
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 
 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (χειμ./εαρινό) 
 

ΣΧΟΛΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   
Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η φιλοσοφική ανθρωπολογία του David Hume 

The philosophical anthropology of David Hume 
  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

(1 έως 8) 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  3 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση 
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΟΧΙ 
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΟΧΙ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 



ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

  



2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

� Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

� Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

� Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η εν λόγω παράδοση αποσκοπεί στην καλλιέργεια κριτικών εργαλείων στο 
πεδίο της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, της φιλοσοφικής δηλαδή 
διαπραγµάτευσης στη νεωτερικότητα των συναισθηµάτων, των παθών, της 
φαντασίας, της γλώσσας ή ακόµη του ασυνείδητο, µε ιδιαίτερη έµφαση στο 
ζήτηµα των τελετουργιών στην σκεπτικιστική φιλοσοφία του David Hume. 

In this set of lectures, I wish to develop the critical tools for the students to handle the field 

of philosophical anthropology, accounting for sentiments, passions, imagination, language, 

the unconscious, with a particular emphasis on the issue of rituals in the skeptical 

philosophy of David Hume  

 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Αυτόνομη εργασία      ΑΓΓΛΙΚΑ 

Ομαδική εργασία        Αγγλικά 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον      self-sufficiency skills 

collective spirit in studying 

acquaintance within an international environment 

interdisciplinary work  

production of novel ideas 

self-questionning and critical skills 

promoting free, creative thinkin Εργασία σε 

διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής   

Ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψης 
 

 

 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα θα εξεταστεί η έννοια της θρησκευτικής πίστης και η σχέση της με τις 

θρησκευτικές τελετές. Θα αναλυθεί στη συνέχεια η εξέλιξη της αποτίμησης των τελετών 

στα κείμενα του ΧΙουμ για τη θρησκεία αλλά και οι επιπτώσεις τους στην ηθική και την 

πολιτική από την Πραγματεία... μεχρι τα Δοκιμια... και την Ιστορία της Αγγλίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο ρολος που διαδραματίζουν οι τελετές στην πρόοδο της κοινωνίας των πολιτών 

και στην εξημέρωση των ηθών θα συνδεθούν με τον χιουμιανό σκεπτικισμό.   

 

In this set of lectures I argue that religious beliefs and religious rituals are intertwined in 

Hume’s philosophical anthropology. Within this frame, Hume’s assessment of religious 

rituals evolves from the Treatise…to the Essays… and the History of England.  Rituals 

play a key role in the progress of civil society and the refinement of moeurs hat will be tied 

up to Humean skepticism.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο µε πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

Χρήση powerpoint 

Χρήση διαδικτυακλων βοηθηµάτων και πλατφόρµας 

Χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας 

 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 

ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩN ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

INTERACTIVE LECTURES, STUDY OF THE ORIGINAL TEXTS, FINAL WRITTEN 

EXAMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σύνολο Μαθήματος  

 

 

 

 



 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΎΝ  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  Hume, David, 1711-1776. Περί αγάπης και µίσους : 

Πραγµατεία για την ανθρώπινη φύση /Ντέιβιντ Χιουµ · µετάφραση Γιώργος 
Καράµπελας. - Αθήνα : Ηριδανός, 2015 

– Ο σκεπτικιστής, ο επικούρειος, ο στωικός, ο πλατωνικός / David Hume · 

µετάφραση Γιάννης Λειβαδίτης · επιµέλεια σειράς Αλέξανδρος Βέλιος. - 1η έκδ. - 
Αθήνα :Ροές, 2012 

Hume, David, 1711-1776. ∆ιάλογοι για τη φυσική θρησκεία / Ντέιβιντ Χιουµ · 
µετάφρασηΧρήστος Γρηγορίου · επιµέλεια Χρήστος Γρηγορίου. - Αθήνα : Νήσος, 
2012 

Η φυσική ιστορία τη ς θρησκείας / David Hume · µετάφρασηΑλέξανδρος 
Σακελλαρίου · επιµέλεια Αλέξανδρος Σακελλαρίου · επιµέλεια σειράς Μιχάλης 
Σπουρδαλάκης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Σαββάλας, 2011. 
Quinton, Anthony. Χιούµ / Άντονι Κουίντον · µετάφραση Ιφιγένεια 
Σταροπούλου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ενάλιος, 2005. 
 Πραγµατεία για την ανθρώπινη φύση = Βιβλίο πρώτο: Για τη νόηση : Απόπειρα 
εισαγωγής της πειραµατικής µεθόδου συλλογισµού στα ηθικά θέµατα / Ντέιβιντ 
Χιουµ · µετάφραση Μαρία Πουρνάρη. - 1η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2005 

Deleuze, Gilles, 1925-1995. Εµπειρισµός και υποκειµενικότητα : ∆οκίµιο για την 
ανθρώπινη φύση κατά τον Χιουµ / Ζιλ Ντελέζ · µετάφραση Παναγιώτης Πούλος. - 
Αθήνα : Ολκός, 1995 

Hume, David, 1711-1776. ∆οκίµια : Φιλολογικά, ηθικά, πολιτικά / David Hume 
(Χιουµ) · µετάφραση Ε. Π. Παπανούτσου. - Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

 

 

 

 

 

 

6. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Στοιχεία Συγγράμματος   Hume, David, 1711-1776. ∆οκίµια : Φιλολογικά, ηθικά, 

πολιτικά / David Hume (Χιουµ) · µετάφραση Ε. Π. Παπανούτσου. - Αθήνα 
: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

 
(συγγραφέας, τίτλος,  έτος έκδοσης, εκδότης) 

Κωδικός Ευδόξου  32998255 
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Πραγµατεία για την ανθρώπινη φύση 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 21913 

Έκδοση: 1η έκδ./2005Συγγραφείς: Hume David ISBN: 978-960-16-1464-9Τύπος: Σύγγραµµα∆ιαθέτης 

(Εκδότης): Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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