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ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Άσκηση - Φ 045

Μαρία Βενιέρη

Πέµπτη, 11,30-2,30, Αιθ.Σ1

Στην άσκηση θα έχουµε ως αφετηρία τις Φιλοσοφικές Έρευνες, το κεντρικό κείµενο της ύστερης φιλοσοφίας του
Λούντβιχ Βιτγκενστάϊν (1889-1951). Θα αναλύσουµε τις απόψεις του Αυστριακού φιλοσόφου για τις έννοιες του
γλωσσικού παιχνιδιού και των οικογενειακών οµοιοτήτων, για το νόηµα ως χρήση, για τους κανόνες, για την
αποστολή της φιλοσοφίας κ.ά., σε σχέση µε τις θέσεις του Tractatus και σε σύγκριση µε έργα των Φρέγκε («Για το
νόηµα και την αναφορά») και Ράσελ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Παράδοση (Υ) - Φ 110

Γιώργος Μαραγκός

Παρασκευή, 11,30-2,30, ∆2-Γ

∆ιευκρινίζονται, αρχικά, βασικές γνωσιολογικές και µεθοδολογικές έννοιες όπως «επιστηµονικός νόµος»,
«επιστηµονική θεωρία», «επιστηµονική εξήγηση», «αιτιότητα», «παραγωγή», «επαγωγή», «παρατήρηση»,
«πείραµα», «µέτρηση».
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σύγχρονες θεωρίες περί επιστήµης, όπως αυτή του λογικού εµπειρισµού και
µεταλογικοεµπειριστικές θεωρήσεις κατά τις οποίες την επιστηµονική γνώση την καθορίζουν εν πολλοίς ιστορικοί,
κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες.
Εκτίθενται επίσης µείζονα προβλήµατα, όπως η σχέση των επιστηµών µε την πραγµατικότητα, οι σχέσεις µεταξύ
επιστηµονικών κλάδων, οι σχέσεις της φιλοσοφίας µε την επιστήµη.

ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Παράδοση (Υ) - Φ 130

Σταυρούλα Τσινόρεµα

Πέµπτη, 11,30-2,30, ∆3-7Α

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή σε θεµελιώδη προβλήµατα της ηθικής φιλοσοφίας, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί
στο πλαίσιο κλασικών ηθικών θεωριών από την αρχαιότητα µέχρι τη νεότερη σκέψη. Στόχος είναι η εξοικείωση των
φοιτητών µε τις βασικές έννοιες και την επιχειρηµατολογία της ηθικής φιλοσοφίας µέσα από την κατανόηση των
θεωρητικών απαντήσεων κλασικών εκπροσώπων της. ∆ιερευνώνται ερωτήµατα όπως η φύση της ηθικότητας, ο
χαρακτήρας των ηθικών κρίσεων, το πρόβληµα της ηθικής αντικειµενικότητας, η σχέση γνώσης και αξίας /
επιστήµης και ηθικής.
Αφετηρία των αναλύσεων του µαθήµατος αποτελούν τα εξής ερωτήµατα:
1) Τι είναι και από πού προκύπτει η «ηθική τάξη πραγµάτων»;
2) Υπάρχει ηθική γνώση; Εάν ναι, σε ποιόν είναι προσβάσιµη (σε κάποιον, σε λίγους, ή σε κάθε πρόσωπο που
είναι «ορθολογικό και ευσυνείδητο»;).
3) Γιατί να πράττει κανείς ηθικά (υπάρχει εξωγενές κίνητρο, πχ. φόβος εξωτερικών τιµωριών, αποτελεί µέρος της
κοινωνικής ανθρώπινης φύσης, ή…);
Θα εξετασθούν οι θεωρητικές απαντήσεις του Πλάτωνα (οντολογική θεµελίωση της ηθικής, σχέση γνώσης και
ηθικής), του Αριστοτέλη (φρόνηση και θεωρία της αρετής), εκπροσώπων της θεωρίας του φυσικού δικαίου (το
δέον ως παράγωγο του φυσικού δικαίου), του Kant (υπερβατολογική θεµελίωση της ηθικής) και του ωφελιµισµού
(συνεπειοκρατική ηθική).
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Γεώργιος Καραµανώλης

Παράδοση (Υ) - Φ 160
Παρασκευή, 2,30-5,30, ∆2-Β

Το µάθηµα στοχεύει να διατρέξει την ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας από τις αρχές έως το τέλος της ελληνιστικής
περιόδου. Θα εξεταστούν οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι της αρχαίας φιλοσοφίας στον τρόπο που έθεσαν και
επιχείρησαν να αντιµετωπίσουν τα κυριότερα φιλοσοφικά ζητήµατα. Θα παρουσιάζεται επίσης το ιστορικό και
πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο έδρασαν, καθώς η φιλοσοφία στην αρχαιότητα συνδέεται άµεσα µε ιστορικές,
πολιτικές και πολιτισµικές εξελίξεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Παράδοση (Υ) - Φ 180

Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης

∆ευτέρα, 2,30-5,30, ∆1-Α

Η Ιστορία της νεώτερης Φιλοσοφίας πραγµατεύεται την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης από την
Αναγέννηση (περ. 15ος – 16ος αιώνας) µέχρι την εποχή µας. Για λόγους συµβατικούς και διδακτικούς, διακρίνεται η
ου
νεώτερη από την σύγχρονη Φιλοσοφία (δηλ. τη Φιλοσοφία του 20 αι.), ενώ περιορίζεται συνήθως η παρουσίαση
της νεώτερης Φιλοσοφίας µέχρι και το έργο του Κant.
Στο µάθηµα θα επιχειρηθεί, έπειτα από µια σύντοµη εισαγωγή στην Αναγέννηση, µια παρουσίαση των µεγάλων
ρευµάτων της νεώτερης Φιλοσοφίας: του Ορθολογισµού (Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz), του Εµπειρισµού
(Hobbes, Locke, Berkeley, Hume), του ∆ιαφωτισµού (π.χ. Rousseau) καθώς και του Kant.
Η περίοδος της νεώτερης Φιλοσοφίας έχει θεµελιακή σηµασία για την σπουδή της Φιλοσοφίας.
Σηµείωση: Το µάθηµα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές του Τµήµατος ΦΚΣ και µόνο κατ’ εξαίρεσιν σε φοιτητές
των άλλων Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.
Βασική βιβλιογραφία: W. Windelband – H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1982).
B. Russell, Ιστορία της ∆υτικής Φιλοσοφίας (Αθήνα: Αρσενίδης, χ.χ.). F. Chatelet, Η Φιλοσοφία, τόµοι 2-3 (Αθήνα:
Γνώση, 1987). Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο µάθηµα.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Παράδοση - Φ 233.2

Κωνσταντίνος Σαργέντης

Τρίτη, 5,30-8,30, ∆2-Α

Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε σε δύο τα κεντρικά ερωτήµατα της φιλοσοφίας της δράσης: α) Τι είναι οι πράξεις;
β) Πώς εξηγούνται οι πράξεις; Η πρώτη ερώτηση αφορά στη φύση των πράξεων, η δεύτερη στην εξήγησή τους. Μια
φιλοσοφική θεωρία της δράσης έχει να απαντήσει σ’ αυτά τα δύο ερωτήµατα. Η απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήµατα
µπορεί εν µέρει να συµπεριλάβει λύσεις στα προβλήµατα νου-σώµατος, ελευθερίας της βούλησης, ηθικής ευθύνης
και πρακτικής ορθολογικότητας. Κυρίως όµως έχει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα (α) της αιτιότητας των πράξεων και
(β) των εµπρόθετων πράξεων. Στο µάθηµα θα εξετάσουµε αυτά τα θέµατα µέσα από τις προσεγγίσεις των
Davidson, Mele, Frankfurt, Audi, Ginet, Hornsby κ.α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Παράδοση - Φ 240.6 / ΚΟΙΣ 181

Γρηγόρης Μολύβας

∆ευτέρα, 11,30-2,30, ∆2-Β

Περιεχόµενα: 1) Κοινωνικές επιστήµες και πολιτική θεωρία: η γλωσσική στροφή, ο συµπεριφορισµός, η ιστορία των
ιδεών και η αναβίωση της κανονιστικής πολιτικής θεωρίας, 2) ωφελιµισµός, 3) εξισωτικός φιλελευθερισµός, 4)
ελευθερισµός, 5) αναλυτικός µαρξισµός, 6) κοινοτισµός, 7) θεωρίες της ιδιότητας του πολίτη, 8)
πολυπολιτισµικότητα, 9) φεµινισµός, 10) δηµοκρατία 11) θετική και αρνητική ελευθερία.
Βιβλιογραφία: W. Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας: Μια εισαγωγή (Αθήνα: Πόλις, 2005 -υπό
έκδοση). Ι. Berlin, Τέσσερα δοκίµια περί ελευθερίας, µτφ. Γ. Παπαδηµητρίου (Αθήνα: Scripta, 2001). R. Plant,
Modern Political Thought (Οξφόρδη: Blackwell, 1991). N. P. Barry, An Introduction to Modern Political Theory, 3η
έκδ. (Λονδίνο: Macmillan, 1995). Μ. Rosen & J. Wolff, Political Thought (Οξφόρδη: Oxford University Press, 1999).
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ: ΠΗΓΕΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ

Παράδοση - Φ 240.7

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ
Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Τρίτη, 11,30-2,30, ∆2-Γ

∆ιάγραµµα παραδόσεων
1.

Η παράδοση του πολιτικού Αριστοτελισµού: ο άνθρωπος ως ζώον πολιτικόν και η υπεροχή της πολιτικής
κοινότητας έναντι του ατόµου
2. Ζην και ευ ζην: η νεωτερική διάκριση της ηθικής από το δίκαιο και την πολιτική και ο ηθικός ατοµισµός
(ιδίως οι αντιλήψεις των Hobbes και Kant)
3. John Stuart Mill: ατοµικότητα, ατοµική ελευθερία και αρχή της µη βλάβης
4. Σύνοψη: το ζήτηµα του ορθού και του αγαθού – υπεροχή του ορθού έναντι του αγαθού;
5. Rawls I: Μια θεωρία της δικαιοσύνης
6. Η κριτική των «νεοφιλελεύθερων» (libertarians) και των κοινοτιστών
Rawls II: Πολιτικός φιλελευθερισµός

ΚΑΝΤ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤ

Παράδοση - Φ 284.3

Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Πέµπτη, 2,30-5,30, ∆2-Β

Το µάθηµα θέλει να εισάγει στην ώριµη θεωρητική φιλοσοφία του Καντ. Η καντιανή Κριτική του καθαρού Λόγου
αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια να συµφιλιωθεί η αντίθεση µεταξύ του απριορισµού της νεώτερης οντολογικής
µεταφυσικής και του φαινοµεναλισµού των µοντέρνων φυσικών επιστηµών ή η αντίθεση µεταξύ ορθολογισµού και
εµπειρισµού στη γνωσιοθεωρία. Ο Καντ ονόµασε τη δική του λύση αυτής της αντίθεσης «υπερβατολογικό
ιδεαλισµό» και συγκρότησε την κριτική του ως προπαιδευτική επιστήµη του λόγου που θα έθετε τις βάσεις για την
ανάπτυξη µιας ανανεωµένης µεταφυσικής θεωρίας. Αυτό ακριβώς το εγχείρηµα θα µελετήσουµε, συζητώντας βήµα
προς βήµα τα κοµβικά σηµεία της Κριτικής του καθαρού Λόγου και εντάσσοντας το έργο στο ευρύτερο πλαίσιο της
νεώτερης γνωσιοθεωρίας και µεταφυσικής.
Βασική βιβλιογραφία: Ι. Καντ, Κριτική του καθαρού Λόγου. Ε. Κασίρερ, Καντ: Η ζωή και το έργο του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ:
ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΪNTEΓΚΕΡ

Παράδοση - Φ 291.4

Παναγιώτης Θεοδώρου

Τρίτη, 2,30-5,30, ∆2-Α (ανά 15/µερο)

Ιστορικά, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ (Martin Heidegger) αντιπροσωπεύει τη δεύτερη µεγάλη φυσιογνωµία, µετά τον
Έντµουντ Χούσερλ, µέσα στην παράδοση της φαινοµενολογικής φιλοσοφίας. Μαθητής ο ίδιος του Χούσερλ,
εναντιώθηκε στο πρόγραµµα του δασκάλου του και αξίωσε να συγκροτήσει µια φαινοµενολογία βασισµένη
πιστότερα στο νόηµα του αρχικού προτάγµατός της για αποµάκρυνση από τη θεωρησιακή εικοτολογία της
παραδοσιακής µεταφυσικής.
Στο θεµελιακότερο έργο του, το Είναι και Χρόνος (1927), αναλαµβάνει να θέσει τη φαινοµενολογία στην
υπηρεσία της επαναπροσέγγισης του αρχαίου θεµελιακού φιλοσοφικού ερωτήµατος για το νόηµα του «Είναι» («τί
ποτε βούλεσθαι σηµαίνειν πόταν ν φθέγγησθαι»). Οι όροι µε τους οποίους θέτει τις βάσεις αυτού του
εγχειρήµατος είναι ριζικά καινοτόµοι. Στη θέση τής γνωρίζουσας συνείδησης της νεότερης φιλοσοφίας θέτει τον
άνθρωπο ως εκστατική ύπαρξη (Existenz) ή ώδε Είναι (Dasein), ως το ον για το οποίο το ερώτηµα για το Είναι έχει
το όποιο νόηµά του. Στην ανάλυση του τρόπου ύπαρξης του όντος «άνθρωπος», δηλαδή του όντος που ρωτά για
το Είναι, ο Χάιντεγκερ, αντιτιθέµενος στην µακραίωνη ιστορία της φιλοσοφίας, προτείνει την προτεραιότητα του
πρακτικού τρόπου ύπαρξης του ανθρώπου έναντι του θεωρητικού. Έτσι, δοκιµάζεται προοδευτικά µέσα στο Είναι
και Χρόνος η προσέγγιση του αρχικού ερωτήµατος µε την ανάπτυξη θεµατικών όπως η «εύρεση», η «κατανόηση»,
η «οµιλία», η «κατάπτωση», η «µέριµνα», το «Είναι προς θάνατον», κ.λπ. Μέσα από αυτές τις αναλύσεις
αναδύονται πρωτόφαντες πτυχές του εν γένει ανθρωπίνως υπάρχειν και νοηµατοδοτείται εκ νέου µια σειρά
υπαρκτικών δυνατοτήτων του ανθρώπου µέσα στον κόσµο (π.χ., επιστήµη, τέχνη, τεχνική, κ.λπ.). Μετά το 1929,
ωστόσο, ο Χάιντεγκερ επιχειρεί έναν ακόµα ριζικότερο επανα-προσανατολισµό ακόµα και της φαινοµενολογίας του
Είναι και Χρόνος. Όντας µη ικανοποιηµένος από το βαθµό απεξάρτησης της φιλοσοφικής σκέψης από τα δεσµά τής
παραδοσιακής φιλοσοφικής ερωτηµατοθεσίας αποδύεται σε µια ακόµα βαθύτερη απο-υποκειµενικοποίηση της
έρευνας για το Είναι.
Στο µάθηµά µας θα εξοικειωθούµε συστηµατικά µε τους όρους στη βάση των οποίων ο Χάιντεγκερ
επανασυστήνει τη φαινοµενολογική φιλοσοφία. Στόχος είναι, επίσης, η κατανόηση της διαφοροποίησης του
Χάιντεγκερ από τον Χούσερλ και η σηµασία της χαϊντεγκεριανής σκέψης στο πλαίσιο των σύγχρονων φιλοσοφικών
προβληµάτων.
Βασική βιβλιογραφία: Γ. Ξηροπαΐδης, Ο Χάιντεγκερ και το Πρόβληµα της Οντολογίας. W. Biemel, Χάιντεγκερ.
Επιλεγµένες παράγραφοι από το έργο του Μ. Χάιντεγκερ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Σεµινάριο - Φ 341.1

Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Τρίτη, 2,30-5,30 Αιθ.Σ1

Πού µας οδηγεί η ανάπτυξη του πολιτισµού; Ποιες είναι οι πολιτισµικές αιτίες των µεγάλων αναταραχών και
καταστροφών που γνώρισε ο 20ος αιώνας; Υπάρχει κάποια κρυµµένη «λογική» του πολιτισµού που οδηγεί
αναπόδραστα στην παρακµή της ανθρώπινης κοινωνίας ή που, αντιθέτως, υπόσχεται ένα καλύτερο µέλλον; Αυτά
και άλλα παρόµοια ερωτήµατα απασχόλησαν την κοινωνική φιλοσοφία και την κοινωνική επιστήµη του
προηγούµενου αιώνα, σε µια προσπάθεια να κατανοηθεί ο σύγχρονος διχασµός µεταξύ οικονοµικής-τεχνικής
ανάπτυξης και ηθικής-αισθητικής καλλιέργειας, µεταξύ τεχνικού πολιτισµού και κουλτούρας, ατοµικισµού και
κοινοτικών αξιών, ανταγωνιστικής συµπεριφοράς και αλληλεγγύης, και ενδεχοµένως να προταθούν λύσεις για τη
συµφιλίωσή τους.
Ανάλογα και µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/ τριών, στο σεµινάριο θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν κείµενα
των: Γκ. Ζίµελ, Β. Ζόµπαρτ, Γκ. Λούκατς, Ο. Σπένγκλερ, Ζ. Φρόυντ, Μ. Χορκχάιµερ, Τ. Αντόρνο, ή και πιο
σύγχρονες θεωρήσεις των: Χ. Φράγιερ, Ντ. Ρήσµαν, Γ. Χάµπερµας, Γκ. Ντεµπόρ, Κ. Λάς, Ζ. Μπωντριγιάρ, Π.
Κονδύλη κ.ά.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ- ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Σεµινάριο – Φ 342.2
∆ευτέρα, 11,30-2,30 Αιθ. Σ2

Φίλιππος Βασιλόγιαννης
∆ιάγραµµα
1.
Οι Σοφιστές και οι αντινοµίες του σχετικισµού: Η ηθική και η πολιτική σηµασία µιάς λέξης: νόµος (< νέµω –
νοµίζω). Ένας πρώϊµος νοµικός θετικισµός (το παράδειγµα του ποινικού κολασµού). Φύσει ή νόµω; Ο Θρασύµαχος
και οι Νεότεροι Σοφιστές
2.
Ο Πλάτων και η ιδανική πολιτεία: Το ζήτηµα του ορισµού της δικαιοσύνης. ∆ίκαιο πολίτευµα και
καταµερισµός εργασίας. Κριτική της δηµοκρατίας. Οι «Νόµοι»
3.
Ο Αριστοτέλης και η πολιτική αρετή: Φρόνησις, αρετή και µεσότης. ∆ιορθωτική και διανεµητική δικαιοσύνη.
Φυσικό και νοµικό δίκαιο. Πολιτική δικαιοσύνη. Η υπεροχή της πόλεως και η αρίστη πολιτεία
4.
Η δικαιοσύνη κατά τους Σκεπτικούς, τους Επικουρείους και τους Στωϊκούς

ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΗΘΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Σεµινάριο - Φ 350.8

Κωνσταντίνος Πρώιµος

∆ευτέρα, 5,30-8,30, Αιθ.Σ2

Το σεµινάριο είναι ουσιαστικά συνέχεια αυτού του προηγούµενου εξαµήνου (Φ350.7), για το πρόβληµα της
αυτονοµίας της τέχνης, αλλά η συµµετοχή δεν το προϋποθέτει. Αφού εξετάσαµε την περιπλοκότητα των εννοιών της
τέχνης σε κείµενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη που θεωρούνται κλασικά για την αισθητική, θα µελετήσουµε
ηθικοπολιτικά έργα και συγκεκριµένα τον Πολιτικό και τα Ηθικά Νικοµάχεια για να εξετάσουµε αν, µέσω αυτών, η
έννοια και ο ρόλος της τέχνης φωτίζεται εναργέστερα. Στόχος είναι να δείξουµε ότι ο ευρύς τρόπος µε τον οποίο
εννοείται η τέχνη γενικά στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, της προσδίδει µια αστάθεια και µια εξάρτηση από την
περίσταση αλλά της επιτρέπει κιόλας µια ευελιξία που την καθιστά στρατηγικής σηµασίας για συνάφειες ηθικού ή
πολιτικού χαρακτήρα. Θα εστιάσουµε στη µελέτη των δύο κεντρικών κειµένων την οποία όµως θα συµπληρώσουµε
µε σχετική, δευτερεύουσα βιβλιογραφία ώστε, όσο είναι δυνατό, να συσχετίσουµε την ερευνητική προοπτική του
σεµιναρίου µε τους ευρύτερους προβληµατισµούς που αυτά θέτουν.
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ΚΑΝΤ : ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΗΘΩΝ

Σεµινάριο - Φ 384.4

Κωνσταντίνος Σαργέντης

Πέµπτη, 5,30-8,30, Αιθ. Σ1

Η Θεµελίωση στη Μεταφυσική των ηθών (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785) είναι το πρώτο έργο του
Καντ που αφορά αποκλειστικά σε ερωτήµατα της ηθικής φιλοσοφίας: Τι σηµαίνει «αγαθό»; Πώς πρέπει να
κατανοήσουµε την «πρακτική ικανότητα του λόγου»; Τι µπορεί να ισχύει εν γένει ως ηθικός νόµος; Πώς µπορεί
κανείς να φτάσει σε ηθικά αποδεκτές αρχές; Από πού αντλούν αυτές οι αρχές την αλήθεια και την πραγµατικότητά
τους;
Ο Καντ δείχνει ότι η Ηθική αφορά σ’ αυτό που οφείλουµε να πράττουµε, και µάλιστα, όπου απαιτείται,
ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντα και τις επιθυµίες µας. Την ικανότητα να πράττουµε ανεξάρτητα από τα
υποκειµενικά µας ενδιαφέροντα ονοµάζει ο Καντ καθαρό πρακτικό λόγο. Ο Καντ πιστεύει – και στο εν λόγω έργο
αναλαµβάνει να δείξει – ότι αυτή η ικανότητα υπάρχει πραγµατικά, και µ’ αυτόν τον τρόπο αντιτίθεται σε µια
φιλοσοφική παράδοση, για την οποία δεν νοείται έλλογο πράττειν χωρίς αναφορά σε ήδη δεδοµένα ενδιαφέροντα
και επιθυµίες. Αυτή µας η ικανότητα, το ότι δηλαδή µπορούµε να πράττουµε ανεξάρτητα από τους προσδιορισµούς
της αισθητής µας φύσης, ταυτίζεται µε την ελευθερία µας, µια έννοια-κλειδί, που επιτρέπει στον Καντ να προβεί στην
κατάδειξη του ότι – εκτός από το ότι µπορούµε – οφείλουµε κιόλας να πράττουµε έτσι. Τούτο συνιστά το κεντρικό
σηµείο του εγχειρήµατος που ο Καντ ονοµάζει «παραγωγή της ανώτατης αρχής της ηθικότητας».
Στο σεµινάριο θα εξετάσουµε αναλυτικά τόσο τον πρόλογο, όσο και τα τρία κεφάλαια του έργου. Μέσα από µια
επιλογή µελετών της σύγχρονης βιβλιογραφίας θα δούµε µε ποια επιχειρήµατα ο Καντ επιχειρεί την επίτευξη του
στόχου του, που όπως ο ίδιος λέει στον πρόλογο είναι διττός: η «αναζήτηση» (στα δύο πρώτα κεφάλαια) και η
«στερέωση» (στο τρίτο κεφάλαιο) της ανώτατης αρχής της ηθικότητας.
Κείµενο: θα χρησιµοποιηθεί η µετάφραση του Γιάννη Τζαβάρα, Τα θεµέλια της Μεταφυσικής των ηθών (Αθήνα:
∆ωδώνη, 1984). Βιβλιογραφία: P. Γουόκερ, Καντ: Ο Καντ και ο Ηθικός Νόµος, µτφ. Λ. Θεοδωρίδου (Αθήνα:
Ενάλιος, 2003). E. Παπανούτσος, «Η Ηθική του Καντ», Ηθική, B΄ έκδοση (Αθήνα: Ίκαρος, 1956) 123-212. H. E.
Allison, Kant’s Theory of Freedom (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). O. Ηöffe, Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten: Ein kooperativer Kommentar (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1989). D.
Schönecker – A. Wood, Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“: ein einführender Kommentar (Paderborn:
Schöningh, 2002).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ HEGEL

Σεµινάριο - Φ 385.2

Φωτεινή Βάκη

∆ευτέρα, 2,30-5,30, Αιθ. Σ2 (ανά
15/µερο)

Σκοπός του σεµιναρίου είναι η ερµηνεία και ανάλυση όψεων της εγελιανής φιλοσοφίας. Αρχικά θα
επιχειρηθεί η εξοικείωση µε τις βασικές έννοιες του εγελιανού συστήµατος («προσδιορισµένη άρνηση»,
«Λόγος», «Εννοια», «Ιδέα», «Πνεύµα», «Απόλυτο», κ.ο.κ.), µε βάση τις οποίες θα διαυγασθούν οι
αντιλήψεις του Hegel για την ιστορία, το κράτος και την αστική κοινωνία, τον διαφωτισµό και την
θρησκεία (Λόγος, πίστη και η µεταξύ τους σχέση).
Τα βασικά κείµενα µελέτης θα είναι τα νεανικά θεολογικά κείµενα, η Φαινοµενολογία του πνεύµατος και η
Φιλοσοφία του δικαίου ενώ θα δοθεί εκτενής δευτερεύουσα βιβλιογραφία.

ΕΙΚΟΣΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Σεµινάριο - Φ 392.1

Γιώργος Ρουσόπουλος

Παρασκευή, 11,30-2,30, Αιθ. Σ1

Το προτεινόµενο Σεµινάριο φιλοδοξεί να ‘διαβάσει’, να παρουσιάσει και να συζητήσει είκοσι από τα πλέον
σηµαντικά φιλοσοφικά κείµενα της Αναλυτικής Φιλοσοφίας (από τον Φρέγκε [1892] µέχρι τον Μακντάουελ [1994]).
Όλα τα κείµενα παρέχονται σε µετάφραση στα ελληνικά ενώ βοηθητικά κείµενα θα προέρχονται από ελληνικές
και ξένες πηγές.
Οι εξετάσεις θα είναι υποβολή γραπτών εργασιών (σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα).
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ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Παράδοση (Υ) - ΨΥΧΣ 101

Μαριαλένα Σεµιτέκολου

Τρίτη, 5,30-8,30, ∆1-Α

Βιβλίο: Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard (τόµος 2)
Στο εισαγωγικό αυτό µάθηµα θα εξεταστούν οι παρακάτω θεµατικές ενότητες:
Θεωρίες Προσωπικότητας (Ψυχανάλυση, Συµπεριφορισµός, Ανθρωπιστική και Γνωστική Προσέγγιση)
Ατοµικές ∆ιαφορές (Πηγή και Αξιολόγηση) Μέτρηση της Προσωπικότητας (Περιληπτικά)
Ανάπτυξη (γνωστική, κοινωνική)
Κοινωνική Ψυχολογία (Στάσεις, Κοινωνική Απόδοση, Στερεότυπα, Μειονοτική Επιρροή)
Ψυχοπαθολογία (Περιληπτικά)
Μνήµη
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Παράδοση - ΨΥΧΣ 251

Σταυρούλα Κυρκούλη

Παρασκευή, 11,30-2,30, ∆2-Β

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πειραµατικά δεδοµένα σχετικά µε την αιτιοπαθογένεια και τη θεραπευτική
αντιµετώπιση της σχιζοφρένειας, των συναισθηµατικών διαταραχών, των διαταραχών άγχους και στρες και του
αυτισµού.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 362

Σταυρούλα Κυρκούλη

Τετάρτη, 2,30-5,30, ΕΡΓ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το σεµινάριο θα εστιαστεί στη µελέτη των βασικών κινήτρων. Θα συζητηθούν πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα που
αφορούν στη συµπεριφορά πρόσληψης τροφής και νερού, στην επιθετικότητα, στη σεξουαλική συµπεριφορά και
στη µητρική συµπεριφορά.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 363

Γιάννης Κουγιουµουτζάκης

∆ευτέρα, 11,30-2,30,
ΕΡΓ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Στο σεµινάριο θα εξεταστούν οι σχέσεις των εφήβων µε δύο κατηγορίες Σηµαντικών Άλλων – τους γονείς και τους
καθηγητές. Οι 4-ετείς, και πιθανόν ορισµένοι 3-ετείς, φοιτητές θα εργαστούν κριτικά πάνω σε ξενόγλωσσο
ερευνητικό υλικό και θεωρητικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στο παραπάνω θέµα.
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Παράδοση - ΚΟΙΣ 101

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Τετάρτη, 5,30-8,30, ∆2-Β

Ό στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η παρουσίαση ορισµένων κυρίαρχων εννοιών του θεωρητικού οπλοστασίου
της κοινωνιολογίας καθώς και οι τρόποι ενεργοποίησης τους τόσο µέσα στην γενική θεωρία της κοινωνιολογικής
γνώσης όσο και στις επιµέρους θεωρίες των αντικειµένων της (κοινωνικές οµαδοποιήσεις, κοινωνικοί θεσµοί,
κοινωνική δοµή και διαστρωµάτωση, µηχανισµοί κοινωνικού ελέγχου και ρύθµισης της κοινωνικής συµπεριφοράς).
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παράδοση (Υ) - ΚΟΙΣ 200

Γιάννης Κουγιουµουτζάκης / Γιώργος Νικολακάκης

Τρίτη, 11,30-2,3-, ∆3-7Α

Στο µάθηµα θα συν-εξετάσουµε τις κλασικές επιστηµολογικές θεωρίες των Κοινωνικών Επιστηµών συγκριτικά µε τις
αντίστοιχες των λεγόµενων Θετικών Επιστηµών και ταυτόχρονα θα δώσουµε επιλεγµένα παραδείγµατα τρόπων
παραγωγής της γνώσης µε ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους σε διάφορους κλάδους των Κοινωνικών Επιστηµών.
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παράδοση - ΚΟΙΣ 130

Γιώργος Νικολακάκης

∆ευτέρα, 2,30-5,30, ∆2-Β

Εξετάζονται οι θεωρίες του πολιτισµού όπως τις ανέπτυξαν και τις αναπτύσσουν οι Κοινωνικές Επιστήµες. Με
παραδείγµατα από την ιστορία των νεώτερων ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και άλλων, εξωδυτικών κυρίως,
κοινωνιών γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν δοµές και συµπεριφορές που διαµορφώθηκαν στη µακρά διάρκεια και
εξακολουθούν να µας επηρεάζουν τόσο στο συλλογικό όσο και στο ατοµικό επίπεδο. Θα εξετασθούν οι
προσεγγίσεις των N. Elias, Huizinga, Foucault, Geertz, Sahlins κ.ά.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στις

Παράδοση - ΚΟΙΣ 172

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ευστάθιος Παπασταθόπουλος

Πέµπτη, 5,30-8,30, ∆2-Β

Στο παρόν µάθηµα θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές, µέθοδοι και τεχνικές της ποσοτικής έρευνας στις
Κοινωνικές Επιστήµες. Οι βασικές θεµατικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:
1. Κύριες επιστηµολογικές κατευθύνσεις της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες
2. Γενικές αρχές και µέθοδοι της ποσοτικής έρευνας
3. Προκαταρκτικά στάδια της έρευνας (επιλογή του αντικειµένου, διαµόρφωση των υποθέσεων, επιλογή των
µεθόδων µέτρησης)
4. Μέθοδοι και κλίµακες µέτρησης στις Κοινωνικές Επιστήµες
5. Βασικές αρχές και τρόποι δειγµατοληψίας
6. Τρόποι ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας (στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων µέσω του
προγράµµατος SPSS)
7. Τρόποι παρουσίασης των ερευνητικών ευρηµάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Παράδοση - ΚΟΙΣ 181

Γρηγόρης Μολύβας

∆ευτέρα, 11,30-2,30, ∆2-Β

Περιεχόµενα: 1) Κοινωνικές επιστήµες και πολιτική θεωρία: η γλωσσική στροφή, ο συµπεριφορισµός, η ιστορία των
ιδεών και η αναβίωση της κανονιστικής πολιτικής θεωρίας, 2) ωφελιµισµός, 3) εξισωτικός φιλελευθερισµός, 4)
ελευθερισµός, 5) αναλυτικός µαρξισµός, 6) κοινοτισµός, 7) θεωρίες της ιδιότητας του πολίτη, 8)
πολυπολιτισµικότητα, 9) φεµινισµός, 10) δηµοκρατία 11) θετική και αρνητική ελευθερία.
Βιβλιογραφία: W. Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας: Μια εισαγωγή (Αθήνα: Πόλις, 2005 -υπό
έκδοση). Ι. Berlin, Τέσσερα δοκίµια περί ελευθερίας, µτφ. Γ. Παπαδηµητρίου (Αθήνα: Scripta, 2001). R. Plant,
η
Modern Political Thought (Οξφόρδη: Blackwell, 1991). N. P. Barry, An Introduction to Modern Political Theory, 3
έκδ. (Λονδίνο: Macmillan, 1995). Μ. Rosen & J. Wolff, Political Thought (Οξφόρδη: Oxford University Press, 1999).

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 392

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Πέµπτη, 8,30-11,30, αίθ. Σ1

∆εδοµένου πως το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ως λειτουργία κυρίως την παραγωγή εφοδιασµένων µε την τάση και
την ικανότητα να καταναλώνουν λόγια έργα καταναλωτών καθώς και την αναπαραγωγή της άνισα κατανεµηµένης
αυτής ικανότητας και τάσης, στα πλαίσια αυτού του σεµιναρίου θα επιχειρηθεί να καταδειχθούν οι στενές σχέσεις
µεταξύ της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της κοινωνιολογίας των κυρίαρχων τάξεων στο µέτρο που η
αναπαραγωγή της δοµής του καταµερισµού του πολιτισµικού κεφαλαίου που διασφαλίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα
συµβάλει στην
αναπαραγωγή της δοµής των σχέσεων µεταξύ των τάξεων και µεταξύ των τµηµάτων των
κυρίαρχων τάξεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 393

Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Τρίτη, 2,30-5,30 Αιθ.Σ1

Πού µας οδηγεί η ανάπτυξη του πολιτισµού; Ποιες είναι οι πολιτισµικές αιτίες των µεγάλων αναταραχών και
καταστροφών που γνώρισε ο 20ος αιώνας; Υπάρχει κάποια κρυµµένη «λογική» του πολιτισµού που οδηγεί
αναπόδραστα στην παρακµή της ανθρώπινης κοινωνίας ή που, αντιθέτως, υπόσχεται ένα καλύτερο µέλλον; Αυτά
και άλλα παρόµοια ερωτήµατα απασχόλησαν την κοινωνική φιλοσοφία και την κοινωνική επιστήµη του
προηγούµενου αιώνα, σε µια προσπάθεια να κατανοηθεί ο σύγχρονος διχασµός µεταξύ οικονοµικής-τεχνικής
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ανάπτυξης και ηθικής-αισθητικής καλλιέργειας, µεταξύ τεχνικού πολιτισµού και κουλτούρας, ατοµικισµού και
κοινοτικών αξιών, ανταγωνιστικής συµπεριφοράς και αλληλεγγύης, και ενδεχοµένως να προταθούν λύσεις για τη
συµφιλίωσή τους.
Ανάλογα και µε τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών, στο σεµινάριο θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν κείµενα
των: Γκ. Ζίµελ, Β. Ζόµπαρτ, Γκ. Λούκατς, Ο. Σπένγκλερ, Ζ. Φρόυντ, Μ. Χορκχάιµερ, Τ. Αντόρνο, ή και πιο
σύγχρονες θεωρήσεις των: Χ. Φράγιερ, Ντ. Ρήσµαν, Γ. Χάµπερµας, Γκ. Ντεµπόρ, Κ. Λάς, Ζ. Μπωντριγιάρ, Π.
Κονδύλη κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ
Άρης Τσαντηρόπουλος

Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 394
Πέµπτη, 11,30-2,30, ∆2-Β

Από τη δεκαετία του ’60 αρχίζει να εκδηλώνεται ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για την µελέτη της ελληνικής κοινωνίας.
Στο σεµινάριο θα παρουσιαστούν τα κυριότερα πεδία των εθνογραφικών µελετών για την Ελλάδα: πολιτική
(πολιτική συµπεριφορά, πατρωνία, λαϊκισµός), οικονοµία, συγγένεια και φύλα, θρησκεία και τελετουργία,
µειονότητες, πρόσφυγες κ.λπ. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι κύριες θεωρητικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις των
ανθρωπολόγων του ελλαδικού χώρου και οι τρόποι ένταξης της ελληνικής εθνογραφίας στο ευρύτερο πλαίσιο των
ανθρωπολογικών προσεγγίσεων κοινωνιών της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Άσκηση - ΠΑΙΣ 020

Εµµ. Καµπανάκης, Ευαγγ. Καρίµαλη, Ν.Παπαχριστόπουλος

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Παράδοση (Υ) - ΠΑΙΣ 103

Καλλιόπη Πηγιάκη

Τρίτη, 2,30-5,30, ∆2-Β

∆ιδακτική Μεθοδολογία: Πρόκειται για το θεωρητικό µάθηµα της Γενικής ∆ιδακτικής που παρέχει βοήθεια στην
προετοιµασία του φοιτητή για την Πρακτική του άσκηση, αλλά και για τα διδακτικά θέµατα του διαγωνισµού
εισαγωγής εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση. Περιέχει:
α. Αναφορά στο στάδιο της προετοιµασίας του εκπαιδευτικού για το διδακτικό έργο του στην περίοδο της
κατάρτισης, της άσκησης, του κριτικού στοχασµού και της συνειδητοποίησης της 'οικολογίας' του σχολικού
χώρου.
β. Αναφορά στις διδακτικές αρχές που διέπουν τη διαµόρφωση του παιδαγωγικού κλίµατος και καθορίζουν την
επιλογή των διδακτικών στόχων και των διδακτικών µεθόδων της διδασκαλίας.
γ. Αναδροµή στην παλαιά και τη νέα Αγωγή, προκειµένου να κατανοηθούν οι φάσεις της διδασκαλίας και η
ειδοποιός διαφορά µεταξύ των διδακτικών µεθόδων.
δ. Ο σχεδιασµός της διδασκαλίας, οι τεχνικές της και τα κριτήρια της αξιολόγησής της ολοκληρώνουν το θέµα, το
οποίο κλείνει µε αναφορά στο 'κρυφό σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα'.

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Παράδοση - ΠΑΙΣ 106

Ελένη Κορνάρου

Πέµπτη, 2,30-5,30, ∆3-7Α

Αρχικά θα εξετάσουµε κάποια γενικά στοιχεία διδακτικής µεθοδολογίας, θα αναφερθούµε συνοπτικά στην ιστορία
του µαθήµατος από την αρχαιότητα ως σήµερα και θα συζητήσουµε τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας του και
τις µεθόδους διδασκαλίας των κειµένων της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, της γραµµατικής, του συντακτικού και
του λεξιλογίου.
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε πιο συγκεκριµένα στους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής
γραµµατείας από το πρωτότυπο στο Γυµνάσιο και το Λύκειο και στη διδακτική της µεθοδολογία, µε αναφορά σε
συγκεκριµένα κείµενα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Παράδοση (Υ) - ΠΑΙΣ 141

Ζαχαρίας Παληός

∆ευτέρα, 5,30-8,30, ΑΙΘ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εισαγωγή στην κοινωνιολογία και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης-ιδρυτές πατέρες της κοινωνιολογίας της
εκπαίδευσης. Η κοινωνικοποίηση ως έννοια και διαδικασία. Τύποι και φάσεις κοινωνικοποίησης. Κοινωνικοποίηση
και Γλώσσα. Κοινωνική οργάνωση της Γνώσης. Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Εκπαίδευση και
κοινωνική κινητικότητα. Το διδακτικό επάγγελµα και οι προοπτικές του. Κοινωνική αναπαραγωγή και σχετική
αυτονοµία. Η θεωρίες του ανθρωπίνου κεφαλαίου και του ανώτατου ορίου σύγχρονες εξελίξεις.
Ενδεικτική βιβλιογραφία: Λ. Αλτουσέρ, «Ιδεολογία και Ιδεολογικοί Μηχανισµοί του Κράτους», Θέσεις, 1964 –
1975 (Αθήνα: Θεµέλιο, 1977). P. Bourdieu κ.ά., Οι Κληρονόµοι (Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1993). ∆. ∆ηµητράκος, Παιδεία
και Κοινωνική Αναµόρφωση (Αθήνα: Νεφέλη, 1984). Γ. Κουζέλης, Από τον Βιωµατικό στον Επιστηµονικό Κόσµο
(Αθήνα: Κριτική, 1991). Γ. Μηλιός, Εκπαίδευση και Εξουσία (Αθήνα: Θεωρία, 1984). Ν. Μουζέλης, Νεο-Ελληνική
Κοινωνία: Όψεις υπανάπτυξης (Αθήνα: Εξάντας, 1978). Χ. Νούτσος, Προγράµµατα Μέσης Εκπαίδευσης και
Κοινωνικός Έλεγχος (Αθήνα: Θεµέλιο, 1979). Ζ. Κ. Παληός, «Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Αποκατάσταση στην
Ελλάδα», Το Σχολείο στην Ευρώπη - η Ευρώπη στο Σχολείο: ∆ιεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο (Ρέθυµνο, Απρίλιος
1992). Μ. Πετµεζίδου, Κοινωνικές Τάξεις και Μηχανισµοί Κοινωνικής Αναπαραγωγής (Αθήνα: Εξάντας, 1987). Σ.
Πεσµαζόγλου, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948 - 1985: Το Ασύµπτωτο µιας Σχέσης (Αθήνα: Θεµέλιο,
1987). *Ι. Πυργιωτάκης, Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες (Αθήνα: Γρηγόρης, 1989). Ι. Πυργιωτάκης,
Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1992). Π. Πολυχρονόπουλος, Παιδεία
και Πολιτική στην Ελλάδα (Αθήνα: Καστανιώτης, 1980). Ν. Ράπτης, «Μια προβληµατική για την εκπαιδευτική
παρέµβαση στις αναπτυσσόµενες χώρες: Ξεπερνώντας από τώρα το "Ανώτατο 'Όριο"» (υπό δηµοσίευση). *Ι.
Σολοµών, Basil Bernstein: Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός 'Έλεγχος (Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1991). *Κ.
Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή (Αθήνα: Θεµέλιο, 1979). *Ά. Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης (Αθήνα: Παπαζήσης, 1985). Ο. Banks, The Sociology of Education (Λονδίνο: Batsford, 1976). R.K.
Branson, “Why the Schools Can't Improve: The Upper Limit Hypothesis”, Journal of Instructional Development 10/4
(1987). B. Davies, Social Control and Education (Λονδίνο: Methuen, 1976). *A. H. Halsey κ.ά. (επιµ.), Power
and Ideology in Education (Οξφόρδη: Oxford University Press, 1977). P. Robinson, Perspectives on the Sociology
of Education: An Introduction (Λονδίνο: Routledge & Kegan Paul, 1981).

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 435

Καλλιόπη Πηγιάκη

∆ευτέρα, 2,30-5,30, Αιθ. Σ1

Κριτική και συγκριτική εξέταση κειµένων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης, από τον
Πλάτωνα µέχρι σήµερα. Σκοπός του σεµιναρίου είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έλθουν σε άµεση επαφή µε τα
κείµενα αυτά, να τα επεξεργαστούν και να τα συγκρίνουν, ώστε µέσα από την κριτική τους να συγκροτήσουν µια
πρώτη βάση παιδαγωγικής θεωρίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 436

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Πέµπτη, 8,30-11,30, αίθ. Σ1

∆εδοµένου πως το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ως λειτουργία κυρίως την παραγωγή εφοδιασµένων µε την τάση και
την ικανότητα να καταναλώνουν λόγια έργα καταναλωτών καθώς και την αναπαραγωγή της άνισα κατανεµηµένης
αυτής ικανότητας και τάσης, στα πλαίσια αυτού του σεµιναρίου θα επιχειρηθεί να καταδειχθούν οι στενές σχέσεις
µεταξύ της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της κοινωνιολογίας των κυρίαρχων τάξεων στο µέτρο που η
αναπαραγωγή της δοµής του καταµερισµού του πολιτισµικού κεφαλαίου που διασφαλίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα
συµβάλει στην αναπαραγωγή της δοµής των σχέσεων µεταξύ των τάξεων και µεταξύ των τµηµάτων των κυρίαρχων
τάξεων.
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∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 437

Ζαχαρίας Παληός

Τρίτη, 2,30-5,30, Αιθ. Σ2

Το ζήτηµα της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης προσελκύει ολοένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις σύγχρονες κοινωνίες. Η
µόρφωση των ενηλίκων προβάλλεται ως κύριο µέσο αντιµετώπισης µιας σειράς κοινωνικών και οικονοµικών
προβληµάτων αφενός και ως φιλόδοξη και προκλητική επαγγελµατική διέξοδος αφετέρου.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αντικειµένου εξετάζονται τα παρακάτω θέµατα: Βασικές κατηγορίες
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού. Οργανικός και λειτουργικός αναλφαβητισµός. Η
εικόνα των ενηλίκων σπουδαστ(ρι)ών, προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στην επιµόρφωση, εµπόδια και
αναστολές. Περιεχόµενο, µεθοδολογία και αξιολόγηση της επιµορφωτικής διαδικασίας. Μάθηση και αλλαγή
/τροποποίηση της συµπεριφοράς. Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων παραδειγµάτων των θεωριών της
µάθησης και αξιολόγησή τους σε σχέση µε την καταλληλότητά τους στην επιµόρφωση. Η επιµόρφωση των
ενηλίκων ως µέσο για την προώθηση πολιτικής ωριµότητας, συνειδητοποίησης και δράσης, κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής εµψύχωσης. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Βιβλιογραφία: Σηµειώσεις. ∆. Βεργίδης, "Επιµόρφωση ενηλίκων", Παιδαγωγική-Ψυχολογική ΕγκυκλοπαίδειαΛεξικό (Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 1989). Γ.Ν. Γαλάνης, Ψυχολογία της (επι)µόρφωσης των ενηλίκων: Θεωρητικές
και πρακτικές προσεγγίσεις (Αθήνα: Παπαζήσης, 1993). Α. Λεόν, "∆ιαρκής αγωγή και εκπαίδευση", Οι παιδαγωγικές
επιστήµες (Αθήνα: ∆ίπτυχο, 1985). Θ. Παπαθεοδοσίου (επιµ), Η Επιµόρφωση ως Μέσο Καταπολέµησης της
Ανεργίας Μακράς ∆ιάρκειας στην Ελλάδα (Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 1990). Σ.
Παπαϊωάννου, "Λαϊκή επιµόρφωση και κοινωνικός µετασχηµατισµός", Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών 62 (1986).
R.S. Caffarella, S. B. Merriam, Learning in Adulthood (San Francisco: Jossey-Bass Inc., 1991). M. Hart, Working
And Educating For Life (Λονδίνο: Routledge, 1991). P. Jarvis, The Sociology of Adult and Continuing Education
(Λονδίνο: Routledge, 1985). P. Jarvis (επιµ.), Twentieth Century Thinkers in Adult Education (Λονδίνο: Routledge,
1991). S. Papaioannou & Z.K. Palios, Adult Education in Europe: The Case of Greece (Luchterhand Verlag
Neuwied: Europahandbuch Weiterbildung, 1994). S. I. Tryphonopoulos, Attitudes toward Formal and Adult
Education; National Centre of Social Research, Athens, 1973).

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 438

Ελένη Κορνάρου

Παρασκευή, 2,30-5,30, αίθ. Σ2

Αρχικά θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στους σκοπούς διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο
και το Λύκειο και στις µεθόδους διδασκαλίας της γραµµατικής, του συντακτικού και του λεξιλογίου, και στη συνέχεια
οι φοιτητές θα κληθούν να αξιοποιήσουν διδακτικά συγκεκριµένα κείµενα.
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