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ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ 

 

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες 

Αγαπητοί υποψήφιοι/ες διδάκτορες 
 

Με δεδομένη τη διαπίστωση ότι η σπουδή της φιλοσοφίας δεν εξαντλεί-

ται με τη φοίτησή σας τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχια-

κό κύκλο σπουδών, σας καλωσορίζουμε στη νέα σας μαθητεία, επίτευγ-

μα που φανερώνει την προαίρεσή σας να διευρύνετε τις έως τούδε γνώ-

σεις σας. Η φιλοσοφία ως «μέγιστον μάθημα» αποτελεί μια πρόκληση 

στην κριτική σας ικανότητα και ταυτόχρονα ένα κάλεσμα σε διά-λογο με 

την παραδεδομένη σκέψη· συνιστά, επίσης, ένα ρηξικέλευθο διανοητικό 

εγχείρημα οικείωσης με καίρια ερωτήματα που αφορούν την ανθρώπινη 

ύπαρξη, την ιστορικότητα της παρουσίας του υποκειμένου, την υφή της 

κανονικότητας που διέπει την ορθολογική πράξη, καθώς και το νόημα 

του βίου. 

Ο επιμερισμός των μεταπτυχιακών σπουδών σας σε δύο κύκλους υ-

παγορεύεται από το ζητούμενο του εγχειρήματός σας: στον Α΄ Κύκλο (η 

επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου απολήγει στην απόκτηση του Μετα-

πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης) η έμφαση δίδεται στην εντελή γνώ-

ση της μεθόδου των «ἐνδόξων», για να χρησιμοποιήσουμε  έναν όρο του 

Αριστοτέλους, της φιλοσοφικής προβληματοθεσίας. Στον Β΄ Κύκλο (που 

περιλαμβάνει την περίοδο συγγραφής της διδακτορικής διατριβής) οι 

υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να καταθέσουν, αξιοποιώντας την επι-

στημονική έρευνα προσέγγισης των φιλοσοφικών ερωτημάτων, τη δική 

τους προσωπική και πρωτότυπη ερμηνεία του φιλοσοφικού προβλήματος 

που έχουν επιλέξει  να προσπελάσουν και να διαυγάσουν θεωρητικώς.  
 

 Kαθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος 

Διευθυντής Προγράμματος Mεταπτυχιακών 

Σπουδών και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 

 

                                                 
 Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε. (αρ. συν. 110/24-5-2016) εξέλεξε ως Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και Πρόεδρο της 

Ε.Δ.Ε. τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Θ. Πέτσιο και αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και ανα-
πληρωτή Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. τον καθηγητή κ. Ιωάννη Πρελορέντζο με θητεία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-2017 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ 

 

I. EIΣAΓΩΓH 

 

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Το-

μέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Kρήτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-

δευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργάνωσε και υλοποίησε από το 

φθινόπωρο του 1998 εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.M.Σ.) για την κατάρτιση πτυχιούχων στην ειδίκευση:  

EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA − ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN 

Έτσι το Π.M.Σ. οδηγεί στην απονομή 

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ελάχιστης διάρκειας 4 εξα-

μήνων) 

β) Διδακτορικού Διπλώματος Φιλοσοφίας (ελάχιστης διάρκειας 6 εξαμή-

νων)  

εξασφαλίζοντας με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ικανοποίηση των ερευ-

νητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Οι κάτο-

χοι των διπλωμάτων αυτών θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εργασθούν 

ως διδάσκοντες και ερευνητές A.E.I., T.E.I. και Ερευνητικών Κέντρων, 

ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και 

ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

Ειδικότερα, τα κύρια επιστημονικά πεδία που καλλιεργούνται από τον 

Τομέα Φιλοσοφίας, δηλαδή η Ελληνική Φιλοσοφία και η Φιλοσοφία 

των Επιστημών, αποτελούν στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές, 

τόσο διεθνώς, όσο και για τη χώρα μας, που είναι υποχρεωμένη να εμβα-
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θύνει και να αναδείξει κριτικά τα στοιχεία του πολιτιστικού της παρελ-

θόντος και συνάμα να αντιμετωπίσει τα θεωρητικά προβλήματα που 

προκύπτουν σήμερα από τη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών. Το γεγο-

νός αυτό άλλωστε συναρτάται με τον τρόπο με τον οποίο ενδυναμώνεται 

ο ερευνητικός της ιστός και η τεχνολογική της παρουσία στους κόλπους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Προσθέτουμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο αυτών πε-

δίων συμπληρώνεται με μαθήματα («H Ελληνική Φιλοσοφία και ο Ευ-

ρωπαϊκός Πολιτισμός», «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Φιλοσοφία των Επι-

στημών») που ωθούν προς την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Συνολι-

κά το Π.M.Σ., λόγω του διεπιστημονικού του χαρακτήρα, πραγματοποι-

είται ως διατμηματικό, διαπανεπιστημιακό και διιδρυματικό πρόγραμμα 

συσπειρώνοντας πλειάδα ειδικών επιστημόνων. 

Με την αρχική έγκριση χρηματοδότησης του Π.M.Σ. από το EΠE-

AEK δρομολογήθηκε η πιλοτική εφαρμογή του και κατά τα ακαδ. έτη 

2001-2004 συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του  

EΠEAEK II. Με την ολοκλήρωση αυτής της χρηματοδότησης έχουν δι-

αμορφωθεί οι θεσμικές και υλικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του 

Π.Μ.Σ., τον εμπλουτισμό του, τη θεσμοθετημένη διαπανεπιστημιακή 

συνεργασία με Α.Ε.Ι. χωρών της Ε.Ε. και την προσέλκυση μεταπτυχια-

κών φοιτητών από άλλες χώρες. Ασφαλείς δείκτες μιας τέτοιας προοπτι-

κής είναι δυνατό πλέον να θεωρηθούν: 

α) Το διδακτικό ‒ ερευνητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Φι-

λοσοφίας· 

β) Η συστηματική συνεργασία με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήμα-

τος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανε-

πιστημίου Ιωαννίνων και το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών·  

γ) Η συνεργασία και η συμμετοχή πανεπιστημιακών από άλλα Α.Ε.Ι. 

της χώρας και άλλων χωρών της Ευρώπης (Γερμανίας, Γαλλίας, Αγ-

γλίας κλπ.) και των Ηνωμένων Πολιτειών· 

δ) Η συμπληρωματικότητα, συνέργεια και προσθετικότητα σε σχέση 

με έργα άλλων μέτρων/ενεργειών· 

ε) Η εκπόνηση δεκάδων διδακτορικών διατριβών, που ήδη επιτελείται 

με την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. 
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IΙ. EΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

1. Το παρόν πρόγραμμα από τη σύστασή του λειτούργησε ως Δια-

τμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δεν σημειώθηκε 

κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να την αναστείλει. 

2. Το σύνολο του ερευνητικού, διδακτικού και διοικητικού έργου 

διεκπεραιώθηκε από τους ιδρυτικούς φορείς του Προγράμματος. 

Ιδιαίτερα, τη διοικητική του υποστήριξη έχει αναλάβει και φέρει  

με επιτυχία σε πέρας το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τομέας Φιλοσοφίας). 

3. Τόσο η Υπουργική Απόφαση (194672/Ζ1/02-12-2014) για την α-

ναμόρφωση και τη λειτουργία του Προγράμματος (Φ.Ε.Κ., τεύχος 

Β΄, αρ. 3311/10.12.2014) όσο και ο Εσωτερικός Κανονισμός (Ει-

δική Διατμηματική Επιτροπή, αρ. συν. 2/23.5.2000 και 64/16.6. 

2009, 104/16.6.2015) τηρούνται επακριβώς στο σύνολο των δρα-

στηριοτήτων του Προγράμματος. 

4. Οι ανά Σεπτέμβριο κάθε έτους εξετάσεις διεξάγονται απρόσκοπτα 

και ανελλιπώς. Η οικεία Προκήρυξη (αριθμός και κατηγορίες ει-

σακτέων, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ύλη 

των εξετάσεων κλπ.) δημοσιεύεται ενωρίς στον ημερήσιο τύπο και 

στο Διαδίκτυο. 

5. Ανελλιπώς εκδίδεται αυτοτελής (εκατό περίπου σελίδων) Οδηγός 

Σπουδών, ο οποίος δημοσιοποιείται και στην ιστοσελίδα του Τμή-

ματος Φ.Π.Ψ. 

6. Η υλικοτεχνική υποδομή υπήρξε υπερεπαρκής, στο πλαίσιο μιας 

διαδικασίας ανανέωσης και εμπλουτισμού του αναγκαίου εξοπλι-

σμού. 

7. Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγομένων φοιτητών/τριών είναι α-

πόφοιτοι των Τμημάτων Φ.Π.Ψ., ενώ ένας μικρότερος αριθμός 

προέρχεται από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμπλου-

τίζουν τις εκπαιδευτικές-επιστημονικές τους εμπειρίες παρακολου-

θώντας δεκάδες συναφείς διαλέξεις ανά έτος (έως τώρα έχουν 
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πραγματοποιηθεί 113 διαλέξεις) και σειρά επιστημονικών συνεδρί-

ων (τουλάχιστον πέντε ανά έτος). 

9. Οι υποτροφίες των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων 

διδακτόρων εδίδοντο από το ΕΠΕΑΕΚ (κατά τα τέσσερα πρώτα 

έτη λειτουργίας του Προγράμματος), είτε, επίσης, από ευρωπαϊκά 

προγράμματα για την «Ενίσχυση Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυνα-

μικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας: Ηράκλειτος Ι, 

ΙΙ», από το Ι.Κ.Υ. και άλλες πηγές, ενώ σημαντικός αριθμός μετα-

πτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων προήρχετο από 

τη Μέση Εκπαίδευση με τριετή εκπαιδευτική άδεια. 

10. Έως τώρα έλαβαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εβδομήντα 

ένα (71) φοιτητές/τριες και αντίστοιχα τριάντα επτά (37) Διδα-

κτορικό Δίπλωμα (βλ. συνημμένους καταλόγους). 

11. Οι κάτοχοι αυτών των τίτλων εργάζονται ήδη ως μέλη Δ.Ε.Π. Πα-

νεπιστημίων της χώρας (και του εξωτερικού), ή ως ανώτατα στε-

λέχη της Εκπαίδευσης, ενώ ορισμένοι έλαβαν μεταδιδακτορική 

υποτροφία. 

                      

                      ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ 

Ακαδημαϊκά έτη 1998 – 2017 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

       

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Kandegoda Wimmaladhamma 

Θέμα: Ηθική του Αριστοτέλη και του Βουδι-

σμού 

6-5-1998 

2. Τερδήμου Μαρία του Ευαγγέλου 

Θέμα: Τα μαθηματικά και η φιλοσοφική σκέψη 

στην Ελλάδα του 18
ου

 αιώνα 

28-5-1998 

3. Μαραζόπουλος Χρήστος του Πέτρου  

Θέμα: «Η Εισαγωγή Λογικής» του Γεωργίου 

Σουγδουρή και τα πρότυπά της στην αρχαία και 

νεοελληνική φιλοσοφική γραμματεία 

11-11-1998 



 10 

 

4. Τσιαμούρας Παναγιώτης του Δημητρίου  
      

Θέμα: Ludovico Geymonat: το ζήτημα της ε-

νοποιημένης γνώσης στη διαλεκτική  μέθοδο 

19-4-1999 

5. Μπαλάσκας Βασίλειος του Ευσταθίου  

Θέμα: Η εσωτερική λογική της αρχαίας ελλη-

νικής φιλοσοφίας. Συμβολή στη θεωρία του 

Ηegel για την ιστορία της φιλοσοφίας 

7-6-2000 

6. Σακελλαριάδης Αθανάσιος του Γρηγορίου  
      

Θέμα: Η  φιλοσοφία  της γλώσσας  του  L. 

Wittgenstein 

7-6-2000 

7. Τρομπούκης Απόστολος του Λάμπρου   
     

Θέμα: Η φιλοσοφία της φύσης στην περιβαλ-

λοντική εκπαίδευση. 

7-6-2000 

8. Γκίζα Ευαγγελία του Ευαγγέλου   
      

Θέμα: Η διαφοροποίηση του αγαθού στον 

Πλωτίνο 

24-10-2000 

9. Κρουστάλλης Βασίλειος του Μιχαήλ   
     

Θέμα: Λόγος περί όρασης 
21-11-2000 

10. Νουτσόπουλος Θωμάς του Γεωργίου 

Θέμα: Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εν-

νοιών στο έργο των Hegel  και Marx 

19-12-2000 

11. Παπαδημητρίου Ευαγγελία του Θωμά  
      

Θέμα: Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ 

Κούμα με τη γερμανική  φιλοσοφία  και  ειδικό-

τερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug  

Κρηπίς Φιλοσοφίας και Fundamental Philoso-

phie 

19-12-2000 

12. Ναγόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη 

Θέμα: Η εξηγητική – κατανοητική μέθοδος στη 

θεωρία των κοινωνικών πράξεων από τον Max 

Weber έως τον G.H.V. Wright και στην επικοι-

νωνιακή θεωρία του  Habermas 

14-3-2001 
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13. Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου  
      Θέμα: Η κρίση της Νεωτερικότητας. Μια ιστο-

ρικο-κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της φιλο-

σοφίας του José Ortega Y Gasset για τον πνευ-

ματικό τεχνικό πολιτισμό και την Ιστορία 

16-4-2002 

14. Τσιώρη Παρασκευή του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Η ηθική και πολιτική φιλοσοφία των  

Αλ. και Νικ. Μαυροκορδάτου 

16-4-2002 

15. Σιούφα Βασιλική του Δημητρίου   
      Θέμα: Η κριτική του κοινοτισμού στον φιλε-

λευθερισμό – Alasdair Maclntyre και Charles 

Taylor 

5-11-2002 

16. Γρηγορίου Χρήστος του Δημητρίου   
      Θέμα: Από την Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία. 

Ο Εdmund Burke ως επίδοξος «άνθρωπος των 

γραμμάτων. Ευγένεια και Αρετή 

29-11-2002 

17. Μελά Αγλαΐα του Βασιλείου 

Θέμα: John Rawls: το πρόβλημα της δικαιολό-

γησης των αρχών δικαιοσύνης. Συναίνεση και 

δεσμευτικότητα 

2-6-2003 

18. Μπάκα Αικατερίνη του Χρήστου   
      Θέμα: Η θεωρία της δικαιοσύνης του Rawls 

και η πολιτική ανθρωπολογία του Αριστοτέ-

λους. Συστηματική έρευνα με έμφαση στο ζήτη-

μα της «πρωταρχικής θέσης» 

2-6-2003 

19. Σολωμού-Παπανικολάου Βασιλική του Πανα- 

γιώτη       

Θέμα: Ανθρώπινος βίος και ηδονή κατά τον 

Πλάτωνα 

2-6-2003 

20. Ρούμκου Ελένη του Κωνσταντίνου   
      Θέμα: Η έννοια του φιλοσοφείν στο έργο του 

Κ. Καστοριάδη 

2-6-2003 
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21. Σέργης Νικόλαος του Τζανή    
     

Θέμα: Κώστας Παπαϊωάννου: από τη Φιλο-

σοφία της Ιστορίας στην Ιστορία της Φιλοσοφί-

της. (Η κριτική του ιστορικού ντετερμινισμού 

και ο νιχιλισμός του πνεύματος) 

22-10-2003 

22. Τέγου Καλλίστη του Ηρακλή    
     

Θέμα: Η προστασία του φυσικού περιβάλλο-

ντος ως πρόβλημα φιλοσοφικό, ηθικό και νομι-

κό 

14-12-2004 

23. Μπαρτσίδης Μιχαήλ του Ιωάννη   
      

Θέμα: Φιλοσοφία και πολιτική στο έργο του  

Etienne Balibar 

16-5-2006 

24. Mπουκουβάλα Άννα του Βασιλείου   
      

Θέμα: Οι έννοιες του καλού και του κακού 

στην ηθική φιλοσοφία του Spinoza 

20-6-2006 

25. Χρυσάφης Γεώργιος του Σωκράτη   
      

Θέμα: Ηθική  φιλοσοφία και πολιτική οικονο-

μία στον κλασικό βρετανικό φιλελευθερισμό: 

John Locke, Bernard Mandeville, Adam Smith 

10-10-2006 

26. Μητσοπούλου Χρυσούλα του Γεωργίου  
      

Θέμα: Lefebvre και Heller: καθημερινή ζωή 

και νεωτερικότητα 

12-6-2007 

27. Ζινδριλή Πολυξένη του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Από τη θεωρία της συνείδησης στην 

κοινωνική και πολιτική θεωρία: η συμβολή του 

Henri Bergson 

20-6-2008 

28. Λάζος Πέτρος του Ευαγγέλου 

Θέμα: Αξιακός σχετικισμός, κανονιστικότητα 

και αποφασιαρχία στο έργο του Π. Κονδύλη. 

Όροι, προϋποθέσεις συγκρότησης και θεωρητι-

κές συνέπειες μιας αποφασιαρχικής θεωρίας 

24-5-2011 
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29. Σιμιτζή Σοφία του Γεωργίου 

Θέμα: Η φιλοσοφική θεματοποίηση του θρη-

σκευτικού φαινομένου στον William James 

(1842-1910) 

14-2-2012 

30. Πράπας Φώτιος του Γεωργίου 

Θέμα: Το πρόβλημα της μέτρησης στην κβαντι-

κή μηχανική και η έννοια της πληροφορίας 

στην κβαντική πληροφορική 

26-3-2013 

31. Καντεράκη Θεολογία του Δημητρίου 

Θέμα: Η προσπάθεια στον Bergson, στους 

προγενέστερους και σύγχρονούς του 

3-7-2014 

32. Κέη Αικατερίνη του Θεοδώρου 

Θέμα: Το πρόβλημα της ιδεολογίας στο έργο 

του Νίκου Πουλαντζά 

17-3-2015 

33. Ντόβας Μιλτιάδης του Γεωργίου 

Θέμα: Ο νέος ανθρωπισμός – το αξιολογικό 

σύστημα και η ευρύτερη προβληματική του 

Γιάννη Ιμβριώτη 

6-10-2015 

34. Νικολάου Ειρήνη του Δημητρίου 

Θέμα: Οι φιλοσοφικές και παιδαγωγικές δια-

στάσεις της μουσικής σύμφωνα με τον Αριστεί-

δη Κοϊντιλιανό 

6-10-2015 

35. Κοντούλη Ελένη του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Ο David Hume ως μελετητής του Πλου-

τάρχου. Αναφορές και επιδράσεις στα Δοκίμια 

και στην Ιστορία της Αγγλίας 

29-3-2016 

36. Ταμπάκης Χαράλαμπος του Βασιλείου  

Θέμα: Η θεωρία του χρόνου και της μνήμης 

από τον Αριστοτέλη στον Μπερξόν: διάλογος 

στη βάση της χρονικής συνέχειας 

11-10-2016 

37. Σχισμένος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Η έννοια του χρόνου στη φιλοσοφία του 

Κορνήλιου Καστοριάδη και η οντολογία του 

κοινωνικοϊστορικού 

13-6-2017 
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                           ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  METAΠTYXIAKOI 

Ακαδημαϊκά έτη  1998 – 2017 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Γκόγκας Νικόλαος του Αθανασίου 

Θέμα: Ο Πλωτίνος περί της ενότητας και της 

ωραιότητας. Το ανθρωπολογικό ερώτημα 

27-7-2001 

2. Ζινδριλή Πολυξένη του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Τα όρια της διαλεκτικής στη φιλοσοφία 

του Πλωτίνου 

27-7-2001 

3. Χρυσάφης Γεώργιος του Σωκράτη 

Θέμα: Το ωφελιμιστικό στοιχείο στην κοινωνι-

κή θεωρία του Adam Smith 

27-7-2001 

4. Μελισσόβας Ιωάννης του Βασιλείου 

Θέμα: Hobbes: Ιστορία και φιλοσοφία 
14-12-2001 

5. Τσάκαλης Παναγιώτης του Ιωάννη   

 Θέμα: Σχέσεις μεταξύ θεωριών: το πρόβλημα 

της αναγωγής 

14-12-2002 

6. Κωστή Ειρήνη του Ανδρέα  

Θέμα: Ο Νυχτερινός Σύλλογος στα πλαίσια της  

πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνος 

19-4-2002 

7. Τοκμάκη Βάια του Φιλίππου  

Θέμα: Η αρμονία οριστική του Γερασίμου 

Βλάχου και το ζήτημα των πηγών 

19-4-2002 

8. Τσίρα Ιωάννα του Γεωργίου  

Θέμα: Ο νόμος στα στοιχεία ηθικής του Βενι-

αμίν Λεσβίου 

19-4-2002 

9. Κωνσταντακοπούλου Σπυριδούλα του Ιωάν-

νη 

Θέμα: Φυσική τελεολογία και μηχανιστικός υ-

λισμός στην αριστοτελική  φυσική φιλοσοφία 

26-7-2002 

10. Γρηγορίου Χρήστος του Δημητρίου  

Θέμα: Από τον Burke στον Hayek. Από την πα-

ράδοση στην «αυθόρμητη τάξη» 

29-11-2002 
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11. Παπαζήση Λυδία του Θεοδώρου 

Θέμα: Το πρόβλημα της νοητικής εξεικόνισης 
29-11-2002 

12. Μπετείνη Ειρήνη του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Η φρόνηση ως προϋπόθεση της πράξης 

στους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους 

11-4-2003 

13. Κουτσός Νικόλαος του Δημητρίου 

Θέμα: Ψυχικές λειτουργίες και προσωπικότητα 

στη σκέψη του Επικτήτου 

25-7-2003 

14. Μπουκουβάλα Άννα του Βασιλείου 

Θέμα: Η έννοια της επιθυμίας στο έργο του 

Σπινόζα 

25-7-2003 

15. Παπαθανασίου Λαμπρινή του Σωτηρίου 

Θέμα: Φύση και άνθρωπος στην αρχαία στωι-

κή φιλοσοφία 

25-7-2003 

16. Λάζος Πέτρος του Ευαγγέλου 

Θέμα: Το σωτηριολογικό περιεχόμενο της φι-

λοσοφίας του Spinoza 

5-12-2003 

17. Βατόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου 

Θέμα: Φιλόδημος: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 

και καινοτομίες στο Περί Φύσεως του Επίκου-

ρου. Συμβολή της ομάδας Gigante στην ανά-

γνωση και ερμηνεία των παπύρων του Hercu-

laneum 

29-4-2004 

18. Νικολάου Ειρήνη του Δημητρίου 

Θέμα: Η μουσική παιδεία στη  θεώρηση  του 

Αριστοτέλη 

29-4-2004 

19. Τσατσάνη Σοφία του Ιωάννη 

Θέμα: Το φαινόμενο της συμπάθειας: η επί-

δρασή του στο ζήτημα της κοινωνικότητας των 

παθών, D. Hume και A. Smith 

30-7-2004 

20. Στάμου Ασημίνα του Παναγιώτη 

Θέμα: Η θέση της γυναίκας στη βιολογική, πο-

λιτική και κοινωνική φιλοσοφία του Αριστοτέλη 

7-12-2004 
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21. Kοσκερίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 

Θέμα: Ο δημοκρατικός άνθρωπος στην Πολι-

τείαν του Πλάτωνα 

7-4-2006 

22. Αγιώτης Νικόλαος του Θωμά   

Θέμα: Η αξιοποίηση της υπομνηματιστικής πα-

ράδοσης (Αλέξανδρος Αφροδισιέας, Σιμπλίκιος, 

Ιωάννης Φιλόπονος) από τον Θεόφιλο Κορυ-

δαλλέα στο έργο του: Γενέσεως καὶ φθορᾶς πε-
ρὶ κατ’ Ἀριστοτέλην (Ἐνετίησιν, 1780) 

10-7-2006 

23. Πάνου Δήμητρα του Νικολάου   

Θέμα: Οι έννοιες του θαυμασμού και της γεν-

ναιοφροσύνης στη θεωρία του Descartes περί 

«Παθών της Ψυχής» 

10-7-2006 

 

24. Σιμιτζή Σοφία του Γεωργίου 

Θέμα: Όροι και όρια του θεολογικού στοχα-

σμού του John Locke επί τη βάσει της Epistola 

de Tolerantia, ήτοι της επιστολής για την Ανεξι-

θρησκεία 

10-7-2006 

 

25. Γκόπη Όλγα του Γεωργίου 

Θέμα: Η ηθική φιλοσοφία του Παναίτιου και 

του Ποσειδώνιου: μια συγκριτική θεώρηση 

3-11-2006 

26. Ευθυμιάδη Ελένη του Ιορδάνη    

Θέμα: Η ηθική στο πρώιμο έργο του Ludwig 

Wittgenstein 

3-11-2006 

27. Κυροπούλου Αμυγδαλιά του Δημητρίου 

Θέμα: Η έννοια της ελευθερίας στην ηθική και 

πολιτική φιλοσοφία του John Stuart Mill 

3-11-2006 

28. Βασιλείου Αθανασία του Θεοδώρου 

Θέμα: Η επίδραση του Επίκτητου και του Μάρ-

κου Αυρήλιου στη φιλοσοφία του Schaftesburg. 

Από την κοσμική στην εσωτερική αρμονία 

8-12-2006 

29. Σαχπατζίδου Ειρήνη-Ελισάβετ του Χρήστου 

Θέμα: Τελετουργία, γλώσσα και σημασία στο 

ύστερο έργο του L. Wittgenstein 

20-7-2007 



 

 17 

 

30. Στεφανοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου 

Θέμα: Η «ιδιότητα του πολίτη» στη σκέψη του 

Κοραή. Συμβολή στην έρευνα των Προλεγομέ-

νων 

20-7-2007 

31. Kαρόκης Σταύρος του Κωνσταντίνου   

Θέμα: David Hume: η έννοια και ο ρόλος του 

λόγου στην ανθρώπινη βούληση και πράξη. Η 

συζήτηση των Norman Kemp και David Fate 

Norton 

20-11-2007 

32. Τσίγκου Γαρύφαλλω του Λουκά   

Θέμα: Ηθική και πολιτική στον Γοργία του 

Πλάτωνα  

20-11-2007 

33. Καντεράκη Θεολογία του Δημητρίου   

Θέμα: Η έννοια της ζωής σε συνάρτηση με την 

«προβληματική του χρόνου» στη φιλοσοφία 

του Bergson 

20-11-2007 

34. Ντρίκος Σπυρίδων του Ιωάννη 

Θέμα: Σωκράτης και Στοά. Η περίπτωση του 

Επίκτητου 

25-7-2008 

35. Παπαθανασίου Χρυσούλα του Ιωάννη 

Θέμα: Η συμπάθεια και οι κρίσεις του αμερό-

ληπτου παρατηρητή ως οι βάσεις της ηθικής 

συμπεριφοράς στον Α. Smith 

25-7-2008 

36. Μακρής Ιωάννης του Νικολάου 

Θέμα: Οι οντολογικές και επιστημολογικές 

προϋποθέσεις της ηθικής φιλοσοφίας  του Αρι-

στοτέλη 

23-7-2009 

37. Μπέλλα Χρύσα του Γεωργίου 

Θέμα: Τυραννὶς και τυραννικὸς ἀνὴρ στην 

Πολιτείαν του Πλάτωνα 

23-7-2009 

38. Κοτσιαρής Κωνσταντίνος του Γεωργίου 

Θέμα: Η Oceana του Harrington 
16-4-2010 
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39. 
 
Πρέντζας Ελευθέριος του Γεωργίου 

Θέμα: Κατασκευάζοντας τη Δικαιοσύνη: η με-

θοδολογική χρήση του συμβολαϊκού μοντέλου 

και η ιδέα της κατασκευής στη «Θεωρία της Δι-

καιοσύνης» του John Rawls 

28-7-2010 

40. Κούρτη Μυρσίνη του Γεωργίου  

Θέμα: Νοεῖν-αἰσθάνεσθαι στο Περὶ ψυχῆς 
του Αριστοτέλους: η  ερμηνευτική  συμβολή της 

ελληνικής σχολιαστικής παράδοσης (Αλέξαν-

δρος Αφροδισιέας, Θεμίστιος, Ιωάνης Φιλόπο-

νος) 

12-4-2011 

41. Σουγιουλτζής Πασχάλης του Χαραλάμπους 

Θέμα: Γλώσσα και μεταφορά στην αρχαία ο-

ντολογία: η θεώρηση της σύγχρονης Ερμηνευ-

τικής 

12-4-2011 

42. Γιαννέλης Σωτήριος του Σπυρίδωνος 

Θέμα: Οι πολιτικές αντιλήψεις του Παντελή 

Πουλιόπουλου και ο μαρξισμός 

16-12-2011 

43. Νεδελκόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Η αισθητική διάσταση στην κοινωνική 

θεωρία του Herbert Marcuse 

27-7-2012 

44. Πίπη Φίλια του Αναστασίου 

Θέμα: Ο αισθητός κόσμος ως δημιούργημα: το 

σώμα του καλλιτέχνη ως αντιληπτική και εκ-

φραστική δίοδος 

27-7-2012 

45. Σωζοπούλου Μαρία του Ιωάννη 

Θέμα: Οι έννοιες της πολιτικής και του πολιτι-

κού στην Πολιτεία και στον Πολιτικό του Πλά-

τωνα 

19-4-2013 

46. Θεοδώρου Όλγα του Παναγιώτη 

Θέμα: Ο επικουρισμός του Pierre Gassendi 
19-4-2013 

47. Πολύζου Αρχόντω του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Χρόνος και κίνηση στο Φυσικῆς Ἀκρο-
άσεως του Αριστοτέλους 

24-7-2013 
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48. Κουγιουμζόγλου Εμμανουήλ του Παντελή 

Θέμα: Η αντιμετώπιση του ψυχικού άλγους 

στο πλαίσιο της κλασικής φιλοσοφικής ψυχοθε-

ραπείας: από τη σωκρατική τέχνη του δια-λό-

γου στην τέχνη ἀλυπίας της αντιφώντειας σο-

φιστικής-ρητορείας. Διακρίβωση ιστορικών τά-

σεων και σύγχρονων προοπτικών 

24-7-2013 

49. Μπζιώτας Παρασκευάς του Νικολάου 

Θέμα: Η ηθική φιλοσοφία του Ludwig Witt-

genstein: όψεις της επικούρειας φιλοσοφίας και 

των εκφραστών της Ύστερης Στοάς στο έργο του 

24-7-2013 

50. Γκούντα Σταυρούλα του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Το Περὶ Οὐρανοῦ του Αριστοτέλους 

και η ερμηνευτική προσέγγιση του Σιμπλίκιου 

24-7-2013 

51.  Σχισμένος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Η πολιτική σκέψη του Κ. Καστοριάδη 
24-7-2013 

52. Ζάψα Παρασκευή του Βασιλείου 

Θέμα: Πολιτική και τέχνη στη θεωρία της νεω-

τερικότητας της Agnes Heller 

15-5-2014 

53. Τσάκλας Νεκτάριος του Θεοφάνους 

Θέμα: Καρτεσιανός δυϊσμός και ραϊλιανή α-

ντίρρηση 

28-7-2014 

54. Δρέλλιας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Το εννοιολογικό τρίπτυχο «habitus – 

πεδίο – πολιτισμικό κεφάλαιο» της θεωρίας του 

Pierre Bourdieu και ο ρόλος του στην εκπαι-

δευτική αναπαραγωγή 

28-7-2014 

55. Καλέση Χρυσοβαλάντου-Χριστίνα του Κων-

σταντίνου 

Θέμα: Τα «άγραφα δόγματα» του Πλάτωνα και 

οι οντολογικές θεωρίες του διαλόγου Φίληβος 

22-4-2015 

56. Τσολερίδης Ματθαίος του Χρήστου 

Θέμα: Η θεωρία του Πλάτωνα για τη γνώση 

ως ανάμνηση υπό το πρίσμα του κοινωνικοπο-

λιτικού και γνωσιοθεωρητικού του οπτιμισμού 

22-4-2015 
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57. Παπαγεωργάκης Γεώργιος του Ιωάννη 

Θέμα: Η λογιστικὰ του Αρχύτα και η μετρητι-
κὴ του Πλάτωνα: η τέχνη της μέτρησης στον 

χώρο της ηθικής και της πολιτικής  

21-7-2015 

58. Τσαγκαλάκης Νικόλαος του Αθανασίου 

Θέμα: Ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης: η 

ευημερία ως επέκταση  των ανθρώπινων δυνα-

τοτήτων. Η κατά τις δυνατότητες προσέγγιση 

του Amartya Sen 

21-7-2015 

59. Κορκάς Νικόλαος του Πέτρου 

Θέμα: Πλατωνικά στοιχεία στο έργο πλατωνι-

στών του Cambridge (Smith, Whichcote, Cud-

worth) 

21-7-2015 

60. Μιλτιάδου Στέλλα του Χριστάκη 

Θέμα: Η φιλοσοφία του Κώστα Π. Μιχαηλίδη 

ως ερμηνευτική ανθρωπολογία 

25-11-2015 

61. Φιλιππάκης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 

Θέμα: Η μετα-οντολογία του Alain Badiou 
30-3-2016 

62. Βραζιτούλης Μιχαήλ του Νικολάου 

Θέμα: Μεταφορική μεταφυσική: αναζητώντας 

τη λειτουργία της μεταφοράς σε οντολογικές 

αφηγήσεις 

30-3-2016 

63. Νταλιάνη Ελευθερία του Γεράσιμου 

Θέμα: Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στη 

Λογική του Ευγενίου Βούλγαρη: η αξιοποίηση 

της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 

30-3-2016 

64. Παππά Βασιλική του Ιωάννη 

Θέμα: Το Περὶ Γενέσεως καὶ Φθορᾶς του Α-

ριστοτέλους και η αξιοποίησή του από τη νεο-

ελληνική σκέψη κατά τον 17
ο
 αι.: ένα ανώνυμο 

χειρόγραφο 

30-3-2016 

65. Σέρρας Κωνσταντίνος του Ιωάννη 

Θέμα: Η λειτουργία της τιμωρίας στη σωκρα-

τική ηθική 

20-7-2016 
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66. Λούτα Χαραλαμπία του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Ο χαρακτήρας του ρεαλισμού του David 

Hume στο αιτιακό του επιχείρημα 

20-7-2016 

67. Μάνος Γεώργιος του Ιωάννου 

Θέμα: Η κοινωνική θεωρία του Ralph Cud-

worth και η αρχή της κοινής συμπάθειας 

20-7-2016 

68. Shekerova Antoniya του Pavel 

Θέμα: Προσωπική ταυτότητα: η εξέλιξη της 

λοκιανής θέσης του εαυτού στα νοητικά πειρά-

ματα του Derek Parfit 

20-7-2015 

69. Τασλόγλου Καλλιόπη του Στέφανου  

Θέμα: Φιλοσοφικές έννοιες στην Ἀντιγόνη του 

Σοφοκλή και συνάφειες με την επιχειρηματολο-

γία των Ἠθικῶν Νικομαχείων του Αριστοτέλη 

29-3-2017 

70. Παρδάλη Ελένη του Κωνσταντίνου 

Θέμα: Αριστοτελική διαλεκτική και σωκρατι-

κός διάλογος. Συγκλίσεις και διαφορές 

26-7-2017 

71. Χριστοφόρου Στέλλα του Ευαγγέλου 

Θέμα: Η αυτονομία ως πολιτικό πρόταγμα κα-

τά τον Κορνήλιο Καστοριάδη 

26-7-2017 

 

Συμπερασματικά, οι λόγοι που συνηγορούν για την παράταση της 

λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:  

α) η αποδεδειγμένη ανάγκη και σκοπιμότητα του συγκεκριμένου 

προγράμματος, 

β) η διαπιστωμένη ύπαρξη ικανού αριθμητικά ακαδημαϊκού προσω-

πικού υψηλού επιπέδου,  

γ) η τεκμηριωμένη ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων χώρων διδα-

σκαλίας, εργαστηρίων και υποδομών για την αντιμετώπιση του πρόσθε-

του εκπαιδευτικού φορτίου, 

δ) η τεκμηριωμένη εξασφάλιση των ελάχιστων αναγκαίων οικονομι-

κών πόρων. 

                                                 
 Το παρόν κείμενο «Αξιολόγηση της δυνατότητας λειτουργίας του Π.Μ.Σ.» αποτελεί κείμενο του 

Ομότιμου καθηγητή κ. Παναγιώτη Νούτσου, ο οποίος υπήρξε ιδρυτής, Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και 
Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. από το 1998 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Η υποενότητα του κει-

μένου «Επιμέρους Παράμετροι» επικαιροποιείται και ανανεώνεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 
έτους. 



Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας
περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3

http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3
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III. H YΠOYPΓIKH AΠOΦAΣH ΓIA TH ΛEITOYPΓIA 

TOY ΠPOΓPAMMATOΣ 

 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/267 (Φ.E.K. 738/τ. Β΄/17.7.1998) 

Υ.Α. και των τροποποιήσεών της (Φ.E.K. 1465/τ. Β΄/21.11.2002 – 

Φ.Ε.Κ. 2285/τ. Β΄/11.11.2008) – Αναμόρφωση Προγράμματος (Υ.Α. 

194672/Ζ1/02-12-2014, Φ.Ε.Κ. 3311/τ. Β΄/10.12.2014)  

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 

Tο Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων με το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Eκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπι-

στημίου Iωαννίνων και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Kοινωνικών 

Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης θα λει-

τουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμορφωμένο το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Eλληνική Φι-

λοσοφία–Φιλοσοφία των Eπιστημών» σύμφωνα με τις διατάξεις της α-

πόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄), ό-

πως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Tη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Tμήμα 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iω-

αννίνων.  

 

Άρθρο 2 

Aντικείμενο - Σκοπός  

Aντικείμενο του Δ.Π.M.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της Eλληνικής Φιλο-

σοφίας και της Φιλοσοφίας των Eπιστημών. 

Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του Tμήματος Φι-

λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και πτυχιούχων άλλων 
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Tμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των T.E.I. 

όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να ε-

ξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών η προα-

γωγή της επιστημονικής γνώσης και συναφώς η ικανοποίηση των ερευ-

νητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. 
 

 

Άρθρο 3 

Mεταπτυχιακοί Tίτλοι Σπουδών 

 

Tο Δ.Π.M.Σ. απονέμει Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (M.Δ.E.) 

στην Eλληνική Φιλοσοφία–Φιλοσοφία των Eπιστημών. 
 

 

Άρθρο 4 

Kατηγορίες πτυχιούχων 

 

Στο Π.M.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Tμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και άλλων Tμημάτων συναφούς γνωστι-

κού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-

σμένων ιδφρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Tμημάτων 

T.E.I. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

Άρθρο 5 

Xρονική διάρκεια 

 

Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.   

 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές 



 

 25 

ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-

στηριότητες ορίζονται ως εξής: 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: η υποχρεωτική παρα-

κολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατα-

νέμονται και στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (α΄, β΄, γ΄ και δ΄), β) η πα-

ρακολούθηση φροντιστηρίων ειδικών θεμάτων και η παρακολούθηση 

σειράς διαλέξεων και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο 

των Πιστωτικών Μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120 Π.Μ. –ήτοι 30 Π.Μ. ανά εξά-

μηνο σπουδών). 

Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 

ECTS 

Πιστωτικές  

Μονάδες (Π.Μ.) 

Eρευνητική Mεθοδολογία 14 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 8 

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 8 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                             30 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 

ECTS 

Πιστωτικές  

Μονάδες (Π.Μ.) 

Νεοελληνική Φιλοσοφία 8 

Eρευνητική Mεθοδολογία  14 
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Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστη-

μών–Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικο-

νομίας  

8 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                             30 

 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα – 

Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

ECTS 

Πιστωτικές 

Μονάδες (Π.Μ.) 

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία  8 

Η Προβληματική της Φιλοσοφικής Ι-

στοριογραφίας 
8 

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματι-

κής Εργασίας (ερευνητικό στάδιο) 
14 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                           30 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα – 

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής  

Εργασίας 

 

ECTS 

Πιστωτικές 

Μονάδες (Π.Μ.) 

Επιστημολογία– Θεωρία των Αξιών  8 

Η Ελληνική Φιλοσοφία και ο Ευρω-

παϊκός Πολιτισμός  
8 

Συνέχιση και ολοκλήρωση της Μετα-

πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  
14 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                            30 
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Άρθρο 7 

Aριθμός εισακτέων 

 

O αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο 

σε είκοσι (20) ετησίως. 

  

Άρθρο 8 

 Προσωπικό 

 

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔEΠ των συ-

νεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και μέλη ΔEΠ άλλων Τμημάτων του 

ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και 

κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/ 16-7-2008).   

 

Άρθρο 9 

Yλικοτεχνική υποδομή 

 

H υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα-

γωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων για τη διεξαγωγή 

του Π.M.Σ. συνίσταται στα εξής: 

α) Τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερις αίθουσες Φροντιστη-

ρίων 

β) Δύο αίθουσες εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών 

γ) Υπολογιστικό εξοπλισμό 

δ) Τη Bιβλιοθήκη του Παν/μίου (με πλήρη σειρά των πηγών και εκα-

τοντάδα ξενόγλωσσων περιοδικών) 

ε) Τις Bιβλιοθήκες και τις αρχειακές ενότητες των τεσσάρων Eρευνη-

τικών Mονάδων του Τομέα Φιλοσοφίας: του «Eργαστηρίου Tεκμηρίω-

σης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών», 

του «Eργαστηρίου Eρευνών της Nεοελληνικής Φιλοσοφίας», του «Eργα-
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στηρίου Πλωτινικών Eρευνών» και του «Eργαστηρίου Πλατωνικών και 

Aριστοτελικών Mελετών». 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια λειτουργίας 

 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 

με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 

4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

 

Άρθρο 11 

Κόστος λειτουργίας 

 

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 23.000 ευρώ και α-

ναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

 

Συντήρηση–Αναβαθμίσεις πάγιου εξοπλισμού  3.000,00 € 

Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία  4.000,00 € 

Προμήθεια/Δικαιώματα χρήσης λογισμικού 1.000,00 € 

Δαπάνες μετακίνησης 8.000,00 € 

Αναλώσιμα 5.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 23.000,00 € 
 

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το υπόλοιπο θα κα-

λυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. 
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Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο πρό-

γραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εφαρμόζονται οι δια-

τάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. 

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζο-

νται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρ-

μόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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IV. EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ 

 

Άρθρο 1 

Έγκριση – Αναμόρφωση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

  

O Eσωτερικός Kανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Mετα-

πτυχιακών Σπουδών «Eλληνική Φιλοσοφία–Φιλοσοφία των Eπιστη-

μών», το οποίο πραγματοποιείται από τα Tμήματα Φιλοσοφίας, Παιδα-

γωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Παιδαγωγικό 

Δημοτικής Eκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων και Φιλοσοφι-

κών και Kοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης, εδράζεται 

στην κείμενη νομοθεσία και συναφώς στο Φ.Ε.Κ. 3311/τ. Β΄/10-12-

2014, σύμφωνα με το οποίο αναμορφώνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών και  αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. Β7/267 Υ.Α. (Φ.E.K. 

738/τ. Β΄/17-7-1998) για την έγκριση του Προγράμματος και οι τροπο-

ποιήσεις αυτής (Φ.E.K. 1465/τ. Β΄/21-11-2002 και Φ.Ε.Κ. 2285/τ. Β΄/11-

11-2008). Ο Kανονισμός αυτός αναμορφώθηκε στη συνεδρία αρ. 116/ 

13-6-2017 της οικείας Eιδικής Διατμηματικής Eπιτροπής (Ε.Δ.Ε.).  

 

Άρθρο 2 

Διοικητική υποστήριξη 

  

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Tμήμα 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iω-

αννίνων. 

 

Άρθρο 3 

Συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) 

 

H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή, η οποία ασκεί τις προβλεπόμενες 

από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Eι-

δικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.), συγκροτείται από μέλη ΔEΠ των αντίστοιχων 
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Γ.Σ.E.Σ. των τριών συνεργαζόμενων Tμημάτων ως εξής: 

α. τα εκάστοτε μέλη ΔEΠ του Tομέα Φιλοσοφίας του Tμήματος Φι-

λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, 

στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό διδακτικό έργο, 

β. τα εκάστοτε μέλη ΔEΠ Φιλοσοφίας του Παιδαγωγικού Tμήματος 

Δημοτικής Eκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, 

γ. δύο μέλη ΔEΠ του Tομέα Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφικών 

και Kοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης, τα οποία ορίζο-

νται από την οικεία Γ.Σ.E.Σ.  
 

Άρθρο 4 

Θητεία Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Ε.Δ.Ε. 

 

O Πρόεδρος της Eιδικής Διατμηματικής Eπιτροπής και ο αναπληρω-

τής του εκλέγονται για δύο ακαδημαϊκά έτη από το σύνολο των ως άνω 

μελών της. 
 

Άρθρο 5 

Aντικείμενο - Σκοπός  

  

Αντικείμενο του Δ.Π.M.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της Eλληνικής Φι-

λοσοφίας και της Φιλοσοφίας των Eπιστημών. 

Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του Tμήματος Φι-

λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και πτυχιούχων άλλων 

Tμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των T.E.I., 

όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να ε-

ξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών η προα-

γωγή της επιστημονικής γνώσης και, συναφώς, η ικανοποίηση των ερευ-

νητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. 

Eιδικότερα το Π.M.Σ. οδηγεί στην απονομή (α) μεταπτυχιακού δι-

πλώματος ειδίκευσης και (β) διδακτορικού διπλώματος, οι κάτοχοι των 

οποίων θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εργασθούν ως διδάσκοντες και 
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ερευνητές A.E.I., T.E.I. και Eρευνητικών Kέντρων, ως εκπαιδευτικοί με 

αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών Eπιχειρήσε-

ων και Oργανισμών. 

 

Άρθρο 6 

Mεταπτυχιακοί Tίτλοι Σπουδών 

 

Το Δ.Π.M.Σ. απονέμει (α) Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης 

(M.Δ.E.) στην Eλληνική Φιλοσοφία–Φιλοσοφία  των Eπιστημών, και (β) 

Διδακτορικό Δίπλωμα. 

 

Άρθρο 7 

Kατηγορίες πτυχιούχων 

 

Στο Π.M.Σ. του Tομέα Φιλοσοφίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του 

Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και άλλων Tμη-

μάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής 

ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον στις 

βασικές τους σπουδές έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με αυτά που 

προσφέρει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ο Tομέας Φιλοσοφίας. 

Με τους ίδιους όρους γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Tμημάτων T.E.I. 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Για την απόκτηση διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί, με την 

ίδια διαδικασία των προβλεπόμενων εισαγωγικών εξετάσεων, οι κάτοχοι 

M.Δ.E. στη Φιλοσοφία. 

 

Άρθρο 8 

Xρονική διάρκεια 

 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: 

Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που διαρκεί τέσ-
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σερα (4) εξάμηνα. Ως ανώτατο όριο για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορί-

ζονται τα έξι (6) εξάμηνα.  

Β. Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) που διαρκεί τουλάχιστον έξι (6) 

επιπλέον εξάμηνα μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε. Ως ανώτατο όριο για την α-

πόκτηση του Δ.Δ. ορίζονται τα δώδεκα (12) εξάμηνα. 

 

Άρθρο 9 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Aξιολόγηση – Πιστοποίηση της επιτυχούς  

ολοκλήρωσης των Σπουδών 

  

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές 

ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-

στηριότητες για την απονομή των τίτλων ορίζονται ως εξής: 

Α. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρα-

κολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατα-

νέμονται και στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (α΄, β΄, γ΄ και δ΄), β) η πα-

ρακολούθηση φροντιστηρίων ειδικών θεμάτων εξαμηνιαίας διάρκειας 

και γ) η παρακολούθηση ετήσιας σειράς διαλέξεων. Η διαδικασία εκπό-

νησης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στα δύο τελευταία 

εξάμηνα σπουδών. Ειδικότερα στο Γ΄ εξάμηνο γίνεται ορισμός του θέ-

ματος και έναρξη έρευνας ενώ στο Δ΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται η έρευνα 

και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, για την οποία ως ανώτατο 

όριο ορίζονται οι 20.000 λέξεις. Η εκπονηθείσα μεταπτυχιακή διπλωμα-

τική εργασία παρουσιάζεται δημόσια από τον υποψήφιο μεταπτυχιακό 

φοιτητή, εξετάζεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και αξιολο-

γείται στην κλίμακα 0-10, με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5), ως 

ακολούθως: Άριστα:  8.50-10, Λίαν Καλώς: 6.50-8.49, Καλώς: 5-6,49.  

Κάθε μεταπτυχιακή εργασία και διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συ-

νοδεύεται από «Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευ-

θύνης», με την οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτο-
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ρες δηλώνουν ότι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και η διδακτορι-

κή διατριβή, αντιστοίχως, «είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας και 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς τις σχετικές 

βιβλιογραφικές αναφορές». Δηλώνεται επίσης υπεύθυνα ότι ο/η υπογρά-

φων/ουσα «αποδέχεται όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες σε πε-

ρίπτωση που αποδειχθεί ότι η εργασία αποτελεί προϊόν λογοκλοπής».    

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που απαιτούνται για την από-

κτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120 Π.Μ. –ήτοι 30 

Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών).  

Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 

ECTS 

Πιστωτικές  

Μονάδες (Π.Μ.) 

Eρευνητική Mεθοδολογία 14 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 8 

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 8 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                             30 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 

ECTS 

Πιστωτικές  

Μονάδες (Π.Μ.) 

Νεοελληνική Φιλοσοφία 8 

Eρευνητική Mεθοδολογία  14 

Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστη-

μών–Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικο-

νομίας  

8 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                             30 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα – 

Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

ECTS 

Πιστωτικές 

Μονάδες (Π.Μ.) 

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία  8 

Η Προβληματική της Φιλοσοφικής 

Ιστοριογραφίας 
8 

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματι-

κής Εργασίας (ερευνητικό στάδιο) 
14 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                            30 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα – 

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής  

Εργασίας 

 

ECTS 

Πιστωτικές 

Μονάδες (Π.Μ.) 

Επιστημολογία– Θεωρία των Αξιών  8 

Η Ελληνική Φιλοσοφία και ο Ευρω-

παϊκός Πολιτισμός  
8 

Συνέχιση και ολοκλήρωση της Μετα-

πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  
14 

                    ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:                            30 

 

Β. Η Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.) εκπονείται σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
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Άρθρο 10 

Xορηγούμενοι Tίτλοι – καθομολόγηση 

 

O τύπος των χορηγούμενων Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Eιδίκευσης 

και των Διδακτορικών Διπλωμάτων, καθώς και ό,τι αφορά στην καθο-

μολόγηση των κατόχων, καθορίζονται στον Eσωτερικό Kανονισμό του 

Πανεπιστημίου Iωαννίνων. 

 

Άρθρο 11 

Aριθμός εισακτέων 

 

O αριθμός των εισακτέων στο M.Δ.E. και στο Διδακτορικό Δίπλωμα 

ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως. 

 

Άρθρο 12 

Εισαγωγικές εξετάσεις – Δικαιολογητικά – Κριτήρια επιλογής  

Oι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν 

στη Γραμματεία του Tμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων. 

4. Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων ανά έτος και την 

αντίστοιχη επίδοσή τους σ’ αυτά. 

5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας –οπωσδήποτε της γλώσσας 

των πηγών και της συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής δι-

πλωματικής εργασίας– ή βεβαίωση επάρκειας από την επιτροπή 

που θα διενεργήσει τις εξετάσεις. Oι πτυχιούχοι ελληνικών A.E.I. 

γίνονται δεκτοί, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από 

τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Aγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Iταλι-

κή, κ.λ.π. O βαθμός κατοχής της γλώσσας πιστοποιείται με εξετά-

σεις, εκτός εάν ο υποψήφιος προσκομίσει τίτλους σπουδών, από 
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τους οποίους να προκύπτει η κατοχή με επάρκεια μιας από τις πα-

ραπάνω γλώσσες. Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών Σχολών ή 

Tμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Eλληνική γλώσσα. 

Τούτο θα πιστοποιηθεί με εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προ-

σκομίσουν τίτλους σπουδών που να αποδεικνύουν την κατοχή της 

Eλληνικής γλώσσας. 

6. Δημοσιεύσεις–τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας. 
  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έ-

τους.  

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με 

τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων (άριστα: 100 μονάδες): 

  α. Γενικός βαθμός πτυχίου (έως 10 μονάδες).   

 β. Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχε-

τικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών – Eπίδοση σε 

τυχόν διπλωματική εργασία (έως 20 μονάδες). 

 γ. Ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις (έως 15 μονάδες).  

 δ. Προφορική συνέντευξη (έως 5 μονάδες). 

 ε. Γραπτές εξετάσεις (έως 50 μονάδες). 

Ως προς τους υποψηφίους του Β΄ Κύκλου (για την εκπόνηση διδακτορι-

κής διατριβής), ειδικότερα, οι προϋποθέσεις εγγραφής τους στο οικείο 

ΠMΣ είναι: 

α. H λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία 

ή η κατοχή αντίστοιχου διπλώματος από Πανεπιστήμιο του εσωτερι-

κού ή του εξωτερικού (έως 45 μονάδες)· 

β. H επιτυχής εξέταση για εισαγωγή στο πρόγραμμα Διδακτορικού Δι-

πλώματος (έως 40 μονάδες)· 

γ. Oι ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις (έως 10 μονάδες)· 

δ. Η προφορική συνέντευξη (έως 5 μονάδες)·   

και οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών· 
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2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων· 

3. Βιογραφικό Σημείωμα· 

4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων· 

5. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. στη Φιλοσοφία. Στην περίπτωση που οι υπο-

ψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων 

στο Π.Μ.Σ. το Μ.Δ.Ε. στη Φιλοσοφία, είναι απαραίτητη η βε-

βαίωση του επιβλέποντος μέλους της μεταπτυχιακής διπλωματι-

κής εργασίας τους ότι η εργασία θα ολοκληρωθεί εντός του χει-

μερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους εισαγωγής στον Β΄ Κύκλο· 

6. Αντίτυπο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας· 

7.  Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υ-

πάρχουν). 

 

Aντίστοιχα, κατά την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων συνε-

κτιμώνται τα εξής κριτήρια (άριστα: 100 μονάδες): 

 α. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (έως 45 μονάδες). 

 β. Γραπτές εξετάσεις (έως 40 μονάδες). 

 γ. Προφορική συνέντευξη (έως 5 μονάδες). 

δ. Δημοσιευμένο έργο (έως 10 μονάδες). 
  

Οι υποψήφιοι/ες του Β΄ Κύκλου που είναι επιτυχόντες/ούσες, αλλά δεν 

έχουν λάβει το Μ.Δ.Ε. στη Φιλοσοφία, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει 

τις υποχρεώσεις τους για την απονομή του Μ.Δ.Ε. σε χρονικό διάστημα 

ενός έτους από τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για τον Β΄ 

Κύκλο που συμμετείχαν, να έχει συγκροτηθεί η Τριμελής Συμβουλευτι-

κή Επιτροπή για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής και να 

έχει οριστεί το θέμα της διατριβής. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν έχει 

παρέλθει ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, οι υποψήφιοι οφείλουν να επα-

ναλάβουν τις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στον Β΄ Κύκλο Σπουδών. 

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του I.K.Y. 

γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού, και εκτός 

διαδικασιών επιλογής. 
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Άρθρο 13 

Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό 

 

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔEΠ των συ-

νεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και μέλη ΔEΠ άλλων Τμημάτων του 

ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και 

κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/ 16-7-2008).   

H ανάθεση του διδακτικού έργου γίνεται με απόφαση της Eιδικής Δι-

ατμηματικής Eπιτροπής του Προγράμματος. H προβλεπόμενη απασχόλη-

ση των μελών ΔEΠ του Tομέα Φιλοσοφίας του Tμήματος Φ.Π.Ψ. του 

Πανεπιστημίου Iωαννίνων είναι πλήρης και σε κάθε περίπτωση καλύπτει 

το 50% του συνολικού διδακτικού τους έργου. 

Τέλος, ως διοικητικά υπεύθυνος ορίζεται μέλος του Διοικητικού προ-

σωπικού του Τομέα Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγι-

κής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. 

 

Άρθρο 14 

Yλικοτεχνική υποδομή 

 

H υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα-

γωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων για τη διεξαγωγή 

του Π.M.Σ. συνίσταται στα εξής: 

α) Τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερις αίθουσες Φροντιστη-

ρίων. 

β) Δύο αίθουσες εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

γ) Υπολογιστικό εξοπλισμό. 

δ) Bιβλιοθήκη του Παν/μίου (με πλήρη σειρά των πηγών και εκατο-

ντάδα ξενόγλωσσων περιοδικών). 

ε) Τις Bιβλιοθήκες και τις αρχειακές ενότητες των τεσσάρων Eρευνη-

τικών Mονάδων του Τομέα Φιλοσοφίας: του «Eργαστηρίου Tεκμηρίω-
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σης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών», 

του «Eργαστηρίου Eρευνών της Nεοελληνικής Φιλοσοφίας», του «Eργα-

στηρίου Πλωτινικών Eρευνών» και του «Eργαστηρίου Πλατωνικών και 

Aριστοτελικών Mελετών». 

Αντιστοίχως, θα αξιοποιηθεί η οικεία υποδομή των άλλων δύο συνερ-

γαζόμενων Tμημάτων. 

 

Άρθρο 15 

Διάρκεια λειτουργίας 

 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 

με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 

4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

 

Άρθρο 16 

Κόστος λειτουργίας 

 

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 23.000 ευρώ και α-

ναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

 

Συντήρηση–Αναβαθμίσεις πάγιου εξοπλισμού  3.000,00 € 

Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία  4.000,00 € 

Προμήθεια/Δικαιώματα χρήσης λογισμικού 1.000,00 € 

Δαπάνες μετακίνησης 8.000,00 € 

Αναλώσιμα 5.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 23.000,00 € 
 

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το υπόλοιπο θα κα-

λυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. 

 



Εργαστήριο Tεκμηρίωσης και Mελέτης
της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών
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V. H YΛH TΩN EΞETAΣEΩN 

        

O Tομέας Φιλοσοφίας συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018 το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών με αντι-

κείμενο: 

Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Eπιστημών. 

Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς, 

την Tετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 (Eλληνική Φιλοσοφία) και την Πέ-

μπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017  (Φιλοσοφία των Eπιστημών),  ώρα 10.00-

13.00 (και τις δύο ημέρες), Αίθ. 2,  

στην ακόλουθη ύλη: 

  A. Eλληνική Φιλοσοφία 

        α.   Πλάτων – Αρχαίος Σκεπτικισμός  

β. Γνωσιοθεωρητικά ρεύματα και η περί ελευθερίας 

αντίληψη στη Nεοελληνική Φιλοσοφία του 18
ου

 

και του 19
ου

 αιώνα  

   

B. Φιλοσοφία των Eπιστημών 

  α. Φιλοσοφία των Eπιστημών 

β. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών – Φιλο-

σοφία της Πολιτικής Οικονομίας 
 

Θα δοθούν τέσσερα θέματα –ένα από κάθε υποενότητα– και οι υπο-

ψήφιοι θα υποχρεωθούν να απαντήσουν σε δύο,  ένα  από  κάθε ενότητα. 

Για όσους δεν κατέχουν βεβαίωση πιστοποίησης μιας τουλάχιστον 

ξένης γλώσσας θα δοθεί επίσης φιλοσοφικό κείμενο σε ξένη γλώσσα, 

ανάλογα με την προτίμηση του καθενός, για να μεταφρασθεί και να 

σχολιασθεί. 

Οι υποψήφιοι των οποίων η ορκωμοσία πρόκειται να γίνει κατά την 

προσεχή ορκωμοσία φοιτητών, μπορούν να καταθέσουν βεβαίωση του 

Tμήματος στο οποίο φοίτησαν, από την οποία να εμφαίνεται ότι έχουν 
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εγγραφεί στον κατάλογο φοιτητών της προσεχούς ορκωμοσίας. 

H συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 

2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος 

Φ.Π.Ψ. (1
ος

 όροφος). 

 

Επισυνάπτονται λεπτομερή διαγράμματα. 

 

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στον Tομέα Φιλοσο-

φίας, στη διοικητικά υπεύθυνη κ. Σιούλα Παναγιώτα, τηλ. 26510-

05862.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: H Προκήρυξη (αριθμός και κατηγορίες εισακτέων, δικαιολογητικά, 
κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ύλη των εξετάσεων κλπ.) δημοσιεύεται νωρίς 
στον ημερήσιο τύπο και καταχωρίζεται στο διαδίκτυο. O Διευθυντής του Προ-
γράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί ως Σύμβουλος Σπουδών, ενώ 
προγραμματίζεται η καθιέρωση δύο ημερίδων πληροφόρησης ανά έτος (Mάιος-
Oκτώβριος). 
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EΞETAΣTEA  YΛH 

 

Α. EΛΛHNIKH  ΦIΛOΣOΦIA 

 

α. Πλάτων * 

  
1. J. Burnet (ed.), Πλάτωνος Πολιτεία, Oxford Classical Texts (Oxford: 

Clarendon Press, 1902) (με πολλές ανατυπώσεις έκτοτε). Στην ίδια 

σειρά (OCT) νέα έκδοση (2003) από τον S.R. Slings˙ οι υποψήφιοι 

δύνανται να χρησιμοποιήσουν τη μία ή την άλλη έκδοση. 

 Mόνο: Πολιτεία, 507a-517c: Mετάφραση και φιλοσοφικός σχολι-

ασμός. 

  

 M ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς (προτεινόμενες):  Κ.Δ. Γεωργούλης, Πλάτω-

νος Πολιτεία (Ἀθῆναι: Ἐκδ. Ἰ. Σιδέρης, 1963
2
)˙ Ι. Γρυπάρης, Πλά-

των: Πολιτεία (Ἀθήνα: Ἐκδ. «I. Ζαχαρόπουλος», χ.χ.)˙ Ν.Μ. 

Σκουτερόπουλος, Πλάτων. Πολιτεία. Εἰσαγωγικὸ σημείωμα – Μετά-

φραση – Ἑρμηνευτικὰ σημειώματα (Ἀθήνα: Ἐκδ. Πόλις, 2002)˙ F.M. 

Cornford, The Republic of Plato, Translated with Introduction and 

Notes (London–Oxford: O.U.P., 1963
2
)˙ P. Shorey, Plato: The Re-

public (Loeb Classical Library) (Cambridge, Mass., London, 1953) 

(1930
1
· η ίδια μετάφραση στο: E. Hamilton – H. Cairns (eds.), 

Plato: The Collected Dialogues (Princeton: P.U.P., 1987) (=1961), 

σ. 547-566.  

 

Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ς   σ χ ο λ ι α σ μ ό ς : Για τον φιλοσοφικό σχολι-

ασμό προτείνονται:  J. Adam, The Republic of Plato (Cambridge: 

Cambridge University Press, Vol. II 1907) (= 1902
1
, με ανατυπώσεις 

έκτοτε), μόνο II 57-73, 82-120· N.P. White, A Companion to Pla-

to’s Republic (Oxford : B. Blackwell, 1979), σ. 177-199· K. Bor-

mann, Πλάτων. Μτφρ.: Ιωάννης Καλογεράκος (Αθήνα: Ινστιτούτο 

του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2006) (2003
4
), σ. 74-89, 97-111· J. 
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Annas, Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Μτφρ.: Χρυσούλα 

Γραμμένου (Αθήνα: Εκδ. Καλέντης, 2006) (1981
1
), σ. 305-339· N. 

Pappas, Πολιτεία του Πλάτωνα. Ένας οδηγός ανάγνωσης. Μτφρ.: Δ. 

Παπαγιαννάκος (Αθήνα: Εκδ. Οκτώ, 2006), σ. 153-161, 165-170· 

Μ. Βενετή, Πλάτωνος Πολιτεία. Ένα πολίτευμα της ψυχής (Θεσσα-

λονίκη: εκδ. Ζήτρος, 2009), σ. 140-159.   

2. Bormann, Κ., Πλάτων, (βλ. παραπάνω), ολόκληρο το βιβλίο εκτός 

από τις σελίδες 38-48, 88-101, 145-186. 

3. Δεσποτόπουλος, Κ.Δ., Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος (Ἀθῆναι: ΚΕΕΦ 

Ακαδημίας Ἀθηνῶν, 1997), σ. 277-291. 

4. Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν., Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα (Ἀθῆναι, 1970
5
), 

σ. 64-81, 109-111.  

* 

     Α ρ χ α ί ο ς   Σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ό ς 

 

5. Long, A.A., Ἡ Ἑλληνιστικὴ φιλοσοφία. Mτφρ.: Στυλιανὸς Δημό-

πουλος,  Mυρτώ  Δραγώνα–Mονάχου (Ἀθήνα: M.I.E.T., 1990
2
)  

(μόνο  οι σελίδες 7-36). 

6. Suber, P. (εισαγωγή), Οι Σκεπτικοί. Αναγνωστικό της Αρχαίας 

Σκεπτικής φιλοσοφίας. Εισαγωγή στον Κλασικό Σκεπτικισμό. Ει-

σαγωγή: Peter Suber – Επιμέλεια: Γ. Αβραμίδης (Θεσσαλονίκη: 

Εκδ. Θύραθεν, 2003), σ. 19-54. 
  

 

 

 
 
 
 

* Mε ευθύνη των υποψηφίων η προετοιμασία μπορεί να γίνει και με βάση άλλα 

βοηθήματα, αρκεί να καλύπτονται τα επιμέρους θέματα που περιλαμβάνονται 

στην προαναφερθείσα βιβλιογραφία και να είναι έγκυρα τα βοηθήματα. 
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β. Γνωσιοθεωρητικά ρεύματα και η περί ελευθερίας αντίληψη στη 

Νεοελληνική Φιλοσοφία κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα 

 

Βούλγαρις, Ε., Ἡ Λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων συνερανι-

σθεῖσα, Προλεγόμενα–Επιμέλεια–Ευρετήρια Κ.Θ. Πέτσιος, Ιωάννι-

να, 2010 (από τα Προλεγόμενα): σσ. 24*-38*, 82*-170*).  

Νούτσος, Π.X.,  Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια της διακινδύνευσης, 

Αθήνα, 2005, σσ. 15-159, 161-164, 337-343 και 445-451.   

Πέτσιος, Κ.Θ., H περί φύσεως συζήτηση στη Nεοελληνική σκέψη. Όψεις 

της φιλοσοφικής διερεύνησης από τον 15
ο ώς τον 19

ο
 αιώνα, Ιωάννι-

να, 
2
2003, σσ. 295-312. 

Αργυροπούλου, Ρ., «Η ελευθερία στην αναζήτηση της αρετής κατά τον 

Κ.Μ. Κούμα», στο: Ρ. Αργυροπούλου κ.ά., Η έννοια της ελευθερίας 

στον νεοελληνικό στοχασμό, Ημίτομος δεύτερος, Αθήνα: Κέντρον 

Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών, 1997, σσ. 11-

31. 

Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Α., «Η έννοια της ελευθερίας στην Ελληνική 

Νομαρχία», στο: Ρ. Αργυροπούλου κ.ά., Η έννοια της ελευθερίας 

στον νεοελληνικό στοχασμό, Ημίτομος δεύτερος, Αθήνα: Κέντρον 

Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών, 1997, σσ. 207-

220. 

Κελεσίδου, Ά., «Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Αδαμάντιου Κο-

ραή», στο: Γ. Βλάχος κ.ά., Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό 

στοχασμό, Ημίτομος πρώτος, Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής 

Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σσ. 35-110. 

Λεοντσίνη, Ε., «Έννοιες της ελευθερίας: αρχαίος και νέος πολιτισμός 

στο φιλοσοφικό έργο του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη», στο Πρακτικά 

Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Κύθηρα, 21-25 Μαΐου 2006), 
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τόμ. IV. B: Επτανησιακός Πολιτισμός (Μέρος Α΄), Κύθηρα: εκδ. 

Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2009, σσ. 481-507. 

Πέτσιος, Κ.Θ., «Παρατηρήσεις στην πολιτική σκέψη του Ρήγα», Δωδώ-

νη, Γ, ΚΗ (1999), σσ. 53-69. 

 

Β. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

α. Φιλοσοφία των Επιστημών  

 

Ενδεικτική  βιβλιογραφία  

 

1. Αυγελής, Ν., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, Θεσσαλονί-

κη: Σταμούλης, 2010, σσ. 11-109. 

2. Lindberg D., Aπαρχές της Δυτικής Επιστήμης, μτφρ. Η. Μαρκολέ-

φας (Αθήνα, εκδ. ΕΜΠ 1997), σσ.  31-98, 121-157, 349-398 και 

505-525 (Οι Αρχαίοι Έλληνες και ο κόσμος – Οι μαθηματικές επι-

στήμες στην αρχαιότητα. Η ελληνιστική πλανητική αστρονομία – Ο 

μεσαιωνικός κόσμος – Η κληρονομιά της αρχαίας και μεσαιωνικής 

επιστήμης).  

3. Παπαδημητρίου E., Θεωρία της Επιστήμης και Ιστορία της Φιλο-

σοφίας, Αθήνα: Gutenberg, 1988, σσ. 11-66. (Εννοιολογικοί προσ-

διορισμοί – Η σχέση φιλοσοφίας και Επιστήμης).    

4. Μπαλτάς, Α. – Στεργιόπουλος Κ. (επιμ.), Φιλοσοφία και επιστήμες 

στον εικοστό αιώνα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

2013, μόνο την εισαγωγή (σσ. 1-90).  

5. Salmon Μ. – Earman J., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, 

μετ. Κ. Πωγωνδιώτης, Ν. Φουρτούνης (Αθήνα: Παν. Εκδ. Κρήτης, 

2003), σσ. 3-50 (Επιστημονική Εξήγηση), σσ. 179-246. (Επιστημο-

νική Αλλαγή: Προοπτικές και Προτάσεις).  
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β. Φιλοσοφία της Πολιτικής Oικονομίας 

Nεώτερη θεωρία Φυσικού Δικαίου 

 H έννοια του κοινωνικού συμβολαίου: η κοινωνία ως συνεταιρι-

σμός ατόμων. 

 Φυσικά δικαιώματα και πολιτική υποχρέωση.  

 H φυσικο-δικαϊκή θεμελίωση της ιδιοκτησίας.  

 

    Hθική Φιλοσοφία και Πολιτική Oικονομία 

 Eμπειρισμός και ηθική θεωρία. 

 Φιλοσοφική ανθρωπολογία: πάθη και Λόγος στο σχηματισμό των 

ηθικών κρίσεων. 

 Ωφελιμισμός και θεωρία του αμερόληπτου παρατηρητή: κίνητρα 

και αποτελεσματικότητα του πράττειν.  

 Θεωρία των μη ηθελημένων αποτελεσμάτων του ατομικού πράτ-

τειν: η έννοια της αγοράς.  

 Καντιανή ηθική φιλοσοφία 

 

E ν δ ε ι κ τ ι κ ή  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  

Δρόσος, Διονύσης Γ. (επιμ.), Αρετή και Συμφέροντα. Εκδ. Σαββάλας, 

2008 [σσ. 405-456, 514-555]. 

Κασίρερ, Ε., Kant. Η ζωή και το έργο του. Εκδ. Ίνδικτος, 2001 [σσ. 345-

398]. 

Kenny, Anthony, Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας. Εκδ. Νεφέλη, 2005 

[σσ. 155-265]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oι χώροι διδασκαλίας: κτήριο του Tμήματος Φ.Π.Ψ.
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VI. ΔIΔAKTIKO EPΓO 

XEIMEPINO EΞAMHNO 2017–2018 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ MAΘHMATA - ΦPONTIΣTHPIA 

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ 

ΟΥΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ 

Ι. Πρελορέντζος 
Ερευνητική 

Μεθοδολογία 

Η φιλοσοφία στη Γαλλία στον 
20

ό
 αιώνα: περιοδολόγηση, βασι-

κοί εκπρόσωποι και θέματα 

Κ. Θ. Πέτσιος 
Αρχαία Ελληνική 

Φιλοσοφία 
Φιλοσοφία και Ιατρική στην αρ-
χαία σκέψη 

Γκ. Μαγγίνη 
Πρακτική Φιλοσοφία 

– Ηθική 

Η σύγχρονη ηθική υπό το πρίσμα 
του Kant, του Hegel και του Nie-

tzsche: Jürgen Habermas, Charles 
Taylor, Michel Foucault 

Στ. Δημητρίου 
Επιστημολογία – 

Θεωρία των Αξιών 

Η σχέση δικαίου και πολιτικής 
στο Γ΄ βιβλίο των Πολιτικῶν του 
Αριστοτέλη 

Ι. Μαρκουλάτος Αισθητική 
Σώμα και τέχνη στη σκέψη του 
Maurice Merleau-Ponty 

Α. Σακελλαριάδης 

Επιστημολογία –
Φιλοσοφία της 

Γλώσσας 

Γνωσιολογικές προσεγγίσεις νοη-
τικών φαινομένων. Θεωρητικά  
ζητήματα της Φιλοσοφίας του 
Νου  

Ε.Γ. Λεοντσίνη 
Αρχαία Ελληνική 

Φιλοσοφία 
Δουλεία και φυσικές ανισότητες 
στα Πολιτικά του Αριστοτέλη 
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WINTER SEMESTER 2017–2018 

POSTGRADUATE COURSES  

 

 

INSTRUCTOR COURSE SUBJECT 

Y. Prelorentzos 
Research  

Methodology 

Philosophy in France during the 
20

th
 century: Period division, 

main representatives and ques-
tions 

K.Th. Petsios 
Ancient Greek  

Philosophy 
Philosophy and Medicine in an-
cient Greek thought  

G. Maggini 
Applied Ethics – 

Moral Philosophy 

Contemporary ethics under the 
light of Kant, Hegel and Nie-

tzsche: Jürgen Habermas, Charles 
Taylor, Michel Foucault 

St. Dimitriou 
Epistemology –  

Theory of Values 

The relation between law and 
politics in Aristotle’s Politics, Bk 
III 

I. Markoulatos Aesthetics 
Body and art in the thought of 
Maurice Merleau-Ponty 

A. Sakellariades 

Epistemology –  
Philosophy of  

Language 

Epistemological approaches of 
mental phainomena. Theoritical 
questions in Philosophy of Mind 

E.G. Leonstsini 
Ancient Greek  

Philosophy 
Slavery and natural inequalities in 
Aristotle’s Politics 
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I. EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA 

 

1) H Προβληματική της Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας  

2) Φιλοσοφική Eρμηνευτική 

3) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία (Κ.Θ. Πέτσιος, Ε.Γ. Λεοντσίνη) 

4) Bυζαντινή Φιλοσοφία  

5) Nεοελληνική Φιλοσοφία   

6) H Eλληνική Φιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός  

7) Mεταφυσική  

8) Φιλοσοφία της Φύσης - Φιλοσοφική Ανθρωπολογία  

9) Πρακτική Φιλοσοφία  (Γκ. Μαγγίνη) 

10) Λογική 

11) Aισθητική (Ι. Μαρκουλάτος) 

12) Eρευνητική Mεθοδολογία (Ι. Πρελορέντζος)   

Eξαμηνιαία Φροντιστήρια Eιδικών Θεμάτων και ετήσια σειρά διαλέ-

ξεων που θα αναλάβουν μέλη Δ.E.Π. του Tομέα Φιλοσοφίας, των άλλων 

Tομέων του Tμήματος ή άλλων Tμημάτων του Πανεπιστημίου Iωαννί-

νων, άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης ερευνητές Eρευνητικών Kέ-

ντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Επιπλέον, το μάθημα Eρευνητική Mεθοδολογία (Ιωάννης Πρελορέ-

ντζος), στο οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρουσιάζουν και να συζητούν την τρέχουσα έρευνά τους. 

 



 54 

II. ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN 

  

1) Eπιστημολογία – Θεωρία των Αξιών (Στ. Δημητρίου) 

2) Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών   

3) Φιλοσοφία της Φύσης – Φιλοσοφική  Aνθρωπολογία  

4) Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών 

5) Φιλοσοφία των Ιστορικών-Ερμηνευτικών Επιστημών 

6) Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία    

7) Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών − Φιλοσοφία της   

Πολιτικής Oικονομίας  

8) Φιλοσοφία της Γλώσσας (Α. Σακελλαριάδης) 

9) Φιλοσοφία της Ψυχολογίας - Γνωσιοεπιστήμη   

10) Eυρωπαϊκές Σπουδές και Φιλοσοφία των Eπιστημών   

11) Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία  

12) Eρευνητική Mεθοδολογία (Ι. Πρελορέντζος)  

 

Eξαμηνιαία Φροντιστήρια Eιδικών Θεμάτων και ετήσια σειρά δια-

λέξεων που θα αναλάβουν μέλη ΔEΠ του Tομέα Φιλοσοφίας, των άλλων 

Tομέων του Tμήματος ή άλλων Tμημάτων του Πανεπιστημίου Iωαννί-

νων, άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης ερευνητές Eρευνητικών Kέ-

ντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Επιπλέον, το μάθημα Eρευνητική Mεθοδολογία (Ιωάννης Πρελο-

ρέντζος), στο οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα 

να παρουσιάζουν και να συζητούν την τρέχουσα έρευνά τους. 

 

 

 



 

 55 

ΩPOΛOΓIO ΠPOΓPAMMA 

 

 

Δευτέρα:          17.30-19.30: Επιστημολογία – Θεωρία των Αξιών 

     (Στ. Δημητρίου)  

 

 

Tρίτη:   13.00-15.00:  Eρευνητική Mεθοδολογία  

(Ι. Πρελορέντζος) 

 

15.00-17.00:    Επιστημολογία –  

Φιλοσοφία της Γλώσσας  

(Α. Σακελλαριάδης) 

 

15.00-17.00: Πρακτική Φιλοσοφία – Ηθική 

(Γκ. Μαγγίνη) 

 

Tετάρτη:         15.00-17.00: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

 (Κ.Θ. Πέτσιος) 

 

16.00-18.00: Αισθητική (Ι. Μαρκουλάτος) 

   

   

Παρασκευή:    18.00-20.00: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  

(Ε.Γ. Λεοντσίνη) 
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ΩPEΣ ΣYNEPΓAΣIAΣ ME TOYΣ ΦOITHTEΣ 

 

 

 

Δευτέρα:  17.00-18.00: Ε.Γ. Λεοντσίνη  

19.30-20.30: Στ. Δημητρίου 

       

Tρίτη:    11.00-12.00: Α. Σακελλαριάδης 

12.00-13.00: Κ.Θ. Πέτσιος 

17.00-18.00:  Γκ. Μαγγίνη 

17.00-18.00: Ι. Πρελορέντζος 

 

Tετάρτη:  18.00-19.00: Ι. Μαρκουλάτος 

 

Παρασκευή:  20.00-21.00: Ε.Γ. Λεοντσίνη 

    

  

         

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔIAΓPAMMATA MAΘHMATΩN 

 

XEIMEPINO EΞAMHNO 2017-2018 
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Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος 

      

       

    Aκαδημαϊκό έτος 2017-2018 

 Xειμερινό εξάμηνο 2017-2018 

Mάθημα: Eρευνητική Mεθοδολογία  

Θέμα:  Η φιλοσοφία στη Γαλλία στον 

20
ό
 αιώνα: Περιοδολόγηση, βα-

σικοί εκπρόσωποι και θέματα 

 

 

 

ΔIAΓPAMMA   

 

1. Η ιδιοτυπία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διδασκαλία της φι-

λοσοφίας στη δευτεροβάθμια και στην ανώτατη εκπαίδευση της 

Γαλλίας από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα μέχρι σήμερα. 

α. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Victor Cousin και όσες την 

τροποποίησαν: «τάξη της φιλοσοφίας», δύο μεταλυκειακές προ-

παρασκευαστικές τάξεις (hypokhâgne και khâgne) για τον απαι-

τητικότατο διαγωνισμό εισαγωγής στην École normale supé-

rieure, φοίτηση σ’ αυτήν τη «μεγάλη σχολή», agrégation φιλο-

σοφίας, μορφές επαγγελματικής σταδιοδρομίας των agrégés και 

των διδακτόρων φιλοσοφίας. 

β. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Jules Ferry (1880) αναφορικά 

με την εκπαίδευση των θηλέων και η ίδρυση της École normale 

supérieure de Sèvres. 

γ. Η φιλοσοφία ως κορωνίδα των επιστημών και «οι καθηγητές της 

[τρίτης γαλλικής] Δημοκρατίας». Τα βασικά πορίσματα της κοι-

νωνιολογίας της φιλοσοφίας του J.-L. Fabiani. 

δ. Όλοι σχεδόν οι μείζονες Γάλλοι θεωρητικοί –όχι μόνο οι φιλόσο-

φοι, αλλά και οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι και οι κοινωνικοί 
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ανθρωπολόγοι (κυρίως ο Claude Lévi-Strauss)– και ορισμένοι 

σημαίνοντες Γάλλοι λογοτέχνες ακολούθησαν, μέχρι τα μέσα 

του 20
ου

 αιώνα, αυτή την πορεία ή έστω τις σημαντικότερες φά-

σεις της. 

ε. Τρεις μεγάλες σειρές (promotions) στην E.N.S.-Lettres, Τομέας 

Φιλοσοφίας: 1877-1878, 1889, 1924 (Sartre, Aron, Nizan, La-

gache, Canguilhem). 

στ. Η έμμονη αναζήτηση της πρωτοτυπίας. Ιστορία της φιλοσοφίας 

και φιλοσοφία. 

ζ. Εγκώμιο και κριτική του ελιτίστικου αυτού συστήματος. 

η. Ο σταδιακός πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση των ιδρυ-

μάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων 

στη Γαλλία που αφορούν (και) στη φιλοσοφία: Πανεπιστήμια, 

Collège de France, École(s) normale(s) supérieure(s), Institut(s) 

catholique(s), E.P.H.E., E.H.E.S.S., Sciences-Po, C.N.R.S., Col-

lège international de philosophie, Institut Universitaire de 

France. 

θ. Ο «καθηγητής φιλοσοφίας» στη μέση εκπαίδευση εκλαμβανόταν 

στη Γαλλία, ιδίως την περίοδο 1875-1914, ως «“λαϊκός” ή κοσμι-

κός ιερωμένος», ως «πνευματικός δάσκαλος» (maître spirituel), 

με εξαιρετικές διανοητικές και ηθικές αρετές. 

ι. Oι μεγάλοι Δάσκαλοι: Émile Boutroux, Jules Lagneau, Alphonse 

Darlu, Henri Bergson, Alain, Jean Hyppolite, Ferdinand Alquié, 

Jean Beaufret, André Cresson, Jean-Toussaint Desanti, Louis Al-

thusser κ.ά. 

ια. H βίωση της «τάξης της φιλοσοφίας» και των φιλοσοφικών 

σπουδών εν γένει από πλειάδα μαθητών και φοιτητών στο δεύτε-

ρο μισό του 19
ου

 αιώνα και στο πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα ως 

κεφαλαιώδους σημασίας υπαρξιακή εμπειρία και δη ως διαδικα-

σία σταδιακής προσωπικής και συλλογικής απελευθέρωσης. 

ιβ. Παριζιάνοι (Sartre, Aron, S. de Beauvoir κ.ά.), επαρχιώτες (Ba-
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chelard, Canguilhem, Alquié, Foucault, Bourdieu κ.ά.) και Γάλ-

λοι της Αλγερίας (Camus, Derrida κ.ά.). 

ιγ. To εγχείρημα ανατροπής του πρωτείου της φιλοσοφίας από τις 

κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και δη από τον στρου-

κτουραλισμό κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Η σημα-

σία της ίδρυσης του πειραματικού πανεπιστημίου της Vincennes 

(1969). 

2. Η θεμελιώδης συμβολή μη Γάλλων φιλοσόφων στη φιλοσοφία και 

γενικότερα στη θεωρία του 20
ου

 αιώνα στη Γαλλία: É. Meyerson, 

Politzer, Lévinas, Berdiaev, Chestov, Walter Benjamin, Koyré, 

Kojève, Éric Weil, Georges Gurvitch, Tran Duc Tao, Cioran, Todo-

rov, Kristeva κ.ά.). Όσον αφορά την Ελλάδα, ξεχωρίζει η τετράδα 

Καστοριάδης, Αξελός, Κ. Παπαϊωάννου και Ν. Πουλαντζάς. 

α.  Το εξόχως σημαντικό σεμινάριο του Alexandre Kojève στην 

École pratique des hautes études (1933-1939) για τη Φαινομενο-

λογία του πνεύματος του Hegel. 

3. Η διαρκής συνύπαρξη –με τη μορφή άλλοτε της άμιλλας άλλοτε του 

ανταγωνισμού– της πανεπιστημιακής με την εξωπανεπιστημιακή 

φιλοσοφία από τον 19
ο
 αιώνα ως σήμερα. 

4. Ο θεμελιώδης ρόλος των μεγάλων σκαπανέων της γαλλικής φιλοσο-

φίας, κυρίως του Descartes και του Pascal και, δευτερευόντως, του 

Montaigne. 

α.  Ο αντικαρτεσιανισμός των βασικών φιλοσόφων που δίδαξαν στο 

Collège de France από το 1900 ως το 1980 (Bergson, Merleau-

Ponty, Jean Hyppolite, Michel Foucault). 

α1. Οι Πασκαλιανοί στοχασμοί του Bourdieu (σε αντιδιαστολή 

προς τους Καρτεσιανούς στοχασμούς του Husserl). 

β. Ο υπερκαρτεσιανισμός του Sartre: η διαρρήδην απόρριψη του 

ασυνειδήτου. 

γ. Eγχειρήματα συμφιλίωσης του Descartes και του Pascal (Berg-

son, Michel Serres). 
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δ. Προσπάθεια συμφιλίωσης του Descartes με τον Kierkegaard από 

τον Paul Ricoeur. 

5. Η διαρκής και ισχυρή επίδραση των ηθοστοχαστών (moralistes). 

6. Ο θεμελιώδης ρόλος της ψυχολογίας, ποικίλων εκδοχών της πνευ-

ματοκρατίας και της «φιλοσοφίας του αναστοχασμού» (philosophie 

de la réflexion) και/ή της συνείδησης στη γαλλική φιλοσοφία του 

19
ου

 και του 20
ου

 αιώνα. 

7. Η μετάβαση από τα τέσσερα Β (Boutroux, Bergson, Brunschvicg, 

Blondel) στον Kierkegaard και στα τρία H (Hegel, Husserl, Heideg-

ger) και, στη συνέχεια, στους «δασκάλους της καχυποψίας» (Marx, 

Nietzsche, Freud και, δευτερευόντως, Heidegger και Spinoza). 

8. Η άνοδος του μαρξισμού και η πλήθυνση των μαρξισμών. 

9. Ο αγωνιστικός/πολεμικός χαρακτήρας της φιλοσοφίας. Οι αξιομνη-

μόνευτες διενέξεις (λ.χ. του Sartre με τον Aron, με τον Merleau-

Ponty και με τον Camus, του Claude Lévi-Strauss με τον Sartre, του 

Derrida με τον Foucault, του Badiou με τον Deleuze κ.λπ.) 

10. Η ρήξη του Μάη του ’68 και ορισμένες συνέπειές της για τη φιλο-

σοφία και τη διδασκαλία της. 

11. Η πολυεπίπεδη τομή της δεκαετίας του 1980. 

α. Πολυδιάσπαση, απουσία δεσπόζοντος φιλοσοφικού ρεύματος, 

σημαντική υποχώρηση της επίδρασης που ασκούσε η γερμανική 

φιλοσοφία, μεταπλάσεις βασικών θεωριών της «φιλοσοφικής 

στιγμής του 1900 στη Γαλλία», έντονο ενδιαφέρον για την «αυ-

στριακή» ή «κεντροευρωπαϊκή» φιλοσοφική παράδοση, για την 

αναλυτική φιλοσοφία, για παλαιότερες και σύγχρονες αμερικανι-

κές φιλοσοφικές θεωρίες (πραγματισμό, «φιλοσοφίες του περι-

βάλλοντος», «φιλοσοφίες της μέριμνας/φροντίδας (care), φιλο-

σοφία της Martha Nussbaum ή της Judith Butler κ.λπ.) 

β. Η αντικειμενική συμμαχία των πρωταγωνιστών της προηγούμε-

νης περιόδου μπροστά στο φαινόμενο των nouveaux 

philosophes. 
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12.  «Ο αιώνας των διανοουμένων». Η διαμάχη των λογοτεχνών και 

των φιλοσόφων για το πρωτείο σ’ αυτό το πεδίο και η μετάβαση 

από τον «ολικό διανοούμενο» (Sartre) σε όσους εστίαζαν το ενδια-

φέρον τους και την αγωνιστική στάση τους σε επιμέρους θέματα: 

Foucault, Deleuze και Guattari, Bourdieu κ.ά. 

13. Simone Weil, Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, Sarah Kofman, 

Sylviane Agacinski, Luce Irigaray, Elisabeth Roudinesco, Catherine 

Malabou κ.ά. 

14. Εγχειρήματα συνάρθρωσης/συνύπαρξης της φιλοσοφίας με τη 

θρησκεία: φιλόσοφοι που υπήρξαν πιστοί καθολικοί (M. Blondel, 

G. Marcel, Michel Henry, J.-L. Marion κ.ά.), πιστοί προτεστάντες 

(λ.χ. Paul Ricoeur), πιστοί εβραίοι (λ.χ. Lévinas). 

15. Η ολοένα και στενότερη σχέση της φιλοσοφίας με τη «μη φιλοσο-

φία» (επιστήμες, τέχνες, λογοτεχνία, πολιτική, καθημερινές πρακτι-

κές κ.λπ.). Ποικίλοι τύποι «συναντήσεων» της φιλοσοφίας με τη λο-

γοτεχνία (ιδίως με τους Flaubert, Mallarmé, Gide, Proust, Claudel, 

καθώς και με Άγγλους, Αμερικανούς και Ρώσους λογοτέχνες) και 

τις τέχνες: μουσική (Bergson, Jankélévitch κ.ά.), ζωγραφική (Mer-

leau-Ponty, Foucault), κινηματογράφο (Deleuze), αρχιτεκτονική 

(Deleuze, Derrida κ.ά.)  

16. Μερικά κεφαλαιώδους σημασίας προβλήματα της φιλοσοφίας στη 

Γαλλία στον 20
ο
 αιώνα: 

α. Η ριζική κριτική στην αντικειμενοποίηση. Εγχειρήματα άρσης 

της ριζικής διάκρισης ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμε-

νο. 

β. Ο χρόνος και η χρονικότητα (τρόποι και τύποι συνάρθρωσης του 

παρόντος με το παρελθόν και το μέλλον). 

γ. Η δράση/πράξη (action). 

δ. Το βιωμένο σώμα ή ιδιόσωμα (corps vécu ή corps propre). 

ε. Το συμβάν (événement). 

στ. Οι συναντήσεις (rencontres). 
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ζ.  Οι πολλαπλότητες και ο πλουραλισμός. 

η. H θεματική του προ- (προαντιληπτικού, προεμπειρικού, προλογι-

κού, προαναστοχαστικού, προγλωσσικού, προεπιστημονικού, 

προφιλοσοφικού, προανθρώπινου κ.λπ.) 
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Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος 

 

 

    Aκαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Xειμερινό εξάμηνο 2017-2018 

Mάθημα: Αρχαία Ελληνική  

Φιλοσοφία 

Θέμα:  Φιλοσοφία και Ιατρική στην 

αρχαία σκέψη 

                   

 

 

ΔIAΓPAMMA 

 

1.  Η συνωρίδα «υγεία» – «νόσος» στην πρώιμη ελληνική γραμματεία 

(Ορφικοί, Όμηρος, Ησίοδος). 

2.  Η ιπποκρατική ιατρική: Ουσία και μέθοδος.  

3.  Το Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων και η επίδρασή του στον Αριστοτέ-

λη. 

4.  Η συμβολή του πυθαγόρειου φιλοσόφου Αλκμαίωνα. 

5.  Σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα σύμφωνα με τον Πλάτω-

να (Τίμαιος). 

6.  Το ψ-αριστοτελικό 30
ό
 Πρόβλημα. 

7. Ιατρική και φιλοσοφία στην αυτοκρατορική περίοδο (Αρχιγένης). 

8. Φιλοσοφική εννοιολογία και ιατρική σκέψη στο έργο του Γαληνού. 
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Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη 

 

 

    Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 

Μάθημα: Πρακτική Φιλοσοφία –  

Ηθική     

Θέμα:  Η σύγχρονη ηθική υπό το πρί-

σμα του Kant, του Hegel και  

του Nietzsche: Jürgen Haber-

mas, Charles Taylor, Michel 

Foucault 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ι. Kant – J. Habermas 

1. Η εναντίωση του ηθικού καθήκοντος στις φυσικές κλίσεις και ο 

δεοντοκρατικός χαρακτήρας της ηθικής στον I. Kant. 

2. Υποθετικές προστακτικές και κατηγορική προστακτική. 

3. Ηθικότητα και ελευθερία. 

4. Η ηθική του διαλόγου στον J. Habermas:  

α.  Η κριτική της καντιανής ηθικής 

β.  Η αντιπαράθεση με τον ηθικό σκεπτικισμό 

γ.  «Ηθικοί διάλογοι» και «εθικοί διάλογοι» – το πρωτείο του 

ορθού έναντι του αγαθού. 

II. G.W.F. Hegel – Ch. Taylor 

5. H κριτική του Hegel στην καντιανή δεοντοκρατία. 

6. Η επανιδιοποίηση της εγελιανής ηθικής θεωρίας από τον Charles 

Taylor: το θέμα της αναγνώρισης. 
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7. Τα ηθικά «παραδείγματα» της αυτονομίας και της αυθεντικότη-

τας.  

ΙΙΙ. F. Nietzsche – M. Foucault 

8. Η κριτική του Nietzsche στις ηθικές του Διαφωτισμού. 

9. Ηθική και τέχνη στον ύστερο Nietzsche.  

10. Ηθική και βούληση για δύναμη. 

11. Ηθική και κριτική της νεωτερικότητας στις Μελέτες για τον Νίτσε 

του Michel Foucault. 

12. Η κριτική της παραδοσιακής ηθικής θεωρίας και το αντι-παρά-

δειγμα της «επιμέλειας του εαυτού».  

 

Επισήμανση: Η συγγραφή εργασίας, υπό τη μορφή συνθετικής κριτικής 

παρουσίασης ενός φιλοσοφικού θέματος ή μετάφραση ενός φιλοσοφι-

κού κειμένου ή δόκιμου στοιχείου της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, 

είναι υποχρεωτική. Οι προφορικές παρουσιάσεις, ατομικές ή ομαδι-

κές, είναι προαιρετικές.    
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Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δημητρίου 

 

 

    Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 

Μάθημα:  Επιστημολογία - Θεωρία  

 των Αξιών    

Θέμα:  Η σχέση δικαίου και πολιτικής 

στο Γ΄ βιβλίο των Πολιτικῶν 

του Αριστοτέλη  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Η σημασία του τρίτου βιβλίου των Πολιτικῶν και η σχέση του με τα 

υπόλοιπα βιβλία του έργου. 

2. Η αναζήτηση του ορθού πολιτεύματος. 

3. Η γενική δομή του τρίτου βιβλίου των Πολιτικῶν. 

4. Η ταξινόμηση των πολιτευμάτων και ο ορισμός του πολιτεύματος. 

5. Η αμφισημία του όρου πολιτεία. 

6. Τί τὸ κύριον τῆς πόλεως ἔστιν; 

7. Η συλλογιστική παραγωγή του ταξινομητικού κριτηρίου του πλή-

θους από τον ορισμό της πολιτείας. 

8. Το ἁπλῶς δίκαιον. 

9. Το κριτήριο για την αξιολογική κατάταξη των πολιτευμάτων. 

10. Το δικαιότερο πολίτευμα: τί τὸ τέλος ἑκάστης πολιτείας; 

11. Ο Αριστοτέλης και η δημοκρατία και η θεμελίωση της λαϊκής κυρι-

αρχίας. 

12. Από την αριστοτελική θεμελίωση της λαϊκής κυριαρχίας στην Re-

publique του Rousseau: προϋποθέσεις για μια κανονιστική, ρεπου-

μπλικανική θεωρία της δημοκρατίας. 
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Σημείωση: Η εκπόνηση τελικής εργασίας είναι υποχρεωτική, καθώς και 

η συμμετοχή σε μικρότερες ασκήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να 

μάθουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες να διαβάζουν κεί-

μενα και να γράφουν κείμενα ως εξής: εντοπισμός ενός προβλήματος, 

διακρίβωση της φύσης του προβλήματος, διατύπωση θέσης σε σχέση 

με το πρόβλημα, σύνταξη επιχειρημάτων που στηρίζουν τη θέση, έ-

λεγχος των επιχειρημάτων και της υποστηριζόμενης θέσης. 
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Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ιορδάνης Μαρκουλάτος 

 

 

    Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 

Μάθημα: Αισθητική 

Θέμα:  Ζωγραφική και Φιλοσοφία στη 

σκέψη του Maurice Merleau-

Ponty 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 Εισαγωγή στη φαινομενολογική οπτική.  

 Η θέση του Merleau-Ponty στο φαινομενολογικό τοπίο.  

 Το σώμα ως ο τόπος του νοήματος. 

 Φιλοσοφία και τέχνη: αποκλίνουσες ή συγκλίνουσες τροχιές;  

 Η ζωγραφική ως σιωπηρό φιλοσοφείν. 

 Η αμφιβολία ως έδαφος δημιουργίας. 

 Η άρρητη λογική του βλέμματος. 

 Η γόνιμα ατελής μετάβαση από το αόρατο στο ορατό. 

 Το έργο ως παραδειγματικός τόπος σύμφυσης «ύλης και πνεύμα-

τος». 

 Ο δημιουργός ως ανθρωπολογική προοπτική. 
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Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σακελλαριάδης 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Χειμερινό εξάμηνο 2017-201 

Μάθημα: Επιστημολογία ‒ Φιλοσο-

φία της Γλώσσας 

Θέμα:  Γνωσιολογικές προσεγγίσεις 

νοητικών φαινομένων. Θεω-

ρητικά ζητήματα της Φιλο-

σοφίας του Νου   

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Το «θέατρο του νου». 

2. Γνώση και παράσταση. 

3. Σκέψη και νόημα. 

4. Θεωρίες για την αντιληπτική λειτουργία. 

5. Επιγένεση και λειτουργισμός. 

6.  Όψεις ρεαλισμού. 

7. Θεωρίες για τη συνείδηση. 

8. Προσωπική ταυτότητα. 
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Διδάσκουσα: Επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Γ. Λεοντσίνη 

 

 

    Aκαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Xειμερινό εξάμηνο 2017-2018 

Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  

Θέμα:  Δουλεία και φυσικές ανισότη-

τες στα Πολιτικά του Αριστο-

τέλη 

                   

ΔIAΓPAMMA 

 

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστεί το Α΄ βιβλίο των Πολιτικῶν του Αριστο-

τέλη, όπου παρουσιάζονται τα βασικά επιχειρήματά του για τη θεμελίω-

ση της πολιτικής κοινωνίας και τη συγκρότηση της πόλεως ως την πιο 

σημαντική μορφή κοινωνίας που έχει προτεραιότητα το άτομο, την αν-

θρώπινη φύση, την πολιτική τελεολογία και την κοινωνική οντολογία. 

Κυρίως όμως, θα δοθεί έμφαση στα κεφάλαια 4-7 του Α΄ βιβλίου των 

Πολιτικῶν, όπου παρουσιάζονται οι απόψεις του για τη «φυσική» δου-

λεία» και τις φυσικές ανισότητες ανάμεσα στους ανθρώπους και θα επι-

χειρηθεί εξήγηση των απόψεων αυτών του Αριστοτέλη σε σχέση με την 

υπόλοιπη πολιτική θεωρία του. Θα εξεταστεί επίσης το κατά πόσον οι 

θέσεις αυτές του Αριστοτέλη για τη «φυσική» δουλεία» και τις φυσικές 

ανισότητες καθώς και αυτές σχετικά με την φυσική «κατωτερότητα» των 

γυναικών είναι συμβατές με την τελεολογική θεωρία του και κατά πόσον 

είναι δυνατόν να «σωθεί» η αριστοτελική πολιτική θεωρία από την εκ 

μέρους του Αριστοτέλη υπεράσπιση της φυσικής δουλείας.  

Στο μάθημα θα δοθεί συμπληρωματική ελληνόγλωσση και ξενόγλωσ-

ση βιβλιογραφία σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, αλλά κυρίως θα γίνει 

συστηματική ανάλυση του κειμένου του Α΄ βιβλίου των Πολιτικῶν του 

Αριστοτέλη και κυρίως των κεφαλαίων Ι. 4-7. 



Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας
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EΑPINO EΞAMHNO 2017–2018 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ MAΘHMATA - ΦPONTIΣTHPIA 

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ 

ΟΥΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ 

Ι. Πρελορέντζος 
Νεότερη και 

Σύγχρονη Φιλοσοφία 

Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη 
Γαλλία από τη δεκαετία του 1960 
έως σήμερα 

Κ. Θ. Πέτσιος 
Ερευνητική 

Μεθοδολογία 
Η χειρόγραφη παράδοση της Λο-
γικής στον νεοελληνικό χώρο 

Γκ. Μαγγίνη 

Ευρωπαϊκές Σπουδές 
και Φιλοσοφία των 

Επιστημών 

Η ιδέα της Ευρώπης στη σύγχρο-
νη φιλοσοφία: Edmund Husserl – 

Jacques Derrida – Jürgen Haber-
mas 

Στ. Δημητρίου 
Επιστημολογία – 

Θεωρία των Αξιών 

Η πολιτική φιλοσοφία του Jean-
Jacque Rousseau και ο δημοκρα-
τικός ρεπουμπλικανισμός 

Μ. Πουρνάρη 
Νεότερη και  

Σύγχρονη Φιλοσοφία 
Η ηθική ψυχολογία στον David 
Hume 

A. Σακελλαριάδης 
Φιλοσοφία της 

Γλώσσας 

Η λειτουργία του μεταφορικού 
λόγου: ζητήματα κανονιστικότη-
τας και απροσδιοριστίας των εν-
νοιών 

Κ. Ράντης 
Κοινωνική και  

Πολιτική Φιλοσοφία  
Η διαλεκτική του Διαφωτισμού 

Ε.Γ. Λεοντσίνη 
Αρχαία Ελληνική  

Φιλοσοφία 
Επιθυμία, έρωτας και κοινότητα 
στην αρχαία πολιτική θεωρία 
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SPRING SEMESTER 2017–2018 

POSTGRADUATE COURSES  

 

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ 

ΟΥΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ 

Y. Prelorentzos 

Modern and  
Contemporary  

Philosophy 

Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη 
Γαλλία από τη δεκαετία του 1960 
έως σήμερα 

K.Th. Petsios 
Research  

Methodology 
The manuscript tradition on Log-
ic in the neohellenic territories 

G. Maggini 

European Studies 
and Philosophy of 

Sciences 

The idea of Europe in contempo-
rary philosophy: Edmund Husserl 

– Jacques Derrida – Jürgen Ha-
bermas 

Στ. Δημητρίου 
Epistemology ‒  

Theory of Values  

The political philosophy of Jean-
Jacque Rousseau and democratic 
republicanism 

M. Pournari 

Modern and  
Contemporary  

Philosophy 
David Hume’ moral psychology 

A. Sakellariades  
Philosophy  

of Language 

The function of metaphor: Ques-
tions of normativity and concep-
tual vagueness 

K. Rantis 
Social and Political 

Philosophy  
The dialectics of Enlightenment 

E.G. Leontsini 
Ancient Greek  

Philosophy 
Desire, erôs and community in 
ancient political theory  
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EAPINO EΞAMHNO 2018 

 

MAΘHMATA - ΦPONTIΣTHPIA 

I. EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA 

 

1) H Προβληματική της Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας  

2) Φιλοσοφική Eρμηνευτική  

3) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία (Ε.Γ. Λεοντσίνη)  

4) Bυζαντινή Φιλοσοφία  

5) Nεοελληνική Φιλοσοφία  

6) H Eλληνική Φιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός  

7) Mεταφυσική  

8) Φιλοσοφία της Φύσης – Φιλοσοφική Ανθρωπολογία  

9) Πρακτική Φιλοσοφία   

10) Λογική  

11) Aισθητική  

12) Eρευνητική Mεθοδολογία (Κ.Θ. Πέτσιος)   

Eξαμηνιαία Φροντιστήρια Eιδικών Θεμάτων και ετήσια σειρά δια-

λέξεων που θα αναλάβουν μέλη Δ.E.Π. του Tομέα Φιλοσοφίας,  των άλ-

λων Tομέων του Tμήματος ή άλλων Tμημάτων του Πανεπιστημίου Iω-

αννίνων, άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης ερευνητές Eρευνητικών 

Kέντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Επιπλέον, το μάθημα Eρευνητική Mεθοδολογία (Κωνσταντίνος Θ. 

Πέτσιος), στο οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα 

να παρουσιάζουν και να συζητούν την τρέχουσα έρευνά τους. 
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II. ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN 

  

1) Eπιστημολογία-Θεωρία των Αξιών (Στ. Δημητρίου) 

2) Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών   

3) Φιλοσοφία της Φύσης − Φιλοσοφική Aνθρωπολογία  

4) Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών 

5) Φιλοσοφία των Ιστορικών – Ερμηνευτικών Επιστημών 

6) Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία (Κ. Ράντης)   

7) Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών − Φιλοσοφία της    

Πολιτικής Oικονομίας  

8) Φιλοσοφία της Γλώσσας (Α. Σακελλαριάδης)   

9) Φιλοσοφία της Ψυχολογίας − Γνωσιοεπιστήμη   

10) Eυρωπαϊκές Σπουδές και Φιλοσοφία των Eπιστημών – Nεότε-

ρη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (Ι. Πρελορέντζος, Γκ. Μαγγίνη, 

Μ. Πουρνάρη) 

11) Eρευνητική Mεθοδολογία (Κ.Θ. Πέτσιος) 

Eξαμηνιαία Φροντιστήρια Eιδικών Θεμάτων και ετήσια σειρά δια-

λέξεων που θα αναλάβουν μέλη ΔEΠ του Tομέα Φιλοσοφίας, των άλλων 

Tομέων του Tμήματος ή άλλων Tμημάτων του Πανεπιστημίου Iωαννί-

νων, άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης ερευνητές Eρευνητικών Kέ-

ντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Επιπλέον, το μάθημα Eρευνητική Mεθοδολογία (Κωνσταντίνος Θ. 

Πέτσιος), στο οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα 

να παρουσιάζουν και να συζητούν την τρέχουσα έρευνά τους. 
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ΩPOΛOΓIO ΠPOΓPAMMA 

 

 

Δευτέρα:     15.00-17.00: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

    (Ε.Γ. Λεοντσίνη) 

 

17.30-19.30:    Επιστημολογία – Θεωρία των Αξιών 

(Στ. Δημητρίου) 

 

 

Tρίτη:         11.00-13.00:  Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία  

(Ι. Πρελορέντζος) 

 

13.00-15.00: Eρευνητική Mεθοδολογία  

(Κ.Θ. Πέτσιος) 

 

15.00-17.00:  Φιλοσοφία της Γλώσσας  

(Α. Σακελλαριάδης)  

 

17.00-19.00: Ευρωπαϊκές Σπουδές και Φιλοσοφία 

των Επιστημών 

   (Γκ. Μαγγίνη) 

   

 

Tετάρτη: 13.30-15.30:  Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία   

(M. Πουρνάρη) 

 

15.30-17.30:  Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 

 (Κ. Ράντης) 
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ΩPEΣ ΣYNEPΓAΣIAΣ ME TOYΣ ΦOITHTEΣ 

 

 

Δευτέρα:  17.00-18.00: Ε.Γ. Λεοντσίνη 

19.30-20.30: Στ. Δημητρίου 

 

Tρίτη:    11.00-12.00: Ι. Πρελορέντζος 

12.00-13.00: Κ.Θ. Πέτσιος 

16.00-17.00: Α. Σακελλαριάδης 

16.00-17.00: Γκ. Μαγγίνη  

 

Tετάρτη:  16.00-17.00:  Μ. Πουρνάρη 

    18.00-19.00: Κ. Ράντης 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔIAΓPAMMATA MAΘHMATΩN 

 

EAPINO EΞAMHNO 2018 
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Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος 

       

 

    Aκαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Eαρινό εξάμηνο 2018 

Mάθημα:  Νεότερη και Σύγχρονη  

Φιλοσοφία 

Θέμα:   Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη 

Γαλλία από τη δεκαετία του 

1960 έως σήμερα 

 

 

  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Όπως ανέδειξα στην πρόσφατη μελέτη μου Φιλοσοφία και λογοτε-

χνία στη Γαλλία 1930-1960 (Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2016),  κατά 

τη δεκαετία πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και 

την πρώτη δεκαπενταετία μετά τη λήξη του, ένα από τα βασικότερα γνω-

ρίσματα της φιλοσοφίας στη Γαλλία υπήρξε η ανάπτυξη στενότατων και 

ποικιλόμορφων σχέσεων ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη μη φιλοσοφία 

(επιστήμες, τέχνες, λογοτεχνία, πολιτική, καθημερινές πρακτικές κ.λπ.), 

ιδίως με τη λογοτεχνία (πεζογραφία, ποίηση, θέατρο ή κριτικά δοκίμια). 

Η βασικότερη θεωρητική διαμάχη της περιόδου αναφορικά με τη 

λογοτεχνία αφορά στην εναντίωση του Roland Barthes [στο περίφημο 

βιβλίο του Ο βαθμός μηδέν της γραφής (1953)] στην προσέγγιση της λο-

γοτεχνίας από τον Sartre, κυρίως στο δοκίμιό του Τι είναι η λογοτεχνία; 

(1948) αλλά και σε σειρά μικρότερων εργασιών του. 

Αντικείμενο του σεμιναρίου αυτού του εξαμήνου είναι η μελέτη της 

εξέλιξης των σχέσεων της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία στη Γαλλία στον 

απόηχο αυτής της διαμάχης, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 

1960 ως την εποχή μας. Αφετηρία του σεμιναρίου αποτελεί η σχολια-
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σμένη ελληνική έκδοση της μελέτης του Philippe Sabot, Philosophie et 

littérature. Approches et enjeux d’une question (2002): Φιλοσοφία και 

λογοτεχνία. Προσεγγίσεις και διακυβεύματα ενός ζητήματος (Εκδόσεις 

Gutenberg, 2017). O Sabot, ένας από τους διαπρεπέστερους μελετητές, 

την τελευταία εικοσαετία, των σχέσεων ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη 

λογοτεχνία από τη σκοπιά της φιλοσοφίας, προτείνει εδώ μια εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα ταξινόμηση των διαφορετικών τρόπων προσέγγισης λογο-

τεχνικών έργων από φιλοσόφους. Εγκύπτει πρωτίστως στη μελέτη λογο-

τεχνών (Proust, V. Woolf, Th. Mann, Pessoa, Samuel Beckett, Raymond 

Roussel, κ.ά.) από μείζονες Γάλλους φιλοσόφους από τη δεκαετία του 

1960 ως το τέλος του εικοστού αιώνα (Derrida, Deleuze, Marquet, Ri-

coeur, Descombes, Badiou και Foucault) σε κριτική αλλά γόνιμη αναμέ-

τρηση με θεμελιώδεις θέσεις Γερμανών ομοτέχνων τους (Kant, Hegel, 

Nietzsche ή Heidegger) για τις σχέσεις ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη 

λογοτεχνία και, γενικότερα, τις τέχνες. O Sabot απορρίπτει διαρρήδην τη 

θεώρηση της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας ως ριζικά διακριτών και 

αυτόνομων μαθήσεων και δη τις ποικίλες απόπειρες υπαγωγής της μίας 

στην άλλη, τουτέστιν, αφενός, της φιλοσοφίας στη λογοτεχνία 

(Nietzsche, Valéry, Derrida) και, αφετέρου, της λογοτεχνίας στη φιλο-

σοφία. Εγχειρήματα του τελευταίου είδους είναι, κατ’ αυτόν, προφανώς 

το «διδακτικό σχήμα» –με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον τρόπο 

προσέγγισης της λογοτεχνίας από τον Gilles Deleuze, κυρίως στο βιβλίο 

του Ο Proust και τα σημεία (1964)–, αφετέρου, λιγότερο πρόδηλα αλλά 

αναμφίλεκτα, το «ερμηνευτικό σχήμα», με χαρακτηριστικότερα παρα-

δείγματα την προσέγγιση της ποίησης από τον Heidegger και τον τρόπο 

ανάγνωσης λογοτεχνημάτων από τον Jean-François Marquet και από τον 

Paul Ricoeur.  

Προσυπογράφοντας τις αναλύσεις του Pierre Macherey περί λογοτε-

χνικής φιλοσοφίας και το κάλεσμά του «να σκεφτόμαστε με τη λογοτε-

χνία» –και όχι για τη λογοτεχνία–, ο Sabot εκδηλώνει ρητά την προτίμη-

σή του στο «παραγωγικό σχήμα», σύμφωνα με το οποίο ορισμένα λογο-
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τεχνήματα παράγουν αληθινή σκέψη, «κάνουν ή μπορούν να κάνουν φι-

λοσοφία», αποτελούν «τον τόπο μιας πρωτότυπης θεωρησιακής επεξερ-

γασίας». Παραδείγματα ενός τέτοιου τύπου ανάγνωσης, που απορρίπτει 

την «αμοιβαία εξωτερικότητα της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας» και 

εδράζεται στην «συγκεκριμένη συμπλοκλή τους» και μάλιστα με έμφαση 

στον συγκεκριμένο τρόπο γραφής των λογοτεχνικών κειμένων, είναι, 

κατά τον Sabot, το βιβλίο του Vincent Descombes, Proust. Φιλοσοφία 

του μυθιστορήματος (1987), ο τρόπος με τον οποίο μελετά γραπτά του 

Mallarmé, του Pessoa και του Beckett ο Alain Badiou στο Μικρό εγχειρί-

διο μη αισθητικής (1998), ιδίως η μελέτη του για το Ολοταχώς προς το 

χειρότερο (1983) του Beckett, και το βιβλίο του Michel Foucault, Ray-

mond Roussel (1963). 

H εξέταση όλων αυτών των προσεγγίσεων, «που θέτουν υπόρρητα ή 

ρητά το ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη λογοτε-

χνία», οδηγούν τον Sabot στο εξής συμπέρασμα: «είναι προς όφελος της 

φιλοσοφίας να μη θεωρεί τη λογοτεχνία ως ένα αντικείμενο αναστοχα-

σμού μεταξύ άλλων, εξωτερικό στη δική της τάξη και σε σχέση με το 

οποίο θα είχε μια δεσπόζουσα και καθοριστική θέση. Απεναντίας, παίρ-

νοντας στα σοβαρά τη θεωρησιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται 

εντός των λογοτεχνικών κειμένων, μπορεί να τεθεί η ίδια υπό αμφισβή-

τηση στις έννοιές της και στην ίδια τη φύση της δραστηριότητάς της. Η 

υπόθεση ότι η λογοτεχνία παράγει, σε εκάστοτε ενικές συνθήκες, «ενδο-

φιλοσοφικά αποτελέσματα» σημαίνει όχι μόνο ότι διερευνούμε τη θεω-

ρησιακή εμβέλεια των ίδιων των λογοτεχνικών κειμένων και ότι δικαιο-

λογούμε έτσι το ενδιαφέρον που δείχνουν γι’ αυτά οι φιλόσοφοι, αλλά, 

επίσης και κυρίως, ότι σκεφτόμαστε πως η ίδια η φιλοσοφία οφείλει να 

μπορεί να ασκείται –και να αναστοχάζεται τους όρους της άσκησής της– 

στα κείμενα των πεζογράφων και των ποιητών και όχι μόνο στα δοκίμια 

των επαγγελματιών φιλοσόφων». Επομένως, η «λογοτεχνική φιλοσοφία» 

διευρύνει και πλουτίζει ποικιλοτρόπως την παραδοσιακή φιλοσοφία. 

Δεδομένου ότι διαθέτουμε ελληνικές εκδόσεις αρκετών από τα φι-
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λοσοφικά κείμενα και των περισσότερων από τα λογοτεχνικά έργα στα 

οποία αναφέρεται ο Sabot, καθώς και πλούσια ξενόγλωσση βιβλιογρα-

φία για το εν λόγω ζήτημα, θα υποβάλουμε στη βάσανο της κριτικής το 

επιχείρημα του Sabot εγκύπτοντας σε κείμενα για τη λογοτεχνία –ιδίως 

για συγκεκριμένα λογοτεχνήματα– των Derrida, Deleuze, Foucault, Ma-

cherey, Ricoeur, Descombes, Marquet και Badiou.  

Θα αναδειχθεί οπωσδήποτε η ανάγκη του διαλόγου, γι’ αυτό το ζή-

τημα, με άλλες φιλοσοφικές παραδόσεις, ιδίως με την αγγλοσαξονική, με 

έμφαση φυσικά στην (πολυδιάστατη και ποικιλόμορφη πλέον) αναλυτική 

φιλοσοφία αλλά όχι μόνο (κυρίως με τις οικείες εργασίες του Hilary Put-

nam, του Stanley Cavell, της Cora Diamond, της Martha Nussbaum και 

της Iris Murdoch, αλλά και άλλων όπως ο Gilbert Ryle ή ο Arthur 

Danto). Ο διάλογος αυτός διεξάγεται εξάλλου ζωηρά, με πολύ αξιόλογα 

αποτελέσματα, και στη Γαλλία, ιδίως με τις εργασίες του Jacques Bouve-

resse, της Sandra Laugier και των συνεργατών και μαθητών τους. Στη 

χώρα μας, ο εν λόγω διάλογος ευνοείται από τη δημοσίευση αφιερώμα-

τος φιλοσοφικής επιθεώρησης στο θέμα «Φιλοσοφία και λογοτεχνία» 

(Δευκαλίων, τχ. 26/2, Δεκέμβριος 2008), από τη μετάφραση της συναγω-

γής κειμένων της Martha Nussbaum, Έρωτος γνώση (Αθήνα, Εκδόσεις 

Πατάκη, 2015) και από το έργο του Στέλιου Βιρβιδάκη σ’ αυτό το πεδίο, 

ιδίως της μελέτης του «Ποίηση και/ως φιλοσοφία» (Ποιητική, τχ. 15, 

άνοιξη 2015, σσ. 127-178). 
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Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος 

 

 

    Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Εαρινό εξάμηνο 2018 

Μάθημα: Ερευνητική Μεθοδολογία 

Θέμα:  Η χειρόγραφη παράδοση της 

Λογικής στον νεοελληνικό χώ-

ρο   

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Η αρχαιοελληνική παρακαταθήκη. 

α.  Το αριστοτελικό Ὄργανον και η στωική Λογική. 

β. Η πρόσληψη της αριστοτελικής αναλυτικής: η παράδοση των 

Σχολιαστών και ο Σχολαστικισμός. 

2. Ο εσωτερικός διαφορισμός του νεοελληνικού αριστοτελισμού, όπως 

αναδεικνύεται από τις χειρόγραφες πηγές.  

3. Νικηφόρος Κλαροντζάνος, Ιωάννης Κωττούνιος, Θεόφιλος Κορυ-

δαλεύς, Νικόλαος Κούρσουλας, Γεράσιμος Βλάχος.  

4. Οι νεωτερικές αντιλήψεις. Η Λογική του Ευγενίου Βούλγαρη 

(1766): Πηγές και σημασία. 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Ανάλυση αποσπασμάτων από χειρόγραφα έργα Λογικής 

του 17
ου

 και 18
ου

 αιώνα. 
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Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη 

 

       

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Εαρινό εξάμηνο 2018    

Μάθημα: Ευρωπαϊκές Σπουδές και  

 Φιλοσοφία των Επιστημών 

Θέμα:  Η ιδέα της Ευρώπης στη σύγ-

χρονη φιλοσοφία: Edmund 

Husserl – Jacques Derrida – 

Jürgen Habermas  

  

 

ΔIAΓPAMMA 

 

1. Η ιδέα της Ευρώπης στους φιλοσόφους του Διαφωτισμού. 

2. Η ιδέα της Ευρώπης στον Edmund Husserl: 

(I): Η κριτική της ευρωπαϊκής επιστήμης ως κριτική της ευρωπα-

ϊκής ανθρωπινότητας στον Edmund Husserl. 

(ΙI):  Kαθολικότητα, ορθολογικότητα, ευθύνη. 

(ΙΙI): H Ευρώπη ως «ατελεύτητο καθήκον». 

3. Η ιδέα της Ευρώπης στον Jacques Derrida: 

(I):  H ευρωπαϊκή κουλτούρα ως «άλλο ακρωτήρι» (autre cap) 

και ως «κεφάλαιο» (capital) – Jacques Derrida και Paul Va-

léry. 

(II): Kοσμοπολιτισμός, φιλοξενία και η ευθύνη απέναντι στον 

άλλο.  

4. Η ιδέα της Ευρώπης στον Jürgen Habermas:  

(I):  Tο καντιανό ιδεώδες του Διαφωτισμού και η κοσμοπολιτική 

Ευρώπη. 

(II): H διάγνωση της ελληνικής κρίσης και η κριτική της διολί-

σθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια «μετα-δημοκρατι-
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κή» κατάσταση.  

(ΙII): H πορεία προς ένα σύνταγμα της Ευρώπης και η αξίωση για 

μια «Ευρώπη των λαών».  

 

 

Επισήμανση: Η συγγραφή εργασίας, υπό τη μορφή συνθετικής κριτικής 

παρουσίασης ενός φιλοσοφικού θέματος ή η μετάφραση ενός φιλοσοφι-

κού κειμένου ή δόκιμου στοιχείου της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, 

είναι υποχρεωτική. Οι προφορικές παρουσιάσεις, ατομικές ή ομαδικές, 

είναι προαιρετικές. 
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Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δημητρίου 

 

       

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Εαρινό εξάμηνο 2018   

Μάθημα:  Επιστημολογία – Θεωρία  

                     των Αξιών 

Θέμα:  Η πολιτική φιλοσοφία του Jean 

-Jacque Rousseau και ο δημο-

κρατικός ρεπουμπλικανισμός 

 

 

 

ΔIAΓPAMMA 

 

1. Ο προσδιορισμός της ελευθερίας. 

2. Ο Αριστοτέλης και η θεμελίωση της λαϊκής κυριαρχίας στο τρίτο 

βιβλίο των Πολιτικῶν ως προαπαιτούμενο για τον καθορισμό της πο-

λιτικής ελευθερίας. 

3. Η μεθοδολογική υπόθεση της «φυσικής κατάστασης». 

4. Ο αναπροσδιορισμός του «φυσικού ανθρώπου». 

5. Η ιδέα του «κοινωνικού συμβολαίου». 

6. Η σχέση βούλησης και νόμου. 

7. Ο πολιτικός αυτοκαθορισμός. 

8. Πώς γνωρίζουμε ότι δεν πλανάται η γενική βούληση; 

9. Η πολιτική γνωσιοκρατία. 

10. Δημοκρατία και αλήθεια. 

11. Η συμφυής σχέση ελευθερίας και ισότητας. 

12. Rousseau και Ρήγας Φεραίος: Η αξία του δημοκρατικού πατριωτι-

σμού. 

13. Από το Κοινωνικό Συμβόλαιο στα Πολιτικά Γραπτά του Kant:  
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Α. Η έκφραση του φορέα της συντακτικής εξουσίας και η συντακτι-

κή δημοσιότητα.  

Β. Η πολιτική υποκειμενικότητα της συντακτικής εξουσίας.  

Γ. Η μορφική διάπλαση της αριστοτελικής έννοιας «πλήθος» ως πο-

λιτική επίρρωση και αντιπροσώπευση.  

Δ. Η τελεολογία της συντακτικής εξουσίας. 

14. Αριστοτέλης, Rousseau, Kant: η αξία του δημοκρατικού συνταγμα-

τισμού. 

15. Δημοκρατικός πατριωτισμός και δημοκρατικός συνταγματισμός: το 

αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και ίσο πολιτικό αυτοκαθορισμό. 

16. Η συλλογική-πολιτική αυτονομία ως αξιακός αναβαθμός της προ-

σωπικής-ατομικής αυτονομίας; 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αναλαμβάνουν 

την υποχρέωση να εκπονήσουν τελική εργασία. Η συμμετοχή σε μικρές 

ασκήσεις είναι υποχρεωτική. Οι ασκήσεις αποβλέπουν στο να μάθουν οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες πώς θα διαβάζουν φιλοσοφικά 

κείμενα και πώς θα γράφουν για αυτά, εντοπίζοντας συγκεκριμένα προ-

βλήματα, διακριβώνοντας τη φύση των προβλημάτων, των θέσεων που 

διατυπώνονται, σε σχέση με αυτά, καθώς και τον επιχειρημάτων που 

συντάσσονται προς υποστήριξη των εν λόγω θέσεων. Παραλλήλως, θα 

ασκηθούν στον έλεγχο των επιχειρημάτων, την ενίσχυση της δικαιολο-

γητικής τους επάρκειας, αλλά και στην αντιλογική τους αμφισβήτηση. 
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 Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Mαρία Πουρνάρη 

         

         

    Aκαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Eαρινό εξάμηνο 2018 

    Mάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη 

         Φιλοσοφία 

Θέμα: Η ηθική ψυχολογία στον David 

Hume 
 

ΔIAΓPAMMA 

 

1. Γνώση και πιθανότητα: αντιλήψεις, εντυπώσεις, ιδέες. 

2. Πεποίθηση και αιτιότητα. 

3. Πάθη: Άμεσα και έμμεσα. 

4. Βούληση και ελευθερία. 

5. Πάθη και λόγος. 

6. Διάκριση είναι και δέοντος. 

7. Ηθικά συναισθήματα: αρετές και ικανότητες. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ: 

Hume, D. (1739-40). A Treatise of Human Nature, B I. Of the passions, 

B II. Of morals. L.A. Selby-Bigge (ed.) 1978, Oxford: Oxford Clar-

endon Press.  

Hume, D. (1751). Enquiries Concerning Human Understanding and 

Concerning The Priciples of Morals.  B II. An Enquiry concerning 

the principles of morals. L.A.Selby-Bigge (ed.) 1975, Oxford: Ox-

ford Clarendon Press. 

Χιουμ, Ντ. (2006). Κείμενα. Αυτοβιογραφικά, γνωσιολογικά, ηθικά. 

Αθήνα: Εκκρεμές. 

Δρόσος, Δ.Γ.  (2008). Αρετές και Συμφέροντα. Αθήνα: Σαββάλας. 
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Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σακελλαριάδης 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Εαρινό εξάμηνο 2018 

Μάθημα: Φιλοσοφία της Γλώσσας 

Θέμα: Η λειτουργία του μεταφορικού 

λόγου: ζητήματα κανονιστικό-

τητας και απροσδιοριστίας των 

εννοιών 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Γλώσσα και ερμηνεία.  

2. Νόημα και αναφορά.  

3. Φιλοσοφικός λόγος και νοητικά φαινόμενα 

4. Ο βιτγκενσταϊνικός λόγος και οι αναγνώσεις του. 

5. Μεταφορά και απροσδιοριστία. 

6. Η λειτουργία της αφήγησης. 
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Διδάσκων: Επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης 

 

 

Aκαδημαϊκό έτος 2017-2018 

    Eαρινό εξάμηνο 2018 

Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική  

 Φιλοσοφία 

Θέμα: Η διαλεκτική του Διαφωτισμού 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Εισαγωγή στη φιλοσοφική κριτική της «Σχολής της Φραγκφούρ-

της». 

2. Η έννοια του Διαφωτισμού. 

3. Μύθος και Διαφωτισμός. 

4. Διαφωτισμός και ηθική. 

5. Η πολιτιστική βιομηχανία και η εξαπάτηση των μαζών. 

6. Τελικός απολογισμός: η διαλεκτική του Διαφωτισμού σήμερα. 
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Διδάσκουσα: Επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Γ. Λεοντσίνη 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Εαρινό εξάμηνο 2018 

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Θέμα: Επιθυμία, έρωτας και κοινότη-

τα στην αρχαία πολιτική θεω-

ρία  

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Στο μάθημα αυτό θα επιχειρηθεί παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας 

που, κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, επιχειρεί να εξετάσει τη 

σχέση του έρωτα με την πολιτική κοινωνία, συνδέοντας την επιθυμία, 

τον έρωτα και την κοινότητα με την αρχαία ελληνική πολιτική θεωρία. 

Πώς σχετίζεται ο έρωτας και η επιθυμία με την πολιτική; Όλα 

εξαρτώνται από το πώς η σεξουαλική επιθυμία, το ρομαντικό πάθος και 

το πολιτικό πάθος σχετίζονται το ένα με το άλλο. Πράγματι, τόσο στην 

αρχαιότητα όσο και στη νεότερη εποχή, ο έρωτας και η οποιαδήποτε εί-

δους επιθυμία που σχετίζεται με αυτόν χρησιμοποιούνται συχνά σε σχέ-

ση με την πολιτική και τα πολιτικά ζητήματα (πολιτικός έρως). Στην αρ-

χαιότητα, ο έρως, ακόμη και στην πιο αθώα έκφρασή του, δεν έχασε την 

έννοια της επιθυμίας για τον άλλον, της επιθυμίας της κατάκτησης του 

άλλου για τον εαυτό σου. Δεν ταυτιζόταν όμως απαραιτήτως με την έν-

νοια της σεξουαλικής επιθυμίας ή της σεξουαλικής πράξης τελικώς, και 

διαχωριζόταν από τα «αφροδίσια» που δήλωναν ακριβώς αυτό.  

Υπό αυτήν την έννοια, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στον σύγχρονο 

κόσμο, ο έρωτας και η οποιαδήποτε είδους επιθυμία που σχετίζεται με 

αυτόν χρησιμοποιούνται συχνά σε σχέση με την πολιτική και τα πολιτικά 
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ζητήματα (πολιτικός έρως). Για παράδειγμα, ο Θουκυδίδης αναφέρει πως 

ο Διόδοτος στον λόγο του αποδίδει την εξέγερση των Μυτιληναίων στον 

έρωτα για την ελευθερία τους (3.45.5), χωρίς βέβαια να εννοεί πως οι 

Μυτιληναίοι είχαν κάποια σεξουαλική διέγερση σχετικά με την επικείμε-

νη απελευθέρωσή τους. Αντιθέτως, αυτό που υπονοείται είναι πως οι 

Μυτιληναίοι ένιωσαν να τους «κόβεται η ανάσα τους», «να κτυπάει η 

καρδιά τους», «να επιθυμούν διακαώς την ελευθερία τους», συμπτώματα 

που σχετίζονται με το πάθος που, σε διαφορετικές συνθήκες, θα μπορού-

σε να συνδεθεί με την σεξουαλική διέγερση. Παρόμοια παραδείγματα 

βρίσκουμε στον Όμηρο, τους τραγικούς, τους σοφιστές και στον Αριστο-

φάνη. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Αδαμάντιος Κοραής αναφέρει στα Προ-

λεγόμενά του στα Πολιτικά του Αριστοτέλη πως ο Ρήγας Βελεστινλής 

ήταν «ερωτομανής με την ελευθερία», χαρακτηρισμός που αργότερα α-

ποδίδεται και στον ίδιο τον Κοραή.  

Έχουμε, συνεπώς, στα παραδείγματα αυτά, αναφορά στο είδος του 

έρωτα που σχετίζεται με τη μορφή του «πλατωνικού» έρωτα, όπου η 

σωματική ομορφιά διεγείρει συνομιλίες ανάμεσα στον εραστή και τον 

ερώμενο, χωρίς όμως να στοχεύει στην ικανοποίηση της σεξουαλικής 

επιθυμίας, χωρίς δηλαδή να επιδιώκει τη συνουσία. Συγχρόνως όμως 

υπάρχουν χωρία, το πιο διάσημο αυτό του Ζήνωνα του Κιτιέα στην Πο-

λιτεία του, που θεωρούν πως ο έρωτας πρέπει να αποτελεί την κινητήρια 

δύναμη της πολιτικής κοινωνίας. Επομένως, στο μάθημα αυτό θα εξετα-

στεί η σχέση του έρωτα με την πολιτική σε ποικίλους αρχαίους συγγρα-

φείς και φιλοσόφους (Ησίοδος, Παρμενίδης, Όμηρος, Αισχύλος, Σοφο-

κλής, Ευριπίδης, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης, Σοφιστές, Πλάτων, Αριστο-

τέλης, Ζήνων ο Κιτιεύς).  
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VII. POSTGRADUATE STUDIES 

(M.A.) 

 

 

Courses 

 

I. Specialization:  GREEK PHILOSOPHY 

1) Problems in Philosophical Historiography 

2) Philosophical Hermeneutics 

3) Ancient Greek Philosophy 

4) Byzantine Philosophy  

5) Neohellenic Philosophy 

6) Greek Philosophy and European Civilization  

7) Metaphysics 

8) Philosophy of Nature – Philosophical Anthropology  

9) Practical Philosophy 

10) Logic 

11) Aesthetics 

12) Research Methodology  

In addition to the courses offered, semester seminars as well as an 

Annual Series of special lectures are organized. The invited lecturers are 

members of the Philosophy Department of the University of Ioannina, as 

well as faculty members from other Greek Universities or from Universi-

ties from abroad. Fellows of Research Institutes are also invited for lec-

tures on special topics. 

In the context of the course Research Methodology a special semi-

nar takes place in which the registered postgraduate students are asked to 

present and discuss certain aspects of their research work. 
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II. Specialization: PHILOSOPHY OF SCIENCE 

1) Epistemology – Theory of Values 

2) History of Scientific Ideas 

3) Philosophy of Nature - Philosophical Anthropology 

4) Philosophy of the Natural Sciences 

5) Philosophy of the Historical and Hermeneutic Sciences 

6) Social and Political Philosophy 

7) Philosophy of the Social Sciences – Philosophy of Political 

Economy 

8) Philosophy of Language 

9) Philosophy of Psychology – Cognitive Science 

10) European Studies and Philosophy of Science  

11) Modern and Contemporary Philosophy 

12) Research Methodology  

In addition to the courses offered, semester seminars as well as an 

Annual Series of special lectures are organized. The invited lecturers are 

members of the Philosophy Department of the University of Ioannina, as 

well as faculty members from other Greek Universities or from Universi-

ties from abroad. Fellows of Research Institutes are also invited for lec-

tures on special topics. 

In the context of the course Research Methodology a special semi-

nar takes place in which the registered postgraduate students are asked to 

present and discuss certain aspects of their research work. 

 

Ph.D. 

Research Degree 

The requirements for the Ph.D. Program are as follows:   

I) M.A. in Philosophy, or equivalent, awarded by a University in 

Greece or abroad 

II) Written entry-examination 

III) Mandatory attendance of postgraduate courses and specialized 
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seminars, as suggested by the Students Dissertation Committee 

IV) Dissertation completion according to the article 12 of 2083/ 

1992 Law 

 

  

VIII. POSTDIPLOMSTUDIEN (M.A. Diplom) 

(Liste der Lehrveranstaltungen) 

 

I. Richtung: Griechische Philosophie 

1) Problematik der Philosophischen Historiographie 

2) Philosophische Hermeneutik 

3) Antike griechische Philosophie 

4) Byzantinische Philosophie 

5) Neugriechische Philosophie 

6) Die griechische Philosophie und die europäische Kultur 

7) Metaphysik 

8) Naturphilosophie 

9) Praktische Philosophie 

10) Logik. 

11) Ästhetik 

12) Forschungsmethodologie. 

 

Ausserdem werden einsemestrige Seminare und Ringvorlesungen 

für Spezialthemen organisiert. Die Referenten werden Mitglieder des 

Fachbereichs oder auch Mitglieder von anderen Universitäten des In- und 

Auslands sowie spezialisierte Mitglieder von Forschungsinstituten sein. 

In einem Spezialseminar (Forschungsmethodologie) werden die Postdip-

lom-Studenten Themen aus ihrer eigenen Forschung präsentieren und 

besprechen. 
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II. Richtung: Philosophie der Wissenschaften. 

1) Wissenschaftstheorie – Theorie der Werte 

2) Geschichte der wissenschaftlichen Ideen 

3) Naturphilosophie – Philosophische Anthropologie 

4) Philosophie der Naturwissenschaften 

5) Philosophie der historisch – hermeneutischen Wissenchaften 

6) Sozial – und politische Philosophie 

7) Philosophie der Sozialwissenschaften – Philosophie der   

Politischen Ökonomie. 

8) Philosophie der Sprache. 

9) Philosophie der Psychologie – Kognitive Wissenschaft. 

10) Europa – Studien und Philosophie der Wissenschaften. 

11) Moderne und gegenwärtige Philosophie 

12) Forschungsmethodologie. 

 

Ausserdem werden einsemestrige Seminare und Ringvorlesungen 

für Spezialthemen organisiert. Die Referenten werden Mitglieder des 

Fachbereichs oder auch Mitglieder von anderen Universitäten des In- und 

Auslands sowie spezialisierte Mitglieder von Forschungsinstituten sein. 

In einem Spezialseminar (Forschungsmethodologie) werden die Post-

diplom-Studenten Themen aus ihrer eigenen Forschung präsentieren und 

besprechen. 

 

 POSTDIPLOMSTUDIEN (Dr. Phil.) 
 

 a) Keine regelmässige Studien 

 b) Forschungsseminare 

 c) Eigene Forschung 
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ΠA P A P T H M A  

 

I. XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ 

 

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

 

1. Eργαστήριο Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των 

Kοινωνικών και Πολιτικών Iδεών  

[Διεθυντής: Ομότιμος καθηγητής Παναγιώτης Νούτσος] 

Tηλ. 26510-05751 

 

2. Eργαστήριο Eρευνών Nεοελληνικής Φιλοσοφίας 

[Διεθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος] 

Tηλ. 26510-05651 

Ηλεκτρ. Δ/νση: www.kenef.phil.uoi.gr  

 

3. Eργαστήριο Πλατωνικών και Aριστοτελικών Mελετών 

[Διεθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος]. 

Tηλ. 26510-05764 

Ηλεκτρ. Δ/νση: http://pep.uoi.gr/erparm  

 

4. Eργαστήριο Πλωτινικών Eρευνών.  

[Διευθύντρια: Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη] 

Tηλ. 26510-05673 

 

 

* 

5.  Bιβλιοθήκη και Mουσείο Mαρίας και Σπύρου Mαλαφούρη. 

 Tηλ. 26510-05781 (και σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του 

Tομέα Φιλοσοφίας, Tηλ. 26510-05657). 

 

 

 

http://www.kenef.phil.uoi.gr/
http://pep.uoi.gr/erparm
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ΙΙ. ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. 

 Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 Φ.Κ.Σ., Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Eπιστημονικό Προσωπικό 

(Oνοματεπώνυμο / Bαθμίδα) 

Tηλέφωνα γραφείου 

(E–mails) 

Aποστολοπούλου  Γεωργία 

Ομότιμη Kαθηγήτρια 

26510-05684 

gapostol@cc.uoi.gr 

Βενιέρη Μαρία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

28310-77219 

venieri@phl.uoc.gr 

Δημητρίου Στέφανος 

Αναπληρωτής Kαθηγητής 

26510-05782 

sdimitri@uoi.gr 

Δρόσος Διονύσιος 

Καθηγητής 

26510-05667 

drden25@gmail.com  

Kαραμπατζάκη  Eλένη 

τ. Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια 

26510-05793 

ekaraba@cc.uoi.gr 

Λεοντσίνη Γ. Ελένη 

Επίκουρη Καθηγήτρια 

26510-05658 

eleon@uoi.gr 

Μαγγίνη Γκόλφω 

Kαθηγήτρια 

26510-05673 

gmaggini@uoi.gr 

Μαρκουλάτος Ιορδάνης 

Επίκουρος Καθηγητής 

26510-05754 

iordanis68@yahoo.gr 

Nούτσος  Παναγιώτης 

Ομότιμος Καθηγητής 

26510-05732 

pnoutsos@uoi.gr 

Πέτσιος  Κωνσταντίνος 

Kαθηγητής 

26510-05659 

kpetsios@uoi.gr 

mailto:gapostol@cc.uoi.gr
mailto:venieri@phl.uoc.gr
mailto:sdimitri@uoi.gr
mailto:drden25@gmail.com
mailto:ekaraba@cc.uoi.gr
mailto:eleon@uoi.gr
mailto:gmaggini@uoi.gr
mailto:iordanis68@yahoo.gr
mailto:pnoutsos@uoi.gr
mailto:kpetsios@uoi.gr
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Πουρνάρη  Μαρία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

26510-05668 

mpurnari@uoi.gr 

Πρελορέντζος  Iωάννης 

Kαθηγητής 

26510-05685 

iprelore@uoi.gr 

Ράντης  Κωνσταντίνος 

Επίκουρος Καθηγητής 

26510-05650 

krantis@cc.uoi.gr 

Σακελλαριάδης Αθανάσιος 

Eπίκουρος Kαθηγητής 

26510-05665 

asakel@uoi.gr 

Σολωμού-Παπανικολάου Βασιλική 

τ. Επίκουρη Καθηγήτρια 

26510-05674 

vsolomou@cc.uoi.gr 

Τέζας Χρίστος 

Ομότιμος Καθηγητής 

26510-05764 

chtezas@cc.uoi.gr  

 

Εκπαιδευτικές  Άδειες 

Δρόσος Γ. Διονύσιος 

Καθηγητής 

 
Χειμερινό και Εαρινό  
Εξάμηνο 2017-2018 

 

mailto:mpurnari@uoi.gr
mailto:iprelore@uoi.gr
mailto:krantis@cc.uoi.gr
mailto:asakel@uoi.gr
mailto:vsolomou@cc.uoi.gr
mailto:chtezas@cc.uoi.gr
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* 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει την μεγαλύτερη σε έκταση ε-

νιαία Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, η οποία λόγω της ευρείας χρήσης της 

πληροφοριακής τεχνολογίας που παρέχει, ονομάζεται  «Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β.Κ.Π.-Π.Ι.). 

 

 

 

 

Η «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων» (Β.Κ.Π.-Π.Ι.) αποσκοπεί στην παροχή σχετικών υπηρεσιών 

κάθε μορφής: αναγνωστήρια, δανεισμός βιβλίων, δανεισμός βιβλίων από 

άλλες βιβλιοθήκες (διαδανεισμός),  πρόσβαση στο διαδίκτυο, και ειδικό-

τερα εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές και ψηφιοποιημέ-

νο υλικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και καταλόγους βιβλιο-

θηκών της Ελλάδας και του εξωτερικού, φωτοτυπικά μηχανήματα κ.ά.  
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Διαθέτει μεγάλη συλλογή επιστημονικών βιβλίων και φοιτητικών 

εγχειριδίων, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, ψηφιακό και οπτικοα-

κουστικό υλικό κάθε μορφής, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια, βι-

βλία για δανεισμό στους φοιτητές, καθώς και ηλεκτρονικές πηγές πλη-

ροφόρησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών α-

ναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Διαθέτει επίσης ειδική συλλογή σε γραφή Braille, καθώς και εξοπλισμό 

για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης. 
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Χρήστες της Β.Κ.Π.-Π.Ι. είναι όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινό-

τητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ήτοι: μέλη του Διδακτικού, Eρευ-

νητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, 

φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτο-

ρικοί ερευνητές, αλλοδαποί φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα 

διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, καθώς και άτομα εκτός της ακαδημαϊ-

κής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. 

της Ελλάδας. 
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Η λειτουργία της διέπεται από κανονισμό λειτουργίας στον οποίο 

υποχρεούται να συμμορφώνεται ο κάθε χρήστης της. Ο κανονισμός λει-

τουργίας υπάρχει στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης στη διεύθυνση 

http://www.lib.uoi.gr 

Η διεύθυνση της Βιβλιοθήκης είναι: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 

Πανεπιστημιούπολη 

Τ.Κ. 451 10  Ιωάννινα 

 

Τηλ.: 26510-5958, FAX : 26510-05096 

Ε-mail: cedesk1@cc.uoi.gr  

Ιστοσελίδα: http://www.lib.uoi.gr 

 

 

http://www.lib.uoi.gr/
mailto:cedesk1@cc.uoi.gr
http://www.lib.uoi.gr/
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* 
TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩN ΣXEΣEΩN ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ 

Tηλ. 26510-07105, 07106 
 

* 
TMHMA ΔΙΕΘΝΩN ΣXEΣEΩN  

Tηλ. 26510-07107 

 

* 
ΓPAΦEIO ΔIΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Tηλ. 26510-08454 
 

* 
ΤΜΗΜΑ METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN  

TOY ΠANEΠIΣTHMIOY 

Tηλ. 26510-08009 

 

* 
TMHMA ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Tηλ. 26510-05467 

 

* 
TMHMA ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ   

Tηλ. 26510-05646 

 

* 
TMHMA ΣΙΤΙΣΗΣ 

Tηλ. 26510-05388 

 

* 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Σ.ΚΕ.ΠΙ) 

Tηλ. 26510-06600 

* 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) 

Tηλ. 26510-09141, 09121 
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* 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Tηλ. 26510-09147, 09135 

 

* 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Tηλ. 26510-07940 

 

* 
 

* 
YΠOTPOΦIEΣ 

1. Aπό το EΠEAEK (για τα έτη 1998/99, 1999/2000, 2000/ 

2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004) 

2. Aπό την Eπιτροπή Eρευνών (τηλ. 26510-07135) 

3. Aπό το Tμήμα Kληροδοτημάτων (τηλ. 26510-07137) 

4. Aπό το «Ίδρυμα Έφης και Παναγιώτη Mιχελή» (πληροφορίες 

στη Γραμματεία του Tομέα Φιλοσοφίας, τηλ. 26510-05657) 

5. Aπό Φορείς της πόλης των Ιωαννίνων 

6. Aπό το Ίδρυμα Kρατικών Yποτροφιών 

7. Στη μνήμη της Πόπης Bουτσινά (χορηγός ο ομότιμος καθη-

γητής Mανόλης Παπαθωμόπουλος) 
 

* 
ΦOITHTIKH ΛEΣXH 

Tηλ. 26510-05390, 05381 
 

* 
A΄ ΦOITHTIKEΣ KATOIKIEΣ 

Tηλ. 26510-08330, 08331 
 

* 
B΄ ΦOITHTIKEΣ KATOIKIEΣ 

Tηλ. 26510-06436 







ΠANEΠIΣTHMIO  IΩANNINΩN 

ΦIΛOΣOΦIKH  ΣXOΛH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ Ω Δ Ω N H 
 

MEPOΣ  TPITO 

EΠIΣTHMONIKH EΠETHPIΔA TOY TMHMATOΣ 

ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ KAI ΨYXOΛOΓIAΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMOΣ ΛΗ΄ 

 

IΩANNINA 2016-2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H Bιβλιοθήκη και το Mουσείο
Mαρίας και Σπύρου Mαλαφούρη





T˘ÒıËÎÂ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô 
ÌÂ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ.

¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜.
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