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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  1999-2000 
 

 
 

ΤΟΜΕΑΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

CARNAP  ΚΑΙ  QUINE Άσκηση  -  ΦΙΛΣ  027 

Γιώργος  Ρουσόπουλος Πέµπτη  11:30,   Σ 2 
 
 

Η  ΘΕΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΑΡΕΤΗΣ  ΣΤΟΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Άσκηση  -  ΦΙΛΣ  028 

Ανδρέας  Λέµπεντεφ Τρίτη  5:30,  Σ 1 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση  (Υ)  -  ΦΙΛΣ  100 

Σταυρούλα  Τσινόρεµα ∆ευτέρα  5:30,  ∆ 7 
 
 

ΑΡΧΑΙΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΥ Παράδοση  -  ΦΙΛΣ 103 (Ν.Κ. 260.1) 

Αντρέας  Λέµπεντεφ ∆ευτέρα  11:30,  Σ 1 
 
 

Η  ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΤΩΝ  Ι∆ΕΩΝ Παράδοση  -  ΦΙΛΣ 121 (Ν.Κ. 264.1) 

Βασίλης  Κάλφας ∆ευτέρα  11:30,  ∆ 2 -Β 
  
 

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΝΕΟΤΕΡΗΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Παράδοση  (Υ)  -  ΦΙΛΣ 160  (Ν.Κ. 180) 

Μαρία  Βενιέρη ∆ευτέρα  5:30,  ∆ 3 -7Α  

Αντικείµενο της παράδοσης είναι η φιλοσοφική σκέψη των νεοτέρων χρόνων, από την Αναγέννηση ως τον Kant. 
Έµφαση θα δοθεί στο έργο των ορθολογιστών φιλοσόφων του 17ου αιώνα (Descartes, Spinoza, Leibniz) και των 
βρετανών εµπειριστών του 18ου αι. (Locke, Berkeley, Hume), καθώς και στην κριτική φιλοσοφία του Kant. Θα 
εξετασθούν επίσης τα κεντρικά ζητήµατα ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας της εποχής του ∆ιαφωτισµού. 
     Βασική βιβλιογραφία: Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη: Κώδικας, 1998). Fr. Chatelet, 
(επιµ.), Η φιλοσοφία, τόµ. Β΄-Γ΄  (Αθήνα: Γνώση, 1984-85). Encyclopédie de la Pléiade, Ιστορία της φιλοσοφίας: Η 
καντιανή επανάσταση (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1987). B. Russell, Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, τόµ. 2 Νεότερη φιλοσοφία 
(Αθήνα: Αρσενίδης, χχ.). W. Windelband - H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας, τόµ. Β΄-Γ΄ (Αθήνα: 
ΜΙΕΤ, 1982-85). 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΗ  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ Παράδοση  -  ΦΙΛΣ  172  (Ν.Κ. 281.1) 

Θόδωρος  Πενολίδης ∆ευτέρα  5:30,  Σ 2 

Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι η παρουσίαση των φιλοσοφικών αντιλήψεων του Ντεκάρτ, ο οποίος 
δικαιολογηµένα θεωρείται ο ιδρυτής της νεότερης φιλοσοφίας. Η κατά µέθοδον αµφιβολία, η σηµασιολογική 
ανάλυση και η σύνθεση των εννοιών, το καρτεσιανό επιχείρηµα για την ύπαρξη του εξωτερικού κόσµου 
εντάσσονται στα πλαίσια της καρτεσιανής µεθοδολογίας, ως της έρευνας για το ασφαλές κριτήριο της γνώσης. 
 
 



 2 

ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟΣ Παράδοση  -  ΦΙΛΣ  210  (Ν.Κ. 286.1) 

Γρηγόρης  Μολύβας Τρίτη  2:30,  Σ 2 
 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΟΥ  ΦΩΤΟΣ Παράδοση  -  ΦΙΛΣ  258  (Ν.Κ. 213.1) 

Γιώργος  Γραµµατικάκης Τετάρτη  11:30,  ∆ 2 -Α 
 
 

Η  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΟΝ  NIETZSCHE Παράδοση  -  ΦΙΛΣ  266  (Ν.Κ. 250.1) 

Αθηνά  Μιράσγεζη Παρασκευή  11:30,  Αίθουσα Μιχελή 

Η αισθητική φιλοσοφία του Nietzsche αποτελεί τοµή στην ιστορία της αισθητικής: α) επηρέασε σηµαντικά τις 
πρωτοπορίες του 20ου αιώνα, β) επέστρεψε στην άποψη του Kant ότι η τέχνη αναζητά την αλήθεια και γ) 
ανέτρεψε την πλατωνική καταδίκη της τέχνης - έδωσε µάλιστα το προβάδισµα στην αισθητική έναντι της 
φιλοσοφίας. Αφού το έργο του καλλιτέχνη είναι η αναζήτηση της αλήθειας, τότε ο φιλόσοφος πρέπει µε τη σειρά 
του να γίνει καλλιτέχνης για να αναζητήσει την αλήθεια. "Ο Σωκράτης µουσικός". Η Φιλοσοφία δηλαδή γίνεται 
αισθητική. (Και η αλήθεια µέθη;) Αν, όµως, ο Nietzsche καινοτόµησε διότι µελέτησε την τέχνη µε επίκεντρο τον 
καλλιτέχνη -και όχι τον θεατή-, δεν τον απασχόλησε καθόλου το ίδιο το έργο τέχνης.  
     Θα µελετήσουµε τον Freud για να τοποθετήσουµε τον καλλιτέχνη µέσα στο έργο τέχνης. Θα διεισδύσουµε στο 
έργο τέχνης - ή θα διεισδύσουµε στον καλλιτέχνη µέσα από το έργο του. Εισαγωγή στο ασυνείδητο. Ο Νietzsche 
ήταν ο πρόδροµος του Freud. Η ψυχαναλυτική θεωρία της τέχνης µάς ενδιαφέρει και για να θίξουµε το Άλλο θέµα: 
Τρέλα και τέχνη. ∆ηµιουργία και µελαγχολία.  
     Κατά προτροπή του Nietzsche, για να κλείσουµε το µάθηµα, θα δώσουµε τον λόγο στους καλλιτέχνες. Η 
αισθητική θεωρία του γάλλου ηθοποιού και κοµπάρσου, ποιητή και ζωγράφου, Antonin Artaud καθόρισε το θέατρο 
του 20ου αι. Σύντοµη αναφορά στον ρώσο σκηνοθέτη του κινηµατογράφου S.M.Eizenstein, που βρίσκεται για 
πολλούς πολύ κοντά στον Artaud. Σύντοµη αναφορά στον Van Gogh, για τον οποίο έχει γράψει ο Artaud. 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΗ:  ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Παράδοση  -  ΦΙΛΣ  270  (Ν.Κ. 250.2) 

Γιώργος  Ζωγραφίδης Παρασκευή  8:30,  ∆ 2 -Β 

"Υπάρχει µια παλαιά διαφορά ανάµεσα στη φιλοσοφία και την τέχνη". Αυτή η διαφορά αποτελεί αντικείµενο της 
παράδοσης, η οποία επιχειρεί τοµές στο κοινό πεδίο και στα όρια των δύο περιοχών. Πρώτα θα εκτεθεί η 
προβληµατική για τη σχέση φιλοσοφίας και τέχνης και στη συνέχεια θα παρουσιασθούν -όσο είναι δυνατόν µέσα 
από τα σχετικά κείµενα- µερικές στιγµές της ιστορίας της φιλοσοφίας και των ιδεών, στις οποίες η ένταση ανάµεσα 
στη φιλοσοφία (τη σκέψη γενικότερα) και την τέχνη αποδείχθηκε γόνιµη:  
•  Η µεταφυσική και πολιτική προοπτική του Πλάτωνα και η αρνητική στάση του προς τις εικαστικές τέχνες.  
•  Η συµπόρευση ωραίου και ιερού στη φιλοσοφία των µέσων πλατωνικών και στη δεύτερη σοφιστική.  
•  Η αναγωγική λειτουργία της τέχνης στον νεοπλατωνισµό.  
•  Η ιδεολογική κριτική της αρχαίας ελληνικής τέχνης από την Πατερική σκέψη και η απαίτηση της εικόνας για 
επιβολή στον λόγο -µε κορύφωση την εικονοµαχική διαµάχη.  

•  Οι δοµικές αναλογίες της σχολαστικής φιλοσοφίας µε την γοτθική αρχιτεκτονική.  
•  Η ανάγνωση του Cézanne από τον  Merleau-Ponty, ως παράδειγµα ανάδειξης της τέχνης σε προκατηγοριακή 
σύλληψη του κόσµου. 

     Βασικά κείµενα & βιβλιογραφία: Πλάτων, Πολιτεία 10ο βιβλίο. ∆ίων, Περί κάλλους. Πλωτίνος, Περί του καλού. 
Ιωάννης ∆αµασκηνός, Υπέρ των εικόνων. M. Merleau-Ponty, Η αµφιβολία του Σεζάν (Αθήνα: Νεφέλη, 1991). C. 
Clerc, Les théories relatives au culte des images (Παρίσι 1915). E. Panofsky, Gothic architecture and scholasticism 
(Νέα Υόρκη: Meridian, 1951 [και ανατ.]). Γ. Ζωγραφίδης, Εικαστική φιλοσοφία (Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 1998). 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση  -  ΦΙΛΣ 290 (Ν.Κ. 140) 

Κωνσταντίνος  Καβουλάκος 
Τρίτη  11:30,  ∆ 3 - 7Α 
Υποχρεωτικό µόνο για τους πρωτοετείς 

Το µάθηµα έχει ως στόχο την εισαγωγή στα βασικά ζητήµατα της νεώτερης πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. 
Εκκινώντας από την παράδοση που θεµελίωσαν οι αρχαίοι στοχαστές θα προχωρήσουµε στην εξέταση κεντρικών 
µορφών της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας των νεώτερων χρόνων, οι τοποθετήσεις των οποίων αποτελούν 
παραδειγµατικές απαντήσεις στα κύρια φιλοσοφικά ερωτήµατα που θέτει η πολιτική και ηθική συγκρότηση της 
ανθρώπινης κοινωνίας. Θα γίνουν εισαγωγικές αναφορές στο έργο των Μακιαβέλι, Χοµπς, Λοκ, Ρουσσώ, Χέγκελ 
και Μαρξ, και µια πρώτη επαφή µε αντιπροσωπευτικά  τους κείµενα. 
     Βασική βιβλιογραφία: G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών (Αθήνα: Ατλαντίς, χχ.), Π. Κιτροµηλίδης, 
Νεότερη πολιτική θεωρία (Αθήνα: Σάκκουλας, 1996), U. Cerroni, Η πολιτική σκέψη, τ. 3 (Αθήνα: Παπαζήσης, 
1985). 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΤΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ:  ΘΕΩΡΙΕΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ Σεµινάριο  -  ΦΙΛΣ  389 

Γιώργος  Ρουσόπουλος Παρασκευή  11:30,  Σ 1 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΥ Σεµινάριο  -  ΦΙΛΣ  390 

Σταυρούλα  Τσινόρεµα Τρίτη  11:30,  Σ 1 
 
 

ΘΕΩΡΙΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Σεµινάριο  -  ΦΙΛΣ  391 

Γρηγόρης  Μολύβας ∆ευτέρα  2:30,  Σ 1 
 
  

ΩΡΑΙΟ  ΣΑΝ  ΟΝΕΙΡΟ Σεµινάριο  -  ΦΙΛΣ  392 

Αθηνά  Μιράσγεζη Πέµπτη  5:30,  Σ 2 

Ονειρευόµαστε. ∆εν ξέρουµε πιο παλιά δηµιουργία από το όνειρο. Κάθε κατοπινή δηµιουργία του ανθρώπου, 
οποιαδήποτε πραγµατική δηµιουργία -µε πρώτη και καλύτερη την καλλιτεχνική- δεν µπορεί παρά να έχει τις ρίζες 
της στην αρχέγονη αυτή άυλη δηµιουργία του ψυχικού µας κόσµου· το ξύπνιο εγώ µας µάλλον θα µιµείται τον 
κοιµισµένο µας εαυτό. Θα µελετήσουµε το όνειρο. Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα πολλές θεωρίες φιλοδόξησαν 
να αποκρυπτογραφήσουν τα όνειρα. Ο τρόπος της προσέγγισης διαφέρει σηµαντικά, όλες όµως συµφωνούν: 
κάθε όνειρο κάτι έχει αρχίσει να µας λέει. Τέλος ή αφετηρία, η θεωρία του Freud ότι το έργο τέχνης έχει τη δοµή 
και τη στόφα του ονείρου. Μας ενδιαφέρει όχι µόνο η τέχνη που παραδόθηκε άνευ όρων στο όνειρο -όπως ο 
σουρρεαλισµός- αλλά και τα έργα εκείνα που σκοπό όρισαν µέσα τους να κατακρύψουν το όνειρο. Σταµατώντας 
στο όνειρο προχωρούµε τη γνωριµία µας µε την τέχνη αλλά και µε την ψυχή 
 
 

ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΝ  ΚΑΝΤ  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΧΕΓΚΕΛ 

Σεµινάριο  -  ΦΙΛΣ  393 

Θόδωρος  Πενολίδης Πέµπτη  5:30,  Σ 1 

Στην καντιανή και τη εγελιανή φιλοσοφία κυριαρχεί η αντίληψη ότι η υποκειµενικότητα είναι ο όρος και η εσωτερική 
σύσταση κάθε δυνατής γνώσης. Την έννοια της υποκειµενικότητας θα διερευνήσουµε στη θεωρητική φιλοσοφία 
του Καντ (Κριτική του Καθαρού Λόγου) και στην Επιστήµη της Λογικής του Χέγκελ. 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΩΣΜΩΣΗ  ΣΤΟΝ  ΜΕΣΑΙΩΝΑ Σεµινάριο  -  ΦΙΛΣ  394 

Κωνσταντίνος  Κανάβας 
∆ευτέρα  11:30 
Αίθουσα 65Α (Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολ.) 

Το σεµινάριο στοχεύει να ανιχνεύσει αµφίδροµες ή µονόδροµες σχέσεις ανάµεσα στον αραβικό και τον βυζαντινό 
κόσµο και να επιχειρήσει συγκρίσεις, µε σηµείο αναφοράς φαινόµενα που χαρακτηρίζουν και τους δύο κόσµους σε 
ορισµένες περιόδους του Μεσαίωνα. Τα θέµατα θα αντληθούν από το πεδίο των επιστηµών, της τεχνικής, της 
φιλοσοφίας, της θεολογίας και της τέχνης. Πολύτιµη πηγή θα αποτελέσουν περιγραφές που αναφέρονται σε 
διαµάχες, πρεσβείες, τελετές και στην οπτική γωνία από την οποία γίνεται η θεώρηση του (εκάστοτε) Άλλου. Η 
τελική θεµατική επιλογή θα εξαρτηθεί από τις εµπειρίες και προτιµήσεις όσων αποφασίσουν να ακολουθήσουν τα 
ίχνη των συναντήσεων, να συγκρίνουν πηγές και να εµβαθύνουν στις διεργασίες πρόσληψης ή απόρριψης, 
αφοµοίωσης ή µεταλλαγής των διαφόρων πολιτισµικών στοιχείων. 
     Βασικές γνώσεις αραβικής και βυζαντινής ιστορίας -όπως και αν αποκτήθηκαν- θα είναι πολύ χρήσιµες• για 
ορισµένα θέµατα απαραίτητες. Για την ιστορία της φιλοσοφίας, της επιστήµης και της τεχνικής το σεµινάριο µπορεί 
να αποτελέσει µια ευκαιρία συγκριτικής πολυπολιτισµικής προσέγγισης. 
     Προτάσεις για θέµατα µελέτης:  
•  Φιλοσοφικά ρεύµατα (νεοπλατωνισµός, γνωστική φιλοσοφία, µυστικισµός) και διαπλοκή τους µε την ισλαµική 

και τη βυζαντινή θεολογία και επιστήµη.  
•  Παλίµψηστα στην ιστορία της τεχνικής: αυτοκρατορικοί θρόνοι στην Κωνσταντινούπολη και τη Βαγδάτη.  
•  Με το βλέµµα του Άλλου: µάχες, πρεσβείες και τελετές. Υγρόν πυρ: πολιτική και πολεµική τεχνική.  
•  Αρχιτεκτονική και διακόσµηση ανάµεσα σε δύο (τρεις;) κόσµους: το τέµενος των Οµεϋαδών στη ∆αµασκό. 
•  Εικονογράφηση και αντιγραφή χειρογράφων.  
•  Το µεταφραστικό κίνηµα της εποχής των Αββασιδών και οι σχέσεις µε τις βυζαντινές πηγές. 
     Ενδεικτική βιβλιογραφία: Γ.Ζιάκας, Ο Αριστοτέλης στην αραβική παράδοση (Θεσσαλονίκη 1980). Α.Σαββίδης, 
Το οικουµενικό Βυζαντινό κράτος και η εµφάνιση του Ισλάµ (Αθήνα: Εστία, 1985). D.D. De Lacy O'Leary, How 
Greek Science Passed to the Arabs (Chicago 1979). D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture (London: 
Routledge, 1998). P. Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουµανισµός (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1985 [1971]). A. Mieli, La science 
arabe et son rôle dans l'évolution scientifique mondiale (Leiden: Brill, 1966 [1938]). S. H. Nasr, An Introduction to 
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Islamic Cosmological Docrtines (London: Thames & Hudson, 1978). G. Strohmaier, "Reception and Tradition: 
Medicine in the Byzantine and Arab World", στο M.D. Grmek (επιµ.), Western Medical Thought from Antiquity to 
the Middle Ages (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998 [1993]). 
 
 

FRAZER - DURKHEIM - WITTGENSTEIN:   
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  & Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου  ΑIΩΝΑ 

Σεµινάριο  -  ΦΙΛΣ  395 

Μαρία  Βενιέρη  -  Αντώνης  Γεωργούλας Τρίτη  11:30,  ∆ 2 -Β 

 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
  

ΑΡΧΑΙΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Σεµινάριο 

Αλέξανδρος-Φοίβος  Μουρελάτος  
 
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Σεµινάριο 

Γιώργος  Ζωγραφίδης Πέµπτη  2:30,  Σ 1 

Η βυζαντινή φιλοσοφία, παραγνωρισµένη κάποτε, αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες έναν από τους πολλά 
υποσχόµενους τοµείς της ιστορικοφιλοσοφικής έρευνας. Σκοπός του σεµιναρίου είναι να παρουσιάσει κριτικά την 
κατάσταση της έρευνας, τις τάσεις και τις προοπτικές της, καθώς και να προσφέρει µια µεθοδολογική εισαγωγή 
στη µελέτη της βυζαντινής φιλοσοφίας. ∆ύο είναι οι βασικοί άξονες: (1) Ο χαρακτήρας της φιλοσοφικής 
δραστηριότητας στο Βυζάντιο και η φιλοσοφική προβληµατική σε παραδοσιακά ζητήµατα της µεταφυσικής, της 
κοσµολογίας και της ανθρωπολογίας, και (2) η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τους 
Βυζαντινούς, είτε ως άµεση ή έµµεση επίδραση είτε ως προγραµµατική και συστηµατική ενασχόληση. 
 
 

Η  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ  ΣΤΡΟΦΗ  ΤΗΣ  ΚΡΙΤΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ Σεµινάριο 

Κωνσταντίνος  Καβουλάκος Πέµπτη  11:30,  Σ 1 

Το σεµινάριο έχει ως στόχο τη διερεύνηση της επικοινωνιακής στροφής της παράδοσης της «σχολής της 
Φρανκφούρτης», την οποία επιτέλεσε ο Γιούργκεν Χάµπερµας. Θα γίνει µια εισαγωγή στην ώριµη κοινωνική 
κριτική των Χορκχάιµερ και Αντόρνο και τα αδιέξοδά της, ενόψει των οποίων ο Χάµπερµας αναγκάστηκε να 
προβεί στον µετασχηµατισµό του εννοιολογικού οπλοστασίου της κριτικής θεωρίας, µε τρόπο ώστε να 
θεµατοποιηθεί η ιδιαίτερη «λογική» που διέπει το κοινωνικό πεδίο των επικοινωνιακών διαδικασιών. Εντός του 
λεγόµενου «επικοινωνιακού παραδείγµατος», γύρω απ’ το οποίο θα επικεντρωθεί το σεµινάριο, θα 
παρακολουθήσουµε την ανάπτυξη δύο βασικών προτύπων της κοινωνικής κριτικής: Του πρώιµου µοντέλου 
(δεκαετία ’60), που στηρίζεται στη γνωσιοθεωρητική θεµελίωση της κριτικής θεωρίας και του ώριµου µοντέλου 
(δεκαετία ’70 και εξής), που στηρίζεται σε µια γενική θεωρία της επικοινωνίας.  
     Έργα του Χάµπερµας στα ελληνικά: Αυτονοµία και αλληλεγγύη (Αθήνα: Ύψιλον, 1987), Κείµενα γνωσιοθεωρίας 
και κοινωνικής κριτικής (Πλέθρον 1990), Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας (Αλεξάνδρεια 1993), Αγώνες 
αναγνώρισης στο δηµοκρατικό κράτος δικαίου (Νέα Σύνορα 1994), Το πραγµατικό και το ισχύον (Νέα Σύνορα 
1996), Η ηθική της επικοινωνίας (Εναλλακτικές Εκδόσεις 1997).  
 
 
 

TΟΜΕΑΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ  [=ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ] Παράδοση  (Υ)  -  ΨΥΧΣ  101 

Αναστασία Ζήση Παρασκευή  2:30,  ∆ 3 -7Α 

Η συγκεκριµένη εισαγωγή καλύπτει βασική γνώση στα πεδία της κλινικής, κοινωνικής και εξελικτικής ψυχολογίας, 
καθώς και κλασικές θεωρίες προσωπικότητας. Από το πεδίο της εξελικτικής ψυχολογίας θα καλυφθούν βασικές 
θεωρίες γνωστικής (ανάπτυξη γνωστικών λειτουργικών και δεξιοτήτων), ατοµικής (προσκόλληση, ανάπτυξη 
κοινωνικής συνείδησης και ηθικότητας) και κοινωνικής (κοινωνικοποιητικοί µηχανισµοί ανάπτυξης σε σχέση µε το 
βιολογικό φύλο και τη γλωσσική ανάπτυξη ) ανάπτυξης. Από το πεδίο της κλινικής ψυχολογίας θα καλυφθούν 
βασικά στοιχεία ψυχοπαθολογίας και θεωρητικά µοντέλα ερµηνείας των ψυχικών διαταραχών (νευρώσεων και 
ψυχώσεων), ενώ από το πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας θα καλυφθούν κλασικές θεωρίες ερµηνείας της 
κοινωνικής συµπεριφοράς και βασικές έννοιες, όπως στάσεις, προκατάληψη, επιθετικότητα, συµµόρφωση κσι 
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υπακοή, κοινωνική επιρροή. Τέλος, θα παρουσιαστούν κλασικές θεωρίες προσωπικότητας µε αναφορές στην 
ψυχανάλυση, την προσωποκεντρική προσέγγιση του C. Rogers, τις θεωρίες µάθησης και τη θεωρία των 
προσωπικών ερµηνευτικών κατασκευασµάτων του G. Kelly. 
     Βασική βιβλιογραφία: Βοσνιάδου, Σ., επιµ. (1999). Εισαγωγή στην ψυχολογία, τόµ. Β΄. Αθήνα: Gutenberg. 
Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Ποταµιάνος, Γ. 
(1997). Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα. Hayes, N. (1998). Εισαγωγή 
στην ψυχολογία, τόµ. Β΄. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα. Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J.-P., Stephenson, G.M., 
επιµ. (1988). Introduction to social psychology. Cambridge: Blackwell. Lippa, R.A. (1994). Introduction to social 
psychology. California: CPC. 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Παράδοση  -  ΨΥΧΣ  110 

Κορίννα  Κουφάκου Πέµπτη  11:30,  Β 1 -29 

Το µάθηµα επικεντρώνεται σε βασικά θέµατα, έννοιες και ορισµούς του αντικειµένου, όπως κοινωνικές νόρµες, 
κοινωνικοί ρόλοι, κοινωνική επιρροή, µειονοτική επιρροή, επιθετικότητα κά. 
Προαπαιτούµενα: ΨΥΧΣ 100, 101. 
     Βασική βιβλιογραφία: ∆. Γεωργάς, Στοιχεία κοινωνικής ψυχολογίας. Σ. Παπαστάµου, Εγχειρίδιο κοινωνικής 
ψυχολογίας. 
 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΒΑΣΗ  ΤΗΣ  ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΜΝΗΜΗΣ Παράδοση  -  ΨΥΧΣ  252 

Σταυρούλα  Κυρκούλη Παρασκευή  11:30,  ∆ 2 -Β 

Το µάθηµα εξετάζει τους εγκεφαλικούς µηχανισµούς που ελέγχουν τις διαδικασίες της µάθησης και της µνήµης. 
     Βασική βιβλιογραφία: Σ. Κυρκούλη, Φυσιολογική βάση της µάθησης και της µνήµης (σηµειώσεις). J.W. Kalat, 
Βιολογική ψυχολογία: κεφ. 13, "Η βιολογία της µάθησης και της µνήµης", τόµ. Β΄. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 
1998. N. Hayes, Εισαγωγή στην ψυχολογία: κεφ. 5, "Μνήµη", τόµ. Α΄. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 1998. N.R. 
Carlson, Physiology of Behavior: κεφ. 14-15. Allyn & Bacon, 1994. Atkinson et al., Introduction to Psychology: κεφ. 
8. HBJ, 1993. 
 
 

Η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ Παράδοση  -  ΨΥΧΣ  265 

Χριστίνα  Παπαηλιού Παρασκευή  2:30,  ∆ 1 -Α 

Μελέτες πάνω στη µουσική δραστηριότητα, η οποία συνιστά παγκόσµια ανθρώπινη εκδήλωση, κατεδεικνύουν ότι 
αυτή είναι δυνατόν να αποκαλύψει ποικίλες πτυχές των γνωστικών και συναισθηµατικών λειτουργιών, της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας, αλλά και της φυλογενετικής και οντογενετικής εξέλιξης της γλώσσας. Επιπλέον, 
στην παρούσα παράδοση εξετάζονται βασικές αρχές της µουσικοθεραπείας, δηλαδή της συστηµατικής χρήσης της 
µουσικής στην αντιµετώπιση όλων των µορφών ψυχοπαθολογίας. 
     Για την παρακολούθηση της παράδοσης δεν προαπαιτείται οποιαδήποτε γνώση µουσικής. 
     Βασική βιβλιογραφία: Levman, B.G. (1992). "The genesis of music and language", Ethnomusicology 36/2, 147-
170. Malloch, S.N. (1999). "Mothers and infants and communicative musicality", Musicae Scientiae, υπό 
δηµοσίευση. Meyer, L.B. (1956). Emotion and Meaning in Music. Chicago: University of Chicago Press. Seashore, 
C.E. (1967). The Psychology of Music. New York: Dover. Sloboda, J.A. (1985). The Musical Mind: The cognitive 
psychology of music. Oxford: Oxford University Press. 
 
 

ΟΙ  ΑΠΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ  Η  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ  ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΤΟΝ  ΑΝΘΡΩΠΟ 

Σεµινάριο  -  ΨΥΧΣ  323 

Χριστίνα  Παπαηλιού Πέµπτη  2:30,  Σ 2 

Στο σεµινάριο θα εξετασθούν οι θέσεις εκπροσώπων της ψυχανάλυσης, του Piaget, καθώς και της θεωρίας της 
διυποκειµενικότητας του Trevarthen για τη φύση και την εξέλιξη της συµβολικής λειτουργίας στον άνθρωπο. 
Επιπλέον, θα παρουσιασθούν έρευνες σχετικές µε τον ρόλο του συµβολικού παιχνιδιού στη γνωστική και 
συναισθηµατική ανάπτυξη, καθώς και τη µορφή του συµβολικού παιχνιδιού σε περιπτώσεις αναπτυξιακών 
διαταραχών. 
     Βασική βιβλιογραφία: Bretherton, I., επιµ. (1984). Symbolic Play: The development of social understanding. 
New York: Academic Press. Noth, W. (1994). Origins of Semiosis: Sign evolution in nature and culture. Berlin: de 
Gruyter. Piaget, J. (1962). Play, Dreams and Imitation. New York: W.W. Norton. Ricoeur, P. (1970). Freud and 
Philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven: Yale University Press. 
 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΙΕΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Σεµινάριο  -  ΨΥΧΣ  324 
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Αναστασία  Ζήση Τετάρτη  5:30,  Σ 1 

Το σεµινάριο αποβλέπει να εξετάσει εννοιολογικά και µεθοδολογικά ζητήµατα που εµπλέκονται στον όρο της 
ποιότητας ζωής. Θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα θεωρητικά µοντέλα ποιότητας ζωής, αλλά και οι νεότερες 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής κυρίως στο πεδίο της υγείας. Οι θεµατικές 
ενότητες που θα καλυφθούν στο σεµινάριο αφορούν (ενδεικτικά): ποιότητα ζωής και χρόνια προβλήµατα ψυχικής 
υγείας, ποιότητα ζωής και καρκινοπάθειες, ποιότητα ζωής και ρευµατικά νοσήµατα, ποιότητα ζωής και AIDS, 
ποιότητα ζωής και καρδιο-αγγειακά νοσήµατα. 
Προαπαιτούµενα µαθήµατα: ΨΥΧΣ 100, 101, 264. 
     Βασική βιβλιογραφία: Bowling, A. (1995). Measuring disease. Buckingham: Open University. Zissi, A., Barry, 
M.M. and Cochrane, R. (1998). "A mediational model of quality of life for individuals with severe mental health 
problems", Psychological Medicine 28, 1221-1230. Renwich, R., Brown, I., Nagler, M., επιµ. (1996). Quality of life 
in health promotion and rehabilitation. London: Sage Publications. 
 
 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  ΤΗΣ  ΜΝΗΜΗΣ Σεµινάριο  -  ΨΥΧΣ  325 

Σταυρούλα  Κυρκούλη Τετάρτη  2:30,  Σ 1 

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τη µελέτη σε βάθος των διαδικασιών της µάθησης και της µνήµης. Έχει δύο σκέλη: ένα 
βασικό και ένα κλινικό. Το βασικό σκέλος ασχολείται µε πειραµατικά µοντέλα που αφορούν στις διαταραχές της 
µνήµης. Το κλινικό σκέλος ασχολείται µε αµνησίες διαφόρων τύπων στον άνθρωπο. 
     Βασική βιβλιογραφία: Vanderwolf, C.H. & Cain, D.P. (1994), "The behavioral neurobiology of learning and 
memory: a conceptual reorientation", Brain Res. Review 19, 264-297. Agranoff, B.W. (1989), "Learning and 
Memory", στο Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects, 4η έκδ., επιµ. G.J. Siegel et al., New 
York, Raven Press. Butters, N. & Miliotis, P. (1985), "Amnesic Disorders", στο Clinical Neuropsychology, επιµ. 
K.M. Heilman & E. Valenstein. 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ∆ΟΜΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ  ΧΩΡΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σεµινάριο  -  ΨΥΧΣ  326 

Κορίννα  Κουφάκου Τετάρτη  5:30,  Σ 2 

Το σεµινάριο επικεντρώνεται σε καταστάσεις που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εργαζοµένων, όπως το 
σύστηµα επικοινωνίας, σύστηµα εποπτείας, προστασία προαγωγής κά. 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ Παράδοση  -  ΚΟΙΣ  101 

Νίκος  Παναγιωτόπουλος Πέµπτη  8:30,  ∆ 6 

Στόχος του µαθήµατος είναι η περιγραφή του ιδιαίτερου τρόπου µε τον οποίο η κοινωνιολογία συλλαµβάνει τον 
κόσµο, η εξέταση των προβληµατικών που επεξεργάστηκαν οι θεµελιωτές του κλάδου, ο προσδιορισµός των 
θεµελιωδών εννοιών της κοινωνιολογίας και η ανάλυση ορισµένων προβληµάτων που έχουν τεθεί από τις 
διάφορες µεθοδολογικές ή τεχνικές προσεγγίσεις. 
 
 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  Ι Παράδοση  -  ΚΟΙΣ  132 

Αντώνης  Γεωργούλας ∆ευτέρα  8:30,  Σ 1 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ Παράδοση  -  ΚΟΙΣ  133 

Αντώνης  Αστρινάκης Πέµπτη  5:30,  ∆ 2 -Β 

Σε αντίθεση µε την καθοριστική σηµασία της µουσικής στη σύγχρονη κουλτούρα και τις κεντρικές όσο και 
εκτεταµένες λειτουργίες που επιτελεί στην κοινωνική ζωή γενικότερα, η Κοινωνιολογία της µουσικής συνιστά 
εντελώς καινούργια και υπό διαµόρφωση, αν όχι πειραµατική, περιοχή µελέτης που, ακόµη, δεν έχει οριοθετηθεί 
ουσιαστικά από τη µουσικολογία, την εθνοµουσικολογία, την ψυχολογία της µουσικής, τις πολιτισµικές µελέτες και 
τις µελέτες επικοινωνίας. 
     Πιο συγκεκριµένα, η Κοινωνιολογία της µουσικής αντιµετωπίζει, ακόµη, τέτοια κρίσιµα θεωρητικά διλήµµατα, 
όπως είναι η διασύνδεση µεταξύ µουσικών, ψυχικών και πολιτισµικών (ή κοινωνικών) διαδικασιών, η ανστιστοιχία 
ή αναντιστοιχία µεταξύ µουσικών και πολιτισµικών (ή κοινωνικών) δοµών, η εγγενής ή εξωγενής υφή του µουσικού 
νοήµατος, η διαφορική εννοιολογικοποίηση (και, εποµένως, ανάλυση) γλώσσας και µουσικής (ή γλωσσικού και 



 7 

µουσικού συµβολικού συστήµατος), καθώς επίσης και η σχέση µεταξύ ήχου, νοήµατος και συναισθήµατος. 
     Στο µάθηµα αυτό, αγού πραγµατευθούµε τα προαναφερθέντα ζητήµατα, θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε 
τη µουσική εσωτερικά, ως µη αναφορική αλλά αυθυπόστατη µορφή (non-referential form) ανθρώπινης έκφρασης, 
η οποία ενσωµατώνει και µεταφέρει αρχές συµβολικής δόµησης. 
     Βασική βιβλιογραφία: P.J. Martin, Sounds and Society: Themes in Sociology of Music. Manchester & New York: 
Manchester University Press, 1995. J. Shepherd & P. Wicke, Music and Cultural Theory. Cambridge: Polity Press, 
1997. H. Becker, Art Worlds. Berkeley, LA & London: University of California Press, 1982. 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ Παράδοση  -  ΚΟΙΣ  134 

Πάνος  Πανόπουλος ∆ευτέρα  5:30,  ∆ 2 -Β 

Σ'αυτή τη σειρά µαθηµάτων θα προσεγγίσουµε τα κυριότερα θεωρητικά ρεύµατα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
της κοινωνικής ανθρωπολογίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Θα εστιάσουµε, ειδικότερα, στον δοµισµό, την 
αµερικανική "πολιτισµική ανθρωπολογία", τη συµβολική ανθρωπολογία, τον δοµοµαρξισµό, την πολιτισµική 
οικολογία, τη θεωρία της πρακτικής και τις ποικίλες µετα-δοµιστικές θεωρήσεις της κοινωνικής και πολιτισµικής 
κατασκευής της πραγµατικότητας. Θα εξετάσουµε σε ποια σηµεία τους οι νεώτερες θεωρητικές κατευθύνσεις 
συνεχίζουν παλαιότερους θεωρητικούς και µεθοδολογικούς προβληµατισµούς και σε ποια τους ανανεώνουν ή 
διαφοροποιούνται ριζικά από αυτούς. Θα αναφερθούµε, ακόµη, στις ιδιαίτερες θεµατικές Περιοχές στις οποίες 
εστίασε η κάθε θεωρητική κατεύθυνση. Θα εξετάσουµε, επίσης, τις συνάφειες και τις αντιθέσεις ανάµεσα σε 
ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές θεωρήσεις, συγκρίνοντας τις µεθοδολογικές και αναλυτικές προτεραιότητες 
και προβληµατισµούς των δύο κλάδων. Θα εντάξουµε, τέλος, τις θεωρητικές συζητήσεις που έγιναν τις τελευταίες 
δεκαετίες στον χώρο της ανθρωπολογίας, όσο και αυτές που γίνονται σήµερα, στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτισµικό πλαίσιο του τέλους της εποχής της αποικιοκρατίας και της νέας εποχής της "παγκοσµιοποίησης" 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σεµινάριο  -  ΚΟΙΣ  335 

Πάνος  Πανόπουλος Τρίτη  11:30,  Σ 2 

Στόχος αυτού του σεµιναρίου είναι η µελέτη των σύγχρονων τάσεων στην ανθρωπολογία της µουσικής. Αν, στην 
κλασική της εκδοχή, η ανθρωπολογία της µουσικής (ή, αλλιώς, εθνοµουσικολογία) είναι η µελέτη των κοινωνικών 
και πολιτισµικών συνιστωσών της µουσικής µέσα στην κουλτούρα αλλά και της µουσικής ως κοινωνικής σχέσης 
και πολιτισµικού συµβόλου, δηλαδή της µουσικής ως κουλτούρας, οι νεώτερες τάσεις εστιάζουν στην κριτική 
αναθεώρηση της ίδιας της κατηγορίας της µουσικής, µέσα από διεξοδικές εθνογραφίες του ήχου σε άλλες 
κοινωνίες. Οι µελέτες αυτές δείχνουν ότι η µουσική δεν είναι παντού και πάντα µια διακριτή καλλιτεχνική µορφή 
οργάνωσης του ήχου σε µια κουλτούρα, αλλά ότι, αφ'ενός, συχνά συνδέεται άµεσα µε τον ευρύτερο ηχητικό 
περίγυρο κάθε κοινωνίας (π.χ. τους ήχους του φυσικού περιβάλλοντος) και ότι, αφ'ετέρου, η εκάστοτε πολιτισµική 
λογική της οργάνωσής της υπερβαίνει τα στενά της όρια, για να συµπεριλάβει συµβολισµούς προερχόµενους από 
ευρύτερα πεδία κοινωνικών σχέσεων και δόµησης της εµπειρίας. Τα ευρύτερα αποτελέσµατα αυτής της 
προβληµατικής, η οποία ανανεώνει σηµαντικά τόσο την εθνογραφική µελέτη των "άλλων" κοινωνικών όσο και την 
ανθρωπολογική θεωρία, µπορούν να προεκταθούν και στην κριτική θεώρηση και ανάλυση της ∆υτικής κλασικής 
µουσικής παράδοσης. 
 
 

ΟΙ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΟ∆ΡΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΕΘΝΟΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

Σεµινάριο  -  ΚΟΙΣ  337 

Αντώνης  Αστρινάκης Παρασκευή  11:30,  Σ 2 
 
 

FRAZER - DURKHEIM - WITTGENSTEIN:   
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  & Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου  ΑIΩΝΑ 

Σεµινάριο  -  ΚΟΙΣ  338   βλ. ΦΙΛΣ  395 

Αντώνης  Γεωργούλας  -  Μαρία  Βενιέρη Τρίτη  11:30,  ∆ 2 -Β 

 
 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ Άσκηση  (Υ)  -  ΠΑΙΣ  020 

Καλλιόπη  Τσάκωνα  -  ∆έσποινα  Καρακατσάνη Παρασκευή  8:30,  Σ  1 -  Σ  2 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  Παράδοση  -  ΠΑΙΣ  098 
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Μαρία  Κοξαράκη Τετάρτη  8:30,  ∆ 2 -Β 

•  ∆ιδακτικές αρχές προσέγγισης του λογοτεχνικού κειµένου, µε βάση τις σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες. 
•  Ανάλυση και ερµηνεία αντιπροσωπευτικών έργων (πεζών και ποιητικών) νεοελλήνων λογοτεχνών. 
•  Η διδασκαλία του ολόκληρου λογοτεχνικού κειµένου στη Μέση Εκπαίδευση. 
•  Μέθοδοι αξιολόγησης µε βάση τους σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας των κειµένων. 
     Προτεινόµενα βιβλία υποδοµής: Γ. Σπανός, ∆ιδακτική µεθοδολογία, τόµος Α΄, ∆ιδακτική του ποιήµατος (Αθήνα 
1996). Γ. Παγανός, Η νεοελληνική πεζογραφία: Θεωρία και πράξη, τόµοι Α΄-Β΄ (Αθήνα: Κώδικας). 
Θα δίνονται και διαφοροποιηµένες σηµειώσεις κατά διδακτική ενότητα. 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παράδοση  -  ΠΑΙΣ  100 

∆έσποινα  Καρακατσάνη Πέµπτη  2:30,  ∆ 6 

Αντικείµενο και έννοια της αγωγής (ερµηνεία όρων: αγωγή, παιδεία, εκπαίδευση, διδακτική, µόρφωση, διδασκαλία, 
µάθηση, παιδαγωγική επιστήµη). Σκοποί -µέσα - παράγοντες αγωγής. Κλάδοι της Παιδαγωγικής επιστήµης. 
Σύντοµη εισαγωγή στη µεθοδολογία της παιδαγωγικής έρευνας. Επιστήµες της αγωγής: συνθήκες αυτονόµησης 
επιστηµών αγωγής, επιστηµονικότητα παιδαγωγικής επιστήµης, φαινόµενο διεπιστηµονικότητας. Η παιδαγωγική 
επιστήµη στην Ελλάδα. Βασική ορολογία της παιδαγωγικής διαδικασίας: αξιολόγηση, αναλυτικό πρόγραµµα -
τύπου curriculum, διαφοροποιηµένη παιδαγωγική, διά βίου εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, λαϊκή επιµόρφωση 
κά. 
     Σύντοµη ιστορική εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης (µεγάλοι παιδαγωγοί: αντιλήψεις-πρακτικές), έµφαση στις 
παιδαγωγικές αντιλήψεις του 20ου αι. (Νέα Αγωγή, µεταρρυθµιστική παιδαγωγική, προοδευτική εκπαίδευση, 
Σχολείο Εργασίας-ενέργειας, αµφισβήτηση του σχολείου, αποσχολειοποίηση, κριτική παδαγωγική. 
     Βασική βιβλιογραφία: Γ. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη (Αθήνα 1999). Σπ. Κρίβας, 
Παιδαγωγική επιστήµη: Βασική θεµατική (Αθήνα 1996). A. Rebe, Ιστορία της παιδαγωγικής (Αθήνα 1996). Ιω. 
Χριστιάς, Εισαγωγή στην επιστήµη της αγωγής (Αθήνα 1994). 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ Παράδοση  -  ΠΑΙΣ  106 

Μαρία  Κοξαράκη Τρίτη  5:30,  ∆ 2 - Β 

•  Η διδακτική της γλώσσας µε βάση τις αρχές της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας. Ανάλυση της γλώσσας στο 
λεξιλογικό, µορφοσυντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο. 

•  Η οργάνωση του προφορικού και γραπτού λόγου (προφορική και γραπτή επικοινωνία). 
•  Πρακτικές εφαρµογές µε βάση τα βιβλία Νεοελληνική γλώσσα (τόµοι Α, Β, Γ) του Γυµνασίου και το βιβλίο 

Έκφραση-Έκθεση (τόµοι Α, Β, Γ) του Λυκείου. 
     Προτεινόµενα βιβλία υποδοµής: Ν. Μήτσης, Η διδακτική του γλωσσικού µαθήµατος, από τη γλωσσική θεωρία 
στη διδακτική πράξη (Αθήνα: Gutenberg). Χ. Τσολάκης, Από τα γράµµατα στη γλώσσα (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 
1995). 
Θα δίνονται και διαφοροποιηµένες σηµειώσεις κατά διδακτική ενότητα. 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Παράδοση  -  ΠΑΙΣ  136 

Ζαχαρίας  Παληός Τρίτη  2:30,   

 
 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  -  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Παράδοση  -  ΠΑΙΣ  147 

Καλλιόπη Πηγιάκη Πέµπτη  11:30,  ∆ 2 -Β 

Μελετάται και αναλύεται η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική και ο εκπαιδευτικός συνδικαλισµός από το 1993 έως 
σήµερα. Ο σχεδιασµός του Υπουργείου Παιδείας αντιπαραβάλλεται µε τις εκπαιδευτικές θέσεις του 
συνδικαλιστικού φορέα των καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς µελετάται παράλληλα το 
διεκδικητικό πλαίσιό του και η συνδικαλιστική δράση του. Αναλύεται ο εκπαιδευτικός επικοινωνιακός λόγος και 
διάλογος, ως και η εκπαιδευτική κρίση που εκφράστηκε µε τη δίµηνη απεργία της ΟΛΜΕ το 1997. Εκπαιδευτικές 
θέσεις και αντιθέσεις, διαδικασίες διαλόγου και διαπραγµάτευσης µεταξύ ΟΛΜΕ και Υπουργείου Παιδείας, η 
δραµατουργία και η φαινοµενολογία της απεργίας αποκαλύπτουν ένα παιχνίδι εξουσίας-γνώσης, που 
χαρακτηρίζεται από ένταση, υπερβολές, αντιφάσεις, επίδειξη ισχύος, ταπεινώσεις, ανοµολόγητες σιωπές και νέες 
µορφές χειραγώγησης, ένα καθαρά πολιτικό παιχνίδι. ∆ιαπιστώνεται η ταυτότητα και ο ρόλος του συνδικαλιστικού 
φορέα ως συντελεστή διαµόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η κριτική παιδαγωγική και η 
δηµοκρατική πολιτική δράση συνιστούν την ευρύτερη θεωρία που προβάλλει ένα αίτηµα αντίστασης σε ο,τιδήποτε 
στρεβλώνει και αλλοιώνει την εκπαιδευτική λειτουργία. 
     Προτεινόµενο βοήθηµα: Εκπαιδευτική πολιτική και απεργία διαρκείας: Στρατηγικές εξουσίας και ιδεολογικά 
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σύµβολα (Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 2000). 
 
 

ΦΥΛΟ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΓΟΡΑ Σεµινάριο  -  ΠΑΙΣ  408 

Ζαχαρίας  Παληός ∆ευτέρα  11:30,  Σ  2 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΤΩΝ  Ι∆ΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α 

Σεµινάριο  -  ΠΑΙΣ  409 

Νίκος  Παναγιωτόπουλος Τετάρτη  5:30,  Αίθουσα Μιχελή 

Στόχος του σεµιναρίου είναι να αναλύσει µε ποιον τρόπο η διακίνηση των ιδεών δεν είναι ανεξάρτητη ούτε των 
σχέσεων δύναµης µεταξύ των κρατών ούτε των σχέσεων δύναµης µεταξύ των επιστηµών. Η κυριαρχία δεν είναι 
µόνο πολιτική ή οικονοµική, αλλά επίσης πολιτισµική. 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΨΥΧΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σεµινάριο  -  ΠΑΙΣ  410 

Καλλιόπη  Πηγιάκη ∆ευτέρα  5:30,  Σ  1 

Εξετάζεται η σχέση της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας µε την εκπαίδευση και τον ρόλο του εκπαιδευτικού, η 
ψυχοσυµβουλευτική διαδικασία και σχέση, οι θεωρητικές προσεγγίσεις (µπηχεβιοριστική, ψυχαναλυτική, ατοµικής 
ψυχολογίας, προσωποκεντρική κτλ.), τα είδη, οι τεχνικές και οι στόχοι της σχολικής ψυχοσυµβουλευτικής. Θα 
εξεταστεί, επίσης, η σχέση της ψυχοσυµβουλευτικής µε τον σχολικό επαγγελµατικό προσανατολισµό στο 
πρόγραµµα σπουδών στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. 
     Οι φοιτητές θα κληθούν να επεξεργαστούν ένα θέµα από τις παραπάνω θεµατικές, ενώ θα συµµετάσχουν 
επίσης σε εργαστηριακές ασκήσεις αυτογνωσίας και ανάπτυξης των δεξιοτήτων της οµαδικής 
ψυχοσυµβουλευτικής. 
     Ελληνικά βιβλία βασικής υποδοµής: Μ. Μαλικιώτη-Λοϊζου, Συµβουλευτική ψυχολογία (Αθήνα: Ελληνικά 
γράµµατα, 1994). Χρ. Κοσµίδου & Αθ. Γαλανουδάκη, Συµβουλευτική (Αθήνα: Ασηµάκης, 1996). Ε. 
∆ηµητρόπουλος, Σχολικός εκπαιδευτικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός και συµβουλευτική (Αθήνα: 
Γρηγόρης, 1991). Αρ. Κάντας, Θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης: Στοιχεία συµβουλευτικής (Αθήνα: Ελληνικά 
γράµµατα, 1991). 
 
 
 
 



 10 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1999-2000 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΠΑΛΙΟΙ 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 

ΝΕΟΙ 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 

   

ΦΙΛΣ  027 - Γ. Ρουσόπουλος Carnap και Quine (Α) 
ΦΙΛΣ  028 - Α.Λέµπεντεφ Θεωρία της αρετής στον Αριστοτέλη (Α) 
ΦΙΛΣ  100 ΦΙ 100 Στ. Τσινόρεµα Εισαγωγή στη φιλοσοφία  (Υ) (Π) 
ΦΙΛΣ  103 ΦΙ 260.1 Α. Λέµπεντεφ Αρχαία φιλοσοφία του νου (Π) 
ΦΙΛΣ  121 ΦΙ 264.1 Β. Κάλφας Η πλατωνική θεωρία των ιδεών (Π) 
ΦΙΛΣ  160 ΦΙ 180 Μ. Βενιέρη Ιστορία της Νεότερης φιλοσοφίας  (Υ) (Π) 
ΦΙΛΣ  172 ΦΙ 281.1 Θ. Πενολίδης Εισαγωγή στην Καρτεσιανή µεθοδολογία (Π) 
ΦΙΛΣ  210 ΦΙ 286.1 Γρ. Μολύβας Ωφελιµισµός (Π) 
ΦΙΛΣ  266 ΦΙ 250.1 Α. Μιράσγεζη Η αισθητική µετά τον Nietzsche (Π) 
ΦΙΛΣ  270 ΦΙ 250.2 Γ. Ζωγραφίδης Φιλοσοφία & τέχνη: συγκλίσεις και αποκλίσεις (Π) 
ΦΙΛΣ  290 ΦΙ 140 Κ. Καβουλάκος Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία  (Υ)* (Π) 
ΦΙΛΣ  258 ΦΙ 213.1 Γ.Γραµµατικάκης Επιστηµονική Βιογραφία του Φωτός (Π) 
ΦΙΛΣ  389 - Γ. Ρουσόπουλος Φιλοσοφία της γλώσσας: θεωρίες αλήθειας (Σ) 
ΦΙΛΣ  390 - Στ. Τσινόρεµα Φιλοσοφία του νου (Σ) 
ΦΙΛΣ  391 - Γρ. Μολύβας Θεωρίες κοινωνικού συµβολαίου (Σ) 
ΦΙΛΣ  392 - Α. Μιράσγεζη Ωραίο σαν όνειρο (Σ) 
ΦΙΛΣ  393 - Θ. Πενολίδης Το πρόβληµα της υποκειµενικότητας στον Καντ και 

τον Χέγκελ 
(Σ) 

ΦΙΛΣ  394 - Κ. Κανάβας Πολιτισµική ώσµωση στον Μεσαίωνα (Σ) 
ΦΙΛΣ  395 - Μ. Βενιέρη / 

Α.Γεωργούλας 
Frazer-Durkheim-Wittgenstein: Ανθρωπολογία και η 
κριτική της στις αρχές του 20ου αι. 

(Σ) 

                    Μεταπτυχιακά  Σεµινάρια  
  Α.-Φ. Μουρελάτος Αρχαία φιλοσοφία  
  Γ. Ζωγραφίδης Βυζαντινή φιλοσοφία  
  Κ. Καβουλάκος Η επικοινωνιακή στροφή της κριτικής θεωρίας  

 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΨΥΧΣ 101 Αν. Ζήση Ψυχολογία ΙΙ  [=Εισαγωγή στην ψυχολογία]  (Υ) (Π) 
ΨΥΧΣ 110 Κ. Κουφάκου Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία (Π) 
ΨΥΧΣ 252 Στ. Κυρκούλη Φυσιολογική βάση της µάθησης και της µνήµης (Π) 
ΨΥΧΣ 265 Χρ. Παπαηλιού Η ψυχολογία της µουσικής (Π) 
ΨΥΧΣ 323 Χρ. Παπαηλιού Οι απαρχές & η ανάπτυξη της συµβολικ. λειτουργίας. στον άνθρωπο (Σ) 
ΨΥΧΣ 324 Αν. Ζήση Ποιότητα ζωής και χρόνιες ασθένειες (Σ) 
ΨΥΧΣ 325 Στ. Κυρκούλη ∆ιαταραχές της µνήµης (Σ) 
ΨΥΧΣ  326 Κ. Κουφάκου Οργανωτική δοµή και παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας (Σ) 
ΚΟΙΣ 101 Ν. Παναγιωτόπουλος Κοινωνιολογία ΙΙ (Π) 
ΚΟΙΣ 132 Α. Γεωργούλας Ανθρωπολογική θεωρία Ι (Π) 
ΚΟΙΣ 133 Α. Αστρινάκης Κοινωνιολογία της µουσικής (Π) 
ΚΟΙΣ 134 Π. Πανόπουλος Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία (Π) 
ΚΟΙΣ 335 Π. Πανόπουλος Σύγχρονες τάσεις στην ανθρωπολογία της µουσικής (Σ) 
ΚΟΙΣ 337 Α. Αστρινάκης Οι θεωρητικές προοπτικές της συµβολικής αλληλόδρασης  και της  

εθνοµεθοδολογίας 
(Σ) 

ΚΟΙΣ 338 Α. Γεωργούλας / 
Μ.Βενιέρη 

Frazer-Durkheim-Wittgenstein: Ανθρωπολογία και η κριτική της στις 
αρχές του 20ου αι. 

(Σ) 

ΠΑΙΣ 020 Π. Τσάκωνα / 
∆.Καρακατσάνη 

∆ιδακτική άσκηση (Α) 

ΠΑΙΣ 100 ∆. Καρακατσάνη Εισαγωγή στην παιδαγωγική (Π) 
ΠΑΙΣ 106 Μ.Κοξαράκη Ειδική διδακτική της νέας ελληνικής γραµµατείας & γλώσσας (Π) 
ΠΑΙΣ 098 Μ.Κοξαράκη Ειδική διδακτική στη νέα νεοελληνική λογοτεχνία  (Π) 
ΠΑΙΣ 147 Π. Πηγιάκη Εκπαιδευτική πολιτική - εκπαιδευτικός συνδικαλισµός (Π) 
ΠΑΙΣ 136 Ζ. Παληός Ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης (Π) 
ΠΑΙΣ 410 Ζ. Παληός Φύλο στην εκπαίδευση και την αγορά (Σ) 
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ΠΑΙΣ 409 Ν. Παναγιωτόπουλος Κοινωνική κυριαρχία, διανοητικό πεδίο και διακίνηση των ιδεών και 
των ανθρώπων στην Ελλάδα 

(Σ) 

ΠΑΙΣ  410 Κ. Πηγιάκη Σχολική ψυχοσυµβουλευτική (Σ) 
 
 
- Το µάθηµα µε την ένδειξη Υ* είναι υποχρεωτικό µόνο για τους πρωτοετείς 
- Οι πρωτοετείς θα δηλώσουν τα µαθήµατα του Τοµέα Φιλοσοφίας µε τον ΝΕΟ κωδικό τους 
 
 
 
 
 
- - - - - - -  - - -  - - - - - - - -  -  -  
 
 

  

  

 
 
 

  

  

 
 
 


