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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

 
 
 

 
 

 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν  

Σ Χ Ο Λ Η  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  &  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

 
 
 
 
 
 

 
Τ Μ Η Μ Α  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  

 
 
 
 
 

Ο δ η γ ό ς  Π ρ ο π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν   
 
 

 
 

Ακαδημαϊκού έτους 2021–2022  
 

Για εισαχθέντες και εισαχθείσες έως και το ακαδ. έτος 2020-2021  
 
 
 

Τεύχος Β 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

 
 
 

Κεφάλαιο 9 

Αναλυτική Περιγραφή Προπτυχιακών Μαθημάτων   

 

Σελ. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνοι Οδηγού Σπουδών: Επίκ. Καθ. Γ. Σαγκριώτης, Επίκ. Καθ. Σ. Σταυριανέας 
Σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2021 
Φωτογραφίες: Γεωργία Μπούνια  



3 

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

 
 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   
Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

 
 

1.Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

Τ Ω Ν  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Ν Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Ω Ν  

Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ   

 
 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ που προσφέρουν διδάσκοντες 
άλλων Τμημάτων ως συνδιδασκαλία –όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα μαθημάτων 

προηγουμένως–  βλ. ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
3ο Έτος- Χειμερινό Εξάμηνο 

 
Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική ΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική ΙΙ (ΕΣΠΑ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διάλεξη 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

e-class  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

 
Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ: Νεότερη φι-

λοσοφία 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_ 

3002.1 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ: Νεότερη φι-

λοσοφία Α: Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επι-

στημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δε-

ξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHILΧΧΧ/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σε αυτό το μάθημα θα μπορέσουν να: 

 Γνωρίσουν τις βασικές αρχές της καντιανής ηθικής φιλοσοφίας 

 Έρθουν σε επαφή με ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα της νεότερης φιλοσοφίας 

 Εξερευνήσουν τον φιλοσοφικό τρόπο ανάγνωσης κειμένων 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Εξάσκηση στην φιλοσοφική ανάγνωση κειμένων 

 Ανάλυση επιχειρημάτων 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό θα διαβάσουμε την Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών του Ιμμάνουελ Καντ σε μετά-

φραση του Κώστα Ανδρουλιδάκη. 

 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 Διαλέξεις 

 Κοινή ανάγνωση και μελέτη 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

Χρήση powerpoint και eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Παρακολούθηση και εβδομαδιαία 

κατ΄οίκον προετοιμασία για το μά-

θημα (όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

130 

αυτοδύναμη εργασία ή/και ζεύγη 60 

Αυτοτελής μελέτη και εξετάσεις 60 

Σύνολο Μαθήματος  250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Δραστηριότητες εντός του εργαστηρίου. Τελικές εξετάσεις.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Καντ, Ι., Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών, μτφρ Κώστας Ανδρουλιδάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, 2017. 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS 

3002.2 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ: Νεότερη 

Φιλοσοφία Β: Ιμμάνουελ Καντ: Η θρησκεία εντός των ορίων του 

λόγου και μόνο. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστηριακό μάθημα 3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

(URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

 η γνωριμία με τη σκέψη του φιλοσόφου 

 η καλλιέργεια της στοχευμένης ανάγνωσης και ερμηνείας πρωτογενών φιλοσοφικών κειμένων  

 εντοπισμός και αναδιατύπωση των θέσεων και των επιχειρημάτων του κειμένου 

 κριτική ανάλυση του περιεχομένου 

 διερεύνηση διακειμενικών αναφορών  

 διερεύνηση των πηγών του κειμένου και της σκέψης του φιλοσόφου  

 ανάπτυξη της δεξιότητας ερμηνευτικού σχολιασμού 

 χρήση γενικών και εξειδικευμένων έργων αναφοράς 

 χρήση ψηφιακών μέσων στον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών  

Γενικές Ικανότητες 

 αυτοδύναμη και ομαδική εργασία 

 αναλυτική και συνθετική ικανότητα 

 κριτική σκέψη 

 αναζήτηση πληροφοριών σε γενικά και ειδικά έργα αναφοράς 

 ικανότητα ανασύνθεσης των θέσεων και των επιχειρημάτων ενός κλασικού φιλοσοφικού κειμένου 

 δεξιότητες προφορικής παρουσίασης 

 ψηφιακές δεξιότητες στον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιμμάνουελ Καντ: Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση 

 Συζήτηση σε ολομέλεια  

 προετοιμασία και απάντηση  γραπτών/προφορικών 

ερωτήσεων επί του κειμένου 

 παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών στην ε-

βδομαδιαία προετοιμασία τους και στην ομαδική 

εργασία σε τακτές ώρες συνεργασίας  

 χρήση τεχνολογιών πληροφορίας 



9 

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 Χρήση διαφανειών κατά την παράδοση 

 e-class  

 Voice Thread 

 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Παρακολούθηση και εβδομαδιαία 

κατ΄οίκον προετοιμασία για το μά-

θημα (όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

130 

αυτοδύναμη εργασία ή/και ζεύγη 60 

Αυτοτελής μελέτη και εξετάσεις 60 

Σύνολο Μαθήματος  250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Προφορικές και γραπτές ερωτήσεις επί του κειμένου. Κατ’ 

οίκον ασκήσεις. Δραστηριότητες εντός του εργαστηρίου. Τε-

λικές εξετάσεις.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα 

Ιμμάνουελ Καντ: Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο. Μτφ. Κ. Ανδρουλιδάκης. Πόλις. 

Αθήνα 2007. 

Λοιπή Βιβλιογραφία (επιλογή) 

 Aνδρουλιδάκης, Κώστας,  «Ο Καντ σε αναζήτηση του Θεού», στο Σταύρος Ζουμπουλάκης 

(επιμ.),  Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων,  Αθήνα,  ΄Αρτος Ζωής, 2012, σ.358 

– 401 

 Ανδρουλιδάκης, Κώστας,  «Πίστη του Λόγου: ΄Εννοια και λειτουργία της πίστης στη φιλο-

σοφία του Καντ»,  στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Για την πίστη,  Αθήνα,  ΄Αρτος 

Ζωής, 2019,  σ. 159-203 

 Insole, Christopher,  Kant and the Divine.  From Contemplation to the Moral Law,  Oxford: 

Oxford University Press, 2020 

 Michalson, Gordon (ed.), Kant’s Religion within the Boundaries of Mere Reason.  A Critical 

Guide,   Cambridge: Cambridge University Press, 2014 

 Palmquist, Stephen, Comprehensive Commentary on Kant’s Religion within the Boundaries 

of Bare Reason,  Malden and Oxford:  Wiley Blackwell, 2016 

 Kenny, A. (επιμ.): Ιστορία της Δυτικής φιλοσοφίας. Mτφ.: Δ. Ρισσάκη. Νεφέλη. Αθήνα 2006.  

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στη διάρκεια του μαθήματος. Ακόμη, οι φοιτητές θα κληθούν να 

αναζητήσουν αυτοδύναμα περαιτέρω βιβλιογραφία  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_3002.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ: Νεότερη φιλο-

σοφία Γ: Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1893/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 να εντοπίζει, να διακρίνει και να παρουσιάζει τα επιχειρήματα του καντιανού κειμένου, 

 να εντοπίζει και να αξιολογεί την ορθότητα και πειστικότητα των επιχειρημάτων,  

 να εντοπίζει και να αναλύσει λογικά κενά στα επιχειρήματα,  

 να συνθέτει και να παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του κειμένου,  

 να κατανοεί δευτερεύουσα βιβλιογραφία πάνω στο καντιανό κείμενο,  

 να εντοπίζει λάθη στην παρουσίαση ή χρήση των θέσεων της καντιανής ηθικής, 

 να γράφει φιλοσοφικό δοκίμιο/εργασία με θέμα την παρουσίαση και κριτική καντιανών επιχειρημά-

των, 

 να χρησιμοποιεί βιβλιογραφία για την εκπόνηση της παραπάνω εργασίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιχειρημάτων. 

 Άσκηση κριτικής. 

 Αυτόνομη εργασία. 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η κατανόηση των θέ-

σεών τους. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα είναι εργαστηριακό. Αναλώνεται στην σχεδόν λέξη προς λέξη ανάγνωση του Β’ μέρους του κα-

ντιανού κειμένου: Η θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών και παρακολουθεί την ανάπτυξη των καντιανών 

επιχειρημάτων ως προς τα εξής: (α) η αγαθή βούληση ως όρος κάθε αγαθού, (β) οι έννοιες «ροπή», «σεβασμός» 

και «καθήκον», γ) οι υποθετικές προστακτικές και η σχέση μεταξύ ηθικότητας και ευδαιμονίας, (δ) η κατηγο-

ρική προσταγή στις ποικίλες εκδοχές της. Μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εκμάθηση της χρήσης ξε-

νόγλωσσης (αγγλικής) βιβλιογραφίας. Η εργαστηριακότητα του μαθήματος συνίσταται στο ότι: (α) η παρουσία 

των φοιτητών είναι υποχρεωτική (δηλαδή, η απουσία τους σημαίνει αποτυχία στο μάθημα), (β) απαιτείται να 

έχουν παράξει έναν συγκεκριμένο όγκο εργασίας ανά εβδομάδα, (γ) οι φοιτητές παράγουν τρία (3) μικρά φι-

λοσοφικά δοκίμια, με βάση τα οποία αξιολογείται η επίδοσή τους. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

ηλεκτρονικής πλατφόρμα e-class 

ανοικτό μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



11 

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

Διαλέξεις 40 

Παρακολούθηση ανοικτού 

μαθήματος 

20 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας  

30 

Αυτοτελής μελέτη 30 

Συγγραφή εργασιών 130 

Σύνολο Μαθήματος  250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Συγγραφή τριών φιλοσοφικών δοκιμίων αυξανόμενης δυσκολίας 

κατά την 6η, 9η, και 13η εβδομάδα του εξαμήνου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ιμ. Καντ, Η θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών (μετ. Κ. Ανδρουλιδάκης, ΠΕΚ, Αθήνα 2017). 

 Φάκελος άρθρων. 
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3ο έτος- Εαρινό Εξάμηνο 
 

Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_3003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου, υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα: 

 

1. Έχει κατανοήσει κάποια από τα θεμελιώδη προβλήματα της σύγχρονης πρακτικής φιλοσο-

φίας. 

2. Έχει μια εποπτεία των αντιπροσωπευτικών σχολών  του στοχασμού περί του αγαθού και του 

ορθού στον 20ό αιώνα. 

3. Έχει κατανοήσει την σχέση ανάμεσα στις σύγχρονες και τις κλασικές και νεωτερικές θεωρή-

σες περί του αγαθού και του ορθού. 

4. Έχει κατανοήσει τη διασύνδεση ανάμεσα σε σύγχρονες ηθικές και πολιτικές θεωρήσεις του 

αγαθού. 

 

Γενικές Ικανότητες 

1. Ανάγνωση και ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων. 

2. Επισκόπηση της ιστορικής πορείας θεμελιωδών εννοιών και προβλημάτων. 

3. Κριτική ανάλυση παραδεδομένων τρόπων της ηθικής σκέψης και πράξης. 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τον φοιτητή σε μερικές από τις προβληματικές της πρακτικής φιλο-

σοφίας του 20ού αιώνα. Συγκεκριμένα θα παρακολουθήσουμε κάποιες από τις συζητήσεις για: 

 

1. Την σχέση νου και πράξης. 

2. Την θέση του αγαθού στον φυσικό κόσμο. 

3. Την φύση της πρακτικής ορθολογικότητας και της πρακτικής αλήθειας. 

4. Τη συσχέτιση της αρετής με την ανθρώπινη ψυχή και το ανθρώπινο αγαθό. 

5. Την ηθική υφή της ανθρώπινης συνείδησης. 

6. Τον αλληλοπροσδιορισμό κοινωνικών πρακτικών και ηθικής πραγματικότητας. 

7. Την φύση και την δυνατότητα ορθολογικής θεμελίωσης της δικαιοσύνης. 
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8. Την σχέση ανάμεσα στην πολιτική διακυβέρνηση και την λογική μορφής της ανθρώπινης ζωής. 

9. Το ερώτημα του ηθικού και πολιτικού προσανατολισμού του ανθρώπου εν μέσω της κατάρ-

ρευσης των μορφών ζωής του. 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μυλωνάκη Ευγενία: Σημειώσεις Μαθήματος. 

Βιρβιδάκης Στέλιος, Η Υφή της Ηθικής Πραγματικότητας (Αθήνα: Leader Books, 2009).  

Driver, J., Ηθική Φιλοσοφία, (επιμ) Μαρκόπουλος Ιωάννης, University Studio Press, 2010. 

J

Rawls, Θεωρία της Δικαιοσύνης, Πόλις, Αθήνα 2000. 
 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στο αμφιθέατρο. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας e-class.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γραπτή  εξέταση που περιλαμβάνει τρία θέματα από τα οποία 

οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τα δύο. 
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Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ 
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_3004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1841/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη γνωσιολογία όπως αυτή εξετάζεται στην αναλυτική 

φιλοσοφία.   

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί 

μέσα στην αναλυτική φιλοσοφία σχετικά με τη φύση, τις πηγές και τα όρια της γνώσης.   Οι φοιτητές θα 

εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη γνώσης καθώς και με τον παραδοσιακό ορισμό της γνώσης, τους λόγους 

για τους οποίους έχει υποστηριχθεί και τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Επίσης, θα μπορούν να 

περιγράψουν τις μη δικαιολογοκρατικές θεωρίες της γνώσης και τα επιχειρήματα που έχουν αναπτυχθεί κατά 

αυτών. Στο μάθημα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που παρουσιάζει η εμπειρία ως πηγή της αν-

θρώπινης γνώσης. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαφορετικές θεωρίες και τα επιχειρήματα που έχουν 

προταθεί σχετικά με το πώς οργανώνεται ένα σώμα γνώσης και με τον τρόπο που η εμπειρία εντάσσεται σε 

αυτό. Τέλος, οι φοιτητές θα μπορούν να προσδιορίσουν ζητήματα που αφορούν τα όρια της γνώσης, να περι-

γράψουν διάφορα σκεπτικιστικά προβλήματα σχετικά με το τι μπορούμε να γνωρίζουμε καθώς και τρόπους 

αντιμετώπισης του σκεπτικισμού.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 να προσδιορίζουν βασικές έννοιες της αναλυτικής γνωσιολογίας 

 να επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά φιλοσοφικών θέσεων σε θεμελιακά ζητήματα του μαθήματος,  

 να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις κύριες προσεγγίσεις στην αναλυτική γνωσιολογία και να 

εντοπίζουν βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις, και 

 να μελετούν κριτικά κείμενα από την περιοχή της αναλυτικής γνωσιολογίας 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από τις σχετικές πηγές 

 Αυτόνομη εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις κυρίαρχες απόψεις στη σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία για τη φύση, 

τις πηγές και τα όρια της γνώσης. Ανάμεσα στα ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι τα διάφορα είδη 

γνώσης, ο παραδοσιακός ορισμός της έννοιας της γνώσης και τα προβλήματα που παρουσιάζει, οι κυριό-

τερες εσωτερικιστικές και εξωτερικιστικές θεωρίες δικαιολόγησης (θεμελιοκρατία, συνεκτικισμός, θεωρία 

αξιοπιστίας κ.λπ.), η εμπειρία και ο λόγος ως πηγές της γνώσης, διάφορα σκεπτικιστικά ζητήματα γύρω 

από τα όρια της γνώσης και το πρόβλημα του ρεαλισμού.  

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

 

 

Αυτοτελής Μελέτη 

 

 

86 

Σύνολο Μαθήματος  

 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

Τρία θέματα από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν τα 

δύο.  Κάθε θέμα απαιτεί την ανάλυση και ανάπτυξη κάποιων θέ-

σεων και επιχειρημάτων από θεωρίες που παρουσιάστηκαν στο 

μάθημα.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μακντάουελ, Τ. (2013): Ο Νους και ο Κόσμος. (Μετάφραση-Εισαγωγή Θάνος Σαμαρτζής, Επίμετρο Αριστεί-

δης Μπαλτάς). Αθήνα: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης, Εισαγωγή. 

Παγωνδιώτης, Κ. (2020): "Σημειώσεις για το μάθημα Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙΙ". 

Πουρνάρη, Μαρία (2013): Επιστημική Δικαιολόγηση. Μια γνωσιοθεωρητική προσέγγιση. Αθήνα: Νήσος.  

Russell, Β. (2008): Τα προβλήματα της φιλοσοφίας.  Εκδόσεις Αρσενίδη, Αθήνα,  Κεφάλαιο 5. 

Williams M. (2013): Προβλήματα της Γνώσης – Μια Κριτική Εισαγωγή στη Γνωσιολογία.  Εκδόσεις 

Liberal Books. 

Βοηθητική Βιβλιογραφία 

Bonjour, L. (1985). The Structure of Empirical Knowledge. Harvard University Press. 

Chisholm R. (1966). Theory of Knowledge. Prentice-Hall. 

Pritchard, D. (2018). What is this thing called Knowledge (4th edition). Routledge. 
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4ο Έτος- Χειμερινό Εξάμηνο 

 

Αισθητική 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αισθητική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Καντ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές/τήτριες με το πέρας του μαθήματος θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές αισθητικές φιλοσοφι-

κές προσεγγίσεις και πλευρές της φιλοσοφίας και της ιστορίας της τέχνης. Θα έχουν επίσης καλλιεργή-

σει την ικανότητά τους να διασταυρώνουν τις φιλοσοφικές τους γνώσεις στα πεδία της γνωσιοθεωρίας, 

μεταφυσικής και ηθικής με την αισθητική αποτίμηση της φύσης και την ανάπτυξη της τέχνης και του 

πολιτισμού. 

Το μάθημα αναδεικνύει τον κλάδο της αισθητικής  ως ιδιαίτερο φιλοσοφικό κλάδο που σχετίζεται αλλά 

δεν ταυτίζεται με τα πεδία της γνωσιοθεωρίας, μεταφυσική και ηθικής φιλοσοφίας. 

Στο μάθημα ερευνώνται βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα περί της φύσης του ωραίου, την οντολογική ή 

γνωσιοθεωρητική του διάσταση, την ικανότητα  αισθητικών κρίσεων τόσο περί φύσεως όσο και έργων 

τέχνης, σε συνάρτηση με γνωσιοθεωρητικές, μεταφυσικές και ηθικές παραμέτρους. Επίσης διερευνάται 

η πιθανότητα μιας αισθητικής παιδείας και η συσχέτισή της με μια διευρυμένη σκέψη και ενεργό προ-

σωπικότητα. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Μελέτη πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων-κριτική ικανότητα μελέτης δευτεύουσας βιβλιογραφίας, 

σχολιασμών και αντιπαραβολή με τα πρωτότυπα κείμενα. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο βασικούς κύκλους. 

Ο πρώτος κύκλος ασχολείται με τη δυνατότητα αισθητικής κρίσης περί του ωραίου ή του 

υψηλού, στη φύση ή στην τέχνη και στη δυνατότητα μιας αισθητικής παιδείας του ανθρώπου. 

Βασικά φιλοσοφικά κείμενα αναφοράς και μελέτης είναι από Hume,  Kant, Schiller. 

Ο δεύτερος κύκλος ασχολείται με την οντολογία του ωραίου και του έργου τέχνης, και με τη 

φ

ύ

σ

η

 

τ

η

ς

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διαλέξεις στην τάξη. 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

D

Hume, Το μέτρο του γούστου. I

Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης. F

Schiller, Περί της Αισθητικής Παιδείας του Ανθρώπου. F

Nietzsche, Η Γέννηση της Τραγωδίας 
W

Benjamin, Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγής.   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

e-class, powerpoint. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Παρουσιάσεις εργασιών 21 

Αυτοτελής μελέτη 65 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Τελική γραπτή εξέταση 
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4ο Έτος- Εαρινό Εξάμηνο 

 

Φιλοσοφία 19ου-20ού αιώνα 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία 19ου-20ού αιώνα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2134/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τη σύγχρονη ηπειρωτική φιλοσοφία και τους βασικούς της 

εκπροσώπους.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Επεξεργασία φιλοσοφικών κειμένων 

Συγκριτική θεώρηση των φιλοσοφικών θεωριών 

Κατάνοηση της ιστορικότητας της φιλοσοφικής σκέψης 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά ένα μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής φιλοσοφίας επιδίδεται σε μια 

ριζική κριτική της μεταφυσικής. Στην κριτική αυτή κεντρική θέση κατέχει το ζήτημα της αλήθειας; Τι 

εννοούμε όταν μιλάμε για αλήθεια και είναι δυνατή η κατάκτησή της, όπως υπόσχεται η παραδοσιακή 

μεταφυσική; Στα ερωτήματα αυτά οι φιλόσοφοι του 19ου και 20ου αιώνα έδωσαν ποικίλες απαντήσεις, 

οι οποίες βρίσκονται σε διάλογο μεταξύ τους. Αυτό το διάλογο θα μελετήσουμε μέσα από επιλεγμένα 

έργα του Περς, του Νίτσε, του Χάιντεγκερ, του Αντόρνο, του Γκάνταμερ και του Ντερριντά. 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Th. W. Adorno, Αρνητική διαλεκτική, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006. 

M. Heidegger, Είναι και Χρόνος, Δωδώνη, Αθήνα 1976. 

M. Heidegger, Η προέλευση του έργου τέχνης, Δωδώνη, Αθήνα 1986  

F. Nietzsche, Περί αλήθειας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια, Εκκρεμές, Αθήνα 2009 

(Στο μάθημα θα διανεμηθούν επιλεγμένα αποσπάσματα από περισσότερα έργα) 

 

  

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή εξέταση 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

4ο έτος / Εαρινό εξάμηνο 

Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής κλασικών σπουδών 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

Προσφέρεται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1835/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ως υποχρεωτικό μάθημα άλλων από τη φιλοσοφία επιστημονικών πεδίων στο 4ο έτος, αφ’ ενός, αξιο-

ποιεί τις βασικές γνώσεις αρχαιοελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και ιστορίας από τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ, αφ’ ετέρου, συνδέεται με προηγούμενα στο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα νεότερης 

λογοτεχνίας και πολιτισμού, αρχαιοελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας. Προσφέρει πληρέστερη με-

θοδική κατάρτιση σε σύγχρονους τρόπους ερμηνευτικής προσέγγισης, διδασκαλίας και έρευνας αντι-

προσωπευτικών σωζόμενων κειμένων της αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας της κλασικής εποχής, αλλά και 

υπογραμμίζει τη σημασία της λογοτεχνίας και του θεάτρου γενικότερα για τον/τη σύγχρονο/η εκπαι-

δευτικό ή ερευνητή/ήτρια των ανθρωπιστικών σπουδών. Όσον αφορά τις αποκτώμενες γνώσεις και δε-

ξιότητες, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν: (α) σε ικανοποιητικό επίπεδο να 

θέτουν ερωτήματα, να γνωρίζουν και να αναπτύσσουν επιχειρήματα για βασικά ερμηνευτικά και ειδο-

λογικά ζητήματα της κλασικής αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας, για το ιστορικό της πλαίσιο, καθώς και 

για θέματα της πρόσληψής της στη νεότερη Ευρώπη και στην εκπαίδευση· (β) να αναλάβουν έρευνα 

και διδασκαλία αρχαιοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων από το πρωτότυπο ή από μετάφραση, με πε-

ραιτέρω προσωπική μελέτη από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές. 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομα ή σε συνεργασία, διδασκαλία και έρευνα με σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις κεντρικών 

θεμάτων της αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας της κλασικής περιόδου, με παράδειγμα την αθηναϊκή τρα-

γωδία, την επίδρασή της στον νεότερο πολιτισμό και τη χρήση της στην εκπαίδευση. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ιδιαίτερο ζήτημα όχι μόνο για τον Αριστοτέλη στο Περί ποιητικής αλλά και ευρύτερα για την Αισθητική 

φιλοσοφία, η τραγωδία χρησιμοποιείται σ’ αυτό το μάθημα ως κεντρικό και αντιπροσωπευτικό παρά-

δειγμα μορφολογίας και θεματικής της αρχαιοελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης. 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1835/
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Η κύρια εστίαση της θεωρητικής ανάλυσης επιλεγμένων σκηνών από τη Μήδεια (431 π.Χ.) και τις 

Βάκχες (περί το 405 π.Χ.) του Ευριπίδη από πρωτότυπο και από μετάφραση – με ενδεικτική βιβλιογρα-

φία σε βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικές πηγές – είναι: α) στην αρχαιοελληνική λογοτεχνική και θεατρική 

παράδοση· β) στο ιστορικό πλαίσιο της αθηναϊκής δημοκρατίας· γ) σε ερμηνευτικά ζητήματα του κει-

μένου και της παράστασης, με έμφαση στη θεματική, σε υφολογικές, ειρωνικές και θεατρικές τεχνικές, 

καθώς και στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Επί μέρους θέματα που αναλύονται, είναι ο μετασχηματισμός μύθων και τελετουργικών στοιχείων της 

ποιητικής και της θρησκευτικής παράδοσης σε δραματική δομή, η συμβολική απόδοση ψυχολογικού 

βάθους και η αμφίσημη παρουσίαση των κεντρικών ηρωικών προσώπων σε αλληλεπίδραση με τον 

συλλογικό «χαρακτήρα» του χορού, τα θέματα θεοί, οικογένεια και πόλη-κράτος, Έλληνες και 

βάρβαροι, ανθρώπινα όρια, συνειδητοποίηση και παράλογο. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α) Μελέτες 
1. Easterling, P. E. επιμ. [αγγλ.] 1997. Μτφρ. Λ. Ρόζη και Κ. Βαλάκας. 2007. Οδηγός για την αρχαία 

ελληνική τραγωδία. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 

2. Knox, B. M. W. [αγγλ.] 1977. «The Medea of Euripides.» YClS 25: 193-225. Συντ. ανατ. 1983. Σσ. 

272-293 και σημ. σσ. 440-444 στο Oxford Readings in Greek Tragedy, επιμ. E. Segal. Oxford Univer-

sity Press. 

3. Kott, J. [πολων.] 1972. Μτφρ. Α. Βερυκοκάκη-Αρτέμη. 1976. «Θεοφαγία, ή οι Βάκχες.» Σσ. 207-

252 και σημ. σσ. 323-333 στο Θεοφαγία. Δοκίμια για την αρχαία τραγωδία. Αθήνα: Εξάντας. 

4. Lesky, A. [γερμ.] 3η έκδ. 1972. Μτφρ. Ν. Χ. Χουρμουζιάδης. 1989. Σσ. 51-73 και 358-382 στο Η 

τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων. Τόμος Β΄ Ο Ευριπίδης και το τέλος του είδους. Αθήνα: ΜΙΕΤ. 

5. Montanari, F. και F. Montana. 2010 (2 τ. 2017). Μτφρ. Σ. Κουτράκης, Δ. Κουκουζίκα, Κ. Σιββά, 

επιμ. Α. Ρεγκάκος και Α. Μαυρουδής. 2η έκδ. 2017. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Από 

τον 8ο αι. π.Χ. έως τον 6ο αι. μ.Χ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

6. Reinhardt, K. [γερμ.] 1958. «Die Sinneskrise bei Euripides.» Eranos 26: 279-317. Ανατ. 1968. Σσ. 

507-542 στον τόμο Euripides [Wege der Forschung 89], επιμ. E. R. Schwinge. Darmstadt.  

7. Vegetti, M. 2η έκδ. 1992. Επιμ. μτφρ. Ι.Α. Δημητρακόπουλος. 2000. Κεφ. 6 σσ. 115-150 «Πολιτική, 

γλώσσα και ανθρώπινες επιστήμες: ο αθηναϊκός πολιτισμός από τον Σόλωνα ως τους Σοφιστές και τον 

Σωκράτη» στο βιβλίο Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας. Αθήνα: Εκδ. οίκος Π. Τραυλός. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E-class, με προτεινόμε-

νους ειδικούς ιστότοπους, και προβολή σχετικού υλικού πα-

ράστασης ή κινηματογραφικής ταινίας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παραδόσεις και χρήση φω-

τοτυπιών για κείμενα και 

μεταφράσεις, με ερωτήσεις 

και διάλογο για ερμηνευ-

τικά ζητήματα του έργου 

και της παράστασης 

36 

Προβολή για συζήτηση 3 

Ατομική μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή τελική εξέταση στην ελληνική γλώσσα (100%), με 

παρατηρήσεις για ερμηνευτικά και συγκριτικά θέματα σκη-

νών των τραγωδιών (από το αρχαιοελληνικό πρωτότυπο με 

μετάφραση)· εναλλακτική δυνατότητα προφορικής εξέτασης 

για ειδικούς λόγους (λχ. ασθένεια, αδυναμία συμμετοχής στη 

γραπτή εξέταση, πρόβλημα στη γραφή). Κριτήρια αξιολόγη-

σης: α) η επαρκής γνώση και προετοιμασία – βάσει των πα-

ραδόσεων, καθώς και με τη μελέτη ενοτήτων επιστημονικών 

εγχειριδίων (των διδακτικών συγγραμμάτων, μεταξύ άλλων) 

– β) o γραπτός τρόπος ανάπτυξης με επιχειρήματα και προ-

σωπική κρίση (ή πρωτοτυπία σκέψης). 

https://www.goodreads.com/author/show/9823887._
https://www.goodreads.com/author/show/9823888._
https://www.goodreads.com/author/show/9823889._
https://www.goodreads.com/author/show/8529587._
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8. Vernant, J.-P. [γαλλ.] 1986. Μτφρ. Α. Τάττη. 1991. «Ο προσωπιδοφόρος Διόνυσος των Βακχών.» 

Σσ. 283-322 στο Μύθος και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα. Τόμος Β΄, των J.-P. Vernant και P. Vidal-

Naquet. Αθήνα: Εκδ. Δαίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος. 

 

β) Πρωτότυπα κείμενα, μεταφράσεις, σχόλια 

1. Diggle, J. εκδ. 1981-1994. Euripidis Fabulae [Oxford Classical Texts]. 3 τόμοι. Oxford. 

2. Dodds, E. R. [αγγλ.] 2η έκδ. 1960. Μτφρ. Γ.Υ. Πετρίδου και Δ.Γ. Σπαθάρας. 2004. Ευριπίδη Βάκχες. 

Αθήνα: Καρδαμίτσα. 

3. Χειμωνάς, Γ. 1985. Ευριπίδη Βάκχες. Αθήνα: Καστανιώτη. 
4. Χειμωνάς, Γ. 1989. Ευριπίδη Μήδεια. Αθήνα: Καστανιώτη. 

5. Mastronarde, D. J. [αγγλ.] 2002. Μτφρ. Δ. Γιωτοπούλου. 2006. Ευριπίδη Μήδεια. Αθήνα: Πατάκης. 

 

  



23 

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

 
 
 
 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  Ή  Α Λ Λ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Π Ε Δ Ι Ω Ν  

Τ Ω Ν  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Ν Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Ω Ν  

Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ εαρινού εξαμήνου 1ου έτους, χει-
μερινού και εαρινού εξαμήνου 3ου και 4ου έτους, τα οποία προσφέρουν ως συνδιδασκαλία διδάσκοντες άλλων 

Τμημάτων: βλ. ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  

 
 

3o έτος - Εαρινό Εξάμηνο 
 

Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5083 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΤ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επι-

στημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δε-

ξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2125/  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες θα έχουν τις γνώσεις: 

α) σε βασικές έννοιες της μηχανικής μάθησης 

β) Ποια ηθικά θέματα προκύπτουν στην χρήση αυτόνομων μηχανών 

γ) να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους και εργαλεία της πληροφορικής για χρήση στις ανθρωπιστικές επι-

στήμες, 

η) να συλλέγουν και να οργανώνουν πληροφορίες. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει  δεξιότητες: 

 Στην επιχειρηματολογία 

 στην χρήση εργαλείων και μεθόδων της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες 

 στο να συλλέγουν και να οργανώνουν πληροφορίες. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή 

Μηχανική μάθηση 

Τεχνητή νοημοσύνη και ηθική 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2125/
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Επιχειρηματολογία 

Σύγχρονα μοντέλα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Διαλέξεις 

Σύντομες εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class . 

Χρήση εφαρμογών cloud, όπως διαμοιραζόμενα έγγραφα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σύντομες εργασίες κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου 

 

36 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 

 

30 

Σύνολο Μαθήματος  

 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γραπτή εξέταση 

Αξιολόγηση σύντομων εργασιών κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Ελληνική Ιστορία 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5030 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ελληνική Ιστορία (ΠΔ 407/80 εφόσον διατεθεί πίστωση)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Γενικές Ικανότητες 

\  

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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Ευρωπαϊκη ιστορία 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5036 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκή ιστορία (ΠΔ 407/80 εφόσον διατεθεί πίστωση)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Γενικές Ικανότητες 

\  

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ο και 4ο ΕΤΟΣ 
/ 5ο και 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 
Εφαρμοσμένη Ηθική 

 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ANΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ E΄-Z΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμοσμένη ηθική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παραδόσεις και διαλέξεις  3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ε-

πιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής. Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική ή στη Γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1898/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Έχει κατανοήσει τα βασικά προβλήματα της σύστασης της Εφαρμοσμένης Ηθικής ως αυτοτελούς υποκλά-

δου της Ηθικής σκέψης.  

Έχει γνώση των μεθόδων και σχολών που προσεγγίζουν το πρόβλημα της αναγνώρισης αξιών  και της 

εφαρμογής στο χώρο επίλυσης γνήσιων ηθικών διλημμάτων 

Διακρίνει ηθικές επιλογές από ηθικά διλήμματα, στο βαθμό που οι πρώτες αποτελούν επιλογή κανόνων ενώ 

τα δεύτερα αντινομίες  αξιών.  

Αναλύει την επιχειρηματολογία ανάπτυξης θεωριών καθώς και την δομή κριτικών επιχειρημάτων που ανα-

πτύσσονται κατά τον φιλοσοφικό διάλογο 

Συνειδητοποιεί την έννοια της διυποκειμενικότητας, όπως αυτή ξεπροβάλλει από τις βασικές σχεσιακές 

δομές  της ηθικής που στηρίζονται στην ελεύθερη αυτορρύθμιση και αυτοδέσμευση των ηθικώς δρώντων  

Σταθμίζει αξίες προκειμένου να διαμορφώνει γνώμη ως φιλοσοφικός σύμβουλος  

Συγγράφει μικρά δοκίμια και ασκήσεις είτε μόνος είτε σε συνεργασία με τους συμφοιτητές του υιοθε-

τώντας βασικές θέσεις και επιχειρήματα των διαφόρων θεωρητικών ρευμάτων 

 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη Εργασία. Ομαδική Εργασία 

Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τε-

χνολογιών 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

i. Εννοια και αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Ηθικής.  
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ii. Αρεταϊκή, νομοκανονιστική, κατηγορική και συνεπειοκρατική ηθική 

iii. Εννοια των ηθικών επιλογών και των γνησίων ηθικών διλημμάτων 

iv. Στάθμιση αξιών και επίλυση ηθικών διλημμάτων 

v. Ιστορική στοιχείωση και επιστημολογική αυτοτέλεια της Εφαρμοσμένης Ηθικής  

vi. Βιοηθική ως ρυθμιστική παρέμβαση στη Βιοτεχνολογία  

vii. Ηθική Προσωπικότητα και Επιχειρείν 

viii. Φιλοσοφική Συμβουλευτική   

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στο αμφοθέατρο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Προετοιμασία για πρόοδο 10 

Μικρές ατομικές ή ομαδι-

κές εργασίες εξάσκησης 

35 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Γραπτή τελική εξέταση 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σ. Αλαχιώτη, Βιοηθική, Γ΄έκδοση,  Αθήνα 2011 

 Μ. Δραγώνα – Μονάχου, Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία, Αθήνα 1995 

Σ. Βιρβιδάκης, Η υφή της ηθικής πραγματικότητας. Αθήνα 2009 

Th. Nagel, Θανάσιμα ερωτήματα,  Αθήνα 2007 

O. O’ Neill,  Αυτονομία και εμπιστοσύνη στη Βιοηθική, Αθήνα 2012 

R. Dworkin, Η Επικράτεια της Ζωής, Αθήνα 2013-  
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Αναλυτική μεταφυσική 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναλυτική μεταφυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παραδόσεις με συζήτηση 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιλεγόμενο 

Επιστημονικής περιοχής, Ανάπτυξης ικανοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=PHIL1873 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνωριμία με θεμελιώδη τομέα της σύγχρονης φιλοσοφίας. Οι φοιτητές αποκτούν γνώση και χρήση πρό-

σφατων εννοιών και προβλημάτων της μεταφυσικής και της πρόσφατης ιστορίας της μεταφυσικής. 

Μπορούν να οικοδομούν και να υπερασπίζονται επιχειρήματα σ’αυτόν το τομέα και να διατυπώνουν 

ενημερωμένες κρίσεις σε συναφή επιστημονικά ζητήματα (π.χ., σχέσεις μεταξύ φυσικών και κοινωνι-

κών φαινομένων και μεθοδολογιών). Αποκτούν το απαραίτητο υπόβαθρο για να ξεκινήσουν την έρευνα 

στον τομέα και σε άλλους τομείς που εξαρτώνται από αυτόν (π.χ., μεταφυσική του νου, θέματα φιλο-

σοφίας της γλώσσας όπως ο εξτερναλισμός και ο σχετικισμός). 

Γενικές Ικανότητες 

Εξαγωγή, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Κριτική κα-

τανόηση υποθέσεων και αρχών. Λήψη αποφάσεων σε νέο μαθησιακό περιβάλλον. Αυτόνομη σκέψη, 

απαγωγική (abductive) σκέψη και επαγωγική (inductive) σκέψη. Π.χ.: ικανότητα διάκρισης φιλοσοφι-

κών και εμπειρικών εξηγήσεων, ικανότητα χρήσης τροπικών (modal) επιχειρημάτων, ικανότητα ενημε-

ρωμένης αξιολόγησης του ρόλου των θετικών επιστημών στην ανάλυση κοινωνικών και νοητικών φαι-

νομένων. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αναλυτική μεταφυσική μέσα από το πρίσμα ενός 

προβληματισμού που χαρακτήρισε την πρώϊμη αναλυτική φιλοσοφία: Τι θα μπορούσε να συμβάλλει η 

μεταφυσική στη συνολική θεώρηση του κόσμου που μάς παρέχουν ήδη οι φυσικές και οι τυπικές 

επιστήμες; Η εκκίνηση από την προβληματική αυτή επιτρέπει στους φοιτητές να εκτιμήσουν την 

ανάγκη για μια κατεξοχήν φιλοσοφική θεώρηση του κόσμου, τη μεταφυσική. Στην πορεία του 

μαθήματος εισάγονται πιο εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν τη μεταφυσική του νου και την 

τροπικότητα. Συνοπτικά η δομή: (1) Επισκόπηση της κριτικής της μεταφυσικής στην πρώϊμη αναλυτική 

φιλοσοφία (Wittgenstein, Carnap). Η απόρριψη των μεταφυσικών δηλώσεων από τον Carnap. Κριτικές: 

η κατηγορία της ασυναρτησίας (Boghossian 2006), η φυσιοκρατία του Quine. (2) Sellars (1963): η 

φιλοσοφία ως μορφή γνώσης και η σχέση της με τις φυσικές επιστήμες. Πρόδηλες και επιστημονικές 

περιγραφές του κόσμου και δυνητικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων τους. Εφαρμογή στη 

μεταφυσική του νου, a posteriori αναθεώρηση του Καρτεσιανού δυϊσμού. (3) Kripke (1972): a posteriori 

αναγκαιότητα, ταυτότητα και αναγκαιότητα, κριτική της ψυχοφυσικής ταυτότητας τύπων. Σύγκριση με 

τις θέσεις του Καρτέσιου και του Chalmers (1996). 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=PHIL1873
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η βιβλιογραφία συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα βασικά κείμενα είναι:  

- Πλήρες eclass https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1873  

- Rudolf Carnap, «Εμπειρισμός, σημασιολογία και οντολογία» [1950], in Ρουσσόπουλος (επιμ.) Σύγ-

χρονος εμπειρισμός: Από τον κύκλο της Βιέννης στον Davidson, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

2008. 

- Paul Boghossian, Fear of Knowledge, Oxford University Press, 2006, Κεφάλαια 3, 4. 

- Quine, W.V.O., “On What There Is”, From a Logical Point of View, Harvard University Press, 1953. 

- W.V.O. Quine, The Pursuit of Truth, Harvard University Press, 1992.  

- Wilfrid Sellars, “Philosophy and the scientific image of man”, Science, Perception and Reality, 1963, 

σσ. 1-41.  

- Saul Kripke, Naming and Necessity, Harvard University Press, 1972/1980. 

- David Chalmers, The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory, Oxford University Press, 

1996. 

 

  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Διεξοδικό eclass στα ελληνικά, powerpoint, χρήση φωτοτυ-

πιών για εργασία κατά την ώρα της παράδοσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παραδόσεις 39 

Αυτόνομη εργασία 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελική γραπτή εξέταση που προετοιμάζεται με επαναλήψεις 

και ερωτηματολόγια την ώρα του μαθήματος. 

Παρουσιάσεις. 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1873/
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PHIL1873/Sellars%2525252525252525252525252525252525201960.pdf


32 

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

 

Φιλοσοφία του νου 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5022 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία του Νου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1831/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη φιλοσοφία του νου όπως αυτή εξετάζεται στην 

αναλυτική φιλοσοφία.   

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια λεπτομερή γνώση των βασικών προσεγγί-

σεων που έχουν προταθεί όσον αφορά τη φύση του νου και τη σχέση του με τον εγκέφαλο και το σώμα. 

Επιπλέον θα εξοικειωθούν με θεμελιώδη ζητήματα της φιλοσοφίας του νου όπως η αποβλεπτικότητα, 

η συνείδηση και η αυτοσυνειδησία.    

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 να προσδιορίζουν βασικές έννοιες της φιλοσοφίας του νου 

 να επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά φιλοσοφικών προσεγγίσεων για τη φύση του νου και τη 

σχέση του με τον εγκέφαλο και το σώμα,  

 να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις κύριες προσεγγίσεις στη φιλοσοφία του νου και να ε-

ντοπίζουν βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις, και 

 να μελετούν κριτικά κείμενα από την περιοχή της φιλοσοφίας του νου. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από τις σχετικές πηγές 

 Αυτόνομη εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις κυρίαρχες απόψεις στη σύγχρονη φιλοσοφία όσον αφορά τη φύση 

του νου και τη σχέση του με τον εγκέφαλο και το σώμα. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε το δυϊσμό, το 

λογικό συμπεριφορισμό, τη θεωρία ταυτότητας τύπου, τον ανώμαλο μονισμό, το λειτουργισμό, την 

αναπαραστασιακή–υπολογιστική θεωρία του νου και τον εξαλειπτικό υλισμό. Στη συνέχεια θα 

εξετάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των νοητικών φαινομένων τα οποία δημιουργούν προβλήματα 

στην προσπάθεια φυσιοκρατικής εξήγησης του νου. Πρόκειται για την αποβλεπτικότητα, τη συνείδηση 

και την αυτοσυνειδησία. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Kim, J. (2005) Φιλοσοφία του Νου. Εκδόσεις Leader Books. 

 Searle, J. (1993) Νους, εγκέφαλος και Επιστήμη. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

 Hofstadter, D. & Dennett, D. (επιμέλεια): Το Εγώ της Νόησης - Φαντασίες και Στοχασμοί για τον 

Εαυτό και την Ψυχή. Εκδόσεις Κάτοπτρο. 

 Churchland, P. M. (1984) Matter and Consciousness. A contemporary Introduction to the Philoso-

phy of Mind. MIT Press. 

 Παγωνδιώτης Κ. (2020): "Σημειώσεις για το μάθημα Φιλοσοφία του Νου". 

 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

Τρία θέματα από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν 

τα δύο.  Κάθε θέμα απαιτεί την ανάλυση και ανάπτυξη κά-

ποιων θέσεων και επιχειρημάτων από θεωρίες που παρουσιά-

στηκαν στο μάθημα. 
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Φιλοσοφία της αισθητηριακής αντίληψης 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5028 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία της Αισθητηριακής Αντίληψης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1842/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα στοχεύει σε μια συστηματική εισαγωγή στα βασικά προβλήματα της φιλοσοφίας της αισθη-

τηριακής αντίληψης και τις λύσεις που έχουν προταθεί μέσα στο πλαίσιο της αναλυτικής φιλοσοφίας.  

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια λεπτομερή γνώση των κυριότερων προσεγγίσεων όσον αφορά τη φύση 

των αντικειμένων της αντίληψης  και των ειδών αντιληπτικού περιεχομένου. 

  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 προσδιορίζουν τις βασικές εκδοχές του άμεσου και έμμεσου ρεαλισμού και να παρουσιάζουν τα 

σημαντικότερα επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτών των προσεγγίσεων.  

 να εξηγούν τον τρόπο που η σωματική δράση επηρεάζει την αντίληψη σύμφωνα με την ενεργητική 

θεωρία της αντίληψης και να επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά αυτής της θεωρίας 

 να παρουσιάζουν τις διαμάχες για το φαινόμενο περιεχόμενο και το μη εννοιακό περιεχόμενο 

αντίστοιχα και να προσδιορίζουν τα βασικά επιχειρήματα σε αυτές τις διαμάχες. 

 να μελετούν κριτικά κείμενα από την περιοχή της φιλοσοφίας της αισθητηριακής αντίληψης. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από τις σχετικές πηγές 

 Αυτόνομη εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το πρόβλημα της αισθητηριακής αντίληψης θα προσεγγιστεί μέσα από δύο αλληλένδετα μεταξύ τους, 

ερωτήματα: α) Ποια είναι τα αντικείμενα της αντίληψης; και β) τι είδους περιεχόμενο είναι το 

αντιληπτικό περιεχόμενο; Η καθημερινή, προ-φιλοσοφική εικόνα περί αισθητηριακής αντίληψης έχει 

αμφισβητηθεί από ορισμένους φιλοσόφους, όπως για παράδειγμα ο Locke και ο Russell, οι οποίοι 

υποστήριξαν τον έμμεσο ρεαλισμό σύμφωνα με τον οποίο το άμεσο αντικείμενο της αντίληψης είναι οι 

ιδέες ή τα αισθητηριακά δεδομένα και όχι τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου. Αρχικά θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιχειρήματα υπέρ του έμμεσου ρεαλισμού όσον αφορά την αντίληψη και 

η κριτική που έχει ασκηθεί από τους υποστηρικτές του άμεσου ρεαλισμού. Κατόπιν θα εξεταστούν τρεις 

βασικές εκδοχές άμεσου ρεαλισμού, ο διαζευκτισμός (disjunctivism), ο αποβλεπτισμός (intentionalism) 
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και η θεωρία της ενεργητικής αντίληψης. Θα διερευνηθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και θα εξεταστούν 

επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτών. Όπως θα δείξουμε, η θεωρία της ενεργητικής αντίληψης, η οποία 

αναδεικνύει την εξάρτηση της αντίληψης από τη σωματική δράση, μπορεί, υπό κατάλληλες 

προϋποθέσεις, να είναι συμβατή με μια θεωρία άμεσου ρεαλισμού που συνδυάζει στοιχεία του 

διαζευκτισμού και του αποβλεπτισμού. Παράλληλα θα εξεταστεί εάν το αντιληπτικό περιεχόμενο είναι 

αποκλειστικά αποβλεπτικό ή περιλαμβάνει και κάποιο είδος φαινόμενου περιεχομένου (όπως είναι οι 

φαινόμενες ποιότητες (qualia)), καθώς και το εάν το αποβλεπτικό περιεχόμενο της αντίληψης είναι 

εννοιακό ή μη-εννοιακό. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Fish, W. (2010). Philosophy of Perception, A Contemporary Introduction. N. York & London, 

Routledge. 

 Noe, A. (2004): Action in Perception, The MIT Press, Cambridge (υπό μετάφραση) 

 Putnam H. (2010): Το Νόημα και οι Αισθήσεις, Εκκρεμές, Αθήνα.  

 Smith, A.D. (2002). The Problem of Perception. Cambridge MA, Harvard University Press. 

 Βενιέρη Μ. (2013): Το πέπλο της αντίληψης, εκδόσεις Νήσος. 

 Παγωνδιώτης, Κ. (2020): "Σημειώσεις για το μάθημα Φιλοσοφία της Αισθητηριακής Αντίληψης" 

 

 
 

 

 

 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

Τρία θέματα από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν 

τα δύο.  Κάθε θέμα απαιτεί την ανάλυση και ανάπτυξη κά-

ποιων θέσεων και επιχειρημάτων από θεωρίες που παρουσιά-

στηκαν στο μάθημα. 
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Ειδικά θέματα αρχαίας φιλοσοφίας Ι 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5055 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά θέματα αρχαίας φιλοσοφίας Ι (ΕΣΠΑ)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Γενικές Ικανότητες 

\  

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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Ειδικά θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ΙΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5076 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ΙΙΙ (ΕΣΠΑ)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Γενικές Ικανότητες 

\  

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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Συνείδηση, Ασυνείδητο και Σώμα 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5080 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συνείδηση, ασυνείδητο και σώμα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τήτριες θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με κομβικές φιλοσο-

φικές προσεγγίσεις, κυρίως της νεώτερης φιλοσοφίας, στις έννοιες της αυτο-συνείδησης, του σώματος 

και του ασύνειδου. Θα έχουν αποκτήσει μια βαθύτερη γνώση ζητημάτων που έχουν διδαχθεί καθώς 

και μια νέα γνώση στη συσχέτιση συνείδησης-ασυνείδητου-σώματος η οποία ήδη ενυπάρχει σε κε-

ντρικούς φιλοσόφους της νεωτερικότητας και εξελίσσεται στην σύγχρονη φιλοσοφία.    

Γενικές Ικανότητες 

Μελέτη πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων-κριτική ικανότητα μελέτης δευτεύουσας βιβλιογραφίας, 

σχολιασμών και αντιπαραβολή με τα πρωτότυπα κείμενα 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η έννοια της συνείδησης του αναστοχαστικού υποκειμένου αναδεικνύεται κατεξοχήν με την νεώτερη 

φιλοσοφία. Η έννοια και η σημασία της αυτο-συνείδησης ειδικότερα συνιστά κομβικό άξονα του 

Γερμανικού Ιδεαλισμού. Εν τούτοις, η έννοια του ασυνείδητου, που κυρίως μας έχει γνωστοποιηθεί από 

τους τομείς της ψυχολογίας ή ψυχανάλυσης, ενυπάρχει ήδη στη φιλοσοφική σκέψη, και μάλιστα με 

πολύ ευρύτερο περιεχόμενο. 

Στο μάθημα θα μελετηθούν και συζητηθούν επίλεκτα κείμενα των Leibniz, Descartes, Spinoza, Kant, 

Schelling, Nietzsche, Merleau-Ponty στα οποία αναδεικνύεται η σχέση συνείδησης, ασυνείδητου, σώ-

ματος. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή δυϊστική νεωτερική προσέγγιση (Descartes, Kant),  

1 . Θα μελετήσουμε μια μονιστική ή συσχετιστική προσέγγιση σώματος/νου, ανθρώπινου υποκειμέ-

νου/φύσης  

2. Θα αναδειχθεί ο ρόλος της αυτο-συνείδησης και η διαφορά της από την αυτογνωσία 

 3. Θα διερευνήσουμε το ρόλο και τη σχέση του ασυνείδητου με το σώμα. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διαλέξεις στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Επίλεκτα κείμενα από: 

Descartes, Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας, Τα πάθη της ψυχής. 

Kant, Κριτική του Καθαρού Λόγου. 

Leibniz, Μοναδολογία. 

Spinoza, Ηθική μέρος ΙΙ. 

Schelling, Σύστημα του Υπερβατολογικού Ιδεαλισμού, Έρευνες για την ουσία της ανθρώπινης 

ελευθερίας. 

Nietzsche, Η βούληση για δύναμη. 

Merleau Ponty, Το ορατό και το αόρατο. 

 

  

Μελέτη πρωτότυπου κειμέ-

νου 

5 

Συγγραφή εργασίας 16 

Αυτοτελής μελέτη 65 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελική γραπτή εξέταση 
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Διδακτική της φιλοσοφίας 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5054 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της φιλοσοφίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής-τρια θα έχει: 

 συγκροτήσει μια εποπτική εικόνα του εκπαιδευτικού χώρου ως τόπου υποδοχής των φιλο-

σοφικών μαθημάτων. 

 κατανοήσει την έννοια και το σκοπό του μαθήματος της φιλοσοφίας ως περιοχής του εκπαι-

δευτικού προγράμματος. 

 εμβαθύνει σε εκπαιδευτικές θεωρήσεις και μεθόδους συμβατές με το αντικείμενο της φιλο-

σοφίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής-τρια θα μπορεί: 

 να οργανώνει το σύνολο της εκπαιδευτικής του παρέμβασης, όσον αφορά στη διδασκαλία 

της φιλοσοφίας. 

 να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των φιλοσοφικών 

μαθημάτων στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας.  

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η συγκρότηση της παιδαγωγικής σκέψης  των φοιτητών-τριών 

προκειμένου να καταστούν ικανοί-ες να προσφέρουν φιλοσοφικά μαθήματα εντός των υφιστάμενων 

ελληνικών εκπαιδευτικών θεσμών. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εμβαθύνει στις ακόλουθες ενότητες: 

1. Η εκπαιδευτική πράξη σε σχέση με τον φιλοσοφικό στοχασμό.  

2. Η πρόσβαση στη φιλοσοφία ως εκπαιδευτική ανάγκη. 

3. Γενική έννοια, σκοπός και βασικές προϋποθέσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας -το σχολείο ως 

χώρος υποδοχής. 

4. Φιλοσοφία και σχολική γνώση- η έννοια της «αναπλαισίωσης».  

5. Σχέδια μαθημάτων - Επεξεργασία φιλοσοφικών προτάσεων στην εκπαιδευτική πράξη.  

6. Φιλοσοφικά ζητήματα στις διάφορες περιοχές του σχολικού προγράμματος- φιλοσοφία και διαθε-

ματικότητα/διεπιστημονικότητα. 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διαλέξεις στην τάξη 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Barrker, C. (2002). Cultural studies.Theory and practice. London: Sage Publications. 

Cahn, M. (2009). Philosophy of Education: The Essential Texts. London: Routledge. 

Ντιούι, Τ. (1999). Εμπειρία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Γλάρος. 

Russell, B. (2008). Τα προβλήματα της φιλοσοφίας. Αθήνα: Αρσενίδης.  

 

 

  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 85 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελική γραπτή εξέταση 
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Σύγχρονη ελληνική φιλοσοφία 
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ANΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5074 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σύγχρονη ελληνική φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παραδόσεις και διαλέξεις  3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ε-

πιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2055/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Ενώ είναι προφανής και συνήθης η ακαδημαϊκή και ερευνητική ενασχόληση με την προσωκρατική, την 

κλασική, την ελληνιστική, την υστερο-αρχαιϊκή, τη βυζαντινή, την υστεροβυζαντινή και τη νεωτερική ελ-

ληνική φιλοσοφία, δεν έχει ακόμα καθόλου διαμορφωθεί ως γνωστικό αντικείμενο η ελληνική φιλοσοφία 

του 20ου αιώνα. Όλες οι προαναφερθείσες περίοδοι φιλοσοφικού στοχασμού έχουν το κοινό χαρακτηριστικό 

ότι στηρίζονται στη χρήση της ελληνικής γλώσσας ως μέσου διατύπωσης και έκφρασης φιλοσοφικού πε-

ριεχομένου, ανεξάρτητα από την εθνοτική ή γεωγραφική καταγωγή των συγγραφέων. Αντίθετα η συγκρό-

τηση μιας σύγχρονης ελληνικής φιλοσοφίας θα έθετε ως σημείο εκκίνησης το γεγονός της  ελληνικής κα-

ταγωγής των φιλοσόφων, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία συνέταξαν τις μελέτες τους, προκειμένου 

να καταλήξει ύστερα από την ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε συμπεράσματα σχετικά με ρεύ-

ματα, τάσεις, ένταξη σε γενικότερες σχολές και στο καθόλου πλαίσιο της εξέλιξης του οικουμενικού  σύγ-

χρονου φιλοσοφικού λόγου 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον φιλοσοφικό λόγο που αναπτύχθηκε από Έλληνες στοχαστές τον 20ο 

αιώνα, είτε σε ελληνική είτε σε ξένη γλώσσα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, προκειμένου να κάνει 

γνωστούς στους φοιτητές τους φιλοσόφους εκείνους που διαμόρφωσαν το προφίλ της σύγχρονης ελληνικής 

φιλοσοφικής σκέψης.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον στοχασμό που αναπτύχθηκε στη διάρ-

κεια του 20ου αιώνα από Ελληνες στοχαστές που είτε συνεχίζουν την παράδοση της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας, είτε διαλέγονται με τη Νεωτερική σκέψη, είτε συνδιαμορφώνουν τα σύγχρονα ρεύματα της 

φιλοσοφίας. Όλοι οι εξεταζόμενοι φιλόσοφοι έχουν αποβιώσει, και έτσι υπάρχει η δυνατότητα μιας συνο-

λικής αποτίμησης του έργου τους.  

Η ύλη του μαθήματος προϋποθέτει βασικές γνώσεις από την αρχαία, ελληνιστική, νεοπλατωνική, βυζα-

ντινή, νεωτερική και σύγχρονη φιλοσοφία.  

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την σκέψη Ελλήνων φιλοσόφων που διακρίθη-

καν και ξεχώρισαν στον παγκόσμιο φιλοσοφικό διάλογο του 20ου αιώνα  

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατάδειξη της ύπαρξης μιάς σύγχρονης γραμμής φιλοσοφικής σκέ-

ψης που αναφέρεται σε έλληνες φιλοσόφους, χωρίς αυτή να αποτελεί μια ενιαια σχολή ή ένα ενιαίο κίνημα.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει γνώση του περιεχομένου της σκέψης σημαντικών Ελλήνων φιλοσόφων του 20ου αιώνα.  

 Έχει γνώση των τάσεων και θεωριών που αναπτύχθηκαν από Ελληνες φιλοσόφους στον 20ο αιώνα στην 

μεταφυσική, γνωσιοθεωρία, ηθική και πολιτική φιλοσοφία 

 

Γενικές Ικανότητες 
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•Αυτόνομη Εργασία 

•Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ως ονόματα αναφοράς και ως εκπρόσωποι συγκεκριμένων τάσεων της φιλοσοφίας με ένα λιγότερο ή πε-

ρισσότερο πρωτότυπο στοχασμό θα εξετασθούν οι:    

Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος 

Κωνσταντίνος Τσάτσος 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

Ευάγγελος Παπανούτσος 

Κωνσταντινος Δεσποτόπουλος 

Γιάννης Ιμβριώτης 

Κώστας Παπαϊωάννου 

Κώστας Αξελός 

Κορνήλιος Καστοριάδης 

Νίκος Πουλαντζάς  

Παναγιώτης Κονδύλης 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 

Αυτοτελής Μελέτη 85 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Ι. Γραπτή ή προφορική τελική εξέταση 

ΙΙ. Εθελοντική ανάθεση εργασίας  

ΙΙΙ. Συμμετοχή σε προόδους  

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος ,ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, Πανεπιστημιακαί 

παραδόσεις, Αθήνα, 1966 

Κωνσταντίνος Τσάτσος, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2000 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ, Αθήνα 2006 

Ευάγγελος Παπανούτσος, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΒΙΟΣΟΦΙΑ, Αθήνα 2008 

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, Αθήνα 1999 

Γιάννης Ιμβριώτης, Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Αθήνα 1950 

Κώστας Παπαϊωάννου, Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Αθήνα 1992 

Νίκος Πουλαντζάς, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, Η ΕΞΟΥΣΙΑ, Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

Κώστας Αξελός, ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Α-ΔΙΑΝΟΗΤΟΥ, Αθήνα 2016 

Κορνήλιος Καστοριάδης, Η ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΘΕΣΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Αθήνα 1999 

Παναγιώτης Κονδύλης, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ, Αθήνα 2001 
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Ειδικά θέματα νεότερης φιλοσοφίας ΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5029 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά θέματα νεότερης φιλοσοφίας ΙΙ (ΕΣΠΑ)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Γενικές Ικανότητες 

 

 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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Ειδικά θέματα νεότερης φιλοσοφίας ΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5091 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄-Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η θεωρία της φαντασίας στην αρχαία φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Τυπικά κανένα ― απαιτείται ωστόσο μια γενική εποπτεία της αρ-

χαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2028/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το παρόν μάθημα εντάσσεται στην προοπτική της ιστορίας των εννοιών και ανιχνεύει την ανάδυση της 

έννοιας της φαντασίας στη δυτική φιλοσοφική σκέψη, αφορμώμενο από τη μελέτη της αρχαίας ελληνι-

κής φιλοσοφίας. Πρόκειται λοιπόν για μια εξειδικευμένη και συστηματική διερεύνηση ενός κρίσιμου 

πεδίου, ιδιαίτερα για τους τομείς της γνωσιολογίας, της αισθητικής αλλά και της οντολογίας ή της ηθι-

κής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια ή ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:  

Να γνωρίζει την εξέλιξη της έννοιας της «φαντασίας» στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 

(βασικές επεξεργασίες και σημασιοδοτήσεις). 

Να διαθέτει ένα ιστοριογραφικό παράδειγμα ανίχνευσης του σημασιολογικού περιεχομένου μιας έν-

νοιας και των εκάστοτε εννοιολογικών προβληματισμών που τη συνοδεύουν. 

Να μπορεί να τοποθετεί και να προσδιορίζει την έννοια της «φαντασίας» ως «παράστασης» στα εννοιο-

λογικά συμφραζόμενα κάποιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής έκφρασης. 

Να αντιλαμβάνεται καλύτερα τον προβληματισμό που αναπτύσσεται και στις φιλοσοφίες των νεότερων 

χρόνων αναφορικά με τη λειτουργία των εικόνων και των παραστάσεων. 

Να γνωρίζει και να εξηγεί τα βασικά γνωσιολογικά ζητήματα με τα οποία συνδέεται η έννοια της φα-

ντασίας ως παράστασης. 

Να μπορεί να συσχετίζει τις εννοιολογικές διαφοροποιήσεις στο πεδίο των παραστάσεων με αντίστοιχες 

εκφάνσεις στην αισθητική θεωρία. 

Να χειρίζεται τη σχετική βιβλιογραφία για την εκπόνηση δοκιμιακού έργου στο πεδίο της αρχαίας φι-

λοσοφίας, με σημείο αναφοράς την έννοια της φαντασίας. 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη Εργασία. 

Αναζήτηση, ανάλυση και κριτική επιχειρημάτων. 

Εξοικείωση με τη στάση της ερμηνευτικής προσέγγισης. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Δυνατότητα καλλιέργειας της συνεργατικής μελέτης. 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2028/
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το παρόν μάθημα στρέφει το φιλοσοφικό ενδιαφέρον στον προβληματισμό που προκαλεί η έννοια της 

«εικόνας» και της διαδικασίας παραγωγής της, έστω της «εικασίας». Φιλοδοξεί δηλαδή να διεισδύσει 

στοχαστικά στην περιοχή των αναπαραγωγών, των ειδώλων και των αντιγράφων, έστω στην 

«εικαστική». Το όχημα μέσα από το οποίο εντέλλεται να πραγματοποιηθεί αυτή η διερεύνηση θα είναι 

η έννοια της «φαντασίας», και δη η ανάδυσή της στο προσκήνιο του αρχαίου φιλοσοφικού στοχασμού. 

Η «φαντασία» δεν είχε την ίδια σημασία στην αρχαία εποχή: σήμαινε το φαινόμενο, την παρ-ουσίαση 

αλλά και την παράσταση. Οι επιπτώσεις από την ενεργοποίησή της ως ψυχικής δυνατότητας είναι 

κυρίως γνωσιολογικές, ενδιαφέρον θα έχει ωστόσο να προσπαθήσουμε εκ παραλλήλου να αναδείξουμε 

και τα οντολογικά και αισθητικά συμφραζόμενα της εκάστοτε θεώρησης του πράγματος. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Βασικός τρόπος διδασκαλίας είναι η εισήγηση και ο κριτικός 

ο σχολιασμός μαρτυριών. Προβλέπεται επίσης η διάθεση ψη-

φιοποιημένων αποσπασμάτων στους φοιτητές και η παροχή 

υποστηρικτικού υλικού ανά ενότητα. Εφόσον απαιτηθεί, θα 

αξιοποιηθεί το διαδίκτυο για τη διδασκαλία, τη συνεργασία 

και την αξιολόγηση του μαθήματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρο-

νικής ιστοσελίδας του μαθήματος στο σύστημα e-class του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Χρήση βιντεοπροβολέα κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη βιβλιογραφίας 39 

Αυτοτελής μελέτη 37 

Ατομικές εργασίες εξάσκη-

σης 

10 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση θα διεκπεραιωθεί στη νέα ελληνική. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Ι.  Ασκήσεις πάνω σε κείμενα (20%). Κατά τη διάρκεια των 

παραδόσεων θα ζητηθούν δύο ασκήσεις ερμηνευτικού και 

κριτικού τύπου, πάνω σε αποσπάσματα αρχαίων μαρτυριών. 

ΙΙ. Τελική διαδικασία εξέτασης (80%) που θα περιλαμβάνει 

τέσσερα διαφορετικού είδους ζητήματα: 

α) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης εφ’ όλης της ύλης. 

β) Ερώτηση επισταμένης γνώσης επί του αντικειμένου. 

γ) Ερώτηση κριτικού προβληματισμού. 

δ) Ερώτηση φιλοσοφικού σχολιασμού σε δοσμένο απόσπα-

σμα. 

ΙΙΙ. Ανάληψη ερευνητικής εργασίας (προαιρετική). Σε συνεν-

νόηση με τον διδάσκοντα, μπορούν να ανατεθούν θέματα για 

ατομικές ή ομαδικές εργασίες, προκειμένου να συμβάλουν 

στην τελική βαθμολογία κατά 30%, εις βάρος της γραπτής ε-

ξέτασης. 

IV. Κατά την όποια επαναληπτική περίοδο εξέτασης του μα-

θήματος ισχύουν οι ασκήσεις και οι εργασίες που έχουν πα-

ραδοθεί. Αν κάποιος δεν έχει παραδώσει τις ασκήσεις, θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι τα θέματα θα είναι περισσότερο δύ-

σκολα από την κανονική περίοδο. 
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3o/4ο έτος - Εαρινό Εξάμηνο 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ο και 4ο ΕΤΟΣ/6ο και 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Φιλοσοφία του δικαίου 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ANΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5023 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία του δικαίου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παραδόσεις και διαλέξεις  3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ε-

πιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1918/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην ειδική προβληματική των θεωριών πάνω στην έννοια και το περιε-

χόμενο της Δικαιοσύνης, που αποτελεί ένα θεμελιώδες ζήτημα της φιλοσοφίας του Δικαίου.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον στοχασμό που αναπτύχθηκε στη διάρ-

κεια της ιστορίας της φιλοσοφίας πάνω στο περιεχόμενο της Δικαιοσύνης, επιμένοντας κυρίως στην συζή-

τηση που αναπτύχθηκε στον 20ο αιώνα.  

Η ύλη του μαθήματος προϋποθέτει βασικές γνώσεις από την ιστορία της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας 

και όχι ειδικές γνώσεις της επιστήμης του δικαίου. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας του όρου έννοιας 

δικαιοσύνη ως αρετής, αξίας, ιδέας, έννοιας, προτάγματος και επιχειρήματος για τη διαμόρφωση του προ-

σωπικού και του κοινού βίου.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά του όρου δικαιοσύνη  

 Έχει γνώση των θεωριών που αναπτύχθηκαν στην ιστορική πορεία του φιλοσοφικού στοχασμού περί 

του θέματος 

 Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των ρευμάτων προσέγγισης της ερμηνείας του όρου δικαιοσύνη 

 Χρησιμοποιεί την αντίστοιχη με κάθε διακριτό φιλοσοφικό ρεύμα μεθοδολογία συγκρότησης μιας έν-

νοιας της δικαιοσύνης 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

•Αυτόνομη Εργασία 

•Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

1.Εισαγωγή: Η Δικαιοσύνη στην φιλοσοφική παράδοση της Νεωτερικότητας ως Εννοια, Λειτουργία, Α-

ξία, Κρίση ή Επιχείρημα 

2.Η Ωφελιμιστική θεωρία της Δικαιοσύνης από τον Mill μέχρι την οικονομική ανάλυση του Δικαίου 

3.Η συμβασιοκρατική Δικαιοσύνη ως ισχύς θεμελιωδών αρχών Ορθότητας στον Rawls 

4.Η κοινοτιστική κριτική στην υποκειμενοκεντρική ορθολογικότητα της Δικαιοσύνης  

5.Η διαρκής ερμηνεία του δικαίου ως περιεχόμενο της Δικαιοσύνης στον Dworkin 

6.Η φαινομενολογία της συνείδησης της Δικαιοσύνης στον Ricoeur 

7.Σύγχρονες θεωρίες του Φυσικού Δικαίου ως φύσης του πράγματος 

8.Η Δικαιοσύνη ως αντικείμενο επιχειρηματολογίας εντός μιάς εποικοινωνιακής κοινότητας 

9.Πολιτική, κοινωνική, εμφυλη Δικαιοσύνη 

10.Η Δικαιοσύνη ανάμεσα στην Ηθική, την Πολιτική και το Δίκαιο 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 

Αυτοτελής Μελέτη 85 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Ι. Γραπτή ή προφορική τελική εξέταση 

ΙΙ. Εθελοντική ανάθεση εργασίας  

ΙΙΙ. Συμμετοχή σε προόδους  

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χανς Κέλσεν, Τι είναι δικαιοσύνη, Αθήνα 2019 

Τζών Ρωλς, Η δίκαιη κοινωνία, Αθήνα 2006 

Τζων Ρωλς, Κοινωνική δικαιοσύνη και καντιανή ηθική, Αθήνα 2016 

Γρηγόρης Μολύβας, Δικαιώματα και θεωρίες της δικαιοσύνης, Αθήνα 2011 

Βας. Κάλφας (Επιμ.), Δικαιοσύνη και Δίκαιο, Αθήνα 2015 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

Ειδικά θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5056 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ΙΙ (ΕΣΠΑ)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Γενικές Ικανότητες 

\  

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

Θέματα Γνωσιοθεωρίας 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5040 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέματα γνωσιοθεωρίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιλεγόμενο 

Επιστημονικής περιοχής, Ανάπτυξης ικανοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1939/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνωριμία με κομβικές θεματικές της σύγχρονης φιλοσοφίας. Οι φοιτητές αποκτούν γνώση και χρήση 

πρόσφατων εννοιών και θεωριών για τη φύση της σκέψης, της ανθρώπινης ορθολογικότητας και τα 

όριά της. Μπορούν να οικοδομούν και να υπερασπίζονται επιχειρήματα σ’αυτόν το τομέα και να δια-

τυπώνουν ενημερωμένες κρίσεις σε συναφή επιστημονικά ζητήματα (π.χ., σχέσεις μεταξύ φυσικών 

και κοινωνικών φαινομένων και μεθοδολογιών). Αποκτούν το απαραίτητο υπόβαθρο για να ξεκινή-

σουν την έρευνα στον τομέα και σε άλλους τομείς που εξαρτώνται από αυτόν (π.χ., φιλοσοφία της 

γνωσιακής επιστήμης, θέματα γνωσιολογίας και φιλοσοφίας του νου όπως οι άλλοι νόες, η διαδικασία 

λήψης απόφασης και οι θεωρίες της δικαιολόγησης). Αποκτουν την ικανότητα να διακρίνουν τη λογι-

κότητας από την ορθολογικότητα, την ενδοσκοπική και εμπειρική μεθοδολογία στη μελέτη της αν-

θρώπινης φύσης, την ικανότητα σύγκρισης φιλοσοφικών υποθέσεων με υποθέσεις στη γνωσιακή επι-

στήμη και στην ψυχολογία. 

Γενικές Ικανότητες 

Εξαγωγή, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Κριτική κα-

τανόηση υποθέσεων και αρχών. Λήψη αποφάσεων σε νέο μαθησιακό περιβάλλον. Αυτόνομη σκέψη, 

απαγωγική (abductive) σκέψη και επαγωγική (inductive) σκέψη. Ικανότητα διάκρισης φιλοσοφικών 

και εμπειρικών εξηγήσεων, κανονιστικών και περιγραφικών αρχών, ενημερωμένης αξιολόγησης του 

ρόλου των θετικών επιστημών στην ανάλυση κοινωνικών και νοητικών φαινομένων. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες για την ανθρώπινη σκέψη και την ορθολογικό-

τητα. Παρουσιάζει διαφορετικούς ορισμούς της ορθολογικότητας καθώς και απαντήσεις στο ερώτημα 

«Πόσο ορθολογικός είναι ο άνθρωπος;» Αρχικά θα μελετήσουμε μια έννοια του ανθρώπου ως ορθο-

λογικού όντος που προκύπτει από τη σύγχρονη φιλοσοφία, έννοια που παρουσιάζεται όχι μόνο ως φι-

λοσοφική, αλλά και ως μη-επιστημονική έννοια που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του σε καθημε-

ρινή βάση (Sellars 1956, Lewis 1972, Dennett 1971, Davidson 1970). Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί 

μια φιλοσοφική και εμπειρική θεωρία σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος, τουλάχιστον υπό την έν-

νοια που απομονώθηκε παραπάνω, δεν είναι από τη φύση του ορθολογικό πλάσμα (Stich 1984, Gold-

man 1989). Θα εξηγηθούν οι σχέσεις αυτών των δύο θεωρήσεων του ανθρώπου με υποθέσεις από τη 

φιλοσοφία της επιστήμης (σχηματισμός θεωριών) και τη φιλοσοφία του νου (περιγραφές της σκέψης 

και υπόθεση της δημώδους ψυχολογίας). 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η βιβλιογραφία συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα βασικά κείμενα είναι:  

- Ηλεκτρονικό μάθημα (eclass) 

- Sellars, W. 1956/2005. Ο εμπειρισμός και η φιλοσοφία του νου. Μτφρ. Χ. Μαρσέλλος. Αθήνα: Εστία.  

- Davidson, D. 1970/2002. “How is weakness of the will possible?” In D. Davidson, Essays on Actions 

and Events. Oxford University Press.  

- Dennett, D. 1971. “Intentional systems.” The Journal of Philosophy 68.4: 87-106 

- Gigerenzer, G. 2002. Adaptive Thinking: Rationality in the Real World. Oxford University Press.  

- Goldman, Α. 2006. “Interpretation Psychologized”. In Bermudez, J. Philosophy of Psychology: Con-

temporary Readings. New York: Routledge. 327-352.  

- Lewis, D. 1972. “Psychophysical and theoretical identifications”. Australasian Journal of Philosophy 

50.3: 249-258. 

- Stein, E. 1996. Without Good Reason: The Rationality Debate in Philosophy and Cognitive Science. 

Oxford University Press.  

- Stich, S. 1984. “Could man be an irrational animal?” Synthese 64.1: 115-35. 

 
 

  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Διεξοδικό eclass στα ελληνικά, powerpoint, χρήση φωτοτυ-

πιών για εργασία κατά την ώρα της παράδοσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτόνομη εργασία 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελική γραπτή εξέταση που προετοιμάζεται με επαναλήψεις 

και ερωτηματολόγια την ώρα του μαθήματος. 

Παρουσιάσεις. 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

Ειδικά θέματα νεότερης φιλοσοφίας ΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5037 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά θέματα νεότερης φιλοσοφίας Ι (ΕΣΠΑ)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Γενικές Ικανότητες 

\  

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

Φιλοσοφία της Θρησκείας  

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5078 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία της θρησκείας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 η γνώση επιλεγμένων θεματικών περιοχών στην Φιλοσοφία της Θρησκείας 

 η στοχευμένη ανάλυση κειμένων από τη θεματική αυτή περιοχή 

 η καλλιέργεια του κριτικού φιλοσοφικού στοχασμού επί του φαινομένου της θρησκείας 

 η ανάδειξη της σημασίας και της επίδρασης της θρησκείας επί του ανθρώπινου βίου, τόσο 

ιστορικά όσο και συστηματικά. 

 χρήση γενικών και εξειδικευμένων έργων αναφοράς των φιλοσοφικών αυτών κλάδων 

 χρήση ψηφιακών μέσων στον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 αυτοδύναμη εργασία και εργασία σε ζεύγη 

 αναλυτική και συνθετική ικανότητα 

 κριτική σκέψη 

 αναζήτηση πληροφοριών σε γενικά και ειδικά έργα αναφοράς 

 ικανότητα ανασύνθεσης των θέσεων και των επιχειρημάτων ενός κειμένου των φιλοσοφικών αυ-

τών κλάδων 

 δεξιότητες προφορικής παρουσίασης 

 ψηφιακές δεξιότητες στον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών. 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα θα εστιάσει στη φιλοσοφική ερμηνεία του θρησκευτικού φαινομένου συνδυάζοντας τη γε-

νική επισκόπηση με την εμβάθυνση σε επιλεγμένα θέματα και σχετικά κείμενα. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση 

 Συζήτηση σε ολομέλεια  

 προετοιμασία και προαιρετική προφορική παρουσί-

αση εκ μέρους των φοιτητών (ατομικά ή σε ζεύγη)  

θεμάτων και κειμένων 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα 

 Freud, Sigmund: Το μέλλον μιας αυταπάτης. Μτφ. Π. Τσινάρη. Ροές. Αθήνα 2015.  

Περαιτέρω βιβλιογραφία 

 Charlesworth, Max, Φιλοσοφία και θρησκεία. Τυπολογία των σχέσεών τους από την αρχαιό-

τητα έως σήμερα, μετάφρ. Χρ. Τριανταφυλλόπουλος, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. 2015. 

 Ζουμπουλάκης, Σταύρος. (επιμέλεια), Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων, Α-

θήνα: Άρτος Ζωής 2012. 

 Bataille, Georges: Η θεωρία της θρησκείας. Μτφ. Κ. Κουρεμένος. Εκδ. ύψιλον. Αθήνα 1982.  

 Eliade, Mircea, Πραγματεία πάνω στην ιστορία των θρησκειών. Μτφ.: Έλση Τσούτη. 3η έκδ. 

Χατζηνικολή. Αθήνα 1999.  

 Feuerbach, Ludwig: Η ουσία του Χριστιανισμού. Η ουσία της θρησκείας. Μετάφραση – επιμέ-

λεια – επίμετρο: Θ. Γκιούρας. Εκδόσεις ΚΨΜ. Αθήνα 2012. 

 Kenny, A. (επιμ.): Ιστορία της Δυτικής φιλοσοφίας. Mτφ.: Δ. Ρισσάκη. Νεφέλη. Αθήνα 2006.  

 

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στη διάρκεια του μαθήματος. Ακόμη, οι φοιτητές θα κληθούν 

να αναζητήσουν αυτοδύναμα περαιτέρω βιβλιογραφία. 

 

 

  

 παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών στην ε-

βδομαδιαία προετοιμασία τους και στην εργασία σε 

τακτές ώρες συνεργασίας 

  χρήση τεχνολογιών πληροφορίας. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

 Χρήση διαφανειών κατά την παράδοση 

 e-class  

 Voice Thread 

 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Γραπτή εργασία 21 

Αυτοτελής μελέτη/παρου-

σιάσεις 

65 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές εξετάσεις και (προαιρετική) προφορική παρουσίαση. 
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Προσωκρατική φιλοσοφία 
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5077 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προσωκρατική Φιλοσοφία  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή εξέταση  
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Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία του Μαρξ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΑΚΕ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία του Μαρξ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ε-

πιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Κατ’ επιλογήν μάθημα εμβάθυνσης στην νεότερη κοινωνική και 

πολιτική φιλοσοφία  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https: eclass.upatras.gr/courses/PHIL1880/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

 έχει μια εποπτική εικόνα των βασικών ερωτημάτων που θέτουν ορισμένα βασικά κείμενα του 

Μαρξ.  

 κατανοεί τις βασικές έννοιες της μαρξικής θεωρίας όπως αναπτύσσονται σε ορισμένα νεανικά 

κείμενα του Μαρξ αλλά και βασικές έννοιες του ώριμου έργου του. 

  να διακρίνει τις σχέσεις μεταξύ της θεωρίας του Μαρξ και της πολιτικής φιλοσοφίας του 

Χέγκελ. 

 να αντιμετωπίζει κριτικά ορισμένες διαδεδομένες ερμηνείες του έργου του Μαρξ. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

 μελετά και να κατανοεί τα κείμενα του Μαρξ. 

 γνωρίζει τους τεχνικούς όρους της μαρξικής προβληματικής  

 ανασυγκροτεί την επιχειρηματολογία του Μαρξ και να την αποτιμά κριτικά. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση ορισμένων κεντρικών εννοιών της μαρξικής θεωρίας, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαρξικού έργου. Θα μελετήσουμε κείμενα από όλες τις 

περιόδους της μαρξικής σκέψης, ξεκινώντας από το νεανικό έργο του Marx και καταλήγοντας στην 

κριτική της πολιτικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχέση της μαρξικής θεωρίας με τη 

φιλοσοφία του Hegel. Ειδικότερα, θα εξεταστούν οι παρακάτω θεματικές: 

- Η κριτική του νεαρού Μαρξ στην πολιτική φιλοσοφία του Hegel. 

- Η κριτική του νεαρού Μαρξ στην αστική κοινωνία και η θεωρία της αλλοτρίωσης. 

- Η ιδέα μιας υλιστικής αντίληψης της ιστορίας. 

- Όψεις της μαρξικής κριτικής της πολιτικής οικονομίας. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με παραδόσεις αλλά σε 

κάθε μάθημα διαβάζουμε και αναλύουμε χαρακτηριστικές 

παραγράφους από τα κείμενα του Μαρξ. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 

 

39  ώρες 

Σύντομες εργασίες κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου 

 

 

 

21 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 

 

 

65 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Τελικές Γραπτές Εξετάσεις 

Αξιολόγηση σύντομων εργασιών κατά τη διάρκεια του εξα-

μήνου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κείμενα του Μαρξ 

 

M

a

r

x

K., Κείμενα από τη δεκαετία του 1840, ΚΨΜ, Αθήνα, 2014. 

Grundrisse, Ι-ΙΙΙ, μτφ. Δ. Διβάρης, Στοχαστής, Αθήνα, 1989-1992. 

 "   Το Κεφάλαιο, τομ.Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, μτφ. Π. Μαυρομάτης, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 

 

 

Μελέτες 

 

C

o

l

l

e

t

t

i

L

Γ

ι

α

 

τ

ο

 

Ν

ε

α

ρ

ό

 

Μ

α

ρ

ξ

,

 

Ο

δ

υ

σ

σ

έ

α

M

a

r

c

u

s

e

H., Λόγος και Επανάσταση: Ο Χέγκελ και η Γένεση της Κοινωνικής  

Θεωρίας, Ύψιλον, Αθήνα, 1985. 

M

e

s

z

a

r

o

s

I., Η Θεωρία του Μαρξ για την Αλλοτρίωση, Ράππας, Αθήνα, 1983. 

- Μιχαλάκης, Α. Ο Νεαρός Μαρξ, Πάτρα, 2007. 

R

u

b

i

n

I

Η

 

μ

α

ρ

ξ

ι

κ

ή

 

θ

ε

ω

ρ

ί

α

 

τ

η

ς

 

α

ξ

ί
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Φιλοσοφία της γνωσιακής επιστήμης 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5026 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία της Γνωσιακής Επιστήμης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επι-

στημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δε-

ξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1856/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια συνολική εικόνα του φιλοσοφικού υποβάθρου 

πάνω στο οποίο βασίζεται η Γνωσιακή Επιστήμη, των βασικών φιλοσοφικών προβλημάτων που 

εγείρονται και των λύσεων που έχουν προταθεί. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την Αναπαραστασιακή 

και Υπολογιστική Θεωρία του Νου και με τον τρόπο που επιχειρεί να θεμελιώσει την κλασική γνωσιακή 

επιστήμη στηριζόμενη στις έννοιες της συμβολικής νοητικής αναπαράστασης και του υπολογισμού, θα 

αποκτήσουν μια συνολική εικόνα  για προσεγγίσεις που στηρίζονται σε μη συμβολικές νοητικές 

αναπαραστάσεις ή απορρίπτουν τελείως την έννοια της νοητικής αναπαράστασης στην εξήγηση των 

νοητικών φαινομένων. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με διάφορες απόπειρες φυσικοποίησης του 

περιεχομένου των νοητικών αναπαραστάσεων  και τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 να κατανοούν και να προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες και θέσεις με τις οποίες αναλύεται  το εγ-

χείρημα της Γνωσιακής Επιστήμης μέσα στη σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία,   

 να διακρίνουν τις διάφορες εκδοχές της Γνωσιακής Επιστήμης με βάση το είδος νοητικών αναπα-

ραστάσεων που υιοθετούν και να παρουσιάζουν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτών των εκδοχών, 

 να παρουσιάσουν με κριτικό τρόπο τη διαμάχη α) για τη γνωσιακή διαπερατότητα της αντίληψης, 

β) για τα νοητικά είδωλα και γ) για τη φυσιοκρατική εξήγηση της αποβλεπτικότητας  των νοητικών 

αναπαραστάσεων. 

 να συνδέουν τη συζήτηση που γίνεται εντός της Γνωσιακής Επιστήμης με ευρύτερα φιλοσοφικά 

ζητήματα που συζητούνται στη φιλοσοφία του Νου, στη φιλοσοφία της αντίληψης και στην αναλυ-

τική γνωσιολογία 

 να μελετούν κριτικά κείμενα από την περιοχή της φιλοσοφίας της Γνωσιακής Επιστήμης.  

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από τις σχετικές πηγές 

 Αυτόνομη εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Η φιλοσοφική θεωρία στην οποία θεμελιώνεται η κλασική γνωσιακή επιστήμη είναι η Αναπαραστα-

σιακή και Υπολογιστική Θεωρία του Νου (ΑΥΘΝ), σύμφωνα με την οποία η νόηση συνίσταται στην 

κατοχή και τον υπολογιστικό μετασχηματισμό νοητικών αναπαραστάσεων γλωσσικής μορφής. Κατά 

συνέπεια, η έννοια της νοητικής αναπαράστασης παίζει κεντρικό ρόλο στην εξήγηση των νοητικών 

φαινομένων μέσα στο πλαίσιο της γνωσιακής επιστήμης. Η έννοια της νοητικής αναπαράστασης, όπως 

χρησιμοποιείται από την ΑΥΘΝ, διαφοροποιείται σε τρία τουλάχιστον επίπεδα από την αντίστοιχη έν-

νοια της ιδέας που συναντάμε στο Βρετανικό Εμπειρισμό: 

Μορφικά: Οι νοητικές αναπαραστάσεις της ΑΥΘΝ είναι ρητά γλωσσικής και όχι εικονιστικής ή άλλης 

μορφής. 

Γνωσιολογικά: Οι νοητικές αναπαραστάσεις της ΑΥΘΝ δεν είναι προσβάσιμες από την οπτική του 

πρώτου προσώπου, δηλαδή δεν εμφανίζονται στη συνείδηση του εκάστοτε υποκειμένου που τις φέρει. 

Οντολογικά: Η οντολογία του νου δεν διαφέρει από την οντολογία του φυσικού κόσμου. Οι νοητικές 

αναπαραστάσεις της ΑΥΘΝ είναι υλικές και επιδρούν αιτιακά επηρεάζοντας την ανθρώπινη συμπερι-

φορά.  

Το μάθημα ξεκινά με μια παρουσίαση της ΑΥΘΝ. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η υπόθεση της γλώσσας 

της σκέψης, η θέση ότι οι σημασιολογικές σχέσεις μπορούν να προσομοιωθούν από μια συντακτικά 

καθοδηγούμενη μηχανή και η θέση ότι ο νους περιλαμβάνει και ένα σύνολο αυτόνομων και εξειδικευ-

μένων σπονδύλων. Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η έννοια της νοητικής αναπαράστασης εξε-

τάζονται διάφοροι τρόποι προσδιορισμού της έννοιας της εξωτερικής αναπαράστασης η οποία έχει α-

ποτελέσει το πρότυπο για τις νοητικές αναπαραστάσεις της γνωσιακής επιστήμης. Στη συνέχεια εξετά-

ζονται κριτικά διάφορες απόπειρες επέκτασης του εξηγητικού πλαισίου της ΑΥΘΝ με την υιοθέτηση 

νέων ειδών νοητικών αναπαραστάσεων όπως τα νοητικά είδωλα (mental images), τα νοητικά μοντέλα 

και οι κατανεμημένες αναπαραστάσεις. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι διάφορες 

απόπειρες φυσιοκρατικής εξήγησης της αποβλεπτικότητας  των νοητικών αναπαραστάσεων και τα προ-

βλήματα που παρουσιάζουν. Στόχος του μαθήματος είναι να δειχθεί, μεταξύ άλλων, ότι η αναπαραστα-

σιακή λειτουργία δεν μπορεί να εξηγηθεί με αναδρομή ούτε σε μια σχέση αιτιότητας αλλά ούτε και σε 

μια σχέση ομοιότητας ανάμεσα στην αναπαράσταση και το αναπαριστώμενο. Το μάθημα ολοκληρώνε-

ται με την παρουσίαση ορισμένων σύγχρονων αντι-αναπαραστασιακών προσεγγίσεων που έχουν ανα-

πτυχθεί μέσα στο πλαίσιο της γνωσιακής επιστήμης και της φιλοσοφίας του νου για την εξήγηση των 

νοητικών φαινομένων. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

 

 

Αυτοτελής Μελέτη 

 

 

86 

Σύνολο Μαθήματος  

 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

Τρία θέματα από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να διαλέ-

ξουν τα δύο.  Κάθε θέμα απαιτεί την ανάλυση και ανάπτυξη 

κάποιων θέσεων και επιχειρημάτων από θεωρίες που πα-

ρουσιάστηκαν στο μάθημα.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Βοσνιάδου, Στ. (επιμ.) (2004): Γνωσιακή Επιστήμη: Η νέα επιστήμη του νου. Gutenberg, κεφάλαιο 1. 

 Παγωνδιώτης, Κ. (2020): Σημειώσεις για το μάθημα Φιλοσοφία της Γνωσιακής Επιστήμης 

 Παγωνδιώτης, Κ., Β. Κιντή (επιμ.), Η Γνωσιακή Διαπερατότητα της Αισθητηριακής Αντίληψης, Νόησις 

6, Αθήνα 2010.    

 Churchland, Paul (1995/1999): H μηχανή της Λογικής, η Θέση της Ψυχής. Εκδόσεις Γκοβόστη, 

Εισαγωγή. 
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Ειδικά θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας Ι: φιλοσοφία της επιστήμης 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5033 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ειδικά θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας Ι: Φιλοσοφία της επιστή-

μης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί: 

Να γνωρίζει το ιστορικό, επιστημονικό και φιλοσοφικό πλαίσιο που οδήγησε στην συγκρότηση του 

κλάδου της φιλοσοφίας της επιστήμης 

Να γνωρίζει τα βασικά προβλήματα που συγκροτούν το πεδίο της φιλοσοφίας της επιστήμης, αλλά 

και τις κυρίαρχες απαντήσεις σε αυτά.   

Να γνωρίζει τα βασικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του κλάδου. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από τις σχετικές πηγές 

 Αυτόνομη εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το προπτυχιακό μάθημα έχει ως σκοπό να προμηθεύσει τους φοιτητές με την γνώση των βασικών φι-

λοσοφικών προβληματισμών που αφορούν την άσκηση της επιστημονικής δραστηριότητας. Το μά-

θημα χωρίζεται σε τρία μέρη: ένα εισαγωγικό, ένα ιστορικό και ένα συστηματικό μέρος.  

Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια εισαγωγή στην προβληματική της φιλοσοφίας της επιστήμης καθώς και 

μια αναδρομή στον λόγο περί επιστήμης πριν την ωρίμανση και την αυτονόμηση της φυσικής επιστή-

μης από άλλες γνωσιακές δραστηριότητες, αλλά και πριν την αυτονόμηση του ίδιου του κλάδου της 

φιλοσοφίας της επιστήμης  

Το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος περιλαμβάνει μια παρουσίαση της εξέλιξης των θεωρήσεων για την 

επιστήμη στον 20ο αιώνα, κατά την διάρκεια του οποίου, η ωρίμανση και η πολυπλοκότητα των ίδιων 

των επιστημονικών θεωριών έχει δώσει το έναυσμα για την ωρίμανση της φιλοσοφικής διερεύνησης 

της επιστήμης. Η παρουσίαση σε αυτό το μέρος έχει μια ιστορική διάσταση.  

Στο τρίτο μέρος του μαθήματος, το οποίο έχει μια συστηματική διάσταση, παρουσιάζονται και 

αναλύονται επιμέρους ζητήματα της φιλοσοφίας της επιστήμης. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Chalmers, A. (1994), Τι Είναι Αυτό που το Λέμε Επιστήμη, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης.  

Μπαλτάς, Α. & Στεργιόπουλος, Κ. (επιμ.) (2013), Φιλοσοφία και Επιστήμες στον 20ο αιώνα, Αθήνα 

και Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.   

L

a

d

y

m

a

n

J. (2015), Τι Είναι Η Φιλοσοφία της Επιστήμης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

 

 

  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή τελική εξέταση 
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Η πρακτική φιλοσοφία του Χέγκελ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΑΚΕ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5084 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η πρακτική φιλοσοφία του Χέγκελ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επι-

στημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δε-

ξιοτήτων 

Κατ’ επιλογήν μάθημα εμβάθυνσης στην νεότερη πρακτική 

φιλοσοφία  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2124/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:  

- να μελετά τα βασικά κείμενα χεγκελιανής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας  

- να κατανοεί τους βασικούς τεχνικούς όρους της 

- να ανασυγκροτεί και να αποτιμά επιχειρήματα 

-έχει μια εποπτική εικόνα των βασικών ερωτημάτων που θέτει η χεγκελιανή πρακτική φιλοσοφία  

-συνδέσει την προβληματική του Χέγκελ με τα βασικά ερωτήματα της νεότερης και της σύγχρονης 

πρακτικής φιλοσοφίας 

- να αντιμετωπίζει κριτικά διαφορετικές ερμηνείες της πρακτικής φιλοσοφίας του Χέγκελ 

 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:  

- να έχει μια ευρύτερη και βαθύτερη γνώση της νεότερης πρακτικής φιλοσοφίας 

- να κατανοεί τους τεχνικούς όρους της 

- να ανασυγκροτεί και να αποτιμά επιχειρήματα σχετικά με τα βασικά ερωτήματα της πρακτικής φι-

λοσοφίας 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε την πρακτική φιλοσοφία του Χέγκελ από τα νεανικά κείμενά του μέχρι και 

το ώριμο έργο του Στοιχεία Φιλοσοφίας του Δικαίου (1820). Αρχικά θα μας απασχολήσουν τα μεθοδολογικά 

ζητήματα που θέτει η χεγκελιανή προσέγγιση και η κριτική του στην καντιανή ηθική και τις θεωρίες του 

κοινωνικού συμβολαίου. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τη δομή του έργου του Στοιχεία Φιλοσοφίας του Δι-

καίου, θα αναλύσουμε τη χεγκελιανή έννοια της ελευθερίας και τις «πραγματώσεις» της στη σφαίρα του «Α-

φηρημένου Δικαίου» και της «Ηθικής». Τέλος, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο τελευταίο μέρος αυτού 

του έργου, όπου ο Χέγκελ αναπτύσσει  τη θεωρία του για την έλλογη πολιτεία της ελευθερίας. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με παραδόσεις αλλά σε κάθε 

μάθημα διαβάζουμε και αναλύουμε χαρακτηριστικές παραγράφους 

από τα κείμενα του Χέγκελ. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

  

 

Διαλέξεις 

 

39  ώρες 

Σύντομες εργασίες κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου 

 

 

 

21 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 

 

 

65 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Τελικές Γραπτές Εξετάσεις 

Αξιολόγηση σύντομων εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Έργα του Hegel  

Hegel, G.W. F. (1986) Werke, Suhrkamp. 

*Hegel, G.W. F.   (1991) Elements of the Philosophy of Right, (επιμ.) Wood, A.W, C.U.P, Cambridge. 

Hegel, G.W.F. (1983) Φιλοσοφία της Ιστορίας, Ι-ΙΙ, μτφ. Αι. Μανούση, Αθήνα, Νεφέλη. 

Hegel, G.W.F. (1993) Η Φιλοσοφία του Πνεύματος, μτφ. Γ. Τζαβάρα, Δωδώνη, Αθήνα. 

*Hegel, G.W. F.  (2004) Βασικές Κατευθύνσεις της Φιλοσοφίας του Δικαίου, μτφ. Σ. Γιακουμής, Δωδώνη, 

Αθήνα.  

Hegel, G.W. F. (2006) Ο Λόγος στην Ιστορία, μτφ.-εισαγωγή Π. Θανασσάς, Μεταίχμιο, Αθήνα.     

Hegel, G.W. F. (2007) Η Φαινομενολογία του Νου, μτφ. Γ. Φαράκλας, Εστία, Αθήνα. 

Hegel, G.W. F. (2010) Πίστη και Γνώση, μτφ. και εισ. Π. Βαλλιάνος, Σαββάλας, Αθήνα. 

Hegel, G.W. F. (2013) Το Πνεύμα του Χριστιανισμού και το Πεπρωμένο του, μτφ. εισ. επίμ. Γ. Σαγκριώ-

της,  Εστία, Αθήνα. 

Hegel, G.W. F. (2018) Περί των επιστημονικών τρόπων πραγμάτευσης του φυσικού δικαίου, μτφ. Ό. Στα-

θάτου, επιμ. εισ. Δ. Καρύδας και Γ. Σαγκριώτης, Νήσος, Αθήνα.    

* βλ. Αγγελίδης, Ε. και Α. Γκιούρας, (2005) Θεωρίες του Κράτους και της Πολιτικής (Hobbes, Locke, 

Rousseau, Kant, Hegel), Σαββάλας, Αθήνα. Περιέχει μετάφραση των παραγράφων 182-360 της Φιλοσοφίας 

του Δικαίου (δηλ. το μεγαλύτερο τμήμα του  3ου μέρους, της Sittlichkeit).  

Μελέτες 

Franco, P. (1999) Hegel’s Philosophy of Freedom, Yale University Press. 

Lefebvre J-P και Macherey, P (1998) Ο Έγελος και η Κοινωνία, Εστία., Αθήνα.  

Marcuse, H. (1986) Λόγος και Επανάσταση, Ύψιλον, Αθήνα. 

Neuhouser, F. (2000) Foundations of Hegel’s Social Theory, Harvard University Press.  

Neuhouser, F. (2008) «Hegel’s Social Philosophy» στο The Cambridge companion to Hegel and nineteenth-

century philosophy, edited by Frederick C. Beiser, C.U.P. 

Pinkard, T. (1993) Hegel’s Phenomenology, C.U.P. 

Ritter, J., (1999) Ο Έγελος για την Γαλλική Επανάσταση, Εστία, Αθήνα. 

Singer, P. (2006) Χέγκελ, Πολύτροπον, Αθήνα. 

Westphal, K. (1993) The basic context and structure of Hegel' Philosophy of Right, στο Beiser, F.C. (1993) 

(επιμ.) The Cambridge Companion to Hegel, C.U.P, Cambridge. 

Φαράκλας, Γ., (1997)"Έννοια, Επανάσταση και Πραγματικότητα", στο Θέση και  Αλήθεια, Κριτική, Α-

θήνα. 

Ψυχοπαίδης, Κ. (2003) Χέγκελ, Πόλις, Αθήνα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Αξιολογικά, Δευκαλίων. 
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Φιλοσοφία της παιδείας 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5085 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία της παιδείας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου, γενικών γνώσεων, Επιστη-

μονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτή-

των 

υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
Ναι (στα αγγλικά) 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2127/  

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 

(α) θα έχουν αντιληφθεί έμπεδα τη διαλεκτική σχέση των επιστημών της αγωγής με τους πρωτογενείς κλάδους 

της Φιλοσοφίας (ανθρωπολογία, ηθική και γνωσιολογία), με αναφορά στην ιστορία του φιλοσοφικοπαιδα-

γωγικού στοχασμού από την Αρχαιότητα ως τον 20ό αιώνα 

(β) θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις σχέσεις ιδεολογιών και εκπαιδευτικών συστημάτων ανά εποχή 

(γ) θα είναι σε θέση να αξιολογούν από ηθική άποψη τις κατευθύνσεις και τους γενικούς στόχους των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων της α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης 

(δ) θα είναι σε θέση να συλλαμβάνουν δικούς τους γενικούς στόχους εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

α΄βάθμια και τη β΄βάθμια εκπαίδευση. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α) Η Φιλοσοφία της Παιδείας ως δευτερογενής κλάδος της Φιλοσοφίας και μέρος του κλάδου της 

Φιλοσοφίας των θεσμών. Σχέσεις της Φιλοσοφίας της Παιδείας με άλλους φιλοσοφικούς κλάδους. Η 

Φιλοσοφία της Παιδείας ως «μεταθεωρία». 

Β) Συνοπτική ιστορία των φιλοσοφικοπαιδαγωγικών ιδεών της Αρχαιότητας, των Μέσων Χρόνων, των 

Νέων Χρόνων (Αναγέννηση, Διαφωτισμός, Ρομαντισμός) και του 19ου-20ού αι. 

Γ) Παιδεία και κοσμοθεωρία. Παιδεία και δημοκρατία. Παιδεία και ιδεολογία. Αναλυτική Φιλοσοφία 

της Παιδείας. 

Δ) Σκοποί της παιδείας. Ιδεώδη της παιδείας. Ηθική και παιδεία. 

Ε) Το πρόβλημα του δυνατού της αγωγής: παιδαγωγική αισιοδοξία και απαισιοδοξία. 

ΣΤ) Το πρόβλημα των δεοντικών σχέσεων σχολείου - κοινωνίας: θεωρίες συντήρησης, προόδου και 

διαχρονικότητας. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

- 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2127/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτόνομη μελέτη 83 

Αξιολόγηση  3 

Σύνολο μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική (και αγγλική για αλλοδα-

πούς φοιτητές). 

 

Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) Καζεπίδης Τ., Φιλοσοφία της παιδείας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 

2) Κουμάκης Γ.Χ., Θεωρία και φιλοσοφία της Παιδείας, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001 

3) Marrou H.-I., Ιστορία της εκπαίδευσης κατά την Αρχαιότητα (μτφ. Θ. Φωτεινόπουλος), Αθήνα, 1961. 
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Φιλοσοφία και κινηματογράφος 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5086 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία και κινηματογράφος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 να αναλύει τα φιλοσοφικά ερωτήματα που σχετίζονται με τον κινηματογράφο ως μορφή τέχνης, 

 να χρησιμοποιεί τους τεχνικούς όρους που σχετίζονται με τον κινηματογράφο, 

 να αναγνωρίζει τάσεις στη σχέση κινηματογράφου και φιλοσοφίας, 

 να αναγνωρίζει στάσεις στη φιλοσοφία/θεωρία του κινηματογράφου, 

 να επικαλείται παραδείγματα από τον κινηματογράφο για να ισχυροποιήσει φιλοσοφικά επιχειρή-

ματα ή να εποπτικοποιήσει φιλοσοφικές έννοιες.  

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση φιλοσοφικών στοιχείων σε κινηματογραφικές ταινίες.  

 Ανάλυση κινηματογραφικών ταινιών. 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός. Θέλει να προσφέρει: (α) μια πρώτη εξοικείωση με την τέχνη του 

κινηματογράφου, (β) μια πρώτη χαρτογράφηση των σχέσεων φιλοσοφίας και κινηματογράφου, όπου το «και» 

δηλώνει πολλά διαφορετικά πράγματα: φιλοσοφικές/αισθητικές θεωρίες για τον κινηματογράφο, τη χρήση 

κινηματογραφικών ταινιών ως παραδείγματος για την ανάλυση φιλοσοφικών εννοιών και θέσεων, την 

επίκληση του κινηματογράφου ως παραδείγματος για την αισθητική, κτλ. 

Αντίστοιχα, το μάθημα θα χωρισθεί σε δύο μέρη: Στο πρώτο, θα εξηγηθούν οι τεχνικοί κινηματογραφικοί 

όροι και τα θεωρητικά προβλήματα που τίθενται ως προς τη σχέση φιλοσοφίας και κινηματογράφου. Στο 

δεύτερο, θα δούμε και θα αναλύσουμε εννέα (9) συγκεκριμένες σπουδαίες ταινίες, όλες πρόσφατες, από το 

ευρωπαϊκό (Michael Haneke, Paweł Pawlikowski, Andrey Zvyagintsev, αμερικανικό (David Lynch, Paul 

Thomas Anderson, Joel & Ethan Coen) και ασιατικό (Bong Joon-ho, Hirokazu Koreeda, Thang Yimou) 

σινεμά. 

Προσοχή: Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος να έχουν όλοι/όλες πρόσβαση σε αυτές τις ταινίες, θα πρέπει 

να τις δούμε μαζί στο αμφιθέατρο. Άρα, θα πρέπει να υπολογίσετε ότι το μάθημα θα απαιτήσει, για εννέα (9) 

εβδομάδες, επιπλέον χρόνο, πέραν από εκείνον της διάλεξης/παράδοσης. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Pawlikowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Zvyagintsev
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Thomas_Anderson
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Thomas_Anderson
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Coen


68 

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

ηλεκτρονικής πλατφόρμα e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας  

45 

Συγγραφή εργασίας  

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: συγγραφή δοκιμίου. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Δ. Θέος, Φορμαλισμός (Γλώσσα, λογοτεχνία, κινηματογράφος). Αιγόκερως, Αθήνα: 1987. 

 Π. Κιμουτζής (επιμ.), CINESCIENCE. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 

Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα: 2013. 

 Κ. Κωβαίος, Φιλοσοφία και κινηματογράφος, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα: 2002. 

 A. Bazin, Τι είναι ο κινηματογράφος;, Εκδόσεις Αιγόκερως, Αθήνα: 2020. 

 G. Deleuze, Κινηματογράφος ΙΙ (Η χρονοεικόνα). Νήσος, Αθήνα: 2010. 

 ....... , Κινηματογράφος Ι (Η εικόνα-κίνηση). Νήσος, Αθήνα: 2009.  
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Φύλο και φιλοσοφία 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5088 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φύλο και φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικού πεδίου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα: 

 

1. Έχει κατανοήσει τα φιλοσοφικά ερωτήματα που αναδύονται από τη μελέτη του φύλου 

2. Έχει κατανοήσει φεμινιστικές φιλοσοφικές θεωρήσεις  

3. Έχει κατανοήσει τις φεμινιστικές κριτικές του φιλοσοφικού εγχειρήματος 

4. Έχει εποπτεία μερικών από τις πιο ριζοσπαστικές αντιλήψεις στην ηθική, κοινωνική και πολιτική 

φιλοσοφία των ημερών μας 

Γενικές Ικανότητες 

1. Ανάγνωση και ανάλυση ενός ευρέος φάσματος φιλοσοφικών κειμένων 

2. Επισκόπηση μιας μεγάλης γκάμας φιλοσοφικών θεωρήσεων για το φύλο 

3. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης παραδεδομένων ηθικών και πολιτικών θέσεων και επιχειρημάτων 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τα παρακάτω:  

 

Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε: 

1) Το φύλο ως κοινωνική κατασκευή, τον φεμινισμό ως κριτική θεωρία και τον φεμινισμό ως φιλοσο-

φική θεώρηση, 

2) Όψεις της φεμινιστικής φιλοσοφίας (φεμινιστική ηθική, φεμινιστική επιστημολογία, φεμινιστική 

μεταφυσική, κλπ.) 

3) Τη φεμινιστική θεώρηση επιμέρους θεμάτων στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία (αυτονομία, επι-

στήμη, εξουσία, κλπ.) 

4) τη φεμινιστική κριτική στο ίδιο το φιλοσοφικό εγχείρημα, και τέλος, 

5) Το έργο μεγάλων γυναικών φιλοσόφων. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στο αμφιθέατρο 
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Μυλωνάκη Ευγενία: Σημειώσεις Μαθήματος. 

Άρθρα στο e-class 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή εξέταση. Απάντηση σε δύο από τρεις ερωτήσεις. 
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Φιλοσοφία και ποίηση: η αρχέγονη μήτρα του λόγου 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5093 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία και ποίηση: η αρχέγονη μήτρα του λόγου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Τυπικά κανένα, απαιτείται εποπτεία της αρχαίας φιλοσοφίας. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2130/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια ή ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: 

Να γνωρίζει βασικά ιστορικά στοιχεία για την αρχική, κοινή προέλευση του ποιητικού και του 

φιλοσοφικού λόγου. 

Να μπορεί να διακρίνει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στον λόγο της ποίησης και τον λόγο της 

φιλοσοφίας. 

Να έχει επεξεργαστεί και γνωρίσει βασικές θεωρίες και προβληματισμούς των φιλοσόφων της κλασικής 

περιόδου για τη διαδικασία, τα κριτήρια και τη σκοπιμότητα της ποιητικής τέχνης. 

Να έχει αναπτύξει τις ιδέες του όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής της ποίησης και τα αισθητικά 

κριτήρια που μπορεί να εφαρμόσει στα ποιητικά έργα. 

Να έχει γνωρίσει τα κείμενα αναφοράς και τη βασική ερμηνευτική βιβλιογραφία για την ποιητική της 

αρχαιότητας. 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία. 

Αναζήτηση, ανάλυση και κριτική επιχειρημάτων. 

Εξοικείωση με τη στάση της ερμηνευτικής προσέγγισης. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Δυνατότητα καλλιέργειας της συνεργατικής μελέτης. 

Καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα μελετά τη σχέση του ποιητικού με τον φιλοσοφικό λόγο. Ξεκινά ανιχνεύοντας την κοινή 

καταγωγή ποίησης και φιλοσοφίας, η οποία διαπιστώνεται στην προφορική ποίηση και δη στην επική 

παράδοση, όπως τη βλέπουμε να κατασταλάζει στα Ομηρικά έπη και να μετασχηματίζεται στη διδα-

κτική ποίηση του Ησίοδου. Παράλληλα ανιχνεύεται ο διαδοχικός μετασχηματισμός που υφίσταται η 

έννοια της αλήθειας: ενώ προοδευτικά αναδύεται ο πεζός λόγος και εγκαταλείπονται τα παραδοσιακά 

μουσικά στοιχεία, η έννοια της αλήθειας υφίσταται μία διεξοδική επεξεργασία και απομυστικοποίηση, 

η οποία θα συνεχιστεί από τη Σοφιστική και αργότερα από τον Πλάτωνα. Κατά την κλασική περίοδο η 

φιλοσοφία έχει πλέον διακριθεί από τον ποιητικό λόγο και προβάλλει αξιώσεις αποκλειστικής διαχείρι-

σης της αλήθειας. 

Ιδιαίτερα θα απασχολήσει η θεώρηση της ποιητικής τέχνης και της θέσης του ποιητή από τους φιλοσό-

φους της κλασικής εποχής. Ο διάλογος Ἴων του Πλάτωνος αποτελεί την πρώτη συστηματική κριτική 

στην τέχνη και δη στην ποιητική. Προσπαθεί να τοποθετήσει τους φορείς της ποιητικής τέχνης στο 

σωστό γνωστικό πλαίσιο και να διακρίνει την απαρχή της. Στον Φαίδρο επιβεβαιώνεται η σημασία της 
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θεϊκής έμπνευσης, ενώ στην Πολιτεία εξετάζεται εκ νέου το ζήτημα της ποίησης στο πλαίσιο του γενι-

κότερου προβληματισμού για την ορθή παιδεία. 

Η Ποιητική του Αριστοτέλη αποκαθιστά τη λειτουργία της τέχνης εντός του πλαισίου της πόλεως και 

σε συνάρτηση με την ανθρωπολογική διάσταση. Τόσο οι Στωικοί όσο και οι Επικούρειοι φιλόσοφοι 

προέκτειναν τον προβληματισμό με βάση τις διαφορετικές αντιλήψεις τους για τη φύση και το δέον. Ο 

Πλωτίνος μας μιλά για το υπερβατικό Ωραίο, ενώ η τελευταία σημαντική πραγματεία Περὶ ὕψους προ-

σπαθεί να μας δώσει τα κριτήρια της ποιοτικής τέχνης με τρόπο έντονα εκστασιακό. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Βασικός τρόπος διδασκαλίας είναι η εισήγηση, η μελέτη και 

ο κριτικός ο σχολιασμός μαρτυριών. Προβλέπεται επίσης η 

διάθεση ψηφιοποιημένων κειμένων στους φοιτητές και η πα-

ροχή υποστηρικτικού υλικού ανά ενότητα. Εφόσον απαιτη-

θεί, θα αξιοποιηθεί το διαδίκτυο για τη διδασκαλία, τη συ-

νεργασία και την αξιολόγηση του μαθήματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρο-

νικής ιστοσελίδας του μαθήματος στο σύστημα e-class του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Προβολή επιλεγμένων δειγμάτων αρχαίας ποιητικής μέσω 

βιντεοπροβολέα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη βιβλιογραφίας 39 

Αυτοτελής μελέτη 37 

Ατομικές εργασίες 

εξάσκησης 

10 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση θα διεκπεραιωθεί στη νέα ελληνική. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Ι.  Ασκήσεις πάνω σε κείμενα (20%). Κατά τη διάρκεια των 

παραδόσεων θα ζητηθούν δύο ασκήσεις ερμηνευτικού και 

κριτικού τύπου, πάνω σε αποσπάσματα αρχαίων ποιητικών 

έργων. 

ΙΙ. Τελική διαδικασία εξέτασης (80%) που θα περιλαμβάνει 

τέσσερα διαφορετικού είδους ζητήματα: 

α) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης εφ’ όλης της ύλης. 

β) Ερώτηση επισταμένης γνώσης επί του αντικειμένου. 

γ) Ερώτηση κριτικού προβληματισμού. 

δ) Ερώτηση φιλοσοφικού σχολιασμού σε δοσμένο ποιητικό 

απόσπασμα. 

ΙΙΙ. Ανάληψη ερευνητικής εργασίας (προαιρετική). Σε συνεν-

νόηση με τον διδάσκοντα, μπορούν να ανατεθούν θέματα για 

ατομικές ή ομαδικές εργασίες, η επίδοση στις οποίες θα προ-

σμετρηθεί κατά 20% εις βάρος της γραπτής εξέτασης. 

IV. Κατά την επαναληπτική περίοδο εξέτασης του μαθήμα-

τος ισχύουν οι ασκήσεις και οι εργασίες που έχουν παραδο-

θεί. Αν κάποιος ή κάποια δεν έχει παραδώσει ασκήσεις, θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι η τελική του / της βαθμολογία θα υπο-

χωρήσει κατά -20%. 
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Από τη σοφία στη φιλοσοφία: Ιστορία της πρώιμης ελληνικής φιλοσοφίας 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5092 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄-Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Από τη σοφία στη φιλοσοφία: Ιστορία της πρώιμης ελληνικής 

φιλοσοφίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης  3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Τυπικά κανένα, απαιτείται ωστόσο εποπτεία της φιλοσοφίας. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ-

ΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERAS-

MUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2081/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα ασχολείται με τη διερεύνηση των πηγών της φιλοσοφικής παράδοσης και τη συγκρότησή 

της. Η βασική μας ιδέα είναι ότι φιλοσοφικές συλλήψεις προϋπήρχαν στο πλαίσιο της μυθολογίας και 

της ποίησης, αλλά με την εισαγωγή της επιστημονικής παρατήρησης η παλαιά σοφία παραχώρησε τη 

θέση της στην ερευνητική διάθεση και στη φιλοσοφία. Ερχόμαστε να ανιχνεύσουμε αυτές τις σταδιακές 

μεταβολές και την εμφάνιση του homo theoreticus για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία. Στην 

προσπάθεια αυτή συνδιαλεγόμαστε με τον Αριστοτέλη και το δικό του σχήμα φιλοσοφικής εξέλιξης, 

όπως παρουσιάζεται στα Μετά τα Φυσικά, Α΄. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια ή ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: 

Να γνωρίζει βασικά στοιχεία για τη γένεση και την πρώιμη φάση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 

(βασικοί στοχαστές και πρώτες θεωρίες). 

Να διαθέτει ένα ιστοριογραφικό παράδειγμα ως σχήμα κατανόησης του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε 

και διαμορφώθηκε η φιλοσοφική σκέψη. 

Να μπορεί να κατανοεί και να χειρίζεται βασικές έννοιες αναφοράς στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, 

όπως οι έννοιες «φύσις», «αρχή», «στοιχείο» κλπ. 

Να έχει εξασκηθεί στον επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισης της ιστορικής προοπτικής μιας θεωρίας και 

να γνωρίζει τα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν στη μελέτη των πηγών. 

Να μπορεί να να χειρίζεται τα βασικά επιστημονικά εργαλεία που διατίθενται για τη συγκεκριμένη 

περίοδο (δοξογραφικά έργα, συλλογές αποσπασμάτων κλπ.). 

Να έχει καλλιεργήσει μία περισσότερο στοχαστική στάση, τόσο απέναντι στις παλαιότερες φιλοσοφικές 

θεωρήσεις όσο και απέναντι στις προσωπικές του θεωρητικές απόπειρες. 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη Εργασία. 

Αναζήτηση, ανάλυση και κριτική επιχειρημάτων. 

Εξοικείωση με τη στάση της ερμηνευτικής προσέγγισης. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Δυνατότητα καλλιέργειας της συνεργατικής μελέτης. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2081/


74 

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022 

Πώς μπορεί να οριοθετηθεί η αφετηρία του φιλοσοφικού στοχασμού; Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις των 

πρωτοπόρων στοχαστών της πρώιμης περιόδου της αρχαίας φιλοσοφίας και για ποιους λόγους αποδει-

κνύονται ανεπαρκείς; Ποιες δυσκολίες συναντάμε καθ’ οδόν και ποιες αδυναμίες προκύπτουν στον 

τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε παλαιότερες εκφράσεις της φιλοσοφίας; Τέτοιου είδους απορίες 

προτίθεται να θέσει το προτεινόμενο μάθημα, παρακολουθώντας την ανάπτυξη και τη συγκρότηση του 

φιλοσοφικού στοχασμού από τις ποιητικές απαρχές μέχρι και τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.. Η βασική 

μας θέση είναι ότι οποιαδήποτε ιστορική θεώρηση παλαιότερων μορφών στοχασμού εμπίπτει εντέλει 

σε ένα είδος ερμηνευτικής άσκησης, για την οποία θα πρέπει να ετοιμαστούμε εξαρχής, εφόσον συμμε-

τέχουμε στον φιλοσοφικό διάλογο. Γι’ αυτήν την ερμηνευτική εργασία θα πρέπει να διαμορφώσουμε 

έγκαιρα εμείς οι ίδιοι τους κατάλληλους όρους και τα κριτήρια συνδιαλλαγής, ειδάλλως να συνειδητο-

ποιήσουμε τους άδηλους όρους υπό τους οποίους την ασκούμε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ετοιμάζουμε τη 

δική μας φιλοσοφική θεώρηση. 

Η κατευθυντήρια ιδέα του μαθήματος θα είναι ότι η γέννηση της φιλοσοφίας δεν συντελέστηκε από το 

μηδέν και εξαίφνης. Η συγκρότηση ενός πεδίου γνώσεων που είχαν επιτευχθεί από άλλους λαούς της 

Μέσης Ανατολής, η σημαντική παράδοση της ποίησης και της μυθολογικής επεξεργασίας, καθώς και 

οι πολιτικές παραδόσεις των Ελλήνων, συνέτειναν στην εμφάνιση ενός τρόπου ζωής που ονομάστηκε 

«θεωρητικός βίος» και το αποτέλεσμά του ήταν η ανάπτυξη μιας πνευματικής παράδοσης που οδήγησε 

στις επινοήσεις της επιστήμης και της φιλοσοφίας. 

Καλούμαστε να μελετήσουμε αυτήν την περίοδο και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς διαμορ-

φώθηκε αυτή η παράδοση και πώς σμιλεύθηκαν ορισμένες από τις πιο βασικές φιλοσοφικές έννοιες. 

Έχει επικρατήσει ανάμεσα στους μελετητές να ονομάζεται αυτή η περίοδος «Προσωκρατική» και οι 

στοχαστές που την απαρτίζουν «Προσωκρατικοί», ο όρος ωστόσο δεν είναι ακριβής και θα ήταν σω-

στότερο να μιλάμε για «πρώιμη περίοδο» της ελληνικής φιλοσοφίας ή «Προπλατωνική», όπως θα έλεγε 

ο Νίτσε. Τα όρια της περιόδου αυτής παραμένουν ασα-φή, διότι εξαρτώνται από τα κριτήρια που εφαρ-

μόζει κανείς. Εάν ανιχνεύσουμε ιστορικά τις παρακαταθήκες του στοχασμού στον ελληνικό πολιτισμό 

θα πρέπει ενδεχομένως να συμπεριλάβουμε στο πλαίσιο αυτό ποιητές και μυθολόγους, εκτός από τους 

πρώτους επιστήμονες. Μια τέτοιου είδους επιλογή θα είχαν υπόψη τους και οι ίδιοι οι αρχαίοι φιλόσο-

φοι. Η διερεύνησή μας λοιπόν θα ξεκινούσε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και θα κατέληγε στον 5ο π.Χ. αιώνα. 

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η αξιολόγηση θα διεκπεραιωθεί στη νέα ελληνική. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Ι.  Ασκήσεις πάνω σε κείμενα (20%). Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων θα ζητηθούν δύο ασκήσεις 

ερμηνευτικού και κριτικού τύπου, πάνω σε αποσπάσματα αρχαίων μαρτυριών. 

ΙΙ. Τελική διαδικασία εξέτασης (80%) που θα περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικού είδους ζητήματα: 

α) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης εφ’ όλης της ύλης. 

β) Ερώτηση επισταμένης γνώσης επί του αντικειμένου. 

γ) Ερώτηση κριτικού προβληματισμού. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Βασικός τρόπος διδασκαλίας είναι η εισήγηση και ο κριτικός 

ο σχολιασμός μαρτυριών. Προβλέπεται επίσης η διάθεση ψη-

φιοποιημένων κειμένων στους φοιτητές και η παροχή υπο-

στηρικτικού υλικού ανά ενότητα. Εφόσον απαιτηθεί, θα α-

ξιοποιηθεί το διαδίκτυο για τη διδασκαλία, τη συνεργασία 

και την αξιολό-γηση του μαθήματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρο-

νικής ιστοσελίδας του μαθήματος στο σύστημα e-class του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη βιβλιογραφίας 39 

Αυτοτελής μελέτη 37 

Ατομικές εργασίες 

εξάσκησης 

10 

Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή εξέταση  
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δ) Ερώτηση φιλοσοφικού σχολιασμού σε δοσμένο απόσπασμα. 

ΙΙΙ. Ανάληψη ερευνητικής εργασίας (προαιρετική). Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα, μπορούν να 

ανατεθούν θέματα για ατομικές ή ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα προσμετρηθούν κατά 20% στην 

τελική βαθμολογία, εις βάρος της γραπτής εξέτασης. 

IV. Κατά την επαναληπτική περίοδο εξέτασης του μαθήματος ισχύουν οι ασκήσεις και οι εργασίες που 

έχουν παραδοθεί. Αν κάποιος /-α δεν έχει παραδώσει ασκήσεις, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπο-

στεί την επιβάρυνση του -20% στην τελική βαθμολογία του / της. 

 

 


