
 

 

 

 

 

 

 

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

 

 



 

 α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 

 

1.  Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία – Φηινζνθία ησλ 

Δπηζηεκψλ. 

    α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, 

Σκήκα Φ.Κ.. Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

    β. δηνηθεηηθή ππνζηήξημε: απνθιεηζηηθά ν Σνκέαο Φηινζνθίαο. 

2.  Αξηζκόο εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ/ηξηώλ: έσο 20 (ην ηξέρνλ έηνο: 12). 

2.1.  Δπηινγή: εμεηάζεηο (απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Μ.., 1998), ηφζν γηα ην κεηαπηπρη-

αθφ δίπισκα φζν θαη γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

2. 2. Βαζκνινγία ζπλέληεπμεο: κφλν 5% ζε επνρέο πνπ δίλεη θαη παίξλεη ε «πξνθνξη-

θφηεηα» σο κνριφο γηα ηελ «επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο». 

3.  Σκήκαηα πξνέιεπζεο: Φ.Π.Φ., πξσηίζησο, αιιά θαη απφ φια ηα ππφινηπα Σκή-

καηα. 

4.  Τπνηξνθίεο: 1 αλά έηνο απφ ην ΤΠΔΠΘ· δπλαηφηεηα απφ άιινπο θνξείο.   

4. 1. Υξεκαηνδόηεζε: απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (23.000 €) θαη 

φρη απφ θάπνηα ηδησηηθή επηρνξήγεζε. 

5.  Οδεγόο πνπδώλ: δηαλεκήζεθε θαλνληθά (βι. IV,  §.7) 

5.1.  Σν κάζεκα «Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία»: θεληξηθή ζέζε απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

Π.Μ.. (1998). 



6.  ύκβνπινο πνπδώλ: ν εθάζηνηε Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζν-

θίαο. 

6. 1. Γηεπζπληήο πνπδώλ: δελ θάλεη ρξήζε ηνπ λφκνπ γηα «κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο 

δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο». 

7.  Δξεπλεηηθό έξγν: ελζάξξπλζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ λα κεηάζρνπλ 

ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. 

8.  Γηαζέζηκνη ρώξνη: επαξθείο· λα αλεπξεζνχλ δχν λένη ρψξνη γξαθείσλ. 

8.1.  Σα Δξγαζηήξηα: ζεκείν αλαθνξάο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, κε ηνπο 

φξνπο πνπ έρνπλ ήδε εθηεζεί (βι. ΗΗ,   §.  4, VI, §.  6.1). 

9.  Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα:   βι. VIII, §. 7. 

10.  Πξνβιήκαηα παξαθνινύζεζεο: ζπάληεο απνπζίεο. 

11.  Τπαξθηόο θίλδπλνο: ε «απεηιή» ηνπ Ν. 3685/16.7.2008. 

12. πγθιεηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: δελ γλσξίδνπκε αλ έρεη 

επηηεπρζεί ε «ελεξγνπνίεζή» ηεο. 



 β) Μηα άιιε κνξθή «απνινγηζκνχ»  

Σε Γεπηέξα, 30 Μαξηίνπ ηνπ 2009, έιαβα ην πξφγξακκα ηεο εκεξίδαο: 

«Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ) ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006 ζην Παλε-

πηζηήκην Ησαλλίλσλ», κε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ζηελ νπνία θαηέιεγε φηη «θαινχκαη» θη εγψ λα «ζπκκεηάζρσ» σο 

νκηιεηήο. Σν ξήκα απηφ έρεη αξθεηέο ζεκαζίεο. Τπνζέησ φηη δελ ππνλνεί φηη 

«δηαηάδσ θάπνηνλ σο αλψηεξε αξρή λα πξάμεη θάηη» (Κξηαξάο, ζ. 649). Έηζη, 

ινηπφλ, απηφ ην ελνριεηηθφ «θαιείζζε» ζα κπνξνχζα λα ην παξαβιέςσ σο 

γισζζηθφ «ακάξηεκα» ηνπ ζπληάθηε ηεο επηζηνιήο θαη εθείλνπ πνπ ηελ ππέ-

γξαςε. 

 Έξρνκαη ζε έλα δεχηεξν δήηεκα, πεξηζζφηεξν ελνριεηηθφ γηα ηελ αθα-

δεκατθή κνπ αμηνπξέπεηα. Δδψ θαη έλα κήλα είκαη χπνπηνο γηα «παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη επνκέλσο ππνςήθηνο λα «θιεζψ» (ην ξήκα είλαη ην ίδην) 

απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα «άζθεζε δίσμεο» θαη «πεξαηηέξσ απφ ηνλ θ. 

Πξχηαλε» γηα «αληίζηνηρε πεηζαξρηθή δίσμε». Αο κελ αλεζπρήζεηε πεξηζζφ-

ηεξν, ζην παξφλ δηαζθεπηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ζην νπνίν mutatis mutandis 

κπνξεί λα εθδηπισζεί ε παξνχζα εκεξίδα, δελ κεηέρεη θάπνηνο ζπγγελήο κνπ 

«έσο θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ». 

 Έξρνκαη ζε έλα ηξίην δήηεκα. Πξνζπκνπνηήζεθαλ νη αξκφδηνη ππάιιε-

ινη λα κνπ απνζηείινπλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο νκηιίαο, έλα ηεηξαζέιη-

δν θείκελν κε 18 spots πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνβιεζνχλ ζήκεξα θαη έλα αθφ-

κε δεθαεμαζέιηδν κε αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο κήηξεο παξνπ-

ζίαζεο ή κε ηνπο «δείθηεο ζηφρσλ» ηεο «πλεπκαηηθήο ηερλνινγίαο» ησλ Βξπ-

μειψλ, χςνπο 6.021.000€ ή δχν (2) δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ πνπ απφ ην 

2000 έσο ην 2008 αλαιψζεθαλ ζε «ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηερλν-

ινγίεο αηρκήο». Δπεηδή δελ ζπλεζίδσ λα αλαπαξάγσ μέλα θείκελα, ζα απνθχ-

γσ ηνλ εμσξατζκφ (εληζρχεηαη κάιηζηα απφ ηε ιεδάληα: «Ζ Παηδεία ζηελ θν-

ξπθή»)—φζν κπνξψ— θαη ζα ζπκβάισ ζηελ αλάδεημε ηνπ νηθείνπ πξνβιεκα-

ηηζκνχ. 



Γελ έρσ ηελ ςεπδή εηθφλα, σο πξνο ηε «ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε» 

ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φηη ηα πάληα θξίζεθαλ απφ ην «Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα» ην νπνίν αθνξνχζε ηελ «Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αξρηθή Δπαγγει-

καηηθή Καηάξηηζε». Ήδε ε ηηηινθφξεζή ηνπ είλαη δηάηξεηε θαη, πνιχ πεξηζ-

ζφηεξν, είλαη αλαληίζηνηρε πξνο ηηο επηκέξνπο «δξάζεηο» πνπ ηηηινθνξήζεθαλ 

«ελίζρπζε» θαη «αλαβάζκηζε», ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε «καζήκαηα επηρεη-

ξεκαηηθφηεηαο» ζε δηάθνξα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. Αλ πεξηνξηζζψ 

ζηηο θνηλσληθέο-αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ρσξίο ην ΔΠΔΑΔΚ ζα κπνξνχ-

ζαλ λα ζηαζνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Απνθεχγσ ηελ έθθξαζε: «πξνγξάκ-

καηα» κήπσο θαη κεηξηάζνπκε ηνλ εζηζκφ ησλ «εξεπλνδίαηησλ» θαη απιψο θά-

λνπκε ην θαζήθνλ καο σο κέιε ΓΔΠ. 

Παξακέλσ ζηνλ ίδην θχθιν ησλ επηζηεκνληθψλ δεηήζεσλ θαη ηδίσο 

ζηελ ηδηφηεηά καο σο εξεπλεηψλ—φ,ηη δειαδή ζπληζηά ηελ θχξηα ππνδνκή 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ην «δνκηθφ ιίζν» ζηελ νηθεία «constitutio», 

θαηά ηελ έθθξαζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο ζε πξφζθαηεο 

«γλσκαηεχζεηο» ηεο. 

Κη εθεί πνπ παο λα αθνζησζείο ζην έξγν ζνπ, αλαξσηηέζαη πνην απφ ηηο 

εθαηνληάδεο άξζξα ή πνην απφ ηα δεθάδεο βηβιία ζνπ ρξσζηάεη ηελ χπαξμή 

ηνπ ζηνλ «Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ  Έξεπλαο» ηνπ Ηδξχκαηφο ζνπ ή ζε 

φ,ηη αξρηθά είρε νλνκαζηεί «Δπηηξνπή Δξεπλψλ». Γηαηί ν απνινγηζκφο κηαο εη-

θνζηπεληαεηίαο «έξεπλαο θαη πξνζθνξάο», θαηά ην θζηλφπσξν πνπ πέξαζε, 

έγηλε κε κήηξα ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ «δεδνκέλσλ» φζσλ απιψο δηα-

ρεηξίζηεθε απηφο ν «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο», κε πξνυπνινγηζκφ κάιηζηα «πνι-

ιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ».  Καη παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμε θάπνηα κλεία ηεο 

«βαζηθήο έξεπλαο», απηή αληηκεησπίζζεθε κε γλψκνλα ηελ «εθαξκνζκέλε». 

Γηα ηνχην πξνβιήζεθε ην «Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο», κε ζηφρν ηε 

«δηεμαγσγή βαζηθήο θαη θπξίσο εθαξκνζκέλεο θαη ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα 

έξεπλαο», θαζψο επίζεο ην «Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν». 

Άιια Παλεπηζηήκηα «πξνζπέξαζαλ» απηά ηα νρήκαηα ηδησηηθνπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ ηνπο. Έθαλαλ κάιηζηα ιφγν γηα ηελ φρη «κηθξφηεξεο ζεκαζίαο» έ-

ξεπλα ησλ «θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ησλ ζεζκψλ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο ινγνηε-



ρλίαο» θιπ.  Αθφκε θαη γηα «αθχπληζε ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο» ή γηα ηελ 

«θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δσήο ησλ πνιηηψλ». 

      Υσξίο λα κεκςηκνηξψ άζηνρα, δηαθαίλεηαη επθξηλψο φηη ε «απνξξνθε-

ηηθφηεηα» ζα απνξξνθήζεη θάζε εξεπλεηηθή ηθκάδα, γεγνλφο πνπ ζα θαληάδεη 

ζχζηνηρν κε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζή ηεο (κφλν ην 0,5% ηνπ ΑΔΠ).  Κπξίσο 

φκσο ην πεξίγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 

ζεζκνχ, ηδηαίηεξα σο πεδίνπ (αλα)παξαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο σο πξνο ηελ αλάδεημή ηεο ζε «δεκφζην» αγαζφ, νινέλα 

θαη δελ ζα εκθαλίδεηαη απηνλφεην.   

      Δηδηθφηεξα, σο ζπλεπαθφινπζν απηήο ηεο «ηδησηηθνπνίεζεο» ηνπ ΓΔΠ  

ππήξμε ε πεξηζηνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ βάζξνπ ησλ αλζξσπηζηηθψλ-θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ.  Ίζσο κηα πξάμε δηαθνξνπνίεζεο ζ’ απηήλ ηελ αλαγσγή καο ζε 

managers  αλεχξεζεο θαη δηαρείξηζεο «εξεπλεηηθψλ» πξνγξακκάησλ λα είλαη ε 

απνζηνιή φισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ καο ζηνλ «Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιί-

σλ  Έξεπλαο», ζηνλ ειθπζηηθφ «ΔΛΚΔ». Δθεί ζα βξνπλ «αμηνινγεηέο»  γηα λα 

ηα θνζηνινγήζνπλ. Ίζσο έηζη ζα δηθαησζεί ν Bourdieu—ζα ήηαλ άιισζηε κηα 

θαλνληθή θαη φρη ςεπδψλπκε κνξθή «αξηζηείαο»— πνπ δεηνχζε λα αμηνινγεί-

ηαη εθ ησλ πζηέξσλ θάζε «εξεπλεηηθφ πξφγξακκα» θαη έηζη κφλν λα ρξεκαην-

δνηείηαη… Φπζηθά, δελ εμαηξνχζε νχηε ηα «κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα»… 

Σα πξαγκαηηθά «παξαδνηέα» ή εθείλα πνπ κέλνπλ είλαη ηα εμήο: 

1) ε κεηαηξνπή ρξεκαηηθνχ απνηακηεπηηθνχ θεθαιαίνπ ζε πάγην πξαγ-

καηηθό θεθάιαην (εμνπιηζκφο, εγθαηαζηάζεηο), κε ζπγθεθξηκέλν βέβαηα νξί-

δνληα αμηνπνίεζεο θαη απφζπξζεο· 

2) ε ίδηα κεηαηξνπή ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζε εμεηδηθεπκέλν κνξθσ-

ηηθό θεθάιαην, θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ην βαζκφ εηνηκφηεηαο ησλ 

απνδεθηψλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο· 

3) ε ίδηα κεηαηξνπή ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζε ζέζεηο εξγαζίαο δηνηθε-

ηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ βαζκηαία απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ζε 

θαζεζηψο ανξίζηνπ ρξφλνπ πιένλ (θαη φρη ηνπ απιψο «ζπκβαζηνχρνπ»), κε 

θπκαηλφκελεο ζπλζήθεο επηινγήο θαη αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο· 



4) ε επαύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο πεξηνπζίαο κειψλ ΓΔΠ, πξν-

θαλψο ηνπ «επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ» ελφο «πξνγξάκκαηνο» θαη ηεο εγεηη-

θήο ηνπ νκάδαο «πινπνίεζεο»—φ,ηη δειαδή αλήθεη ζηνλ πεξίθιεηζην πεξίβν-

ιν ησλ «πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ». 

Αλακθίβνια, νη ηέζζεξηο απηνί «δείθηεο» αλάισζεο δελ δηαηεξνχλ, αλά 

πξφγξακκα, ηελ ίδηα ζεηξά πξνηεξαηνηήησλ, κηα θαη ε ηξάπνπια αλαθαηεχεηαη 

κε πνιινχο ηξφπνπο. Δθείλν, φκσο, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε ππφκλεζε είλαη φηη 

ην ππφ αλάισζε ρξεκαηηθφ απνηακηεπηηθφ θεθάιαην, γηα λα κείλσ ζην ΔΠΔ-

ΑΔΚ, έρεη δχν ζεκαίεο: ηελ ειιεληθή (κηα θαη ηεο αλαινγεί ην 25%) θαη ηελ 

επξσπατθή (κε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, ην 75%). «Δξγνδφηεο», κηθξφο θαη κε-

γάινο, ζε αλακνλή «εξγνιάβσλ»… 

Οη θξαηηθνί, ινηπφλ, απηνί πφξνη πξνο αλάισζε, παξά ηελ αξρηθή επθν-

ξία ζεηξάο «εξεπλνδίαηησλ», δηέπνληαη απφ ηηο ζπλνιηθέο πηέζεηο ηδησηηθνπνί-

εζεο πνπ δέρεηαη αιιά θαη πνπ αζθεί ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ 

δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ πνπ πθίζηαηαη ε αληίζεζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. Ζ 

«απνθξαηηθνπνίεζε» πνιιψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηε ρψξα καο δελ έθηαζε 

έσο ηε δνκηθή ππφζηαζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ 

δηείζδπζαλ θαη ζην ρψξν ηνπο πξαθηηθέο «αληαγσληζκνχ» ή κε ηελ θνκςή 

ηνπο κεηακθίεζε: «αξηζηείαο» θαζψο θαη ζε επηιεθηηθή αληζνθαηαλνκή ησλ 

«πξηκ παξαγσγηθφηεηαο», κε πξψηνπο φζνπο ήηαλ έηνηκνη απφ θαηξφ σο «ε-

παγγεικαηίεο» ηνπ είδνπο. Ζ «ραξηζηηθή βνιή», φκσο, δελ δφζεθε, κηα θαη α-

λαβιήζεθε γηα αξθεηά ρξφληα ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο. 

Γειαδή γηα ηελ ψξα απνζνβήζεθε ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

απφ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζε Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γη-

θαίνπ, πξάγκα πνπ ζα θαζηζηνχζε ηελ θξαηηθή ηνπο επηρνξήγεζε «αληηθνηλν-

ηηθή» ελέξγεηα, σο αληηηηζέκελε ζηνπο «θαλφλεο ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ», 

κε ηειηθή ζπλέπεηα θαη ηελ θξαηηθή ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ. 

ηε Βξεηαλία, γηα παξάδεηγκα, ηα δεκφζηα Παλεπηζηήκηα κφλν ην 30% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο είλαη θξαηηθνί πφξνη.  

Οη πηέζεηο απηέο ηδησηηθνπνίεζεο δελ εμέιηπαλ θαη δελ πξέπεη λα α-

γλννχληαη ή λα κεηακθηέδνληαη ζε νπνηνδήπνηε «ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ» ηνπ 



Ηδξχκαηνο, κε νξίδνληα—έζησ— ην 2013, εθαηφ αθξηβψο ρξφληα απφ ηελ απε-

ιεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ.    

Αλ αλνίμσ εδψ έλα παξάζπξν θαηαλφεζεο ηεο ηξέρνπζαο ρξεµαηνπη-

ζησηηθήο θξίζεο, ζα ζηακαηνχζα ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ «επηρεηξήζεσλ 

εθπαίδεπζεο» µε βάζε ηηο ζπµθσλίεο «δηθαηφρξεζεο», δειαδή ζηηο Δλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη ηε Βξεηαλία. ηηο δχν ρψξεο απηέο ε ππεξρξέσζε μεπεξλάεη ην 

130% ηνπ «δηαζέζηµνπ εηζνδήκαηνο» θαη αληίζηνηρα ην 160%. ζν, θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε Βξεηαλία, ππνρσξνχζε ε παξνπζία ηεο θξαηηθήο πν-

ιηηηθήο απφ ηε ζηέγαζε, ηελ πγεία, ηελ αζθάιηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηφζν 

πξνρσξνχζε ε δηφγθσζε ηνπ πηζησηηθνχ ηνµέα. Δηδηθφηεξα, φζν µεησλφηαλ ε 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ελνπνηνχκελε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ή-

ηαλ µνλφδξνµνο ε επηρείξεζε εμαγσγήο «αθαδεµατθψλ ππεξεζηψλ» θαη νη ζπ-

µπξάμεηο µε αιινδαπά «Δξγαζηήξηα» ή «Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ».  

 ζν γηα ην κείδνλ ζέκα, δειαδή ηελ θαηαλνήζηκε (φρη επηκεηξήζηκε) 

«πνηφηεηα» ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αο επαλαιάβσ φηη απηέο επηθέξνπλ 

αιιαγέο εληφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπνκέλσο δελ είλαη κηα απηνηειήο «βαζκί-

δα» ζπνπδψλ. Δπίζεο, δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ «επηκφξθσζε». ε θάπνηεο πεξη-

πηψζεηο, φηαλ δειαδή ππνβαζκίζηεθαλ νη ζπνπδέο ιήςεο πξψηνπ πηπρίνπ, α-

θφκε θαη κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο, νξγαλψζεθαλ θαη μερσξηζηέο «Μεηα-

πηπρηαθέο ρνιέο», θη απηέο φκσο εληφο ηνπ «campus». Κπβεξλήζεηο πνπ απέ-

βιεπαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθήο (επη)ρνξήγεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κε 

ηελ πίεζε θαζηέξσζεο δηδάθηξσλ θαη κε ηε δηεπθφιπλζε κνξθψλ ηδησηηθνπνί-

εζεο ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, βάθηηζαλ—αλεπηηπρψο, βέβαηα—ηηο κεηα-

πηπρηαθέο ζπνπδέο «ηέηαξηε βαζκίδα» ηεο εθπαίδεπζεο. Δθείλν φκσο πνπ κέ-

λεη είλαη ε αλάδξαζε πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζε έλα νινέ-

λα αλαπηπζζφκελν εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηνπ ηελ ππάξ-

ρνπζα θνηλσλία θαη ηνπο ηξφπνπο ππέξβαζήο ηεο. 

Πξνεγείηαη βέβαηα ε ζεζκηθή απηνηέιεηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ 

καζήζεσλ θαη έπεηαη ε ζεζκηθή ηνπο ζπλάθεηα. Αλ ζπκβαίλεη ην δεχηεξν, δε-

ιαδή αλ  παξαηεξνχληαη απηνζρεδηαζκνί σο πξνο ηε ζπζπείξσζε επηκέξνπο 

επηζηεκνληθψλ καζήζεσλ γηα λα πξνβιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα σο απηνηειέο ηάρα 



κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, φζν ειθπζηηθφ θη αλ θαλεί ζηελ αξρή, γλσξίδνπκε 

κνξθέο «δηαζεκαηηθφηεηαο» ηξίηνπ βαζκνχ, κεηά ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπ-

ηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Αλ κείλσ ζηε δηαθεξπζζφκελε «αλαβάζκηζε» ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη ηξαγέιαθνη ήδε είλαη αλαγλσξίζηκνη θαη «κε-

ηξήζηκνη». Με ηππηθή πξνυπφζεζε ηελ «θαηλνηνκία», ζην πιαίζην ησλ ρξεκα-

ηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, ηδξχζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα Σκήκαηα κε 

«θαηλνθαλή» ηηηινθφξεζε, αξθεηά απφ ηα νπνία αλαγθάζηεθαλ ζε αλαδίπισ-

ζε. Απφ ην 2002 έσο ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 ππήξμαλ 45 κεηνλνκαζίεο Σκε-

κάησλ θαη ηξηψλ κάιηζηα ρνιψλ. Πξχηαλεο, εηδηθφηεξα, θαηέζηεζε ηα πζηε-

ξνγελή εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα απζχπαξθην Σκήκα κε ππεξεθαηφ εηζα-

θηένπο αλά έηνο.  

Θα κνπ επηηξέςεηε λα νδεγεζψ ηψξα, θιείλνληαο, ζηηο Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο πνπ νξγάλσζε (απφ ην 1998) ν Σνκέαο Φηινζνθίαο κε ηίηιν: «Διιε-

ληθή Φηινζνθία – Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ». Με φξνπο δεκνζίνπ ειέγρνπ 

ζα ζηαζψ ζηα εμήο ζεκεία. Αθφκε θαη ε ηξέρνπζα λνκνζεζία (Ν. 3549/2007, 

άξζξν 2) επηβάιιεη λα «δεκνζηνπνηνχκε κε θάζε δπλαηή δηαθάλεηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο καο». Έηζη, θαη ρσξίο λα δεηήζσ θάπνηα ππεξσξηαθή ακνηβή, 

ζα ηφληδα: 

1. Οη ζπνπδέο απηέο απφ ηε ζχζηαζή ηνπο ιεηηνχξγεζαλ σο δηαηκεκαηηθφ 

θαη δηαπαλεπηζηεκηαθφ κεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ππεξδεθαεηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ ζεκεηψζεθε θάπνην 

πξφβιεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ηηο αλαζηείιεη, κε εμαίξεζε ηελ εθβηαζηη-

θή πξαθηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δειαδή ε αλαλέσζή ηνπ λα πεξά-

ζεη αλαγθαζηηθά απφ ηελ «αμηνιφγεζε» ηνπ Σκήκαηνο. 

2. Σν ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ, δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ δηεθπε-

ξαηψζεθε απφ ηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ηδηαίηεξα, ηε 

δηνηθεηηθή ηνπ ππνζηήξημε αλέιαβε θαη έθεξε κε επηηπρία ζε πέξαο ην 

Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλί-

λσλ (Σνκέαο Φηινζνθίαο). 

3. Οη αλά επηέκβξην θάζε έηνπο εμεηάζεηο δηεμήρζεζαλ απξφζθνπηα θαη 



αλειιηπψο. Ζ νηθεία Πξνθήξπμε (αξηζκφο θαη θαηεγνξίεο εηζαθηέσλ, δη-

θαηνινγεηηθά, θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, χιε ησλ εμεηάζεσλ 

θιπ.) δεκνζηεπφηαλ ελσξίο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζην Γηαδίθηπν. 

4. Αλειιηπψο εμεδίδεην απηνηειήο (εθαηφ πεξίπνπ ζειίδσλ) Οδεγόο πνπ-

δώλ. 

5. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ππήξμε ππεξεπαξθήο, ζην πιαίζην κηαο δηαδηθα-

ζίαο αλαλέσζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ. 

6. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη απφθνηηνη 

ησλ Σκεκάησλ Φ.Π.Φ., ελψ έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο πξνήξρεην απφ ηα 

άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γε-

κνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

7. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο είραλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ε-

κπινπηίζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο-επηζηεκνληθέο ηνπο εκπεηξίεο παξαθνινπ-

ζψληαο δεθάδεο ζπλαθείο δηαιέμεηο αλά έηνο (έσο ηψξα έρνπλ πξαγκαην-

πνηεζεί  72 δηαιέμεηο) θαη ζεηξά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ (ηνπιάρηζηνλ 

πέληε αλά έηνο) θαη πάκε γη’ άιια. 

8. Οη ππνηξνθίεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ππνςεθίσλ δηδα-

θηφξσλ εδίδνλην απφ ην ΔΠΔΑΔΚ (θαηά ηα ηέζζεξα πξψηα έηε ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο), απφ ηνλ «Ζξάθιεηην», ην Η.Κ.Τ. θαη άιιεο πε-

γέο, ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνήξρεην απφ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε κε 

ηξηεηή εθπαηδεπηηθή άδεηα. 

9. Έσο ηψξα έιαβαλ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ηξηαληαεπηά (37) 

θνηηεηέο/ηξηεο θαη αληίζηνηρα είθνζη νθηώ (28) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. 

10. Κάηνρνη απηψλ ησλ ηίηισλ εξγάδνληαη ήδε σο κέιε ΓΔΠ Παλεπηζηεκίσλ 

ηεο ρψξαο (έλαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ), ή σο αλψηαηα ζηειέρε ηεο Δθπαί-

δεπζεο, ελψ νξηζκέλνη έιαβαλ κεηαδηδαθηνξηθή ππνηξνθία. 

Αλ πηνζεηεζεί έλα αθαδεκατθφ πιαίζην θξηηεξίσλ, ζα απνθηνχζε λφεκα 

ν δεκφζηνο έιεγρνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. ια ηα άιια ιεηηνπξγνχλ σο παζα-

ξέια «θαιιηζηείσλ». Κάπνηε σο «αλαβάζκηζε» ησλ ζπνπδψλ νξίδεηαη ε ζχ-

ληκεζε ηνπ ρξφλνπ καζεηείαο κε απνηέιεζκα ην αλεηφηεξν «δηθαίσκα εηζφ-

δνπ» ζην νηθείν επηζηεκνληθφ πεδίν, αλ θαη ε δήηεζε ηειεπηαία έρεη απμεζεί 



δπζαλάινγα πξνο ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ. Άιινηε, φκσο, κε πξφηππν ηνπο «star 

professsors», ή ηηο μέλεο «δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο», εκθαλίδνληαη πξν-

ρεηξφηεηεο ζπγγξαθηθψλ ζπλζέζεσλ κε εθαηνληάδεο, ηνπιάρηζηνλ, απινπ-

ζηεχζεσλ θαη παξαλαγλψζεσλ. Γελ είλαη, ηέινο, ακειεηέν ην γεγνλφο ηεο «δη-

αθεηκεληθφηεηαο». Γειαδή ηνπ αδήισηνπ πεξάζκαηνο απφ ην έλα θείκελν ζην 

άιιν, ηφζν ζηα Σκήκαηα πξψηεο φζν θαη ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο δηαιν-

γήο. ε θάζε πεξίπησζε, ην εμεηδηθεπκέλν κνξθσηηθφ θεθάιαην—νη γλσζηνί 

«επσθεινχκελνη»—θξίλεηαη γηα ηε γείσζή ηνπ ζε έλαλ ππαξθηφ θαη φρη ζε 

θάπνηνλ παξσρεκέλν θφζκν. Γηα ηνχην ε ηπρφλ «εγγξακκαηνζχλε» πνπ απν-

θηάηαη ζεκαίλεη πξηλ απ’ φια ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή λνεκνζχλε θαη φρη ηερλη-

θέο απνκλεκφλεπζεο θαη πλεχκα ηππνιαηξίαο. 

        

              Δπηπρείηε, αλήκεξα 

                                                      ηεο γηνξηήο ηνπ αγίνπ Δπηπρίνπ 
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I. EIAΓΧΓH 

 

Ο Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηιν-

ζνθηθψλ θαη Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ην Παηδαγσγηθό Tκήκα 

Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη ην Kέληξν Nενειιεληθώλ 

Eξεπλώλ ηνπ Eζληθνχ Iδξχκαηνο Eξεπλψλ (Aζήλα), νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ην θζηλφ-

πσξν ηνπ 1998 εγθεθξηκέλν Πξόγξακκα Mεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.M..) γηα ηελ θα-

ηάξηηζε πηπρηνχρσλ ζηελ εηδίθεπζε:  

EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA − ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN 

Έηζη ην Π.M.. νδεγεί ζηελ απνλνκή 

α)  Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ειάρηζηεο δηάξθεηαο 4 εμακελσλ) 

β)  Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Φηινζνθίαο (ειάρηζηεο δηάξθεηαο 6 εμακήλσλ)  

 

εμαζθαιίδνληαο κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηε-

κνληθήο γλψζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Oη θάηνρνη ησλ δηπισκάησλ απηψλ ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εξγαζζνχλ σο δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο A.E.I., T.E.I. θαη Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ, σο εθ-

παηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη σο ζηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ Eπηρεηξήζεσλ 

θαη Oξγαληζκψλ. 

Eηδηθφηεξα, ηα θχξηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηνλ Tνκέα Φηινζν-

θίαο, δειαδή ε Eιιεληθή Φηινζνθία θαη ε Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκώλ, απνηεινχλ ζηξα-

ηεγηθήο ζεκαζίαο γλσζηηθέο πεξηνρέο, ηφζν δηεζλψο, φζν θαη γηα ηε ρψξα καο, πνπ είλαη ππν-

ρξεσκέλε λα εκβαζχλεη θαη λα αλαδείμεη θξηηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηεο παξει-

ζφληνο θαη ζπλάκα λα αληηκεησπίζεη ηα ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζήκεξα απφ 

ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ. Tν γεγνλφο απηφ άιισζηε ζπλαξηάηαη κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ελδπλακψλεηαη ν εξεπλεηηθφο ηεο ηζηφο θαη ε ηερλνινγηθή ηεο παξνπζία ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην ηεο δηεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. Πξνζζέηνπκε 

φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ δχν απηψλ πεδίσλ ζπκπιεξψλεηαη κε καζήκαηα 

(«H Eιιεληθή Φηινζνθία θαη ν Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο», «Eπξσπατθέο πνπδέο θαη Φηιν-

ζνθία ησλ Δπηζηεκψλ») πνπ σζνχλ πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο. πλνιηθά ην 

Π.M.., ιφγσ ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ηνπ ραξαθηήξα, πξαγκαηνπνηείηαη σο δηαηκεκαηηθφ, δηα-

παλεπηζηεκηαθφ θαη δηηδξπκαηηθφ πξφγξακκα ζπζπεηξψλνληαο πιεηάδα εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. 

Με ηελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.M.. απν ην EΠEAEK δξνκνινγήζεθε ε πη-

ινηηθή εθαξκνγή ηνπ θαη απφ ηα αθαδ. έηε 2001-2004 ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Eπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ  EΠEAEK II. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

δηακνξθσζεί νη ζεζκηθέο θαη πιηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Π.Μ.., ηνλ ε-

κπινπηηζκφ ηνπ, ηε ζεζκνζεηεκέλε δηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία κε Α.Δ.Η. ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

θαη ηελ πξνζέιθπζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απφ άιιεο ρψξεο. Αζθαιείο δείθηεο κηαο ηέ-



ηνηαο πξννπηηθήο είλαη δπλαηφ πιένλ λα ζεσξεζνχλ: 

α) Σν δηδαθηηθφ–εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο· 

β) Ζ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη 

Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο 

Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη ην Kέληξν Nενειιεληθψλ Eξεπλψλ ηνπ 

Eζληθνχ Iδξχκαηνο Eξεπλψλ·  

γ) Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή παλεπηζηεκηαθψλ απφ άιια Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο θαη άιισλ 

ρσξψλ ηεο Eπξψπεο (Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Aγγιίαο θιπ.) θαη ησλ Eλσκέλσλ Πνιηηεηψλ· 

δ) Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ζπλέξγεηα θαη πξνζζεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε έξγα άιισλ κέ-

ηξσλ/ελεξγεηψλ· 

ε) Ζ εθπφλεζε δεθάδσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, πνπ ήδε επηηειείηαη κε ηελ επίβιεςε 

κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα. 

 

Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Ννύηζνο 

Γηεπζπληήο Mεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

 



II. OI ΓIAPKETEPE YNEPΓAIE 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Π.M.. ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

 

A΄. TMHMA Φ.Π.Φ. 

I. TOMEA ΦIΛOOΦIA 

 

1. Παλαγηώηεο Nνύηζνο, θαζεγεηήο, δηεπζπληήο Π.Μ.. 

2. Ιωάλλεο Πξεινξέληδνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 

3. Kωλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 

4. Δηνλύζηνο Δξόζνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 

5. Eιέλε Kαξακπαηδάθε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

6. Σηέθαλνο Δεκεηξίνπ, επίθνπξνο θαζεγεηήο 

7. Γθόιθω Mαγγίλε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

8. Ινξδάλεο Μαξθνπιάηνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο  

9. Aζαλάζηνο Σαθειιαξηάδεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο 

10. Bαζηιηθή Σνιωκνύ-Παπαληθνιάνπ, ιέθηνξαο 

 

 

II. TOMEA ΠAIΓAΓΧΓIKH 

 

MEΛH ΓEΠ 

 

III. TOMEA ΦYXOΛOΓIA 

 

MEΛH ΓEΠ 

 

 

       



B΄. EΞΧTEPIKOI  YNEPΓATE 

                  Ι. ΠANEΠITHMIO IΧANNINΧN 

I. Mέιε ΔEΠ Άιιωλ Tκεκάηωλ 

 

II. ΠANEΠITHMIA EΧTEPIKOY 

1. Kωλζηαληίλνο Tζνπθαιάο, θαζεγεηήο Παλ/κίνπ Aζελψλ 

2. Γηώξγνο Φαξάθιαο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ 

3. Mέιε ΔEΠ ζπλαθώλ Tκεκάηωλ 

 

III. EΘNIKO IΓPYMA EPEYNΧN - KENTPO NEOEΛΛHNIKΧN ΠOYΓΧN 

 

ΓIEYΘYNTE EPEYNΧN 

 

IV. ΠANEΠITHMIA EΞΧTEPIKOY 

1. Karen Gloy, θαζεγήηξηα ηνπ Παλ/κίνπ ηεο Luzern 

2. Richard McKirahan, θαζεγεηήο ηνπ Pomona College, C.A. 

3. Walter Jaeschke, θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Bochum 

4. Thomas Szlezak, θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Tübingen 

5. Bνύια Tζνύλα, θαζεγήηξηα ηνπ Παλ/κίνπ ηεο California 

6. George McLean, θαζεγεηήο ηνπ Kαζνιηθνχ Παλ/κίνπ ηεο Ακεξηθήο, Washington, D.C. 

7. Juan Nicolas, θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ ηεο Γξαλάδαο 

 

Γ΄. ΠAIΓAΓΧΓIKO TMHMA ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH ΠANEΠITHMIOY 

IΧANNINΧN 

1. Γξεγόξεο Kαξαθύιιεο, θαζεγεηήο 

2. Aλαζηάζηνο Mηθξόπνπινο, θαζεγεηήο 

3. Mαξία Πνπξλάξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

4. Άιια κέιε ΔEΠ ηνπ Tκήκαηνο 



Γ΄. TMHMA ΦIΛOOΦIKΧN KAI KOINΧNIKΧN ΠOYΓΧN ΠANEΠITHMIOY 

KPHTH 

TOMEA ΦIΛOOΦIA 

1. Σηαπξνύια Tζηλόξεκα, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα 

2. Mαξία Bεληέξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

3. Γεώξγηνο Pνπζόπνπινο, θαζεγεηήο 

4. Kωλζηαληίλνο Aλδξνπιηδάθεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 

5. Γεώξγηνο Mαξαγθόο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 

6. Άιια κέιε ΔEΠ ηνπ Tνκέα θαη ηνπ Tκήκαηνο 

 

Eπηπιένλ ζην Π.M.. ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

1. Kώζηαο Aμειόο, επίηηκνο δηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ 

2. Σωηεξία Δξαθνπνύινπ, lecturer ηνπ Middlessex University (Aγγιία) 

3. Δηδάζθνληεο ηνπ Π.M.. «Πεξηβάιινλ θαη Aλάπηπμε» (Eζληθφ Mεηζφβεην Πνιπηερλείν) 

4.  Δηδάζθνληεο ηνπ Departamento de Filosofia (Universidad de Granada, Iζπαλία) 

5. Δηδάζθνληεο ηνπ Institut for Filosofi (KΣbenhavns Universitet, Γαλία) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Φηινζνθίαο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 

http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3


III. H YΠOYPΓIKH AΠOΦAH ΓIA TH ΛEITOYPΓIA TOY ΠPOΓPAMMATO 

 

ΦEK, ηεύρ. B΄, αξ. 738/17-7-1998 

 

θαη ηξνπνπνηήζεηο: 

 

α)  ΦEK, ηεύρ. B΄, αξ. 1465/21-11-2002 

 

β)  ΦΔΚ, ηεύρ. Β΄, αξ. 2285/11-11-2008 

 

 

Άξζξν 1 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

 

Tα Tκήκαηα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Iσαλλίλσλ, Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Φηινζνθη-

θψλ θαη Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

Mεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ: «Eιιεληθή Φηινζνθία–Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ» α-

πφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο θαη ηηο δηα-

ηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ N. 2083/92. 

Tε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ.  

 

Άξζξν 2 

Aληηθείκελν - θνπόο  

Aληηθείκελν ηνπ Π.M.. είλαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Eιιεληθήο Φηινζνθίαο θαη ηεο Φη-

ινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ. 

θνπφο ηνπ Π.M.. είλαη ε θαηάξηηζε πηπρηνχρσλ ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδα-

γσγηθήο θαη Φπρνινγίαο θαζψο θαη πηπρηνχρσλ άιισλ Tκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 



ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή ησλ T.E.I. φζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκα-

ηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ε πξναγσγή 

ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζπλαθψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. 

Eηδηθφηεξα ην Π.M.. νδεγεί ζηελ απνλνκή: α) κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο 

θαη β) δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εξγαζζνχλ σο δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο A.E.I., T.E.I. θαη Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ, σο εθπαη-

δεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη σο ζηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ Eπηρεηξήζεσλ θαη 

Oξγαληζκψλ. 

 

Άξζξν 3 

Mεηαπηπρηαθνί Tίηινη πνπδώλ 

 

Tν Π.M.. απνλέκεη α) Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Eηδίθεπζεο (M.Γ.E.) ζηνπο ηνκείο ηεο 

Eιιεληθήο Φηινζνθίαο–Φηινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ, θαη β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. 

 

Άξζξν 4 

Kαηεγνξίεο πηπρηνύρσλ 

 

ην Π.M.. ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ Tκήκαηνο Φηινζν-

θίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή νκνεηδψλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, θαζψο 

επίζεο θαη πηπρηνχρνη φισλ ησλ Tκεκάησλ ησλ A.E.I. ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, ε-

θφζνλ ζηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο έρνπλ δηδαρζεί καζήκαηα ζρεηηθά κε απηά πνπ πξνζθέξεη 

ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ν Tνκέαο Φηινζνθίαο. Mε ηνπο ίδηνπο φξνπο γίλνληαη 

δεθηνί θαη πηπρηνχρνη Tκεκάησλ ησλ T.E.I., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ N. 2327/95. 

Oη θάηνρνη M.Γ.E ζηε Φηινζνθία γίλνληαη δεθηνί θαηά πεξίπησζε γηα απφθηεζε δηδα-

θηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. 



Άξζξν 5 

Xξνληθή δηάξθεηα 

 

Σν Π.Μ.. νδεγεί ζηελ απνλνκή: 

Α. Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) θαη δηαξθεί ηέζζεξα (4) εμάκελα. 

Χο αλψηαην φξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. νξίδνληαη ηα έμη (6) εμάκελα.  

Β. Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Γ.Γ.) θαη δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη (6) επηπιένλ εμάκελα 

κεηά ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ. Χο αλψηαην φξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Γ. νξίδνληαη ηα δψδεθα 

(12) εμάκελα. 

 

Άξζξν 6 

Πξόγξακκα καζεκάησλ 

 

Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη 

θάζε άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά 

ην άξζξν 3 ηίηισλ νξίδνληαη σο εμήο: 

Α. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη: α) ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επη-

ηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα καζήκαηα, φπσο απηά θαηαλέκνληαη θαη ζηα ηέζζεξα εμάκελα 

ζπνπδψλ (α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄), β) ε παξαθνινχζεζε θξνληηζηεξίσλ εηδηθψλ ζεκάησλ εμακεληαί-

αο δηάξθεηαο θαη γ) ε παξαθνινχζεζε εηήζηαο ζεηξάο δηαιέμεσλ. Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ζπνπδψλ. Δηδηθφ-

ηεξα ζην Γ΄ εμάκελν γίλεηαη νξηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη έλαξμε έξεπλαο ελψ ζην Γ΄ εμάκελν 

νινθιεξψλεηαη ε έξεπλα, ε ζπγγξαθή θαη εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Σν ζχλνιν 

ησλ Π.Μ. πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. αλέξρνληαη ζε εθαηφλ είθνζη (120 

Π.Μ. –ήηνη 30 Π.Μ. αλά εμάκελν ζπνπδψλ). 

Αλαιπηηθά, ηα καζήκαηα θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 



Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο  

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία 14 

Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 8 

Νεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία 8 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                            30 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο  

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Νενειιεληθή Φηινζνθία 8 

Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία  14 

Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηε-

κψλ–Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Οη-

θνλνκίαο  

8 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                             30 

 



Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα – 

Έλαξμε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο 

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Κοινωνική και Πολιηική Φιλοζοθία  8 

Ζ Πξνβιεκαηηθή ηεο Φηινζνθηθήο 

Ηζηνξηνγξαθίαο 
8 

Έλαξμε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηη-

θήο Δξγαζίαο (εξεπλεηηθφ ζηάδην) 
14 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                           30 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα – 

Οινθιήξσζε Μεηαπηπρηαθήο  

Δξγαζίαο 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο 

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Επιζηημολογία– Θεωπία ηων Αξιών  8 

Ζ Διιεληθή Φηινζνθία θαη ν Δπξσ-

πατθφο Πνιηηηζκφο  
8 

πλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο Μεηα-

πηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  
14 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                            30 

 

 Β. Ζ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (Γ.Γ.) εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκε-

λε λνκνζεζία. 

 



Άξζξν 7 

Aξηζκόο εηζαθηέσλ 

 

O αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην M.Γ.E. θαη ζην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα νξίδεηαη, θαη’ 

αλψηαην φξην αλά έηνο, ζε είθνζη (20). 

  

Άξζξν 8 

 Πξνζσπηθό 

 

Πξνβιέπεηαη λα κεηάζρνπλ ηα εθάζηνηε κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλε-

πηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, 5 κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, θαη 

ηα κέιε ΓEΠ Φηινζνθίαο θαη ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Tκήκαηνο Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. 

Eπίζεο ζα κεηάζρνπλ άιια κέιε ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρν-

ινγίαο ή άιισλ Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ ή άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκε-

δαπήο θαη ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα 

Eξεπλεηηθά Iδξχκαηα. 

Tέινο ζα κεηάζρνπλ ηα κέιε E.T.E.Π. θαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Tκήκαηνο Φη-

ινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. 

 

Άξζξν 9 

Yιηθνηερληθή ππνδνκή 

 

H πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρν-

ινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Π.M.. ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

α) Σέζζεξηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηέζζεξηο αίζνπζεο Φξνληηζηεξίσλ 

β) Γχν αίζνπζεο εξγαζίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

γ) Τπνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ 

δ) Σε Bηβιηνζήθε ηνπ Παλ/κίνπ (κε πιήξε ζεηξά ησλ πεγψλ θαη εθαηνληάδα μελφ-



γισζζσλ πεξηνδηθψλ) 

ε) Σηο Bηβιηνζήθεο θαη ηηο αξρεηαθέο ελφηεηεο ησλ ηεζζάξσλ Eξεπλεηηθψλ Mνλάδσλ 

ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο: ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Tεθκεξίσζεο θαη Mειέηεο ηεο Iζηνξίαο ησλ 

Kνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Iδεψλ», ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Eξεπλψλ ηεο Nενειιεληθήο Φηινζν-

θίαο», ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Eξεπλψλ» θαη ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Πιαησληθψλ θαη A-

ξηζηνηειηθψλ Mειεηψλ». 

Άξζξν 10 

Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

 

Σν Π.Μ.. εγθξίλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 νπφηε ζα 

αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ λ. 3685/ 2008 (Φ.Δ.Κ. 148/η. Α΄).  

Άξζξν 11 

Κόζηνο ιεηηνπξγίαο 

 

Σν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 23.000 Δπξψ θαη 

θαιχπηεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

1. πληήξεζε–Αλαβαζκίζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ Ζ/Τ 2.000,00€ 

2. πληήξεζε–Αλαβαζκίζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ (εθηφο Ζ/Τ) 1.000,00€ 

3. Βηβιία 3.000,00€ 

4. Αγνξά/Γηθαηψκαηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ 1.000,00€ 

5. Έμνδα πξνζθεθιεκέλσλ εξεπλεηψλ 6.000,00€ 

6. Έμνδα κεηαθηλήζεσλ 3.000,00€ 

7. Αλαιψζηκα 5.000,00€ 

8. Λνηπέο δαπάλεο 2.000,00 

ΤΝΟΛΟ: 23.000,00€ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πιηθνηερληθήο ηνπ ππνδνκήο ζα αληηκεησπηζζεί απφ θνλδχιηα: 

(α) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (Δπηηξνπή Δξεπλψλ), 

(β) άιισλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, 

(γ) θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη πξνγξακκάησλ, 

(δ) άιισλ πφξσλ.   



IV. EΧTEPIKO KANONIMO ΛEITOYPΓIA 

 

Άξζξν 1 

  

O Eζσηεξηθφο Kαλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Eιιεληθή Φηινζνθία–Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ», ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

Tκήκαηα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Παηδα-

γσγηθφ Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη Φηινζνθηθψλ θαη 

Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, εδξάδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ζπλαθψο ζηελ ππ’ αξηζκ. B7/267 (ΦEK αξ. 738/17-7-1998) Yπνπξγηθή Aπφθαζε γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο (ΦEK, ηεχρ. B΄, αξ. 1465/21-11-

2002 θαη  ΦΔΚ, ηεχρ. Β΄, αξ. 2285/11-11-2008). O Kαλνληζκφο απηφο εγθξίζεθε ζηε ζπλε-

δξία αξ. 2/23-5-2000 ηεο νηθείαο Eηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Eπηηξνπήο (Δ.Γ.Δ.) θαη κε ηηο απαη-

ηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ, εγθξίζεθε ε αλαλέσζή ηνπ ζηελ ππ. αξ. 

64/16-6-2009 ζπλεδξία ηεο Δ.Γ.Δ.   

Άξζξν 2 

  

Tε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. 

 

Άξζξν 3 

 

H Eηδηθή Γηαηκεκαηηθή Eπηηξνπή, ε νπνία αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Eηδηθήο χλζεζεο (Γ..E..), ζπγθξνηείηαη 

απφ κέιε ΓEΠ ησλ αληίζηνηρσλ Γ..E.. ησλ ηξηψλ ζπλεξγαδφκελσλ Tκεκάησλ σο εμήο: 

α. ηα εθάζηνηε κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδα-

γσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί κεηαπηπρηα-

θφ δηδαθηηθφ έξγν, 

β. ηα εθάζηνηε κέιε ΓEΠ Φηινζνθίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, 

γ. δχν κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Kνηλσληθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηελ νηθεία Γ..E..  

 



Άξζξν 4 

 

O Πξφεδξνο ηεο Eηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Eπηηξνπήο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ εθιέγνληαη 

γηα δχν αθαδεκατθά έηε απφ ην ζχλνιν ησλ σο άλσ κειψλ ηεο. 

 

Άξζξν 5 

Aληηθείκελν - θνπόο  

  

Aληηθείκελν ηνπ Π.M.. είλαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Eιιεληθήο Φηινζνθίαο θαη ηεο Φη-

ινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ. 

θνπφο ηνπ Π.M.. είλαη ε θαηάξηηζε πηπρηνχρσλ ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδα-

γσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, θαζψο θαη πηπρηνχρσλ άιισλ Tκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή ησλ T.E.I., φζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκα-

ηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ε πξναγσγή 

ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη, ζπλαθψο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. 

Eηδηθφηεξα ην Π.M.. νδεγεί ζηελ απνλνκή (α) κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο 

θαη (β) δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εξγαζζνχλ σο δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο A.E.I., T.E.I. θαη Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ, σο εθπαη-

δεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη σο ζηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ Eπηρεηξήζεσλ θαη 

Oξγαληζκψλ. 

Άξζξν 6 

Mεηαπηπρηαθνί Tίηινη πνπδώλ 

 

Tν Π.M.. απνλέκεη (α) Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Eηδίθεπζεο (M.Γ.E.) ζηνπο ηνκείο ηεο 

Eιιεληθήο Φηινζνθίαο θαη ηεο Φηινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ, θαη (β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. 

 



Άξζξν 7 

Kαηεγνξίεο πηπρηνύρσλ 

 

ην Π.M.. ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ Tκήκαηνο Φηινζν-

θίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή νκνεηδψλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαζψο 

επίζεο θαη πηπρηνχρνη φισλ ησλ Tκεκάησλ ησλ A.E.I. ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, ε-

θφζνλ ζηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο έρνπλ δηδαρζεί καζήκαηα ζρεηηθά κε απηά πνπ πξνζθέξεη 

ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ν Tνκέαο Φηινζνθίαο. Mε ηνπο ίδηνπο φξνπο γίλνληαη 

δεθηνί θαη πηπρηνχρνη Tκεκάησλ ησλ T.E.I., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ N. 2327/95. 

Oη θάηνρνη M.Γ.E. ζηε Φηινζνθία γίλνληαη δεθηνί θαηά πεξίπησζε γηα απφθηεζε δη-

δαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (βι. άξζξν 9, §. δ΄). 

 

Άξζξν 8 

Xξνληθή δηάξθεηα 

 

 Σν Π.Μ.. νδεγεί ζηελ απνλνκή: 

Α. Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) πνπ δηαξθεί ηέζζεξα (4) εμάκε-

λα. Χο αλψηαην φξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. νξίδνληαη ηα έμη (6) εμάκελα.  

Β. Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Γ.Γ.) πνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη (6) επηπιένλ εμάκελα 

κεηά ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ. Χο αλψηαην φξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Γ. νξίδνληαη ηα δψδεθα 

(12) εμάκελα. 

Άξζξν 9 

Πξόγξακκα καζεκάησλ 

Aμηνιόγεζε – Πηζηνπνίεζε ηεο επηηπρνύο νινθιήξσζεο ησλ πνπδώλ 

  

Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη 

θάζε άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά 

ην άξζξν 3 ηίηισλ νξίδνληαη σο εμήο: 

Α. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη: α) ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επη-

ηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα καζήκαηα, φπσο απηά θαηαλέκνληαη θαη ζηα ηέζζεξα εμάκελα 



ζπνπδψλ (α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄), β) ε παξαθνινχζεζε θξνληηζηεξίσλ εηδηθψλ ζεκάησλ εμακεληαί-

αο δηάξθεηαο θαη γ) ε παξαθνινχζεζε εηήζηαο ζεηξάο δηαιέμεσλ. Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ζπνπδψλ. Δηδηθφ-

ηεξα ζην Γ΄ εμάκελν γίλεηαη νξηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη έλαξμε έξεπλαο ελψ ζην Γ΄ εμάκελν 

νινθιεξψλεηαη ε έξεπλα θαη ε εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Σν ζχλνιν ησλ Π.Μ. 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. αλέξρνληαη ζε εθαηφλ είθνζη (120 Π.Μ. –ήηνη 

30 Π.Μ. αλά εμάκελν ζπνπδψλ). 

Αλαιπηηθά, ηα καζήκαηα θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο  

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία 14 

Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 8 

Νεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία 8 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                             30 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο  

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Νενειιεληθή Φηινζνθία 8 

Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία  14 

Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηε-

κψλ–Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Οη-

θνλνκίαο  

8 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                             30 

 



Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα – 

Έλαξμε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο 

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Κοινωνική και Πολιηική Φιλοζοθία  8 

Ζ Πξνβιεκαηηθή ηεο Φηινζνθηθήο 

Ηζηνξηνγξαθίαο 
8 

Έλαξμε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηη-

θήο Δξγαζίαο (εξεπλεηηθφ ζηάδην) 
14 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                            30 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα – 

Οινθιήξσζε Μεηαπηπρηαθήο  

Δξγαζίαο 

 

ECTS 

Πηζησηηθέο 

Μνλάδεο (Π.Μ.) 

Επιζηημολογία– Θεωπία ηων Αξιών  8 

Ζ Διιεληθή Φηινζνθία θαη ν Δπξσ-

πατθφο Πνιηηηζκφο  
8 

πλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο Μεηα-

πηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  
14 

                    ΤΝΟΛΟ Π.Μ.:                            30 

 

Β. Ζ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (Γ.Γ.) εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 



Άξζξν 10 

Xνξεγνύκελνη Tίηινη – θαζνκνιόγεζε 

 

O ηχπνο ησλ ρνξεγνχκελσλ Mεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ Eηδίθεπζεο θαη ησλ Γηδα-

θηνξηθψλ Γηπισκάησλ, θαζψο θαη φ,ηη αθνξά ζηελ θαζνκνιφγεζε ησλ θαηφρσλ, θαζνξίδν-

ληαη ζηνλ Eζσηεξηθφ Kαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. 

 

Άξζξν 11 

Aξηζκόο εηζαθηέσλ 

 

O αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην M.Γ.E. θαη ζην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα νξίδεηαη, θαη’ 

αλψηαην φξην αλά έηνο, ζε είθνζη (20), ήηνη ην 5% ησλ εηζαθηέσλ ζηα ηξία ζπλεξγαδφκελα 

Tκήκαηα. 

 

Άξζξν 12 

Oη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Tκήκαηνο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

1. Aίηεζε εγγξαθήο ζην Πξφγξακκα Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

2. Bηνγξαθηθφ εκείσκα. 

3. Aληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ. 

4. Aλαιπηηθφ πίλαθα ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ αλά έηνο θαη ηελ αληίζηνηρε επίδνζή 

ηνπο ζ’ απηά. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο μέλεο γιψζζαο –νπσζδήπνηε ηεο γιψζζαο ησλ πεγψλ θαη ηεο 

ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο– ή βεβαίσζε ε-

πάξθεηαο απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο εμεηάζεηο. Oη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ 

A.E.I. γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αθφινπ-

ζεο μέλεο γιψζζεο: Aγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Iηαιηθή, θηι. O βαζκφο θαηνρήο ηεο 

γιψζζαο πηζηνπνηείηαη κε εμεηάζεηο, εθηφο εάλ ν ππνςήθηνο πξνζθνκίζεη ηίηινπο 

ζπνπδψλ, απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηεη ε θαηνρή κε επάξθεηα κηαο απφ ηηο παξαπάλσ 

γιψζζεο. Oη πηπρηνχρνη μέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ ή Tκεκάησλ νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ Eιιεληθή γιψζζα. Tνχην ζα πηζηνπνηεζεί κε εμεηάζεηο, εθηφο 



εάλ νη ππνςήθηνη πξνζθνκίζνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή ηεο 

Eιιεληθήο γιψζζαο. 

6. Γεκνζηεχζεηο–ηεθκήξηα εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

  

Oη ππνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην θάζε έηνπο.  

H επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλεθηίκεζε 

ησλ εμήο θξηηεξίσλ (άξηζηα: 100 κνλάδεο): 

  α. Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ (έσο 10 κνλάδεο).   

 β. Mέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ - Eπίδνζε ζε ηπρφλ δηπισκαηηθή εξγαζία (έσο 20 κνλάδεο). 

 γ. Eξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη δεκνζηεχζεηο (έσο 15 κνλάδεο).  

 δ. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε (έσο 5 κνλάδεο). 

 ε. Γξαπηέο εμεηάζεηο (έσο 50 κνλάδεο). 

 

Aληίζηνηρα, θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζπλεθηηκψληαη ηα εμήο θξη-

ηήξηα (άξηζηα: 100 κνλάδεο): 

 α. Mεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία (έσο 50 κνλάδεο). 

 β. Γξαπηέο εμεηάζεηο (έσο 40 κνλάδεο). 

 γ. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε (έσο 10 κνλάδεο). 

  

Yπνςήθηνη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη ππνηξνθία εζσηεξηθνχ ηνπ I.K.Y. γίλνληαη δεθηνί 

θαζ’ ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνχ, θαη εθηφο δηαδηθαζηψλ επηινγήο. 



Άξζξν 13 

Πξνζσπηθό 

 

Πξνβιέπεηαη λα κεηάζρνπλ ηα εθάζηνηε κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλε-

πηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, 5 κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο θαη ηα 

κέιε ΓEΠ Φηινζνθίαο θαη ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. 

H αλάζεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Eηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο 

Eπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. H πξνβιεπφκελε απαζρφιεζε ησλ κειψλ ΓEΠ ηνπ Tνκέα 

Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ είλαη πιήξεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε θαιχπηεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

Eπίζεο ζα κεηάζρνπλ άιια κέιε ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρν-

ινγίαο ή άιισλ Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ ή άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκε-

δαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα 

Eξεπλεηηθά Iδξχκαηα. 

Tέινο ζα κεηάζρνπλ ηα κέιε E.T.E.Π θαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Tκήκαηνο Φη-

ινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. 

 

Άξζξν 14 

Yιηθνηερληθή ππνδνκή 

H πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρν-

ινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Π.M.. ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

α) Σέζζεξηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηέζζεξηο αίζνπζεο Φξνληηζηεξίσλ. 

β) Γχν αίζνπζεο εξγαζίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

γ) Τπνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ. 

δ) Bηβιηνζήθε ηνπ Παλ/κίνπ (κε πιήξε ζεηξά ησλ πεγψλ θαη εθαηνληάδα μελφγισζ-

ζσλ πεξηνδηθψλ). 

ε) Σηο Bηβιηνζήθεο θαη ηηο αξρεηαθέο ελφηεηεο ησλ ηεζζάξσλ Eξεπλεηηθψλ Mνλάδσλ 

ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο: ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Tεθκεξίσζεο θαη Mειέηεο ηεο Iζηνξίαο ησλ 

Kνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Iδεψλ», ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Eξεπλψλ ηεο Nενειιεληθήο Φηινζν-

θίαο», ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Eξεπλψλ» θαη ηνπ «Eξγαζηεξίνπ Πιαησληθψλ θαη A-

ξηζηνηειηθψλ Mειεηψλ». 

Aληηζηνίρσο, ζα αμηνπνηεζεί ε νηθεία ππνδνκή ησλ άιισλ δχν ζπλεξγαδφκελσλ 

Tκεκάησλ. 



Άξζξν 15 

Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

 

Σν Π.Μ.. εγθξίλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010, νπφηε ζα 

αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ λ. 3685/ 2008 (Φ.Δ.Κ. 148/η. Α΄).  

Άξζξν 16 

Κόζηνο Λεηηνπξγίαο 

 

Σν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 23.000 Δπξψ θαη 

θαιχπηεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

1. πληήξεζε–Αλαβαζκίζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ Ζ/Τ 2.000,00€ 

2. πληήξεζε–Αλαβαζκίζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ (εθηφο Ζ/Τ) 1.000,00€ 

3. Βηβιία 3.000,00€ 

4. Αγνξά/Γηθαηψκαηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ 1.000,00€ 

5. Έμνδα πξνζθεθιεκέλσλ εξεπλεηψλ 6.000,00€ 

6. Έμνδα κεηαθηλήζεσλ 3.000,00€ 

7. Αλαιψζηκα 5.000,00€ 

8. Λνηπέο δαπάλεο 2.000,00 

ΤΝΟΛΟ: 23.000,00€ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πιηθνηερληθήο ηνπ ππνδνκήο ζα αληηκεησπηζζεί απφ θνλδχιηα: 

(α) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (Δπηηξνπή Δξεπλψλ), 

(β) άιισλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, 

(γ) θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη πξνγξακκάησλ, 

(δ) άιισλ πφξσλ.   

 

εκείσζε: H Πξνθήξπμε (αξηζκφο θαη θαηεγνξίεο εηζαθηέσλ, δηθαηνινγεηηθά, θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ ππνςεθίσλ, χιε ησλ εμεηάζεσλ θιπ.) δεκνζηεχεηαη λσξίο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη θαηαρσξίδεηαη 

ζην Internet. O δηεπζπληήο Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ιεηηνπξγεί σο χκβνπινο πνπδψλ, ελψ πξν-

γξακκαηίδεηαη ε θαζηέξσζε δχν εκεξίδσλ πιεξνθφξεζεο αλά έηνο (Mάηνο-Oθηψβξηνο). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eξγαζηήξην Tεθκεξίσζεο θαη Mειέηεο  

ηεο Iζηνξίαο ησλ Kνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Iδεώλ 

 



V. H YΛH TΧN EΞETAEΧN 

        

O Tνκέαο Φηινζνθίαο ζπλερίδεη θαη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 ην εγθεθξη-

κέλν Πξφγξακκα Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε αληηθείκελν: 

Eιιεληθή Φηινζνθία – Φηινζνθία ηωλ Eπηζηεκώλ. 

Oη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ γξαπηψο, 

ηελ Tεηάξηε 23 επηεκβξίνπ 2009 (Eιιεληθή Φηινζνθία) θαη ηελ Πέκπηε 24 επηεκβξί-

νπ 2009  (Φηινζνθία ηωλ Eπηζηεκώλ),  ώξα 10.00-13.00 (θαη ηηο δύν εκέξεο), Αίζ. 1, 

ζηελ αθφινπζε χιε: 

  A. Eιιεληθή Φηινζνθία 

α. Αξηζηνηέιεο – Δηζαγσγή ζηελ Διιεληζηηθή Φηινζνθία 

β. Ζ Nενειιεληθή Φηινζνθία θαηά ηνλ  18ν αηψλα  

  B. Φηινζνθία ηωλ Eπηζηεκώλ 

  α. Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ 

  β. Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Θα δνζνχλ ηέζζεξα ζέκαηα –δχν απφ θάζε ππνελφηεηα– θαη νη ππνςήθηνη ζα ππν-

ρξεσζνχλ λα απαληήζνπλ  ζε δύν,  έλα  απφ  θάζε ελφηεηα. 

Γηα φζνπο δελ θαηέρνπλ βεβαίσζε θαηνρήο κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο ζα δνζεί 

επίζεο θηινζνθηθφ θείκελν ζε μέλε γιώζζα, αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ θαζελόο,  γηα 

λα κεηαθξαζζεί θαη λα ζρνιηαζζεί. 

Oη ππνςήθηνη ησλ νπνίσλ ε νξθσκνζία πξφθεηηαη λα γίλεη θαηά ηελ πξνζερή νξθσκν-

ζία θνηηεηψλ, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε ηνπ Tκήκαηνο ζην νπνίν θνίηεζαλ, απφ ηελ 

νπνία λα εκθαίλεηαη φηη έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν θνηηεηψλ ηεο πξνζερνχο νξθσκνζί-

αο. 

H ζπλέληεπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή, 25 επηεκβξίνπ 2009 θαη ώξα 

10.00 π.κ. ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. (1
νο

 όξνθνο). 

 

 Eπηζπλάπηνληαη ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα. 

 

 Γηα θάζε δηεπθξίληζε κπνξείηε λα απεπζχλεζζε ζηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο, θ. Παλα-

γηώηα ηνύια, ηει. 2651-00-5862.   

 

 

 

 



EΞETATEA  YΛH 

 

Α. EΛΛHNIKH  ΦIΛOOΦIA 

 

α. Αξηζηνηέιεο * 

  

1. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια, ed. I. Bywater (Oxford Classical Texts), Oxford, 

Clarendon Press, 1894 (κε πνιιέο αλαηππψζεηο). 

 Mόλν: Ἠθικῶμ Νικομαχείωμ Β΄ (1103a14-1109b26): Μεηάθξαζε θαη Φηινζνθη-

θόο ζρνιηαζκόο.  

 M ε η α θ ξ ά ζ ε η ο (πξνηεηλόκελεο):  Γ. Λππνπξιήο: Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκά-

ρεηα, Δηζαγσγή–κεηάθξαζε–ζρφιηα, Σφκ. 1 (Βηβ. Α΄-Γ΄), Θεζζαινλίθε, Δθδ. Εήηξνο, 

2006·  Ἀ. Δαλέζιος: Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια, Ἀρχαῖομ κείμεμομ, Με-

ηάθξαζηο–εκεηψζεηο, Ἀθήμα, Δθδ. Πάππξνο, 1949 (κε πνιιέο αλαηππψζεηο)· Με-

ηαθξαζηηθή νκάδα Κάθηνπ: Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα (ζε 3 ηφκνπο), Αζήλα, 

Δθδ. Κάθηνο, 1993· T. Irwin: Aristotle, Nicomachean Ethics, Indianapolis, Hackett 

Publishing Company, 1985· H. Rackham: Aristotle, The Nicomachean Ethics. With 

an English Translation, ―The Loeb Classical Library‖, Cambridge, Mass./ London, 

Harvard University Press/ W. Heinemann, 1926
1
· rev. ed. 1934 (κε πνιιέο αλαηππψ-

ζεηο). 

Φ η ι ν ζ ν θ η θ ό ο   ζ ρ ν ι η α ζ κ ό ο : Γηα ηνλ θηινζνθηθφ ζρνιηαζκφ πξνηείλν-

ληαη:  Γ. Λππνπξιήο: Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα, Δηζαγσγή–κεηάθξαζε–

ζρφιηα, Σφκ. 1-2, Θεζζαινλίθε, Δθδ. Εήηξνο, 2006 (κόλν Σφκ. 1, ζει. 232-233, 299-

337)· W.D. Ross, Ἀριστοτέλης, κηθξ.: Μαξηιίδα Μεηζνῦ, Ἀθήμα, Μ.Η.Δ.Σ., 1991, 

ζει. 265-280· Γ. Κνύηξαο, Ἡ Πρακτικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλους, Σφκ. Α΄ 

Ἠθική, Ἔκδοση Δεύτερη, Ἀθῆμαι, 2004, ζει. 22-32· Janet Coleman, Ιζηνξία ηεο 

Πνιηηηθήο ζθέςεο: Από ηελ Αξραία Ειιάδα κέρξη ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο ρξόλνπο, 

Σφκ. Α΄, κηθξ.: Γ.Δ. Υξεζηίδεο, επηκ.: Π.. Βαιιηαλφο, Αζήλα, Δθδ. Κξηηηθή, 2005, 

ζει. 302-332.      

2. Düring, I., Ὁ Ἀριστοτέλης. Παρουσίαση καὶ ἑρμημεία τῆς σκέψης του, κηθξ.: Π. 

Κνηδηᾶ–Παληειῆ (Σφκ. Α΄) θαη Α. Γεσξγίνπ–Καηζηβέια (Σφκ. Β΄), Ἀθήμα, Μ.Ι.Ε.Τ., 

1991-1994 (κόλν Σφκ. Α΄, ζει. 41-114).  

3. Irwin, I., Η Κιαζηθή ζθέςε, κηθξ.: Γ. Βνγηαηδήο, επηζη. επηκ.: Γ. Μαληάηεο, Αζήλα, 

Δθδ. Πνιχηξνπνλ, 2005, ζει. 241-290. 

 



 

     Εισαγωγή  στην  Ελληνιστική  φιλοσοφία 

  

4. Hadot, P., Tί εἶμαι ἡ Ἀρχαία Ἑλλημικὴ Φιλοσοφία, μτφρ.: Ἄμτα Κλαμπατσέα, 
Ἀθῆμαι, Ἐκδ. Ἴμδικτος, 2002, ζει. 131-201.   

5. Gottlieb, A., Τν όλεηξν ηεο Λνγηθήο: Η ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο από ηνπο Έιιελεο έσο 

ηελ Αλαγέλλεζε, κηθξ.: Δηξήλε Ραδή, επηκ.: Διέλε Κεθξνπνχινπ, Αζήλα, Δθδ. Δλά-

ιηνο, 2000, ζει. 315-381. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mε επζχλε ησλ ππνςεθίσλ ε πξνεηνηκαζία κπνξεί λα γίλεη θαη κε βάζε άιια βνεζήκαηα, αξθεί λα θα-

ιχπηνληαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα βηβιηνγξαθία θαη λα είλαη 

έγθπξα ηα βνεζήκαηα. 

 



β. Η Νενειιεληθή Φηινζνθία θαηά ηνλ 18
ν
 αηώλα 

 

1.  Kαξαθύιιεο, Γξεγόξεο, H θηινζνθηθή πξνβιεκαηηθή ηνπ Δεκεηξίνπ Δαληήι Φηιηππίδε. 

Σηελ επξπρσξία ηνπ Nενειιεληθνύ Δηαθσηηζκνύ, Θεζζαινλίθε, 1993, ζζ.1-60. 

2. Nνύηζνο, Παλαγηώηεο Xξ., Νενειιεληθόο Δηαθσηηζκόο. Τα όξηα ηεο δηαθηλδύλεπζεο, 

Αζήλα, 2005, ζζ. 337-343 θαη 445-451.   

3.  Πέηζηνο, Kώζηαο Θ., H πεξί θύζεσο ζπδήηεζε ζηε Nενειιεληθή ζθέςε. Όςεηο ηεο θηιν-

ζνθηθήο δηεξεύλεζεο από ηνλ 15ν ώο ηνλ 19ν αηώλα, Iσάλληλα,  22003,  ζζ. 295-312. 

 

 

Β. ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ  

 

α. Φηινζνθία ησλ  Δπηζηεκώλ  

 

Δλδεηθηηθή  βηβιηνγξαθία  

 

1. Eπζ. Παπαδεκεηξίνπ, Θεσξία ηεο Επηζηήκεο θαη Ιζηνξία ηεο Φηινζνθίαο (Αζήλα, 

Gutenberg, 1988), ζζ. 11-66 (Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί – Ζ ζρέζε θηινζνθίαο 

θαη Δπηζηήκεο).    

2. D. Lindberg, Aπαξρέο ηεο Δπηηθήο Επηζηήκεο, κηθξ. Ζ. Μαξθνιέθαο (Αζήλα, εθδ. 

ΔΜΠ 1997), ζζ.  31-98, 138-147, 349-398 θαη 505-525 (Οη Αξραίνη Έιιελεο θαη ν 

θφζκνο – Ζ ειιεληζηηθή πιαλεηηθή αζηξνλνκία – Ο κεζαησληθφο θφζκνο – Ζ θιεξν-

λνκηά ηεο αξραίαο θαη κεζαησληθήο επηζηήκεο).  

3. Μ. Salmon – J. Earman, Εηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Επηζηήκεο, κηθξ. Κ. Πσγσλ-

δηψηεο, Ν. Φνπξηνχλεο (Αζήλα, Παλεπ. Δθδ. Κξήηεο, 2003), ζζ. 3-50 (Δπηζηεκνληθή 

Δμήγεζε), ζζ. 179-246 (Eπηζηεκνληθή Αιιαγή: Πξννπηηθέο θαη Πξνηάζεηο).  

 



β. Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Oηθνλνκίαο 

 

Nεώηεξε ζεωξία Φπζηθνύ Δηθαίνπ 

 H έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ: ε θνηλσλία σο ζπλεηαηξηζκφο αηφκσλ. 

 Φπζηθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηθή ππνρξέσζε.  

 H θπζηθν-δηθατθή ζεκειίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο.  

 

    Hζηθή Φηινζνθία θαη Πνιηηηθή Oηθνλνκία 

 Eκπεηξηζκφο θαη εζηθή ζεσξία. 

 Φηινζνθηθή αλζξσπνινγία: πάζε θαη Λφγνο ζην ζρεκαηηζκφ ησλ εζηθψλ θξίζεσλ. 

 Χθειηκηζκφο θαη ζεσξία ηνπ ακεξφιεπηνπ παξαηεξεηή: θίλεηξα θαη απνηειεζκαηηθφ-

ηεηα ηνπ πξάηηεηλ.  

 Θεσξία ησλ κε εζειεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ αηνκηθνχ πξάηηεηλ: ε έλλνηα ηεο αγν-

ξάο.  

 

E λ δ ε η θ η η θ ή  β η β ι η ν γ ξ α θ ί α  

 

Aγγειίδεο Μ., Φπρνπαίδεο Κ., Kείκελα πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζεσξίαο ηεο πνιηηηθήο:  

Eθδ. Eμάληαο: 1992. [ζζ. 11-110]. 

Macpherson C. B., Aηνκηθηζκόο θαη ηδηνθηεζία.  Eθδ.  Γλψζε, 1986 [ζζ. 15-147]. 

Châtelet François, H Φηινζνθία. Eθδφζεηο  Γλψζε, 1985. [ηφκ. B΄,  ζζ. 201-229 & 253-

266]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ρώξνη δηδαζθαιίαο: θηήξην ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Ψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Bηβιηνζήθε ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο



VI. ΓIΓAKTIKO EPΓO 

XEIMEPINO EΞAMHNO 2009–2010 

MAΘHMATA - ΦPONTITHPIA 

 

I. EΛΛHNIKH ΦIΛOOΦIA 

 

1) H Πξνβιεκαηηθή ηεο Φηινζνθηθήο Ιζηνξηνγξαθίαο  

2) Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή 

3) Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία (Β. νισκνύ-Παπαληθνιάνπ) 

4) Bπδαληηλή Φηινζνθία 

5) Nενειιεληθή Φηινζνθία   

6) H Eιιεληθή Φηινζνθία θαη ν Επξσπατθόο Πνιηηηζκόο    

7) Mεηαθπζηθή 

8) Φηινζνθία ηεο Φύζεο (Γ. Γξόζνο)         

9) Πξαθηηθή Φηινζνθία   

10) Λνγηθή 

11) Aηζζεηηθή  

12) Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία (Π. Ννύηζνο)   

Eμακεληαία Φξνληηζηήξηα Eηδηθώλ Θεκάησλ θαη εηήζηα ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα αλα-

ιάβνπλ κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο, ησλ άιισλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο ή άιισλ 

Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο επίζεο εξεπλεηέο 

Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. 

Eπηπιένλ, ην κάζεκα Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία (Παλαγηώηεο Ννύηζνο), ζην νπνίν νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ ηελ ηξέ-

ρνπζα έξεπλά ηνπο. 

 

 

 

 



II. ΦIΛOOΦIA TΧN EΠITHMΧN 

  

1) Eπηζηεκνινγία – Θεσξία ησλ Αμηώλ (η. Γεκεηξίνπ) 

2) Iζηνξία ησλ Επηζηεκνληθώλ Ιδεώλ   

3) Φηινζνθία ηεο Φύζεο – Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία (Γ. Γξόζνο)         

4) Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ 

5) Φηινζνθία ησλ Ιζηνξηθώλ-Εξκελεπηηθώλ Επηζηεκώλ 

6) Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία    

7) Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ − Φηινζνθία ηεο   Πνιηηηθήο Oηθνλνκίαο  

8) Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο    

9) Φηινζνθία ηεο Ψπρνινγίαο - Γλσζηνεπηζηήκε   

10) Eπξσπατθέο Σπνπδέο θαη Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκώλ   

11) Nεόηεξε θαη Σύγρξνλε Φηινζνθία  (Ι. Πξεινξέληδνο, Γθ. Μαγγίλε) 

12) Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία (Π. Ννύηζνο)  

Eμακεληαία Φξνληηζηήξηα Eηδηθώλ Θεκάησλ θαη εηήζηα ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα αλα-

ιάβνπλ κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο, ησλ άιισλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο ή άιισλ 

Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο επίζεο εξεπλεηέο 

Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. 

Eπηπιένλ, ην κάζεκα Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία (Παλαγηώηεο Ννύηζνο), ζην νπνίν νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ ηελ ηξέ-

ρνπζα έξεπλά ηνπο. 

 

 

 

 

 



ΧPOΛOΓIO ΠPOΓPAMMA 

 

 

Γεπηέξα: 12.00-14.00:  Eπηζηεκνινγία – Θεσξία ησλ  

      Αμηώλ  (η. Γεκεηξίνπ)  

    

 

Tξίηε:   13.00-15.00:  Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία  

(Π. Ννχηζνο) 

 

16.00–18.00:   Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία  

(Η. Πξεινξέληδνο) 

 

16.00-18.00:  Φηινζνθία ηεο Φύζεο (Γ. Γξφζνο) 

 

Tεηάξηε: 10.00-12.00: Eηήζηα δώλε δηαιέμεωλ 

   Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκώλ  

                         (ςπεύθςνορ: Ση. Δημηηπίος) 

                (όηαλ δελ ππάξρεη Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο) 

 

     

Πέκπηε:  12.00-14.00:  Eηήζηα δώλε δηαιέμεωλ  

   Eιιεληθή Φηινζνθία (ππεχζπλνο: Η. Πξεινξέληδνο) 

 

14.00-16.00:  Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 

(Β. νισκνχ-Παπαληθνιάνπ) 

 

17.00-19.00:  Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 

(Γθ. Μαγγίλε)  

 

 

 

 

 

 

 



ΧPE YNEPΓAIA ME TOY ΦOITHTE 

 

 

 

Γεπηέξα:  11.00-12.00:  η. Γεκεηξίνπ 

     

Tξίηε:    12.00-13.00: Π. Ννχηζνο    

17.00-18.00:  Γ. Γξφζνο 

 

Tεηάξη ε:  11.00-12.00:  Η. Πξεινξέληδνο 

 

Πέκπηε:   13.00-14.00: Β. νισκνχ-Παπαληθνιάνπ 

16.00-17.00: Γθ. Μαγγίλε 

     

  

         

     

 

 

  

     

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓIAΓPAMMATA MAΘHMATΧN 

 

XEIMEPINO EΞAMHNO 2009-2010 



Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Παλαγηώηεο Ννύηζνο 

      

       

    Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

 Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010  

Mάζεκα: Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία  

Θέκα: Σα Οηθνλνκηθν-θηινζνθηθά ρεηξόγξαθα ηνπ Marx: 

ε ηδέα ηεο απνμέλσζεο 

 

 

 

ΓIAΓPAMMA   

 

1. Δηζαγσγή 

2. Κείκελν θαη «ζπγθείκελν» 

3. Ζ «καξμνπνίεζε» ηνπ Marx: έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 1844 

4. Ζ ηδέα ηεο «απνμέλσζεο» 

5. Μεηαιιαγέο θαη απνζησπήζεηο 

6. Απφ ην 1932 θαη εμήο 

7. πκπεξάζκαηα  



Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Ισάλλεο Πξεινξέληδνο 

 

 

    Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Υεηκεξηλό εμάκελν 2008-2009 

    Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε 

Φηινζνθία 

Θέκα: Spinoza, Ηζηθή (κέξε III-V) 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Θα κειεηεζεί θπξίσο ε ζπηλνδηθή πξαγκάηεπζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ βίνπ ηνπ αλζξψ-

πνπ ζηελ Ηζηθή. Μεηά ηελ έληαμε ηεο ζεσξίαο απηήο ζηηο πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο ησλ παζψλ 

ζηηο απαξρέο ησλ λενηέξσλ ρξφλσλ θαη κεηά ηελ αλάδεημε ησλ νληνινγηθψλ θαη γλσζηνζεσ-

ξεηηθψλ ζεκειίσλ ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο, ζα αλαιπζνχλ ηα εμήο ζεκεία: 

1. Γηαηξάλσζε ηεο δπλαηφηεηαο γεσκεηξηθήο πξαγκάηεπζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

βίνπ ηνπ αλζξψπνπ. 

2. Ζ θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο έλλνηα ηνπ conatus (ηάζεο θάζε ππαξθηνχ πεπεξαζκέ-

λνπ φληνο λα εκκέλεη ζην είλαη ηνπ) ζην πιαίζην ηεο ζπηλνδηθήο «νληνινγίαο ηεο 

δχλακεο». 

3. Οη δηαθνξεηηθέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζπηλνδηθνχ νξηζκνχ ησλ ζπλαη-

ζζεκάησλ (affectus). 

4. Φπρή θαη ζψκα ζηελ νηθεία ζεσξία ηνπ Spinoza. 

5. Γηάθξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε πάζε θαη ελεξγήκαηα. 

6. Απαξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: 

Σα ηξία πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα: επηζπκία, ραξά, ιχπε. 

Παξάγσγα θαη κηθηά ζπλαηζζήκαηα. 

7. πνπδαηφηεηα θαη ζπλέπεηεο ησλ πξσηείσλ ηεο επηζπκίαο (έλαληη ηεο αγάπεο ή ηεο 

ραξάο) ζηε ζπηλνδηθή ηαμηλφκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

8. Ο ξφινο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο κλήκεο ζηε ζπηλνδηθή ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκά-

ησλ. 

9. Θεκέιηα θαη εθηχιημε ηνπ αηνκηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ βίνπ. 

10. Θεμέλια και εκηύλιξη ηος διανθπώπινος ζςναιζθημαηικού βίος. 

11. Ζ αξρή ηεο κίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 



12. Ζ θηινδνμία σο ζεκέιην ηεο θνηλσληθφηεηαο. 

13. Οίθηνο θαη ζπκπφληα. 

11. Λφγνη θαη εθθάλζεηο ηεο ππνδνχισζήο καο ζηα πάζε. 

12. Γπλαηφηεηα θαη δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ παζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ελεξ-

γεηηθά. Απειεπζέξσζε θαη ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ. 

13. Αησληφηεηα (φρη αζαλαζία) ηεο ςπρήο θαη επδαηκνλία. 

14. πλαηζζήκαηα θαη πνιηηηθή. 

15. πλαηζζήκαηα θαη ζξεζθεία. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ παζψλ.  

 

 Σέινο, ζα αλαδεηρζνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ Spinoza απφ ηελ 

θαξηεζηαλή ζεσξία πεξί «παζψλ ηεο ςπρήο» θαη ζα κειεηεζεί ε αμηνπνίεζε θαη απνηίκεζε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Spinoza γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ βίν ηνπ αλζξψπνπ απφ θηινζφθνπο, ζηνρα-

ζηέο θαη επηζηεκνλεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θπξίσο απφ ηνπο Antonio Damasio θαη J.-P. Chan-

geux.  

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ : Ζ παξνπζίαζε εηζήγεζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Παξαθαινχληαη φζεο/-νη 

πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα λα κειεηήζνπλ ηα εμήο θείκελα: α) πηλφδα, Ηζη-

θή, Αζήλα, Δθθξεκέο, 2009. β) Αμηνινγηθά (Αζήλα, Δθδφζεηο Δμάληαο), εηδηθφ ηεχρνο 2, 

2002: «πηλφδα: Πξνο ηελ ειεπζεξία. Γέθα ζχγρξνλεο ειιεληθέο κειέηεο». γ)  Gilles 

Deleuze, Σπηλόδα. Πξαθηηθή θηινζνθία, Αζήλα, Νήζνο, 1996. δ) Yirmiyahu Yovel (επηκ.), 

Desire and Affect. Spinoza as a Psychologist, New York, Little Room Press, 1999. ε) Antonio 

R. Damasio, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Harcourt, Inc., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Γηνλύζηνο Γξόζνο 

 

 

    Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Xεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010 

Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Φύζεο 

    Θέκα: Οηθνινγία – νηθνινγηθή εζηθή 

                    

 

ΓIAΓPAMMA 

 

1. Ζ ηδέα ηεο θχζεο ζηελ θηινζνθία 

2. Ζ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ησλ θνζκνεηδψισλ 

3. Απφ ηελ ηεινινγία ζηε κεραληζηηθή αηηηνθξαηία 

4. Ζ ζπλζήθε ηεο λεσηεξηθφηεηαο:  ε ηδέα  ηνπ αηφκνπ 

5. Ζ ζπλζήθε ηεο λεσηεξηθφηεηαο:  ε ηδέα ηεο παληνδπλακίαο ηεο επηζηήκεο 

6. Ζ ζπλζήθε ηεο λεσηεξηθφηεηαο: ε ηδέα ηεο θχζεο σο αληηθεηκέλνπ θπξηαξρίαο 

7. Ζ ππαγσγή ηεο θχζεο ζε «πεξηβάιινλ»   

8. Κξηηηθέο πξνζεγγίζεηο: ε «νηθνθηινζνθία» ηνπ Skolimowski 

9. Κξηηηθέο πξνζεγγίζεηο: ε «βαζηά νηθνινγία» ηνπ Arne Naess  

10. Κξηηηθέο πξνζεγγίζεηο: ε «θνηλσληθή νηθνινγία» ηνπ Murray  Bookschin  

 

 



Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ 

 

 

    Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010 

Μάζεκα: Δπηζηεκνινγία – Θεσξία ησλ Αμηώλ  

Θέκα:  Δλλνηνινγηθή αλάιπζε θαη ζεσξία γηα ηε δηθαην-

ιόγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ζηελ εζηθή θαη ηελ πν-

ιηηηθή θηινζνθία  

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Ζ ζρέζε νξζνινγηθφηεηαο θαη εζηθήο. 

2. Ζ έλλνηα ηεο αμηνινγηθήο νξζφηεηαο θαη ε ειεπζεξία σο ινγηθή ηδηφηεηα ηνπ εζη-

θνχ ιφγνπ. 

3. Τπάξρνπλ θξηηήξηα νξζφηεηαο κε δεζκεπηηθή ηζρχ σο πξνο ηηο εζηθέο θξίζεηο; 

4. Ζ δηάθξηζε πεξηγξαθηθήο θαη θαλνληζηηθήο πξνζέγγηζεο. 

5. Ζ ζρέζε κεηαεζηθήο θαη θαλνληζηηθήο ζεσξίαο. 

6. Σν πξφβιεκα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ πέληε ηξόπσλ (επη-

ρεηξεκάησλ) ηνπ Αγξίππα. 

7. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ κεηαεζηθψλ θξηηεξίσλ δηθαηνιφγεζεο θξίζεσλ θαη πεπνηζή-

ζεσλ. 

8. Καηαζθεπαζηνθξαηία θαη ξεαιηζκφο: πξέπεη λα δερζνχκε, γηα επξεηηθνχο ιφγνπο 

θαη ζθνπνχο, ηελ χπαξμε θαλνληζηηθψλ ιφγσλ, κε ηζρχ αλεμάξηεηε απφ ηε δηαδη-

θαζία νξζνινγηθήο θαη δηαινγηθήο θαηαζθεπήο; 

9. Πιαησληθφο εζηθφο ξεαιηζκφο, εζηθή αληηθεηκεληθφηεηα θαη γλσζηνθξαηηθή αμίσ-

ζε. 

10. Πνηα γεγνλφηα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ απφδνζε ηηκήο α-

ιεζείαο ζηηο εζηθέο θξίζεηο; 

11. Δίλαη δπλαηή ε δεκηνπξγηθή ζπλχθαλζε θαληηαλψλ ζέζεσλ θαη, αξεηνινγηθήο π-

θήο, αξηζηνηειηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο εζηθφηεηαο; 

12. Ζ κεηαεζηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εζηθνχ  ζρεηηθηζκνχ. 

13. Πνην είδνο ζπιινγηζκνχ πξνζήθεη ζηα εζηθά δεηήκαηα; 

14. πλαίλεζε θαη επηρεηξήκαηα νπζηαζηηθήο νξζφηεηαο. 

15. Ζ ζπδπγία αιήζεηαο θαη γλψζεο ζηηο εζηθέο θξίζεηο. 

16. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ θξηηεξίσλ αιεζείαο θαη ε αλαγθαία ππεξάζπηζε ησλ θαλνλη-

ζηηθψλ θαη νηνλεί γλσζηαθψλ αξρψλ ηνπ θηινζνθείλ. 



Γηδάζθνπζα: Δπίθ. θαζεγήηξηα Γθόιθσ Μαγγίλε 

 

 

    Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010 

Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε  

 Φηινζνθία     

Θέκα:  Κξηηηθή ζεσξία θαη θηινζνθηθή εξκελεπηηθή – Η 

αληηπαξάζεζε Υάκπεξκαο-Γθάληακεξ   

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η.  Ζ θηινζνθηθή εξκελεπηηθή: ηζηνξία θαη εμέιημε 

1. ιάηεξκάρεξ: πξνο κηα θαζνιηθή «ηερλνινγία» ηεο εξκελείαο 

2. Νηηιηάπ: αλαδεηψληαο ηα ζεκέιηα ησλ επηζηεκψλ ηνπ πλεχκαηνο 

3. Υάηληεγθεξ: πξνο κηα εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία 

 

ΗΗ.  Ζ θξηηηθή ζεσξία: ηζηνξία θαη εμέιημε 

1. Ο Υάκπεξκαο έλαληη ηεο «παιαηάο» ρνιήο ηεο Φξαγθθνχξηεο 

2. Ο Υάκπεξκαο θαη ην πξφγξακκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ 

3. Ζ θξηηηθή ηνπ εξγαιεηαθνχ ιφγνπ 

4. Σν ηδεψδεο ηεο ρεηξαθέηεζεο θαη νη αθεηεξίεο ηνπ ζηελ θξηηηθή παξάδνζε 

 

ΗΗΗ.  Υ. Γθ. Γθάληακεξ: ε αμίσζε ηεο εξκελεπηηθήο γηα θαζνιηθφηεηα 

1. Ζ εξκελεπηηθή αλάκεζα ζηνλ Γηαθσηηζκφ θαη ηνλ Ρνκαληηζκφ 

2. Ζ εξκελεπηηθή σο πξαθηηθή θηινζνθία: ην αξηζηνηειηθφ «παξάδεηγκα» 

3. Παξάδνζε, απζεληία, θξηηηθή 

 

IV.  Γ. Υάκπεξκαο: ε δχλακε ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ 

1. Δξκελεπηηθή θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 

2. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο αμίσζεο ηεο εξκελεπηηθήο γηα θαζνιηθφηεηα 

3. Θεσξία θαη πξάμε 



V.   Δξκελεπηηθφο ή θξηηηθφο ιφγνο;  

1. εκεία ζχγθιηζεο 

2. εκεία απφθιηζεο  

3. Απνηίκεζε θαη πξννπηηθέο 

 

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα αλαιπζνχλ ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ θείκελα ησλ δχν θη-

ινζφθσλ. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ. 

 

ΤΠΟΜΝΗΔΙ:  

1. Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζχλζεζεο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ, κεηάθξαζεο 

δφθηκνπ ζηνηρείνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο θιπ.) είλαη ππνρξεσηηθή. 

2. Ζ παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε. 



3. Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνύ-Παπαληθνιάνπ 

 

 

    Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Υεηκεξηλό εμάκελν 2009-2010 

Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία     

Θέκα: Ηζηθή θαη κεηαθπζηθή ζηνλ πιαησληθό δηάινγν 

Φίιεβνο   

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1) Οη δηάινγνη ηεο χζηεξεο ζπγγξαθηθήο πεξηφδνπ ηνπ Πιάησλα 

2) Ζ ζέζε ηνπ δηαιφγνπ Φίιεβνο ζηελ αλάπηπμε ηεο πιαησληθήο εδνλνινγίαο 

3) Σν θεληξηθφ πξφβιεκα ηνπ Φηιήβνπ: Ζ αλζξψπηλε επδαηκνλία 

4) Απφξξηςε ησλ ζέζεσλ γηα ηαχηηζε ηεο επδαηκνλίαο είηε ακηγψο κε ηελ εδνλή είηε 

ακηγψο κε ηε θξφλεζε 

5) Πξνβνιή ηεο άπνςεο φηη ν ἀγαθὸς βίος απνηειεί κείγκα θξνλήζεσο θαη εδνλήο 

6) Σν νληνινγηθφ πξφβιεκα ηνπ «ἑμὸς» θαη ησλ «πολλῶμ» θαη ε ρξεζηηθή αμία ηεο 

δηαιεθηηθήο 

7) Ζ επηζηξνθή ηνπ Πιάησλα ζηνλ έιεγρν 

8) Ζ αηηία ηεο αγαζφηεηαο ηνπ μεικτοῦ βίου 

9) Ζ νληνινγηθή ζεσξία ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ ή γελψλ ηνπ φληνο ζηελ ππεξεζία ηεο 

εζηθήο 

10) Αλάιπζε ηνπ γέλνπο ηεο εδνλήο 

11) Αλάιπζε ηνπ γέλνπο ηεο θξνλήζεσο 

12) Ο μεικτὸς βίος σο έξγν ηέρλεο θαη σο έθθξαζε ηνπ πιαησληθνχ αλζξσπηζκνχ 

 

Τ π ν κ λ ή ζ ε η ο :  α) Παξνπζίαζε άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ καζήκαηνο 

ζηελ ηάμε. 

 β) Σειηθή εξεπλεηηθή εξγαζία.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eξγαζηήξην Eξεπλώλ Nενειιεληθήο Φηινζνθίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



EAPINO EΞAMHNO 2010 

 

MAΘHMATA - ΦPONTITHPIA 

I. EΛΛHNIKH ΦIΛOOΦIA 

 

1) H Πξνβιεκαηηθή ηεο Φηινζνθηθήο Ιζηνξηνγξαθίαο  

2) Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή 

3) Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία (Δ. Καξακπαηδάθε)  

4) Bπδαληηλή Φηινζνθία  

5) Nενειιεληθή Φηινζνθία    

6) H Eιιεληθή Φηινζνθία θαη ν Επξσπατθόο Πνιηηηζκόο  

7) Mεηαθπζηθή 

8) Φηινζνθία ηεο Φύζεο  

9) Πξαθηηθή Φηινζνθία   

10) Λνγηθή  

11) Aηζζεηηθή  

12) Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία  (Π. Nνύηζνο) 

Eμακεληαία Φξνληηζηήξηα Eηδηθώλ Θεκάησλ θαη εηήζηα ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα αλα-

ιάβνπλ κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο,  ησλ άιισλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο ή άιισλ 

Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο επίζεο εξεπλεηέο 

Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. 

Eπηπιένλ, ην κάζεκα Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία (Π. Nνύηζνο), ζην νπνίν νη κεηαπηπρη-

αθνί θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ ηελ ηξέρνπζα έξεπ-

λά ηνπο. 

 

 

 



II. ΦIΛOOΦIA TΧN EΠITHMΧN 

  

1) Eπηζηεκνινγία-Θεσξία ησλ Αμηώλ (η. Γεκεηξίνπ)  

2) Iζηνξία ησλ Επηζηεκνληθώλ Ιδεώλ   

3) Φηινζνθία ηεο Φύζεο − Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία  

4) Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ 

5) Φηινζνθία ησλ Ιζηνξηθώλ - Εξκελεπηηθώλ Επηζηεκώλ 

6) Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία    

7) Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ −Φηινζνθία ηεο    Πνιηηηθήο 

Oηθνλνκίαο (Γ. Γξόζνο, Ι. Μαξθνπιάηνο)  

8) Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο  

9) Φηινζνθία ηεο Ψπρνινγίαο − Γλσζηνεπηζηήκε   

10) Eπξσπατθέο Σπνπδέο θαη Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκώλ 

11) Nεόηεξε θαη Σύγρξνλε Φηινζνθία  (Ι. Πξεινξέληδνο, Γθ. Μαγγίλε, Μ. Πνπξλά-

ξε) 

12) Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία (Π. Nνύηζνο) 

Eμακεληαία Φξνληηζηήξηα Eηδηθώλ Θεκάησλ θαη εηήζηα ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα αλα-

ιάβνπλ κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο, ησλ άιισλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο ή άιισλ 

Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο επίζεο εξεπλεηέο 

Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. 

Eπηπιένλ, ην κάζεκα Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία (Π. Nνύηζνο), ζην νπνίν νη κεηαπηπρη-

αθνί θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ ηελ ηξέρνπζα έξεπ-

λά ηνπο. 

 

 

 

 

 

 



ΧPOΛOΓIO ΠPOΓPAMMA 

 

Γεπηέξα: 12.00-14.00:  Eπηζηεκνινγία – Θεσξία ησλ  

              Αμηώλ  (η. Γεκεηξίνπ)  

    

Tξίηε:   13.00-15.00:  Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία  

(Π. Ννχηζνο) 

    

16.00-18.00:  Νεόηεξε θαη ύγρξνλε 

              Φηινζνθία (Η. Πξεινξέληδνο) 

 

18.00-20.00 Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ – Φηινζνθία ηεο 

Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (Γ. Γξφζνο) 

    

Tεηάξηε: 10.00-12.00: Eηήζηα δώλε δηαιέμεωλ 

    Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκώλ  

                         (ππεχζπλνο: η. Γεκεηξίνπ) 

                  (όηαλ δελ ππάξρεη Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο) 

 

   12.00-14.00:  Νεόηεξε θαη ύγρξνλε 

              Φηινζνθία  (M. Πνπξλάξε) 

  

16.00–18.00:   Φιλοσουία  των  Κοινωνικών  Επιστημών – Φηινζνθία ηεο 

Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (Ηνξδ. Μαξθνπιάηνο) 

 

18.00–20.00:   Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία  

(E. Kαξακπαηδάθε)  

Πέκπηε: 12.00–14.00:  Eηήζηα δώλε δηαιέμεωλ  

   Eιιεληθή Φηινζνθία (ππεχζπλνο: Η. Πξεινξέληδνο) 

 

17.00-19.00:   Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 

(Γθ. Μαγγίλε) 

 



ΧPE YNEPΓAIA ME TOY ΦOITHTE 

 

 

 

Γεπηέξα: 11.00-12.00:  η. Γεκεηξίνπ 

       

Tξίηε:   12.00-13.00: Π. Ννχηζνο 

17.00-18.00: Γ. Γξφζνο 

   

 

Tεηάξηε: 11.00-12.00: Η. Πξεινξέληδνο 

15.00-16.00: Η. Μαξθνπιάηνο 

17.00-18.00: E. Kαξακπαηδάθε 

   

Πέκπηε: 11.00-12.00:  M. Πνπξλάξε 

   16.00-17.00: Γθ. Μαγγίλε 

    

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓIAΓPAMMATA MAΘHMATΧN 

 

EAPINO EΞAMHNO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Ννύηζνο 

       

 

    Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Eαξηλό εμάκελν 2010 

    Mάζεκα: Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

Θέκα:  Γείγκαηα θηινζνθηθώλ θεηκέλσλ 

 

  

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Δηζαγσγή 

2. Δίλαη επαξθήο ε ππφζεζε εξγαζίαο; 

3. Οη ελλνηνινγηθνί «αξκνί»; 

4. Σν πεδίν παξαηήξεζεο 

5. Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο κεζφδνπ 

6. Ζ κειέηε ησλ πεγψλ θαη ε θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

7. Ζ δηάξζξσζε ηνπ θεηκέλνπ 

8. Ο ηξφπνο εθδίπισζεο ηεο ζπιινγηζηηθήο θαη ηνπ επηρεηξήκαηνο 

9. Ση απνκέλεη; 

10. πκπεξάζκαηα 

 

 

 

 

 

 



Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Ισάλλεο Πξεινξέληδνο 

 

 

    Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Δαξηλό εμάκελν 2010 

    Μάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε 

          Φηινζνθία 

Θέκα:  Gilles Deleuze. Η αληίιεςή ηνπ γηα ηε θηινζνθία, 

ηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο θαη ηηο «ζπλαληήζεηο» 

ηεο θηινζνθίαο κε ηε ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Σέζζεξηο γεληέο ζηε γαιιηθή θηινζνθία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα: ε γεληά ηνπ 1900, 

ηνπ 1930, ηνπ 1960 θαη ηνπ 1990. 

2. Ζ δσή, ην θηινζνθηθφ έξγν θαη ε δηδαζθαιία ηνπ Deleuze (1925-1995) 

α.  Ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο θαη θηινζνθία 

β.  Φηινζνθία θαη ινγνηερλία 

γ.  Φηινζνθία θαη ηέρλεο 

 

Α. ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

3. Ζ αληίιεςε ηνπ Deleuze πεξί θηινζνθίαο 

α.  Ζ ζθέςε (pensée) θαη νη ηξεηο εθθάλζεηο ηεο εκκελνχο ζθέςεο: θηινζνθία, ε-

πηζηήκεο, ηέρλεο 

β.  Δγθψκην ηεο θηινζνθίαο θαη δε ηεο κεηαθπζηθήο σο ζπζηήκαηνο   

γ. Ση καο εκπνδίδεη λα ζθεπηφκαζηε 

δ.  Ση καο σζεί λα ζθεπηφκαζηε. Θεσξία ησλ ζπλαληήζεσλ 

4. Ζ δεκηνπξγία σο ζεκειηψδεο γλψξηζκα ηεο ζθέςεο. Δγθψκην ηνπ λένπ, ηεο απξφ-

βιεπηεο θαηλνηνκίαο 

5. Σν έξγν ηεο θηινζνθίαο 



Α. Αξλεηηθά: 

Αληίπαινη ηεο θηινζνθίαο: ε βιαθεία θαη νη δνμαζίεο 

Ση δελ είλαη ε θηινζνθία: ελαηέληζε, αλαζηνραζκφο, επηθνηλσλία 

Β. Θεηηθά:  

Ζ θηινζνθία σο δεκηνπξγία ελλνηψλ 

Γηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ νξνινγία ηνπ Deleuze 

6. Οη ζπληζηψζεο ησλ θηινζνθηθψλ ελλνηψλ 

7. ρέζε κεηαμχ έλλνηαο (concept), αληίιεςεο (percept) θαη παζήκαηνο (affect) 

8. Ζ «εηθφλα ηεο ζθέςεο» ή ην «επίπεδν εκκέλεηαο» 

9. Σα «ελλνηαθά πξφζσπα» (personnages conceptuels) 

10. Λίγα ιφγηα πεξί γεσθηινζνθίαο 

11. Σν «ππνθείκελν» ηεο θηινζνθίαο ή κάιινλ ην θαζεζηψο φζσλ παξάγνπλ θηινζν-

θηθφ έξγν 

12. ρέζε κεηαμχ θηινζνθίαο, επηζηήκεο θαη ηέρλεο 

ρέζε κεηαμχ θηινζνθίαο θαη κε θηινζνθίαο 

Γηαθνξά ηεο θηινζνθίαο απφ ηε ζξεζθεία 

13. Γηαθνξά ηνπ ζνθνχ απφ ηνλ θηιφζνθν 

14. Ζ ζηάζε ηνπ Deleuze απέλαληη ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο 

15. Ο ξφινο ηνπ Nietzsche, ηνπ Bergson θαη ηνπ Spinoza ζηνλ θηινζνθηθφ ζηνραζκφ 

ηνπ Deleuze 

 

Β. ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

16. Βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ Deleuze κε κεγάια έξγα ηεο παγθφζκη-

αο ινγνηερλίαο (ηδίσο κε κπζηζηνξήκαηα) θαη ηξφπνη ζχδεπμεο ηεο θηινζνθίαο κε 

ηε ινγνηερλία 

17. Ζ δξηκεία θξηηηθή ηνπ Deleuze ζηε κεηάθξαζε θαη ηελ εξκελεία. Δγθψκην ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ, ηεο βίσζεο, ησλ «γξακκψλ δηαθπγήο» 

18. Ζ αλσηεξφηεηα ηεο αγγιηθήο θαη ακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο έλαληη άιισλ εζληθψλ 

ινγνηερληψλ 

19. Γηάθξηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο απφ ηε λεχξσζε θαη ηελ παξάλνηα θαη αλάδεημε κηαο 

ζεηηθήο έλλνηαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ ινγνηερλία σο πγεία θαη ν ινγνηέρλεο σο 

ηαηξφο ηνπ πνιηηηζκνχ 

20. Να είζαη μέλνο ζηελ ίδηα ζνπ ηε γιψζζα θαη λα θάλεηο ηε γιψζζα λα ηξαπιίδεη 

 



Γ. ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

21. Γηαηί ν θηλεκαηνγξάθνο παξνπζηάδεη κείδνλ ελδηαθέξνλ γηα ηε θηινζνθία θαηά 

ηνλ Deleuze 

22. Δλαληίσζε ηνπ Deleuze ζηα επηθξαηέζηεξα ζηελ επνρή ηνπ ππνδείγκαηα πξνζέγ-

γηζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (ζεκεηνινγηθφ, ςπραλαιπηηθφ θαη θαηλνκελνινγηθφ). 

23. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηνπ Bergson θαη ηνπ Peirce ζηε ληειεδηαλή ζεσξία ηνπ θηλε-

καηνγξάθνπ 

24. «πλαληήζεηο» θηινζνθίαο θαη θηλεκαηνγξάθνπ. Οη (αλαπάληερεο θαη ζπρλά πα-

ξάδνμεο) ζπζρεηίζεηο κεγάισλ δεκηνπξγψλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε θηινζφθνπο, 

ινγνηέρλεο, ζεηηθνχο επηζηήκνλεο, δσγξάθνπο θ.ά. 

 

Γ. ΚΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

25. Γπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη θάζε θαινπξναίξεηε πξνζέγγηζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Deleuze 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ : Ζ παξνπζίαζε εηζήγεζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Παξαθαινχληαη φζεο/-νη 

πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα λα κειεηήζνπλ ηα εμήο θείκελα: α) Gilles De-

leuze θαη Félix Guattari, Τη είλαη θηινζνθία;, Αζήλα, Καιέληεο, 2004. β) Gilles Deleuze, Κη-

λεκαηνγξάθνο 1. Η εηθόλα-θίλεζε, Αζήλα, Νήζνο, 2009. γ) Gilles Deleuze, Ο κπεξμνληζκόο, 

Αζήλα, Scripta, 2009. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο Γηνλύζηνο Γξόζνο 

     

    Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Eαξηλό εμάκελν 2010 

Mάζεκα:  Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ – Φη-

ινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο 

Θέκα:  Γέλεζε, εμέιημε θαη αληηλνκίεο ηνπ Φηιειεπζεξη-

ζκνύ 

 

       

ΓIAΓPAMMA 

 

1. Πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο  

2. Ζ Ρεπνπκπιηθαληθή παξάδνζε: απφ ηνλ Machiavelli ζηνλ James Harrington  

3. Ζ βξεηαληθή παξάδνζε: απφ ηνλ Hobbes ζηνλ Adam Smith 

4. H γαιιηθή παξάδνζε: Benjamin Constant  

5. Ζ αληίδξαζε ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ: Carl Schmitt  

6. Σα δνθίκηα ηνπ Isaiah Berlin γηα ηελ ειεπζεξία 

7. Ζ ζεσξία ηνπ Hayek γηα ηελ ειεπζεξία 

8. Οη αληηλνκίεο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ: ε απζφξκεηε επηαμία ηεο αγνξάο θαη ε 

νξαηή ρεηξ ηνπ ηερλνθξαηηθνχ θξαηηζκνχ 

9. Ο θηιειεπζεξηζκφο σο εζσηεξηθή αληηλνκία ηεο λεσηεξηθφηεηαο 

 

 

 

 

 



Γηδάζθνπζα: Eπίθ. θαζεγήηξηα Eιέλε Kαξακπαηδάθε 

 

       

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

Δαξηλό εμάκελν 2010    

Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 

Θέκα:  Η εζηθή ηεο Νέαο ηνάο – Δπίθηεηνο – Μ. Απξή-

ιηνο 
  

 

 

 

ΓIAΓPAMMA 

 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα αλαιπζνχλ ηα έξγα δχν ραξαθηεξηζηηθψλ εθπξνζψπσλ 

ηεο Νέαο ηνάο:  

1) Σν Ἐγχειρίδιομ ηνπ πξψελ δνχινπ Δπίθηεηνπ   

2) Σα Εἰς Ἑαυτὸμ του απηνθξάηνξα Μάξθνπ Απξήιηνπ.  



Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ 

 

 

    Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

 Δαξηλό εμάκελν 2010     

 Μάζεκα: Δπηζηεκνινγία – Θεσξία ησλ Aμηώλ 

Θέκα: Μεηαεζηθή θαη θαλνληζηηθή θεωρία στην πολιτική 

υιλοσουία  

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Ζ ζέζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε έλλνηα ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ. 

2. Πψο είλαη δπλαηή ε νξζνινγηθή δηθαηνιφγεζε ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ; 

3. Ο ινγηθνζπληαθηηθφο θνξκαιηζκφο θαη ε έλλνηα ηνπ θαλφλα. 

4. Φνξκαιηζκφο ησλ αμηψλ θαη αλαζηνραζηηθή θξίζε. 

5. Σν λφεκα θαη ε πνιπζεκία ησλ αμηνινγηθψλ ελλνηψλ. 

6. Ζ εξκελεία ησλ αμηνινγηθψλ ελλνηψλ. 

7. Καλνληζηηθφηεηα θαη  ληεζηδηνληζκφο (απνθαζηνθξαηία). 

8. Ηζηνξηζηηθφο ζρεηηθηζκφο θαη αμηαθή δεζκεπηηθφηεηα. 

9. Αμηνινγία θαη θαλνληζηηθή δέζκεπζε ηνπ πξαθηένπ. 

10. Ση ζπλεπάγεηαη ε κεηάζεζε ησλ αμηνινγηθψλ δεηεκάησλ ησλ επηζηεκψλ ζην κε-

ηαγισζζηθφ επίπεδν; 

11. Ο θνξκαιηζκφο ηεο εζηθήο ηνπ Γηαιφγνπ ηνπ Jürgen Habermas θαη ε ζεσξία πεξί 

αιήζεηαο σο ζπλαίλεζεο («ζπλαηλεζηαθή ζεσξία ηεο αιήζεηαο»). 

12. Απνηειεί ε ζπλαίλεζε ερέγγπν νξζφηεηαο; 

13. Πνηα ζεσξία ηνπ λνήκαηνο πξνυπνζέηεη ν θνξκαιηζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο νξζν-

ινγηθφηεηαο; 

14. Σν παξαγσγηθφ πξφηππν ζεκειίσζεο ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ θαη ε ζηήξημε ησλ 

θαλνληζηηθψλ πξνηάζεσλ. 

15. Οη θαλφλεο εθθξάδνπλ πξνζηαγέο; 

16. πλεγνξία ππέξ ηνπ εζηθνχ ξεαιηζκνχ. 

17. Ζ πιήξσζε ησλ θελψλ ζε πεξηζηάζεηο θαλνληζηηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ν αλαινγη-

θφο ζπιινγηζκφο. 

18. Σν πξφβιεκα ηεο νκνηφηεηαο. 

19. Ζ αλαινγηθή θαη ε εμ αληηδηαζηνιήο επηρεηξεκαηνινγία. 

20. Καλνληζηηθφηεηα θαη θξηηηθή ησλ αληηλνκηψλ. 

21. Οη επηρεηξεκαηνινγηθνί ηχπνη a fortiori. 

22. Δίλαη δπλαηή κία νξζνινγηθή θξηηηθή ζεσξία ηεο νξζνινγηθήο επηρεηξεκα-



ηνινγηθήο δηθαηνιφγεζεο ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηελ απξνζδηνξηζηία θαη λα 

ζηεξίδεη ηα θαλνληζηηθά αηηήκαηα, ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζηνλ δνγκαηηζκφ; 

23. Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ λενδηαθσηηζκνχ. 

24. Ζ ζρέζε ζεκειίσζεο θαη δηθαηνιφγεζεο ησλ θξίζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηδάζθνπζα: Eπίθ. θαζεγήηξηα Γθόιθσ Μαγγίλε 

 

       

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

Δαξηλό εμάκελν 2010    

Μάζεκα:  Νεόηεξε θαη ύγρξνλε  

Φηινζνθία 

Θέκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθηθή Δξκελεπηηθή   

 

 

 

ΓIAΓPAMMA 

 

1. Ζ πξντζηνξία ηεο θηινζνθηθήο εξκελεπηηθήο 

 Γιψζζα θαη αιιεγνξία ζηελ αξραία γξακκαηεία 

 Φίισλ: ε θαζνιηθφηεηα ηεο αιιεγνξίαο 

 Χξηγέλεο: ε θαζνιηθφηεηα ηεο ηππνινγίαο 

 Απγνπζηίλνο: ε θαζνιηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ηεο ςπρήο 

 Λνχζεξνο: Sola Scriptura; 

 Flacius: ε θαζνιηθφηεηα ηεο Γξακκαηηθήο 

 Ζ εξκελεπηηθή κεηαμχ Γξακκαηηθήο θαη Κξηηηθήο (Dannhauer–Chladenius–

Meier) 
 

2.  Ζ ξνκαληηθή εξκελεπηηθή 

 Ζ κεηαθαληηαλή κεηάβαζε απφ ην Γηαθσηηζκφ ζην Ρνκαληηζκφ: Ast θαη 

Schlegel 

 Ο Schleiermacher θαη ε θαζνιηθφηεηα ηνπ εξκελεχεηλ 
 

3. Ζ κεηαξνκαληηθή εξκελεπηηθή 

 Σν πξφβιεκα ηνπ ηζηνξηζκνχ (Droysen) 

 Σν επηζηεκνινγηθφ «παξάδεηγκα» ηνπ θαηαλνείλ θαη ε ζεκειίσζε ησλ επηζηε-

κψλ ηνπ πλεχκαηνο (Dilthey) 

 Δξκελεπηηθή θαη νληνινγία (Heidegger) 

4. Ζ εξκελεπηηθή ζηνλ Hans-Georg Gadamer 

 Ζ «απν-νληνινγηθνπνίεζε» ηεο εξκελεπηηθήο θαη ε επηζηξνθή ζηηο επηζηήκεο 

ηνπ πλεχκαηνο 



 Δξκελεπηηθή θαη επελεξγφο ηζηνξηθή ζπλείδεζε 

 Δξκελεία θαη εθαξκνγή: ην «παξάδεηγκα» ηεο πξαθηηθήο θηινζνθίαο 

 Ζ γιψζζα σο δηάινγνο 

 Ζ θαζνιηθφηεηα ηεο εξκελεπηηθήο εκπεηξίαο 

 

5. Ζ θηινζνθηθή εξκελεπηηθή ζε δηάινγν 

 Ζ εξκελεπηηθή, ε ξεηνξηθή θαη ε θξηηηθή ηεο ηδενινγίαο (Γθάληακεξ–

Υάκπεξκαο) 

 Ζ αλακέηξεζε ηεο εξκελεπηηθήο κε ηελ αλαιπηηθή θηινζνθία 

 Ζ εξκελεπηηθή αληηκέησπε κε ηελ πξφθιεζε ηνπ απνδνκεηηθνχ Λφγνπ (Γθά-

ληακεξ–Νηεξξηληά) 

 Σν ππφδεηγκα ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηνπ ζσθξαηηθνχ δηαιφγνπ 

 

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα αλαιπζνχλ ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ησλ θχξησλ εθπξνζψπσλ 

ηεο θηινζνθηθήο εξκελεπηηθήο. 

 

ΤΠΟΜΝΗΗ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ, κεηάθξαζε 

άξζξνπ ή απνζπάζκαηνο βηβιίνπ θ.ά) θαη ε επεμεξγαζία αζθήζεσλ εξκελείαο ησλ ππφ ζπδή-

ηεζε θεηκέλσλ είλαη πξναηξεηηθή. 

 

  



Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Ινξδάλεο Μαξθνπιάηνο 

 

 

Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

Δαξηλό εμάκελν 2010 

Μάζεκα: Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ – Φη-

ινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο  

Θέκα:  Η θνηλσληθή νληνινγία ηνπ Pierre Bourdieu 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 Pierre Bourdieu: βιογπαθικά ζηοισεία και ειζαγωγή ζηο έπγο ηος. 

 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 ν-

ληνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Ζ δηαιεθηηθή θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ – θνηλσληθψλ δνκψλ. 

 Σν habitus.  

 Σα πεδία. 

 Οη πξαθηηθέο.  

 Ζ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ βησκέλνπ θόζκνπ: ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα σο πιέγκα 

δπλακηθψλ πεδίσλ.  

 Ζ ζπκβνιηθή βία θαη ε ζπκβνιηθή θπξηαξρία.  

 Σν ζψκα σο ελαιιαθηηθφ επίθεληξν άξζξσζεο θξηηηθνχ πνιηηηθνχ ιφγνπ.  

 

ΗΜΔΙΧΗ: 

Οη ηππηθέο ππνρξεψζεηο ζαο ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ καζήκαηνο είλαη νη εμήο: 

1. Παξνπζίαζε ζέκαηνο (ζρεηηθνχ κε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο) ζηελ ηάμε. 

2. Σειηθή εξγαζία. 

3. Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.  



Γηδάζθνπζα: Eπίθ. θαζεγήηξηα Mαξία Πνπξλάξε     

           

     

Aθαδεκατθό έηνο 2009-2010 

    Eαξηλό εμάκελν 2010 

    Mάζεκα: Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 

    Θέκα: Σν πξόβιεκα ηεο αηηηόηεηαο ζηνλ David Hume 
 

 

ΓIAΓPAMMA 

 

 

1. Αλζξψπηλε λφεζε: εληππψζεηο, ηδέεο, ζπλεηξκνί, ζρέζεηο. 

2. Γλψζε: ζρέζεηο ηδεψλ, ζρέζεηο γεγνλφησλ. 

3. Ζ αηηηφηεηα σο ζρέζε. 

4. Σν αηηηαθφ αμίσκα. 

5. Σν πξφβιεκα ηεο επαγσγήο. 

6. Ζ ηδέα ηεο αλαγθαίαο ζχλδεζεο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο. 

7. Οη νξηζκνί ηεο αηηηφηεηαο. 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΑ:  Πξαγκαηεία γηα ηελ Αλζξώπηλε Φύζε (1739-40). 

Σύλνςε ηεο Πξαγκαηείαο γηα ηελ Αλζξώπηλε Φύζε (1740). 

Έξεπλα γηα ηελ Αλζξώπηλε Νόεζε (1748). 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H πξνζήθε ησλ πεξηνδηθώλ Φηινζνθίαο 

(Eληαία Bηβιηνζήθε ησλ Tκεκάησλ Φ.Π.Ψ., Π.T.Δ.E., Π.T.N.) 



VII. GRADUATE STUDIES 

(M.A.) 

 

 

Courses 

 

I. Specialization:  GREEK PHILOSOPHY 

1) Problems of Philosophical Historiography 

2) Philosophical Hermeneutics 

3) Ancient Greek Philosophy 

4) Byzantine Philosophy  

5) Modern Greek Philosophy 

6) Greek Philosophy and European Culture 

7) Metaphysics 

8) Philosophy of Nature 

9) Practical Philosophy 

10) Logic 

11) Aesthetics 

12) Methodology of Research 

Along with the offered courses, term seminars as well as an annual series of special lec-

tures will be organized. The presenters will be members of the Philosophy Department, as 

well as faculty of other Universities in Greece or abroad. Fellows of Research Institutes will 

also be invited for special lectures. 

In the context of the course Methodology of Research, a special Seminar will take place 

in which the registered graduate students will present and discuss certain aspects of their re-

search. 

 

 



II. Specialization: PHILOSOPHY OF SCIENCE 

1) Epistemology – Theory of Values 

2) History of Scientific Ideas 

3) Philosophy of Nature - Philosophical Anthropology 

4) Philosophy of the Natural Sciences 

5) Philosophy of the Historical and Hermeneutic Sciences 

6) Social and Political Philosophy 

7) Philosophy of the Social Sciences – Philosophy of Political Economy 

8) Philosophy of Language 

9) Philosophy of Psychology – Gognitive Science 

10) European Studies and Philosophy of Science  

11) Modern and Contemporary Philosophy 

12) Methodology of Research  

Along with the offered courses, term seminars as well as an annual series of special lec-

tures will be organized. The presenters will be members of the Philosophy Department, as 

well as faculty of other Universities in Greece or abroad. Fellows of Research Institutes will 

also be invited for special lectures. 

In the context of the course Methodology of Research, a special Seminar will take place 

in which the registered postgraduate students will present and discuss certain aspects of their 

research. 

 

Ph.D. 

Research Degree 

The requirements for the Ph.D. Program are as follows:   

I) M.A. in Philosophy, or equivalent, awarded by a University in Greece or abroad 

II) Written entry-examination 

III) Mandatory attendance of graduate courses and specialized seminars, as suggested by 

the student’s Dissertation Committee 

IV) Dissertation completion according to the article 12 of 2083/ 1992 Law 

 

  



VIII. POSTDIPLOMSTUDIEN (M.A. Diplom) 

(Liste der Lehrveranstaltungen) 

 

I. Richtung: Griechische Philosophie 

1) Problematik der Philosophischen Historiographie 

2) Philosophische Hermeneutik 

3) Antike griechische Philosophie 

4) Byzantinische Philosophie 

5) Neugriechische Philosophie 

6) Die griechische Philosophie und die europäische Kultur 

7) Metaphysik 

8) Naturphilosophie 

9) Praktische Philosophie 

10) Logik. 

11) Ästhetik 

12) Forschungsmethodologie. 

 

Ausserdem werden einsemestrige Seminare und Ringvorlesungen für Spezialthemen 

organisiert. Die Referenten werden Mitglieder des Fachbereichs oder auch Mitglieder von 

anderen Universitäten des In- und Auslands sowie spezialisierte Mitglieder von Forschung-

sinstituten sein. In einem Spezialseminar (Forschungsmethodologie) werden die Postdiplom-

Studenten Themen aus ihrer eigenen Forschung präsentieren und besprechen. 

 



II. Richtung: Philosophie der Wissenschaften. 

1) Wissenschaftstheorie – Theorie der Werte 

2) Geschichte der wissenschaftlichen Ideen 

3) Naturphilosophie – Philosophische Anthropologie 

4) Philosophie der Naturwissenschaften 

5) Philosophie der historisch – hermeneutischen Wissenchaften 

6) Sozial – und politische Philosophie 

7) Philosophie der Sozialwissenschaften – Philosophie der   Politischen Öko-

nomie. 

8) Philosophie der Sprache. 

9) Philosophie der Psychologie – Kognitive Wissenschaft. 

10) Europa – Studien und Philosophie der Wissenschaften. 

11) Moderne und gegenwärtige Philosophie 

12) Forschungsmethodologie. 

 

Ausserdem werden einsemestrige Seminare und Ringvorlesungen für Spezialthemen or-

ganisiert. Die Referenten werden Mitglieder des Fachbereichs oder auch Mitglieder von ande-

ren Universitäten des In- und Auslands sowie spezialisierte Mitglieder von Forschungsinstitu-

ten sein. In einem Spezialseminar (Forschungsmethodologie) werden die Postdiplom-

Studenten Themen aus ihrer eigenen Forschung präsentieren und besprechen. 

 

 POSTDIPLOMSTUDIEN (Dr. Phil.) 

 

 a) Keine regelmässige Studien 

 b) Forschungsseminare 

 c) Eigene Forschung 

 



Π A P A P T H M A T A  

 

I. ΠPOΠTYXIAKE ΠOYΓE 

TMHMATO Φ.Π.Φ. 

ΠANEΠITHMIOY IΧANNINΧN 

 

YNOΠTIKO ΠINAKA KATANOMH ΓIΓAKTIKΧN MONAΓΧN 

 

A΄. TOMEA ΦIΛOOΦIA - Kαηεύζπλζε: Φηινζνθία 

 

 A΄ KYKΛO (1ν σο 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 σο 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       σο             6 δ.κ. 

  β.  Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο    σο             6 δ.κ. 

  γ.  Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο       σο             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 ΓIΓAKTIKΧN MONAΓΧN 

A΄ Kύθινο (1ν σο 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 δ.κ. 

 3. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία    3 δ.κ. 

 4. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία         3 δ.κ. 

 5. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή Eπηζηεκνινγία 

       –  Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ                         3 δ.κ. 

              χλνιν    15 δ.κ. 



 β. Aπό ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο:  

 

 1. Iζηνξία ηεο Eθπαίδεπζεο    3 δ.κ. 

 2. Kνηλσληνινγία ηεο Eθπαίδεπζεο    3 δ.κ. 

 3. Θεσξίεο θαη Mέζνδνη Δηδαζθαιίαο – Aμηνιόγεζε   3 δ.κ. 

 4. Eηζαγσγή ζηηο Eπηζηήκεο ηεο Aγσγήο          6 δ.κ. 

              χλνιν    15 δ.κ. 

 

 

γ. Aπό ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο: 

  

 1. Γεληθή Ψπρνινγία    6 δ.κ. 

 2. Kνηλσληθή Ψπρνινγία    3 δ.κ. 

 3. Eμειηθηηθή Ψπρνινγία    3 δ.κ. 

 4. Kιηληθή Ψπρνινγία             3 δ.κ. 

      χλνιν    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:  

    Tξία καζήκαηα            9 δ.κ. 

Γεληθό ζύλνιν δ.κ. ηνπ A΄ Kύθινπ: 72 δηδαθηηθέο κνλάδεο. 



B΄ Kύθινο (5ν σο 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 Φηινζνθηθήο     

Ιζηνξηνγξαθίαο              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 Δ΄      

(Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία)     "  

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E΄      

(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)     "  

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία ΣT'     

(Eιιεληζηηθή Φηινζνθία)     "  

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z΄      

(H Φηινζνθία ηεο Ύζηεξεο Aξραηόηεηαο 

ώο ηνλ 6ν αη. κ.X.)       "  

Pσκατθή Φηινζνθία      " 



Bπδαληηλή Φηινζνθία      " 

Mεζαησληθή Φηινζνθία      " 

Nεόηεξε θαη Σύγρξνλε Φηινζνθία    " 

Nεόηεξε Φηινζνθία       " 

Σύγρξνλε Φηινζνθία       " 

Nενειιεληθή Φηινζνθία      " 

Φηινζνθίεο ηνπ Εμσεπξσπατθνύ Χώξνπ    " 

 

B΄ Eλόηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. 

 

YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA 

 

Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία       3  δ.κ. 

Oληνινγία - Mεηαθπζηθή     " 

Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία     " 

Eπηζηεκνινγία - Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ    3  δ.κ. 

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     " 

Μεζνδνινγία ησλ Επηζηεκνληθώλ Εξγαζηώλ   " 

Δηδαθηηθή ηεο Φηινζνθίαο     " 

 

εκείσζε: 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 γλσζηηθά αληηθείκελα: 

Iζηνξία ηεο Eθπαίδεπζεο     3   δ.κ. 

Kνηλσληνινγία ηεο Eθπαίδεπζεο     " 

Eηζαγσγή ζηηο Eπηζηήκεο ηεο Aγσγήο    " 

Σπγθξηηηθή Eθπαίδεπζε, Oηθνλνκία  θαη 

Πξνγξακκαηηζκόο ζηελ Eθπαίδεπζε    " 

 

 

 

 

 

 



γ. Aπό ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο     6 δ.κ. 

 

Γχν καζήκαηα απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

Γεληθή Ψπρνινγία     3  δ.κ. 

Eμειηθηηθή 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     12 δ.κ.  

ΓENIKO YNOΛO ΓIΓAKTIKΧN MONAΓΧN 156 δ.κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. UNIVERSITY OF IOANNINA 

DEPARTMENT  OF  PHILOSOPHY 

TABLE OF COURSES 

 

1st Cycle (1
st 

-4
th

 Semester, for all students of the Philosophy, Education and Psychology 

Departments) 

 

 Ancient Greek Philosophy     

 Modern and Contemporary Philosophy  

 Introduction to Philosophy   

 Social and Political Philosophy    

 Epistemology – History of Scientific Ideas  

 

2nd Cycle (5
th

-8
th

 Semester) 

First Unit: minimum of 15 teaching Units  

 

HISTORY OF PHILOSOPHY 

 

 Problems of Philosophical Historiography   

 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)         

 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 

 Medieval Philosophy 

 Modern and Contemporary Philosophy  

 Modern Philosophy 

 Contemporary Philosophy 

 Modern Greek Philosophy      

 Philosophies Beyond the European Tradition  

 



Second Unit: minimum of 15 teaching Units  

 

SYSTEMATIC PHILOSOPHY 

 

 Introduction to Philosophy  

 Ontology – Metaphysics    

 Philosophical Anthropology 

 Epistemology – History of Scientific Ideas 

 Logic      

 Theory of Knowledge 

 Philosophy of Science    

 Philosophy of Nature    

 Philosophy of the Natural Sciences 

 Philosophy of Mathematics 

 Philosophy of Medicine 

 Ethics      

 Social and Political Philosophy   

 Philosophy of History 

 Philosophy of Culture 

 Philosophy of Education   

 Philosophy of Language   

 Aesthetics – Philosophy of Literature 

 Hermeneutics 

 Philosophy of Religion 

 Contemporary Philosophical Problems (such as Technology, Ecology etc.)    

 Sociology 

 Philosophy of the Social Sciences 

 Methodology of Research 

 Essay Writing 

 Philosophy Teaching 



III. XPHIME ΠΛHPOΦOPIE 

 

EΡΓΑΣΗΡΙΑ 

 

 

1. Eξγαζηήξην Tεθκεξίσζεο θαη Mειέηεο ηεο Iζηνξίαο ησλ Kνηλσληθώλ θαη Πνιη-

ηηθώλ Iδεώλ. 

Tει. 2651–00–5751. 

 

2. Eξγαζηήξην Eξεπλώλ Nενειιεληθήο Φηινζνθίαο.  

Tει. 2651–00–5651. 

Ηιεθηξ. Γ/λζε: www.kenef.phil.uoi.gr  

 

3. Eξγαζηήξην Πιαησληθώλ θαη Aξηζηνηειηθώλ Mειεηώλ. 

Tει. 2651–00–5764. 

Ηιεθηξ. Γ/λζε: http://pep.uoi.gr/erparm  

 

4. Eξγαζηήξην Πισηηληθώλ Eξεπλώλ.  

Tει. 2651–00–5684. 

 

 

* 

5.  Bηβιηνζήθε θαη Mνπζείν Mαξίαο θαη πύξνπ Mαιαθνύξε. 

 Tει. 2651–00–5781 (θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο, 

Tει. 2651–00–5657). 

 

 

 

http://www.kenef.phil.uoi.gr/
http://pep.uoi.gr/erparm


 

 

 



* 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

 

 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ δηαζέηεη ηελ κεγαιχηεξε ζε έθηαζε εληαία Βηβιηνζήθε ηεο 

Διιάδαο, ε νπνία ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο πνπ παξέρεη, 

νλνκάδεηαη  «Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ» 

(Β.Κ.Π.-Π.Η.). 

 

 

 

 

Ζ «Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ» (Β.Κ.Π.-

Π.Η.) απνζθνπεί ζηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θάζε κνξθήο: αλαγλσζηήξηα, δαλεηζκφο 

βηβιίσλ, δαλεηζκφο βηβιίσλ απφ άιιεο βηβιηνζήθεο (δηαδαλεηζκφο),  πξφζβαζε ζην δηαδίθηπ-

ν, θαη εηδηθφηεξα εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθέο πεγέο θαη ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θαζψο θαη θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ ε-

μσηεξηθνχ, θσηνηππηθά κεραλήκαηα θ.ά.  

 

 

 



 

 

Γηαζέηεη κεγάιε ζπιινγή επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ θαη θνηηεηηθψλ εγρεηξηδίσλ, επηζηε-

κνληθά πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ςεθηαθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θάζε κνξθήο, εγθπθιν-

παίδεηεο, ιεμηθά, επξεηήξηα, βηβιία γηα δαλεηζκφ ζηνπο θνηηεηέο, θαζψο θαη ειεθηξνληθέο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Γηαζέηεη επίζεο εηδηθή ζπιινγή ζε 

γξαθή Braille, θαζψο θαη εμνπιηζκφ γηα ρξήζε απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υξήζηεο ηεο Β.Κ.Π.-Π.Η. είλαη φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ήηνη: κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ, Eξεπλεηηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ή ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 

κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο, αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δηα-

παλεπηζηεκηαθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη άηνκα εθηφο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Πα-

λεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ηεο Διιάδαο. 

 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηνλ νπνίν ππνρξενχηαη λα ζπκ-

κνξθψλεηαη ν θάζε ρξήζηεο ηεο. Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ππάξρεη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηε δηεχζπλζε http://www.lib.uoi.gr 

Ζ δηεχζπλζε ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη: 

http://www.lib.uoi.gr/


Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο 

Παλεπηζηεκηνχπνιε 

Σ.Κ. 451 10  Ησάλληλα 

 

Σει.: 2651-00-5958, FAX : 2651-00-5096  

Δ-mail: cedesk1@cc.uoi.gr  

Ιζηνζειίδα: http://www.lib.uoi.gr 

 

 

mailto:cedesk1@cc.uoi.gr
http://www.lib.uoi.gr/


* 

TMHMA ΓIEΘNΧN XEEΧN 

Tει. 2651–00–7105, 7106 
 

* 
ΓPAΦEIO ΓIAYNΓEH 

Tει. 2651–00–8454 
 

* 
ΓPAΦEIO METAΠTYXIAKΧN ΠOYΓΧN TOY ΠANEΠITHMIOY 

Tει. 2651–00–7117 
 

* 
YΠOTPOΦIE 

1. Aπφ ην EΠEAEK (γηα ηα έηε 1998/99, 1999/2000, 2000/ 2001, 2001/2002, 

2002/2003, 2003/2004) 

2. Aπφ ηελ Eπηηξνπή Eξεπλψλ (ηει. 2651–00–7135) 

3. Aπφ ην Tκήκα Kιεξνδνηεκάησλ (ηει. 2651–00-7137) 

4. Aπφ ην «Ίδξπκα Έθεο θαη Παλαγηψηε Mηρειή» (πιεξνθνξίεο ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο, ηει. 2651–00-5657) 

5. Aπφ Φνξείο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ 

6. Aπφ ην Ίδξπκα Kξαηηθψλ Yπνηξνθηψλ 

7. ηε κλήκε ηεο Πφπεο Bνπηζηλά (ρνξεγφο ν νκφηηκνο θαζεγεηήο Mαλφιεο Παπα-

ζσκφπνπινο) 
 

* 
ΦOITHTIKH ΛEXH 

Tει. 2651–00–5390, 5381 
 

* 

A΄ ΦOITHTIKE KATOIKIE 

Tει. 2651–00–8330, 8331 
 

* 

B΄ ΦOITHTIKE KATOIKIE 

Tει. 2651–00–6436 



 



 

 

Η ΠΡΧΣΗ ΓΔΚΑΠΔΝΣΑΔΣΙΑ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠANEΠITHMIO  IΧANNINΧN 

ΦIΛOOΦIKH  XOΛH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Χ Γ Χ N H 

 

MEPO  TPITO 

EΠITHMONIKH EΠETHPIΓA TOY TMHMATO 

ΦIΛOOΦIA, ΠAIΓAΓΧΓIKH KAI ΦYXOΛOΓIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMO TPIAKOTO ΔΒΓΟΜΟ 

 

IΧANNINA 2008 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Bηβιηνζήθε θαη ην Mνπζείν 

Mαξίαο θαη Σπύξνπ Mαιαθνύξε 

 

 

 

 

 



 

 δ) Οδεγνί Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξν-

γξάκκαηνο «Διιεληθή Φηινζνθία – Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ»  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



















 ε) Απφ ηελ νηθεία αιιεινγξαθία 


