
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. 1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΓΟΣ  

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΓ394.1 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρίες αντίστασης στον κυρίαρχο (16ος-18ος αιώνας)
Theories of resistance to the sovereign (16th-18th 
centuries) 
 

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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση

Σεμινάριο 

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

Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS - 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

  



1. 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 

 

 

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην 

καλλιέργεια εξοικείωσης των φοιτητριών 

και φοιτητών με τις έννοιες της 

αντίστασης, της νομιμοποιημένης 

αντίστασης, της τυραννικής, αυθαίρετης 

διακυβέρνησης αλλά και του θεολογικού 

και ιστορικού υποβάθρου αυτών των 

εννοιών 

 

 

 
 

 

 

The seminar aims at the 
familiarization of students with the 
concepts of lawful resistance, 
tyrannical rules and the theological 
and historical background of the 
abovementioned distinctions. 

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 

Ελληνικά: 
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία   

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής   

Ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψης 

 

Αγγλικά 
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 thinking  

 



 

 

 

1. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο σεμινάριο αυτό θα εξεταστούν οι θεωρίες νομιμοποίησης της αντίστασης στον 

κυρίαρχο όταν ο τελευταίος κατηγορείται ότι αυθαιρετεί. Στο πλαίσιο της 

προτεσταντικής κυριώς θεολογίας, θα εξεταστεί η θεολογική προέλευση τους από 

τον 16ο αιώνα με την μελέτη των μοναρχομάχων στη συνέχεια στη συνέχεια θα 

εξεταστούν ο αγγλικός εμφύλιος πόλεμος και η λοκιανή θεωρία της πολιτικής 

ανυπακοής πριν ολοκληρώσουμε το μάθημα με μια σύντομη επισκόπηση της 

αμερικανικής και γαλλικής επανάστασης.  

In this seminar, we review the vindications of lawful resistance to the arbitrary 

sovereign from the 16
th

 century onwards. In the context of protestant theology, the 

course starts with the Vindiciae contra tyrranos of the renown monarchomachs, then 

accounts for the English Civil War and Locke’s theory of civil disobedience signing off  

with a brief survey of the American and French revolutions. 
 

1. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.
 

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. 

Αξιόλογηση μέσω προφορικής 

παρουσίασης και γραπτής εργασίας 

(essay) 

1. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

JULIAN H. FRANKLIN (trans. and ed.), Constitutionalism and Resistance 
in the Sixteenth Century: Three Treatises by Hotman, Béza, & 
Mornay (1969);  

- John Locke and the Theory of Sovereignty: Mixed Monarchy and the 
Right of  resistance,  

QUENTIN SKINNER, The Age of Reformation, Vol. 2 of The Foundations 
of Modern Political Thought (1978). Τα θεµέλια της νεότερης πολιτικής 



σκέψηςΗ Αναγέννηση: Η εποχή της µεταρρύθµισης, επιµέλεια: Σπύρος 
Μαρκέτος 
µετάφραση: Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αλεξάνδρεια 2005 

J. Coleman, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (YΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Αλεξάνδρεια 2006 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Στοιχεία Συγγράμματος  
(συγγραφέας, τίτλος,  έτος έκδοσης, εκδότης) Κωδικός Ευδόξου 

1   

2   

3     

4     

 

 


