θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζχλζεζε.
7. Ζ θαζαξή επνπηεία: Οη κνξθέο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.
8. Ζ έλλνηα ηεο εκπεηξίαο.
9. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο.
10. Ζ αληηλνκία θαη ε ηδέα ηεο ειεπζεξίαο.
11. Γλψζε θαη πίζηε.
12. Σν πξφβιεκα ηνπ θφζκνπ.
13. Ο θαλφλαο ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ.
14. Σν ηδεψδεο ηνπ χςηζηνπ αγαζνχ.
ΦPONTITHPIO: Θα γίλεη αλάιπζε θεηκέλσλ ηνπ Καλη θαη ζα εμεηαζζνχλ ζέκαηα θηινζνθηθήο νξνινγίαο. Κείκελν: I. Kant, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνύ ιόγνπ. Υπεξβαηηθή δηαιεθηηθή θαη ππεξβαηηθή κεζνδνινγία. Δηζαγσγή – Μεηάθξαζε – Παξαηεξήζεηο
Μ.Φ. Γεκεηξαθφπνπινπ. Αζήλαη, 1999.

Γηδάζθνπζα: Δπίθ. θαζεγήηξηα Γθόιθσ Μαγγίλε
Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010

Β΄ Κύθινο – Α΄ Δλόηεηα
Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε Φαηλνκελνινγία:
Ζ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία
ηνπ Μάξηηλ Υάηληεγθεξ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Η.

Σν Δίλαη ηεο πξσηνγελνχο ρξνληθφηεηαο: ν Υάηληεγθεξ κεηαμχ Αξηζηνηέιε θαη Καλη.

ΗΗ.

Τπεξβαηνινγηθή θαη εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία.

ΗΗΗ.

Φαηλνκελνινγία, εξκελεπηηθή, νληνινγία.

IV.

Ζ θαηλνκελνινγηθή απνδφκεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο νληνινγίαο κε νδεγφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ρξνληθφηεηαο.

V.

Σν «κέζα-ζηνλ-θφζκν-είλαη» θαη ε θξηηηθή ηεο θαξηεζηαλήο νληνινγίαο ηνπ «θφζκνπ».

VI.

Δχξεζε-θαηαλφεζε-νκηιία.

VII. Αγσλία θαη κέξηκλα.
VIII. Γηαλνηθηφηεηα θαη αιήζεηα: ε θξηηηθή ηεο παξαδνζηαθήο έλλνηαο ηεο αιήζεηαο.
IX.

Ζ ρξνληθφηεηα σο νληνινγηθφ λφεκα ηεο κέξηκλαο.

X.

Υξνληθφηεηα θαη ηζηνξηθφηεηα.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ ραξαθηεξηζηηθά ρσξία απφ ην Δίλαη θαη ρξόλνο ηνπ
Martin Heidegger ζε ζπλάξηεζε κε άιια έξγα ηνπ θηινζφθνπ (Τα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο θαηλνκελνινγίαο, Δηζαγσγή ζηε κεηαθπζηθή, Τη είλαη κεηαθπζηθή; κεηαμχ άιισλ).
ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζχλζεζεο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ ζηνηρείνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο θιπ.) είλαη
πξναηξεηηθή.

Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνύ-Παπαληθνιάνπ
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Eηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Eηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Θέκα: Οξηνζέηεζε, ζεκειηώδε πξνβιήκαηα
θαη ζύληνκε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1.

Ζ γέλλεζε ηεο θηινζνθίαο

2.

Ζ αθεηεξία ηεο θηινζνθίαο

3.

Οξηζκνί θαη κέζνδνη ηεο θηινζνθίαο

4.

Κιάδνη θαη πξνβιήκαηα

5.

Φηινζνθία θαη ζξεζθεία

6.

Φηινζνθία θαη επηζηήκε

7.

Φηινζνθία θαη πνιηηηθή

8.

Φηινζνθία θαη ηέρλε

9.

Ζ Αξραία Διιεληθή θηινζνθία

10.

Ζ Μεζαησληθή θηινζνθία

11.

Ζ θηινζνθία ηεο Αλαγέλλεζεο

12.

Ζ Νεφηεξε θηινζνθία

13.

Ζ χγρξνλε θηινζνθία

14.

Αμία θαη ρξεζηκφηεηα ηεο θηινζνθίαο

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Φηινζνθηθή αλάιπζε θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ παξαδφζεσλ.

Γηδάζθνπζα: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Β' Κύθινο – Β' Δλόηεηα
Μάζεκα: Οληνινγία – Μεηαθπζηθή

Θέκα: Σν πξόβιεκα ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο ζηε θηινζνθία ηνπ
Υέγθει

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1. G.W.F. Hegel (1770-1831): Αλαθνξά ζην έξγν ηνπ.
2. Ζ δηάθξηζε δηαιεθηηθήο θαη ινγηθήο.
3. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θηινζνθηθήο κεζφδνπ.
4. Ζ θχζε θαη ην πλεχκα.
5. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο.
6. Ζ έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ.
7. Γηππνθεηκεληθφηεηα θαη γιψζζα.
8. Αλάκλεζε θαη «επηζηήκε».
9. Ζ ηζηνξία.
10. Σν δίθαην.
11. Ζ ηέρλε.
12. Ζ ζξεζθεία.
13. Ζ θηινζνθία.
14. Κξηηηθή επηζθφπεζε.

ΦPONTITHPIO: Θα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θεηκέλσλ απφ έξγα ηνπ Υέγθει θαη ζα
παξνπζηαζηνχλ θνηηεηηθέο εξγαζίεο.

Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Γηάλλεο Πξεινξέληδνο

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ή Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Φηινζνθία θαη επηζηήκε ζην
έξγν ηνπ Μπεξμόλ θαη ηνπ Νηειέδ

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

A. HENRI BERGSON (1859-1941)
1. O ξφινο ησλ επηζηεκψλ ζηε γαιιηθή θηινζνθία ζχκθσλα κε ηνλ Bergson
2. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ησλ επηζηεκψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ θηινζνθηθνχ έξγνπ ηνπ
Bergson
3. Ζ θηινζνθηθή έλλνηα ηεο δηάξθεηαο (durée) σο βάζε ηεο αλακέηξεζεο ηνπ Bergson
κε πνξίζκαηα ησλ επηζηεκψλ ηεο επνρήο ηνπ (θπξίσο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο λεπξνινγίαο, θαη ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ). Κξηηηθή αληηκεηψπηζε
-

ηεο ζεσξίαο ηνπ Γαξβίλνπ πεξί εμειίμεσο

-

ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ Einstein

4. Σν εγρείξεκα ζπγθξφηεζεο κηαο «ζεηηθήο κεηαθπζηθήο» (1901)
- Ζ δηάθξηζε ηεο κεζφδνπ ησλ ςπρνινγηθψλ, βηνινγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ
επηζηεκψλ απφ ηε κέζνδν ησλ θπζηθνκαζεκαηηθψλ επηζηεκψλ. Κξηηηθή ζηελ θαξηεζηαλή mathesis universalis
5. Κξηηηθή ζηε κεραλνθξαηία θαη ζηε ξηδηθή ηειενινγία
6. Λεηηνπξγία, δνκή θαη αληηθείκελν ηεο ζεηηθήο επηζηήκεο ζχκθσλα κε ηνλ Bergson:
πξαθηηθή ή δσηηθή ιεηηνπξγία, ρσξηθή δνκή θαη πιηθφ αληηθείκελν
7. Οη ηξεηο δηαδνρηθέο ιχζεηο πνπ πξφηεηλε ν Bergson γηα ην πξφβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αιήζεηαο ηεο επηζηήκεο
8. Γηαθνξά ηεο κεηαθπζηθήο απφ ηελ επηζηήκε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο. H κεηαθπζηθή ππέξβαζε ηεο επηζηήκεο σο ρξένο ηεο θηινζνθίαο
9. Ζ δηαθνξά ηεο λεφηεξεο απφ ηελ αξραία επηζηήκε

10. Κξηηηθή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ Bergson πεξί λφεζεο θαη επηζηήκεο θαη επηκέξνπο πνξηζκάησλ ηνπ απφ θηινζφθνπο θαη επηζηήκνλεο
11. Αληηκεηψπηζε θαη (ή) αμηνπνίεζε βαζηθψλ πνξηζκάησλ ηνπ Bergson απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηήκεο (λεπξνεπηζηήκεο θαη επηζηήκεο ηεο δσήο).
B. GILLES DELEUZE (1925-1995)

1. Φηινζνθία, επηζηήκε θαη ηέρλε: νη ηξεηο απηφλνκεο κνξθέο ηεο εκκελνχο
ζθέςεο
2. Οη ηξεηο βαζηθέο δηαθνξέο ηεο θηινζνθίαο απφ ηελ επηζηήκε:
α. Χο πξνο ην αληηθείκελφ ηνπο: έλλνηεο (θηινζνθία) – ζπλαξηήζεηο θαη πξνηάζεηο (επηζηήκε)
β. Δπίπεδν εκκέλεηαο (θηινζνθία) – επίπεδν αλαθνξάο θαη ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ (επηζηήκε)
γ. Χο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηνπο παξάγνληεο εθθνξάο ηνπο: ελλνηαθά πξφζσπα
(θηινζνθία) – κεξηθνί παξαηεξεηέο (επηζηήκε). Ο ζεκειηψδεο ξφινο ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηε θηινζνθία θαη ηελ επηζηήκε
3. Ζ ζηάζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο (αιιά θαη ηεο ηέρλεο) απέλαληη ζην ράνο
4. ρέζε ηεο επηζηήκεο κε ηε ζξεζθεία
5. Ζ ζέζε ηνπ Deleuze γηα ηηο «επηζηεκνληθέο ηνκέο» θαη ηηο «επηζηεκνληθέο επαλαζηάζεηο»
6. Θεκειηψδεο ξφινο ησλ θαζαπηφ θηινζνθηθψλ θαη ησλ θαζαπηφ επηζηεκνληθψλ αληηιήςεσλ (perceptions) θαη παζεκάησλ (affections).
7. Ζ ζεσξία ηνπ Deleuze πεξί «ζπλαληήζεσλ» ηεο θηινζνθίαο, ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ
ηερλψλ. Παξαδείγκαηα «ζπλαληήζεσλ» θηινζνθίαο θαη επηζηεκψλ θαη ηερλψλ θαη επηζηεκψλ (κε έκθαζε ζηηο «ζπλαληήζεηο» ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηηο επηζηήκεο)
8. Ζ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ ν Sokal θαη o Bricmont ζηελ ηδηφηππε αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ απφ ηνλ Deleuze.
Γ. ΔΓΥΔΗΡΖΜΑ ΠΛΑΗΗΧΖ
Ζ ζέζε ηνπ Bergson θαη ηνπ Deleuze ζην πιαίζην ηεο γαιιηθήο «ζρνιήο» θηινζνθίαο θαη
ηζηνξίαο ησλ επηζηεκψλ
ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ : Θα αλαιπζνχλ, αθελφο, ζεκαληηθά ρσξία ηεο «Δηζαγσγήο ζηε κεηαθπζηθή», ηεο Γεκηνπξγηθήο εμέιημεο θαη άιισλ θεηκέλσλ ηνπ Bergson (ηεο εηζαγσγήο ζην Ζ ζθέςε θαη ην κεηαβαιιόκελν θ.ιπ.) θαη, αθεηέξνπ, ηνπ Τη είλαη θηινζνθία; ησλ Deleuze θαη Guattari θαη άιισλ θεηκέλσλ ηνπ Deleuze. Δπίζεο ζα
παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.
ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ θ.η.ι.) είλαη πξναηξεηηθή.

Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Nνύηζνο
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
A' Kύθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: Πώο θαη γηαηί έξρνληαη θαη
παξέξρνληαη νη ζεσξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ Ηζηνξία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1. Eηζαγσγή
2. Πψο θξίλεηαη κηα ηέηνηα «δηαδνρή» αληηιήςεσλ
3. Γηα ηελ ππφζεζε εξγαζίαο: φξνη επάξθεηαο
4. Αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηεθκεξησκέλε δηεξεχλεζε θαη απάληεζε
5. Σν πεδίν παξαηήξεζεο: ν «επξχο» θαη ν «ζηελφο» νξίδνληαο ηεο πξνβιεκαηηθήο
6. Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο κεζφδνπ
7. Ο ηξφπνο εθδίπισζεο ηεο ζπιινγηζηηθήο
8. Ζ «επηηέιεζε» ηεο γξαθήο ησλ ηζηνξηθψλ
9. Ζ πνιηηηθή ησλ νδεχζεσλ απφ ηα «αίηηα» ζηα «λνήκαηα»
10. Ση αθξηβψο πξάηηεη ε «Πελειφπε»/Ηζηνξία;
11. πκπεξάζκαηα
YΠOMNHEI
1.

Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).

2.

H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.

3.

H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ, κεηάθξαζε,
βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.

4.

Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
παξακέλνπλ θιεηζηά.

Γηδάζθσλ: Νίθνο έξγεο (Π.Γ. 407/1980)

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Β΄ Κύθινο – Β΄ Δλόηεηα
Μάζεκα: Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο
Θέκα: Μαξμηζκόο θαη «Γηαιεθηηθή»:
Ο Lukács θαη ην δεύγνο «ΘεσξίαΠξάμε»
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1.

Δηζαγσγηθά

Ζ επξσπατθή θηινζνθία ζηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα.
Ζ επηξξνή ηνπ Hegel ζηνλ Marx θαη ηνλ καξμηζκφ.
Ζ «αλαγέλλεζε» ηνπ εγειηαληζκνχ.
Ζ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε θαη ε πξφθιεζε ηεο «πξάμεο».
Απφ ηελ «αθεξεκέλε» θηινζνθία ζηελ «πιηζηηθή δηαιεθηηθή».
Ο Marx θαη ν «ηζηνξηθφο πιηζκφο».
2.

Ζ Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Lukács θαη νη επηξξνέο ηεο
Γηαίξεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Lukács ζε πεξηφδνπο.
Σν άιπην πξφβιεκα: «Ζζηθή θαη Δπαλάζηαζε».
Ζ «δηαιεθηηθή» εμέιημε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Lukács ζηελ επνρή ηνπ «εθιεθηηθηζκνχ
ησλ ηδεψλ».
Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο θαη «εγειηαλφο καξμηζκφο».
Ζ επηξξνή ηεο ξψζηθεο ξηδνζπαζηηθήο ζθέςεο ζηε ζεσξία ηνπ Lukács.
Ζ καξμηζηηθή «δηαιεθηηθή» θαη ν Hegel.

3.

Δξκελεία ηνπ βηβιίνπ: Ηζηνξία θαη Ταμηθή Σπλείδεζε
Ζ ζεκαζία ηεο «Δηζαγσγήο (1967)».
Ζ έλλνηα ηεο «νιφηεηαο» ζηνπο Hegel – Marx – Lukács.
Ζ έλλνηα ηεο «απνμέλσζεο» ζηνλ Hegel θαη ηνλ καξμηζκφ ηνπ Lukács.
Ζ θηινζνθηθή κέζνδνο θαη ην δεχγνο: «ζεσξία – πξάμε».
Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο «ηζηνξηθήο δηαιεθηηθήο».
Ζ ελνπνίεζε ηνπ «ππνθεηκέλνπ» κε ην «αληηθείκελν».

4.

πκπεξάζκαηα: ε επηθαηξφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ Lukács
Οη πνηθίιεο εξκελείεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Lukács ζηνλ 20φ αηψλα.
Ζ κεηαπνιεκηθή θηινζνθία θαη ην: Ηζηνξία θαη Ταμηθή Σπλείδεζε.
Ο Lukács, ε Αηζζεηηθή θαη ε Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνχ.

ΖΜΔΗΧΖ
1. Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή, αιιά ζα εθηηκεζεί ζηελ ηειηθή βαζκνινγία.
2. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα αθηεξσζεί ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ
σο πξνο ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ.
3. Ζ παξνπζίαζε θεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη εππξφζδεθηε, θαζψο ζα βνεζήζεη ζηνλ απαξαίηεην δηάινγν.

Γηδάζθσλ: Νίθνο έξγεο (Π.Γ. 407/1980)
Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Β΄ Κύθινο – Β΄ Δλόηεηα
Μάζεκα: Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ
Θέκα: Ζ έλλνηα ηνπ «αλζξσπηζκνύ» ζηε
ζεσξία ηνπ Κώζηα Παπατσάλλνπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.

Δηζαγσγηθά
Ζ χγρξνλε Διιεληθή Φηινζνθία ηεο δηαζπνξάο.
Σν κεηαπνιεκηθφ «πεξηβάιινλ» ηεο γαιιηθήο δηαλφεζεο.
Ζ παξηζηλή ηξηάδα ησλ ειιήλσλ θηινζφθσλ.
Ζ ζρέζε ηνπ Κψζηα Παπατσάλλνπ κε ην «νηθνπκεληθφ» λφεκα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.
Μαξμηζκφο θαη Αλζξσπηζκφο.
Ο Hegel σο ππφδεηγκα κειέηεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο.

2.

Ζ εμέιημε απφ ηνλ αξραηνειιεληθφ ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ
Σν αλζξσπνινγηθφ πξφηαγκα ηνπ «θφζκνπ».
Ο λενπιαησληζκφο, ε Αλαηνιή θαη ην Βπδάληην.
Ζ «ηνκή» ηνπ ηνπδαηνρξηζηηαληζκνχ θαη νη πηπρέο ηεο εμέιημήο ηεο.
Ζ «λεσηεξηθφηεηα» θαη ε νξζφηεηα ηεο εξκελείαο ηεο επί ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ.
Ζ «δηαιεθηηθή» κεηαμχ ξνκαληηζκνχ θαη ζεηηθηζκνχ.
Ζ ζχγρξνλε αλζξσπνινγία θαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ αλζξσπηζκνχ.

3.

Απφ ηνλ αξραηνειιεληθφ «αλζξσπηζκφ» ζηνλ επξσπατθφ «νπκαληζκφ»
Σν πεξηερφκελν ηνπ αξραηνειιεληθνχ «αλζξσπηζκνχ».
Οη δηαζηάζεηο ηεο ρξηζηηαληθήο ξήμεο κε ην παξειζφλ.
Ζ «ζπκθηιίσζε» ηνπ «αλζξσπηζκνχ» κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο χπαξμεο.
Οη αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη ν κεδεληζκφο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.
Ζ ειεχζεξε θνηλσλία ζηνλ καξμηζκφ θαη ν «αλζξσπηζκφο».
Σν αίηεκα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ «νπκαληζκνχ» κε ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ «αλζξσπηζκνχ».

πκπεξάζκαηα: ν «αλζξσπηζκφο» θαη ε θξηηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ

4.

Ζ ζεσξία ηνπ Κψζηα Παπατσάλλνπ θαη ν Μάεο ηνπ ’68.
Ζ «κεηα-κνληέξλα» απαμίσζε ηνπ «αλζξσπηζκνχ».
Σν νηθνπκεληθφ λφεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη νη «αθεγήζεηο».
χγρξνλε ηερλνινγία θαη κεδεληζκφο.
Ζ επηθαηξφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ Κψζηα Παπατσάλλνπ.

ΖΜΔΗΧΖ
1.

Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή, αιιά ζα εθηηκεζεί ζηελ ηειηθή βαζκνινγία.

2. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα αθηεξσζεί ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ.
3. Ζ παξνπζίαζε θεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη εππξφζδεθηε, θαζψο ζα βνεζήζεη ζηνλ απαξαίηεην δηάινγν.

Γηδάζθσλ: Eπίθ. θαζεγεηήο Ηνξδάλεο Μαξθνπιάηνο
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Β΄ Κύθινο – Β΄ Δλόηεηα
Mάζεκα: Δπίθαηξα Φηινζνθηθά
Πξνβιήκαηα
Θέκα: Ζ έλλνηα ηεο εμνπζίαο ζηε ζθέςε
ησλ Michel Foucault θαη Pierre
Bourdieu

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
−

Ζ δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο εμνπζίαο: απφ ηηο απεξίθξαζηα θαηαπηεζηηθέο ζηηο ήπηεο, δηάζπαξηεο θαη παξαγσγηθέο κνξθέο εμνπζίαο.

−

Ζ ππφζεζε ηεο θαηαπίεζεο: ε θιαζηθή αληηπαξάζεζε αιήζεηαο – εμνπζίαο.

−

Ζ ζχκθπζε εμνπζίαο / γλψζεο.

−

Ζ έλλνηα ηεο βην–εμνπζίαο θαη ε αλάδπζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ σο παξαγσγηθή δηάζιαζε ησλ πνιηηηθψλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο ηεο δσήο.

−

Οη έλλνηεο ηεο ζπκβνιηθήο εμνπζίαο, ηεο ζπκβνιηθήο βίαο θαη ηεο ζπκβνιηθήο θπξηαξρίαο ζηε ζθέςε ηνπ Pierre Bourdieu.

−

Ο ηζηνξηθφο ραξαθηήξαο ηεο έλλνηαο ηεο βην–εμνπζίαο. Ηζρχεη θάηη αλάινγν αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκβνιηθήο εμνπζίαο;

−

Καηαιεθηηθά: κνξθέο εμνπζίαο ζχκθπηεο κε ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο˙ ε αδηφξαηε
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θαη ην εξψηεκα πεξί ηεο ζθνπηκφηεηαο θξηηηθήο ηνπο έθζεζεο θαη αληίζηαζεο ζε απηέο.

ΤΠΟΜΝΖΔΗ:
Οη ηππηθέο ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ καζήκαηνο είλαη νη εμήο:
1.

χληνκε παξνπζίαζε ζέκαηνο (ζρεηηθνχ κε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο) ζηελ ηάμε.

2.

Σειηθή εξγαζία.

3.

Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.

Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
Β' Kύθινο – Β' Eλόηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθώλ
Δπηζηεκώλ
Θέκα: Καλνληζηηθόηεηα θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία: Ζ θαληηαλή πνιηηηθή
θηινζνθία θαη ε θηιειεύζεξε Θεωρία
ηης Δικαιοζύνης ηνπ John Rawls

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1. Ζ θαληηαλή ζεσξία ηνπ Γηθαίνπ
2. Ζ ζρέζε Γηθαίνπ θαη Ζζηθήο ζηελ θαληηαλή πνιηηηθή θαη πξαθηηθή θηινζνθία
3. Ζ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο έιινγεο ειεπζεξίαο
4. Ζ θαζνιηθψο λνκνζεηνχζα βνχιεζε θαη ν γεληθφο θαλφλαο ειεπζεξίαο
5. Ζ ζρέζε εζηθφηεηαο θαη εμσηεξηθήο λνκηκφηεηαο
6. Οη έλλνηεο ηεο εζηθήο θαη ηεο δηθαηνπνιηηηθήο απηνλνκίαο ζηελ θαληηαλή εζηθή θαη
πνιηηηθή θηινζνθία
7. Ζ ζπκβνιαηνθξαηηθή παξάδνζε θαη ε ζρέζε νξζνχ θαη αγαζνχ ζηε ξσιζηαλή Θεσξία ηεο Γηθαηνζύλεο
8.

Οη αξρέο δηθαηνζχλεο

9.

Δίλαη ε ζπλαίλεζε ερέγγπν νξζφηεηαο;

10. Ζ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, ε δεκφζηα ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ε δεκνθξαηηθή αξρή θαη ε
έλλνηα ηεο αλαζηνραζηηθήο ηζνξξνπίαο
11. Ση ζπλεπάγεηαη γηα ηε ξσιζηαλή ζεσξία ε απνπζία κεηαεζηθήο δηθαηνιφγεζεο θαη
ειέγρνπ
12. πλεγνξία ππέξ ηεο δηάθξηζεο κεηαεζηθήο θαη θαλνληζηηθήο εζηθήο ζεσξίαο
13. Ζ γλσζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε ησλ εζηθνπνιηηηθψλ θξίζεσλ: Ζ αμίσζε γηα αιήζεηα
θαη γλψζε ζηελ εζηθή θαη ηελ πνιηηηθή θηινζνθία

Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Γηνλύζεο Γξόζνο
Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010
Δαξηλό εμάκελν 2010
B' Kύθινο – B' Eλόηεηα
Mάζεκα: Εεηήκαηα Δθαξκνζκέλεο
Πξαθηηθήο Φηινζνθίαο
Θέκα: Δηζαγσγή ζε δεηήκαηα ζρέζεο
αλζξώπνπ θαη θύζεο, ππό ηηο
ζπλζήθεο λέσλ ηερλνινγηώλ

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1. Άλζξσπνο θαη δψζα θχζε
2. Άλζξσπνο – κεραλή
3. Άλζξσπνο – γελεηηθφ πιηθφ
4. Άλζξσπνο – εκπφξεπκα. Ζ αγνξά σο ζπληνληζηήο ησλ ρξήζεσλ ηεο ηερληθήο
5. Ζ εμέιημε ησλ θνζκνεηδψισλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ
6. Οηθνινγία θαη πεξηβαιινληηθή εζηθή: ε ‘βαζεηά νηθνινγία’ θαη ηα ‘δηθαηψκαηα’
ησλ δψσλ
7. «Οηθνθηινζνθία»
8.

Ζ ‘θνηλσληθή νηθνινγία’

9. Εεηήκαηα βηνεζηθήο: επζαλαζία
10. Εεηήκαηα βηνεζηθήο: δηθαηψκαηα ηνπ εκβξχνπ θαη δηθαηψκαηα ηεο κεηέξαο
11. Ζζηθή ηεο επζχλεο

ΤΠΟΜΝΖΖ: Θα δνζεί βηβιηνγξαθία θαη δελ ζα δηαλεκεζεί θαλέλα ζχγγξακκα.

ε) Γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ απνθνίησλ

Οη ζρέζεηο παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο θαη θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ
ηεο εξγαζίαο απνηππψλνληαη ζπρλά σο πεξίπινθεο θαη πάλησο φρη γξακκηθά.
Τπφθεηηαη κηα ακθίπιεπξε ζπλάθεηα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη αλαδηαηαζζφκελνπ δηαθνξηζκνχ ησλ επαγγεικάησλ, ν νπνίνο έρεη βξαδχ ξπζκφ σο πξνο
φ,ηη αθνξά ηηο «Φηινζνθηθέο ρνιέο», ρσξίο λα είλαη ακειεηέα ε νηθεία παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο.
Σν ηειεπηαίν ζεκείν ελππάξρεη ήδε ζηνλ ηξφπν δηαίξεζήο ηνπο ζε ηξία
Σκήκαηα. Οη νξγαλσκέλεο θνηηεηηθέο παξαηάμεηο πνπ δηέζεηαλ πξφζβαζε πξνο
ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέβαιαλ ηε ζέζε ηνπο. Οξηζκέλε κεξίδα ζπζρέηηδε ηελ αλαβάζκηζε
ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ
«παξνρή εηδίθεπζεο ζ’ φινπο ηνπο θνηηεηέο», γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα
ζπκβάιεη ζηε «λένπ ηχπνπ αλάπηπμε» ηεο ρψξαο. Απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία δηαπηζησλφηαλ φηη πιεηάδα «ππνβαζκηζκέλσλ» ζρνιψλ ζα εθπαηδεχεη
ζηξαηηά λέσλ «απνεηδηθεπκέλσλ» πνπ ζα ζηειερψλνπλ ηηο θαηψηεξεο ζέζεηο
ηεο «εθηειεζηηθήο–δηαλνεηηθήο εξγαζίαο». Με ζεκείν αλαθνξάο ηε Φηινζνθηθή ρνιή δειψλεηαη φηη νη θνηηεηέο αξλνχληαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαη επηκέλνπλ ζην εληαίν πηπρίν. Ζ πξψηε άπνςε νιηζζαίλεη ζηελ
ηερλνθξαηηθή ζχιιεςε ηνπ ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εηδίθεπζεο ησλ ζπνπδψλ, επηδηψθνληαο λα θαιχςεη κε ην ιατθηζηηθφ ηεο πέπιν ην ζχλνιν ηνπ πξνπηπρηαθνχ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαη ε δεχηεξε παξαπέκπεη ζηε κεραληζηηθή
αλαγσγή ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, φπσο αθξηβψο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζηελ θξίζε ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο (βι. Ννχηζνο 1992:
66 θαη 1991: 269).
Μεηά απφ εηθνζηπέληε ρξφληα πψο ηίζεηαη ην ζέκα ησλ εηζαθηέσλ; Δπαλέξρεηαη γηα κηαλ αθφκε θνξά πξνο ζπδήηεζε ρσξίο πνιινχο απνδέθηεο, ν αλαρξνληζηηθφο θαη αλαπνηειεζκαηηθφο ηζρχσλ ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη εηδηθφηεξα ζηηο «Φηινζνθηθέο ρνιέο»; Ό-

πνην ζρήκα θη αλ επηιεγεί, απφ ηελ παξαπαίνπζα θπβέξλεζε ή απ’ απηήλ πνπ
ζα ηε δηαδερζεί, δελ θαίλεηαη φηη ην ΤΠΔΠΘ ζα παξαρσξήζεη ζηα Παλεπηζηήκηα απηήλ ηελ αξκνδηφηεηα.
Αλ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ ηνλ φξηδε ε δήηεζε, ηφηε ζα ήηαλ πεξηηηέο
νη εμεηάζεηο. Αλ, αληίζεηα, ηνλ νξίδεη ην θξάηνο, ηφηε δελ πξφθεηηαη λα θαηαξγεζνχλ νη «παλειιήληεο» ή «παλειιαδηθέο» εμεηάζεηο. Αλ ππνηεζεί φηη ζα ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πξνζδνθά ηελ απηνδπλακία ηεο
Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ηελ νπνία δελ γλσξίδνπκε επαξθψο) σο μερσξηζηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη φρη σο «εηζνθάγνπ» πξνο ην Παλεπηζηήκην. ε θάζε
πεξίπησζε ε «έθξεμε» ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ππήξμε ηφζν κεγάιε,
θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνπ δελ ζα γλσξίζεη λέα θνηλσληθή ψζεζε ππνηεηξαπιαζηαζκνχ απηνχ ηνπ κεγέζνπο.
Αλακθίβνια, ε πνιηηεία ζα εμαθνινπζήζεη λα θξαηά γηα ηνλ εαπηφ ηεο
ηελ θχξσζε ησλ πηπρίσλ σο δπλαηφηεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, είηε κέζσ
ηνπ ΑΔΠ είηε κέζσ ησλ «ζπκβάζεσλ» εθείλσλ πνπ κπνξνχλ «ξνπζθεηνινγηθά» λα ην ππεξθαιαγγίδνπλ. H δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη νη πνηθίιεο κνξθέο ηεο
ηδησηηθήο ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο πξνλνκηαθφο ρψξνο απνξξφθεζεο ησλ
πηπρηνχρσλ ησλ «Φηινζνθηθψλ ρνιψλ». Έζησ θη αλ έρνπλ πεξηνξηζζεί απηέο
νη δπλαηφηεηεο νη εξγαζηαθέο ηνπο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ειθηηθέο. Κη αθνχ ν
αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ηνπο δελ αλακέλεηαη λα κεησζεί (μεπεξλάεη ηνπο 1700
αλά έηνο), ζα ήηαλ κάιινλ νξγαλσηηθή πξνρεηξφηεηα ε απεκπφιεζε ελφο ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, αθνχ ζην πξνζερέο κέιινλ δελ δηαθαίλεηαη κάιινλ ξηδηθή
αλαδηάξζξσζε ησλ «θηινινγηθψλ» εηδηθνηήησλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη ε
πεξηζηνιή ή ε θαηάηκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ «πακθηιφινγνπ», είλαη δηπιά αθαηαλφεηε κηα ηέηνηα εθρψξεζε. Ίζσο ζα κπνξνχζε λα πξνθξηζεί απφ
ηψξα ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ απνθνίησλ σο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ησλ Σκεκάησλ ή ηεο «Παηδαγσγηθήο ρνιήο» εληφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πάλησο φρη έμσ απ’ απηφ. Μφλν πνπ ε πξνεηνηκαζία απηή δελ απνηειεί κηα καζεκαηνθεληξηθή ππφζεζε. Αληίζεηα, αθνξά πξσηίζησο δεηήκαηα
κεζφδνπ, ελλνηνινγηθψλ αξκψλ θαη νηθείαο ζεσξίαο, ηξφπνπο δηαηχπσζεο πξν-

βιεκάησλ θαη εθδίπισζεο επηρεηξεκάησλ ζε έλαλ ππαξθηφ θαη φρη παξσρεκέλν
θφζκν. Γηα ηνχην ε ηπρφλ «εγγξακκαηνζχλε» ζεκαίλεη πξηλ απ’ φια ηζηνξηθή
θαη πνιηηηθή λνεκνζχλε θαη φρη ηερληθέο απνκλεκφλεπζεο θαη πλεχκα ηππνιαηξίαο.
Γηα ηελ ψξα ε θνηλή «επεηεξίδα» (ΠΔ2) ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηξηψλ
Σκεκάησλ ησλ «Φηινζνθηθψλ ρνιψλ», αλεμάξηεηα ή θαη ζε ζπλαιιειία κε
ηε ξχζκηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζα κπνξνχζε λα θαηνρπξσζεί επθξηλέζηεξα. Γηαηί ηάρα; Σψξα πνπ καο θνβεξίδεη ην Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (κε ηελ απφθαζε ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2008) θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ελδίδεη, απαηηείηαη —πέξα απφ ηελ επθηαία παλεπξσπατθή θηλεκαηηθή
πξαθηηθή— ακπληηθή ζσξάθηζε. Απινχζηεξα, αλ αθήζεηο ραιαξφ έσο δηάηξεην ην πεδίν ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ, ηφηε επθνιφηεξα ζα δηεηζδχεη ν θάζε «θνιεγηφπαηο» θαη ζα ηνπο παξαγθσλίδεη.
Αλ αλνίμσ εδψ έλα παξάζπξν θαηαλφεζεο ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζα ζηακαηνχζα ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο απηψλ ησλ «επηρεηξήζεσλ εθπαίδεπζεο» κε βάζε ηηο ζπκθσλίεο «δηθαηφρξεζεο», δειαδή ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο
θαη ηε Βξεηαλία. ηηο δχν ρψξεο απηέο ε ππεξρξέσζε μεπεξλάεη ην 130% ηνπ «δηαζέζηκνπ
εηζνδήκαηνο» θαη αληίζηνηρα ην 160%. Όζν, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε Βξεηαλία, ππνρσξνχζε ε παξνπζία ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε ζηέγαζε, ηελ πγεία, ηελ αζθάιηζε θαη
ηελ εθπαίδεπζε, ηφζν πξνρσξνχζε ε δηφγθσζε ηνπ πηζησηηθνχ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, φζν κεησλφηαλ ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ελνπνηνχκελε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ήηαλ κνλφδξνκνο ε επηρείξεζε εμαγσγήο «αθαδεκατθψλ ππεξεζηψλ» θαη νη ζπκπξάμεηο κε εγρψξηα
«Δξγαζηήξηα» ή «Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ».

Δδψ αθξηβψο ζπλέιθεηαη έλα άιιν ζέκα ζπνπδψλ πνπ απφ δεπηεξεχνλ
ζηα ηειεπηαία δπν ρξφληα θαηέζηε θχξην. Πξνθαλψο νη «αηψληνη θνηηεηέο» δελ
ήηαλ κφλν πξνπέηαζκα θαπλνχ γηα ην δηαζπξκφ ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά έλα αθφκε ζεκείν ησλ ζπλεπαγσγψλ, θαλεξψλ ή φρη, αλάκεζα ζηελ ππνηίκεζε ηνπ δεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηελ αλάγθε ίδξπζεο «κε-θξαηηθψλ»
Παλεπηζηεκίσλ. ηε ξίδα απηήο ηεο κνξθήο ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ βξίζθεηαη ε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηεο «θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο», κε ηελ επίθιεζε ησλ
νηθείσλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ ρσξίο λα ιέγεηαη πνηέ πψο απηή απνθηάηαη. Γειαδή ζηε ρψξα καο ην θξάηνο (θαη φρη ην Παλεπηζηήκην) απνθαζίδεη γηα ηνλ α-

ξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ αλά Σκήκα θαη θξαηά επίζεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ θχξσζε ησλ πηπρίσλ σο δπλαηφηεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Έηζη, κε ηελ ςεθηζζείζα ξχζκηζε, ε αθαίξεζε ηεο «θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο» φρη κφλν δελ ζπλππνλνεί ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο (φπσο ζα ζπλέβαηλε ζε
κηαλ άιιε ρψξα) ζε δηαθνξεηηθφ Σκήκα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά εμαζθαιίδεη έλαλ αθφκε αξηζκφ «πειαηψλ» ηνπ «κε θεξδνζθνπηθνχ» Παλεπηζηεκίνπ. Γειαδή καδί κε ηηο θηινδνμίεο θνίηεζεο ζε Σκήκαηα πξψηεο επηινγήο θαη θπξίσο καδί κε ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ ησλ απνηπρφλησλ (εθέηνο ππνινγίδεηαη φηη έκεηλαλ θελέο 25.000 ζέζεηο ζε A.E.I, θαη T.E.I.) ζα ζπλαπνηεινχλ ζε ιίγν νη ηέσο θνηηεηέο ησλ δεκφζησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνλ ηξίην πφιν
ηεο «αγνξάο» ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηα «κε-θξαηηθά» Παλεπηζηήκηα (ζηνπο ηειεπηαίνπο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ φζνη δελ έρνπλ απνθηήζεη ην «πξνδίπισκα»).
Αθφκε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ «αηψλησλ
θνηηεηψλ» (πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ζεηξά ππνθαηεγνξηψλ θαη πάλησο απνηεινχλ
εμαηξεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ «ελεξγφ» θνηηεηηθφ πιεζπζκφ)
εχινγα κπνξεί λα εηπσζεί φηη αξθεηά απφ ηα ζεκεία ηεο πξφζθαηεο λνκνζεζίαο (βι. §. 3) βξίζθνληαη ζε θαηεπζείαλ ζπλάξηεζε κε ηηο «αιιαγέο ζην άξζξν 16».

ζη) Οδεγνί πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ.
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