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Χειµερινό εξάµηνο 

 

ΦΣΜ 120 

Γιώργος Αραµπατζής 

Φιλοσοφική Εικονολογία: από το Βυζάντιο 

στην ψηφιακή εποχή 
 

Σύµφωνα µε την ανθρωπολογία της εικόνας που εκπόνησε ο Hans Belting, η 
βυζαντινή εικονολογία, όπως και η εικονολογία της ψηφιακής εποχής που διανύουµε, 
τίθενται εκτός της ιστορίας της τέχνης. Με τον τρόπο αυτό, η εικονολογία εντάσσεται 
σε µια γενικώτερη µετα-µοντέρνα ανησυχία σχετικά µε το πρόβληµα της 
αναπαράστασης και της διάκρισης αυτής της τελευταίας από την παράσταση. Ο όρος 
εικονολογία, ωστόσο, προέρχεται από έναν ιστορικό της τέχνης, τον Erwin Panofsky, 
µαθητή του Aby Warburg, στη συνέχεια, µάλιστα, κάποιων κεντρικών νέο-καντιανών 
αναζητήσεων. Η έννοια της αναπαράστασης εισήλθε στην εποχή της κριτικής που 
εγκαινίασε ο Καντ, ξεπερνώντας τον πλατωνικό επικριτικό λόγο του Πλάτωνος, το 
ίδιο όπως τον Γενικό Αναπαραστατισµό του Descartes. Στον Βυζαντινό στοχασµό 
περί εικόνας, αυτή η τελευταία συνδέεται άµεσα µε το ζήτηµα της εν γένει 
πεποίθησης, διακρινόµενη µε αυτό τον τρόπο από το καθαρά αισθητικό ερώτηµα. Η 
εικόνα, όπως υποστηρίζουν οι Βυζαντινοί, επισύρει σε ισχυρότερο βαθµό την 
πεποίθηση απ’όσο οι λέξεις, ενώ, ταυτόχρονα, αυτοί υποστηρίζουν µια ισοσθένεια 
της εικόνας προς την γλώσσα η οποία θεµελιώνεται επάνω σε µια κοινή οντολογία 
της έλλειψης απέναντι σε µια θεολογία του νοήµατος. Η κριτική εποχή της 
αναπαράστασης εστιάζει επάνω στην τροµερή ισχύ των εικόνων σε ένα σύστηµα 
µαζικής επικοινωνίας και πληροφόρησης για το οποίο, σύµφωνα µε τον προφήτη του 
Μάρσαλ ΜακΛούαν, «τα media είναι το µήνυµα». Η µεταφυσική περίοδος του Ζαν 
Μπωντριγιάρ οµιλεί για µια οντολογία των οµοιωµάτων η οποία έχει πλέον 
αντικαταστήσει την παλαιότερη περιγραφική οντολογία των πραγµάτων. Οι ανελίξεις 
και µεταστροφές αυτές θα αποτελέσουν το αντικείµενο του µαθήµατος. 
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ΦΣΜ 121 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Η εγελιανή φιλοσοφία του δικαίου 
 

Η εγελιανή φιλοσοφία του δικαίου είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα της πολιτικής 
φιλοσοφίας. Εν σχέσει προς την επίδραση που έχει ασκήσει µπορεί να συγκριθεί µόνο 
µε τα µεγάλα πολιτικά έργα του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, µε τον Λεβιάθαν του 
Th. Hobbes και το Κοινωνικό συµβόλαιο του J.J. Rousseau. Σε αυτό το έργο ο Hegel 
σχεδιάζει µία φιλοσοφία του αντικειµενικού πνεύµατος, η ο οποία λαµβάνει υπ’ όψιν 
το παλαιότερο φυσικό δίκαιο, την πολιτική και δικαϊκή κατάσταση µετά την Γαλλική 
επανάσταση αλλά και την πραγµατικότητα που διαµορφώνεται στην εποχή της 
παλινόρθωσης του παλαιού καθεστώτος µετά την ήττα της Γαλλίας του Ναπολέοντα. 
 
Βιβλίο: 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 
Κατευθυντήριες γραµµές της φιλοσοφίας του δικαίου 
ή 
Φυσικό δίκαιο και επιστήµη περί του κράτους. 
Σε επιτοµή. 
Δίγλωσση έκδοση. Πρόλογος, εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια: Θεόδωρος Πενολίδης, 
Εκδόσεις Κράτερος 2020. 
ISBN: 978-960-89886-8-2 
 

 

 
 
 



	 3	

ΦΣΜ 122 
Γιάννης Πρελορέντζος 

Η φιλοσοφική στιγµή του υπαρξισµού στη Γαλλία,  

µε έµφαση στο έργο του Albert Camus 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Α/ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΥ  

Ή ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νέα προσέγγιση της ιστορίας της «φιλοσοφίας στη Γαλλία στον 
εικοστό αιώνα» από τον Frédéric Worms: 

1. Η έννοια της φιλοσοφικής στιγµής και οι συνιστώσες της: πρόβληµα (ή 
προβλήµατα), ενικά έργα, βασικοί φιλόσοφοι  

2. Όροι δυνατότητας µετάβασης από τη µία φιλοσοφική στιγµή στην άλλη: 
ρήξεις και/ή πολεµικές 

3. Η θεµελιώδης έννοια των ανακτήσεων (reprises) 

4. Οι τέσσερις κύριες φιλοσοφικές στιγµές στη Γαλλία στον εικοστό αιώνα 

 (α) Η στιγµή του 1900: το πρόβληµα του πνεύµατος (Bergson, 
Brunschvicg, Alain, Blondel) 

 (β) H στιγµή του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου: το πρόβληµα της ύπαρξης, 
καθώς και τα προβλήµατα της διαλεκτικής, της ιστορίας, του ηρωισµού και 
της στιγµής (Sartre, Merleau-Ponty, Gabriel Marcel, Simone Weil, Jean Wahl, 
Vladimir Jankélévitch) 

 (γ) H στιγµή του 1960: το πρόβληµα της δοµής και της διαφοράς 
(Claude Lévi-Strauss, Deleuze, Derrida, Lyotard) 

 (δ) H παρούσα στιγµή: το πρόβληµα της ζωής και δη του εµβίου όντος 
και το ηθικό πρόβληµα και δη το πρόβληµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

(ε) Φιλόσοφοι ανάµεσα σε δύο (ενίοτε και σε τρεις) φιλοσοφικές 
στιγµές: Levinas, Ricoeur 
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2) TA ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ 

1. Τα βασικά προβλήµατα αυτής της φιλοσοφικής στιγµής: 
ύπαρξη (συγκεκριµένο, συνάντηση), διαλεκτική, ιστορία, 
ηρωισµός 

2. Άλλα προβλήµατα: η διυποκειµενικότητα, οι αξίες, η στιγµή, 
η εξαντικειµένιση (και η αλλοτρίωση) 

3. Τι σηµατοδότησε τη ρήξη µε την προηγούµενη στιγµή 
4. Οι βασικοί φιλόσοφοι και τα βασικά έργα τους: Sartre, 

Merleau-Ponty, Gabriel Marcel, Albert Camus, Raymond 
Aron, Simone Weil, Jean Wahl, Vladimir Jankélévitch, 
Gaston Bachelard, Chestov, Berdiaeff 

5. Οι δύο πόλοι αυτής της φιλοσοφικής στιγµής: αναγκαιότητα 
και ενδεχοµενικότητα 

6. Η γαλλική επιστηµολογία (φιλοσοφία και ιστορία των 
επιστηµών) της περιόδου: Bachelard, Koyré, Cavaillès, 
Canguilhem 

7. Η άνοδος των µαρξισµών 
8. Φιλοσοφίες του αναστοχασµού (philosophies de la 

réflexion) : Jean Nabert 
9. Φιλοσοφία του πνεύµατος: Louis Lavelle, René Le Senne 
10. Ανακτήσεις φιλοσοφικών θεωριών της προηγούµενης 

στιγµής: ανακτήσεις του Bergson και του Brunschvicg 
11. Ποιοι θεωρήθηκαν αναδροµικά πρόδροµοι των φιλοσοφιών 

της ύπαρξης (Kierkegaard, Dostoïevski, Schelling, Bergson) 
12. Από τον µπερξονισµό στον υπαρξισµό (Hyppolite, 

Taminiaux) 
13. H σχέση της φιλοσοφίας µε τη µη φιλοσοφία (θεµελιώδες 

γνώρισµα αυτής της στιγµής) και οι καταβολές της 
14. H αναµέτρηση µε την φροϋδική ψυχανάλυση και ιδιότυπα 

εγχειρήµατα συγκρότησης καινοφανών τύπων ψυχανάλυσης 
(Bachelard, Sartre, Merleau-Ponty) 

15. Το πέρασµα από την πρωτοκαθεδρία των τεσσάρων B 
(Bergson, Boutroux, Blondel, Brunschvicg) στο πρωτείο των 
τριών H (Hegel, Husserl, Heidegger): διαστάσεις του 
γεγονότος, αιτίες και συνέπειες 

16. Η φιλοσοφία της περιόδου στο πλαίσιο της πολιτισµικής 
ιστορίας 

a. Ο θεµελιώδης ρόλος της φιλοσοφίας στον 
γαλλικό πνευµατικό πολιτισµό και στη 
γαλλική ιστορία καθ’ όλη αυτή την περίοδο 

b. Επίσηµα (Alexandre Kojève) και άτυπα 
σεµινάρια φιλοσοφίας (Collège 
Philosophique του Jean Wahl, συναθροίσεις 
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στο σαλόνι του Gabriel Marcel, του Marcel 
Morel, της Madeleine David, του Jacques 
Maritain, décades de Pontigny) 

c. Το στίγµα των φιλοσοφικών επιθεωρήσεων 
d. Άλλα σηµαντικά περιοδικά 

17. Φιλόσοφοι, ιστορικοί της φιλοσοφίας και διαµεσολαβητές 
(intercesseurs): ο θεµελιώδης ρόλος του Jean Wahl στη 
σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία 

 

Β/ ΤΟ ΠΟΛΥΣΧΙΔΕΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ALBERT CAMUS (1913-1960) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο Camus ως διαταξικός (transclasse): τα βήµατα µιας εντυπωσιακής 
κοινωνικής ανέλιξης στο πεδίο των γραµµάτων 

2. Ο ρόλος της ασθένειας στη ζωή και το έργο του 
3. Η σπουδαιότητα της ανάγνωσης και της γραφής 
4. Ο θεµελιώδης ρόλος της οµορφιάς –της φύσης και των ανθρώπων– στη ζωή 
και το έργο του:  
1. Η θάλασσα, ο ήλιος, το φως 
2. Ο έρωτας και οι διυποκειµενικές σχέσεις 

 
Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ CAMUS: ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΒΙΟΣ 

5. Οι φιλοσοφικές σπουδές του 
6. Η σύλληψη του έργου του µε τη µορφή τριλογιών (µυθιστορήµατος, 
φιλοσοφικού δοκιµίου και θεατρικών έργων), βάσει, εκάστοτε, ενός θέµατος 
συµβολισµένου από έναν µυθικό ήρωα  

7. Η στενότατη σχέση –εξαρχής και διαρκώς– της φιλοσοφίας µε τη λογοτεχνία 
8. Οι βασικοί φιλόσοφοι µε τους οποίους αναµετρήθηκε, µε έµφαση στο ρόλο 
του αρχαιοελληνικού φιλοσοφικού στοχασµού και των Pascal, Kierkegaard, 
Nietzsche, Chestov στον στοχασµό του και, όσον αφορά τους “αντιπάλους” 
του, τουλάχιστον εν µέρει, των Hegel και Marx 

9. Το θεµελιώδες φιλοσοφικό πρόβληµα του Camus στη διασταύρωση δύο 
ζητηµάτων (του παραλόγου και της εξέγερσης) και τα τρία χρέη (φιλοσοφικά 
και λογοτεχνικά) όλου του έργου του) 

10. Με ποια έννοια ο Camus είναι αναµφίλεκτα φιλόσοφος· σε ποιες 
προσεγγίσεις του φιλοσοφείν αντιτασσόταν 

11. “Η στιγµή του Camus»: η πολύτιµή συµβολή του στη “φιλοσοφική στιγµή του 
υπαρξισµού” στη Γαλλία σύµφωνα µε τον Frédéric Worms 

12. Η εµµενειοκρατία (διαρρήδην απόρριψη κάθε υπερβατικότητας) του Camus, 
αρχής γενοµένης από τις δύο πρώτες συλλογές κειµένων του  

13. Η ανθρωπολογία του και οι αντιλήψεις του περί ανθρωπισµού 
14. Ο Camus ως ηθοστοχαστής (moraliste), η αρετολογία και η αξιολογία του  
15. Ο ρόλος της τέχνης (και των επιµέρους τεχνών) στο έργο του Camus και γιατί 
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προτιµούσε να αυτοπροσδιορίζεται “καλλιτέχνης” 
1. Ο ρόλος του θεάτρου στη ζωή και το έργο του Camus. Οι αντιλήψεις του 
για την τραγωδία 

16. Η αναµέτρησή του µε συγκεκριµένους λογοτέχνες και σκέψεις του για τη 
λογοτεχνία 

17. Οι πολιτικές αντιλήψεις και η πολιτική στράτευση του Camus 
1. Η παραγνωρισµένη επί δεκαετίες ελευθεριακή διάσταση του έργου του 

18. Ο Camus ως διανοούµενος 
19. Η δύσκολη σχέση του µε τον Sartre και η στάση του απέναντι στον γαλλικό 
υπαρξισµό  

20. Ο ρόλος της θρησκείας στο έργο του 
21. Ο ρόλος της αρχαίας Ελλάδας και των µεσογειακών χωρών στη ζωή και στο 
έργο του Camus. Το κεφαλαιώδες σηµασίας θέµα της “σκέψης του 
µεσηµεριού” 

22. Βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του 
23. Οι βασικές αντιλήψεις του για τη σύγχρονη εποχή 
24. Ορισµένα κύρια µοτίβα του στοχασµού του Camus: δικαιοσύνη (και αδικία), 
ελευθερία (και δουλεία), αλήθεια και αγάπη (και αθωότητα) 

25. Για τη µοναξιά και τη σιωπή 
26. Αισιόδοξος ή απαισιόδοξος; 

 

 

ΦΣΜ 105 

Γιώργος Στείρης 

Πολιτικός ρεαλισµός και ουτοπία στην Αναγέννηση 
 

Περιγραφή και στόχοι του µαθήµατος: 
 

Στη διάρκεια της Αναγέννησης συγκρούονται δύο βασικά ρεύµατα πολιτικής 
θεωρίας: ο ρεαλισµός και η ουτοπία. Βασικοί εκπρόσωποι του πρώτου ρεύµατος είναι 
οι Μακιαβέλι, Λίπσιους και Μοντέν. Αντίθετα, κύριοι εκφραστές του ουτοπικού 
στοχασµού είναι οι Μορ, Πατρίτσι, Καµπανέλα, Μπέικον και Αντρέ. Βασική 
παραδοχή του αναγεννησιακού πολιτικού ρεαλισµού είναι ότι οι παραδοσιακές 
αρετές –ηθικές και πολιτικές- δεν επαρκούν για την επιτυχηµένη άσκηση της 
εξουσίας. Η εµπειρία αποδεικνύει ότι ο ηγεµόνας που αποπειράται να εφαρµόσει 
στην πράξη αφηρηµένες αρχές και να στηριχθεί στην παραδοσιακή ηθική 
αποτυγχάνει. Κατά συνέπεια, η πραγµατικότητα αναγκάζει τον ηγεµόνα να ενεργεί µε 
τρόπους που είναι καταδικαστέοι µε τα µέτρα του κοινού ανθρώπου. Την ίδια εποχή 
αναπτύσσεται το ουτοπικό ρεύµα, πάνω στο οποίο οικοδοµείται ένα αισιόδοξο 
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πολιτικό πρότυπο. Οι στοχαστές που επιδίδονται σε ουτοπικά πολιτικά σχεδιάσµατα 
στοχεύουν στην υπέρβαση της ανθρώπινης και πολιτικής κατάστασης. Βασικό 
εργαλείο µετασχηµατισµού του ανθρώπου και της πολιτικής καθίσταται η επιστήµη, 
ανοίγοντας το δρόµο στη σύγχρονη τεχνοκρατία και διάφορες δυστοπικές εκδοχές 
της.  
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ΦΣΜ 123 

Κώστας Χατζηκυριάκου 

Ο Φρέγκε, ο Χούσερλ και ο Κασίρερ σκέφτονται γύρω από τα 
Μαθηµατικά 

 

Στο µάθηµα αυτό θα αρχίσουµε µελετώντας κοµβικά κείµενα του έργου του Φρέγκε 
(1848-1925) που µε τόλµη σήκωσε το καντιανό γάντι της συνθετικής a priori 
Αριθµητικής και ειδικότερα:  

1. κρίσιµα αποσπάσµατα από τα Εννοιογραφία (1879) και Τα θεµέλια της 
Αριθµητικής (1884), (ανάλογα µε το µαθηµατικό υπόβαθρο των εγγεγραµµένων),  

2. τα άρθρα Συνάρτηση και έννοια (1891), Νόηµα και Αναφορά (1892), Για την 
Έννοια και το Αντικείµενο (1892), Σκέψη (1818).  

Θα συνεχίσουµε µελετώντας  

3. κρίσιµα αποσπάσµατα από τη Φιλοσοφία της Αριθµητικής (1891) του Χούσερλ 
(1859-1938), το «πιο εµπεριστατωµένο κείµενο του πρώτου φιλοσοφικού 
προγράµµατός του» (D. Willard), στο οποίο «επιχειρεί να αντιµετωπίσει τα 
φρεγκεανά προβλήµατα µε την εφαρµογή διεργασιών και τεχνικών που παίρνει 
από τον Μπρεντάνο» (D. Bell) 

4. τα τρία πρώτα κεφάλαια του Ουσία και Συνάρτηση (1910) του Κασίρερ (1874-
1945) στα οποία επιχειρείται να αναδειχθεί ότι οι «τελευταίες εξελίξεις στην 
τυπική λογική και τα θεµέλια των µαθηµατικών έχουν, πράγµατι, βαρύνουσα 
φιλοσοφική σηµασία» (Μ. Friedman)  
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και θα ολοκληρώσουµε µελετώντας το «ενθουσιώδες» (I. Hacking) ύστερο κείµενο 
του Χούσερλ 

5. Η Προέλευση της Γεωµετρίας.  

(Σηµείωση: Όλα τα παραπάνω κείµενα έχουν γραφεί στα γερµανικά. Ο διδάσκων τα 
µελετά σε έγκυρες αγγλικές µεταφράσεις. Ορισµένα από αυτά είναι µεταφρασµένα 
στα ελληνικά).  

 

 

Εαρινό Εξάµηνο 
 
 

ΦΣΜ 124 

Γιώργος Αραµπατζής 

Γαλλικός Μετα-δοµισµός 
 

Ο γαλλό-ρώσσος φιλόσοφος Αλεξάντρ Κοζέβ (1902-1968) παρέδωσε, από το 1933 
έως το 1939, µια σειρά µαθηµάτων στην École Pratique de Hautes Études, στο 
Παρίσι, σχετικά µε τη Φαινοµενολογία του πνεύµατος του Χέγκελ. Τα µαθήµατα αυτά 
που πρότειναν µια ανθρωπολογική ανάγνωση του εγελιανού έργου, τα 
παρακολούθησαν κάποιοι από τα σηµαντικότερα, αργότερα, ονόµατα της γαλλικής 
και ευρωπαϊκής διανόησης (Σαρτρ, Μπατάιγ, Μερλώ-Ποντύ, Λακάν, Αρόν κ.ά.) και 
εγκαινίασαν µια νέα φιλοσοφική εποχή. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, βλέπουµε 
να αναπτύσσεται ένα διπλό ερευνητικό πρόγραµµα στο Παρίσι: από τη µια έχουµε 
την κοινωνική ανθρωπολογία του φιλοσοφικής παιδείας Κλωντ Λεβί-Στρως ο οποίος 
προτείνει µια πλήρη ρήξη µε τον υποκειµενισµό (Σαρτρ) και, από την άλλη, το σχέδιο 
του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ για µια σύµπραξη φιλοσοφίας και επιστηµών του 
ανθρώπου (sciences de l’homme) το οποίο θα έδινε νέα δύναµη στη γαλλική 
φιλοσοφία και θα επικύρωνε την ευρωπαϊκή ηγεµονία της κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο. Σε µια τρίτη εποχή, σηµειώνεται η αντίδραση στο δοµισµό, εγκαταλείπεται 
το αυστηρό γλωσσολογικό παράδειγµα που τον ενέπνεε, και επιχειρείται µια νέα, 
ριζοσπαστική κριτική των επιστηµών του ανθρώπου (Φουκώ). Η νέα αυτή περίοδος, 
που επονοµάζεται µετα-δοµισµός, συναντά το ρεύµα της µετα-νεωτερικότητας 
(Λυοτάρ), την αποδόµηση (Ντερριντά), το πολιτικό σχέδιο της αναµόρφωσης της 
ψυχανάλυσης (Λακάν) και τη ριζοσπαστική αντι-διαλεκτική (Ντελέζ, Γκαταρί). Το 
σεµινάριο θα εξετάσει την ανέλιξη αυτή της παρισινής φιλοσοφικής διανόησης, το 
πέρασµα από το φιλοσοφικό παράδειγµα του Χέγκελ σε εκείνο του Νίτσε, τη σχέση 
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του µετα-δοµισµού και της αποδόµησης µε το Νεοπλατωνισµό και την αποφατική 
θεολογία και τις συνέπειες αυτής της κατεύθυνσης για την Ιστορία της Φιλοσοφίας. 
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Lévinas et l’héritage grec, Paris, Vrin και Québec, Les presses de l’université Laval, 
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ΦΣΜ 103 

Μιλτιάδης Βάντσος 

Αναπαραγωγικές και βελτιωτικές τεχνολογίες  

υπό το πρίσµα της βιοηθικής 
 

Αν και ορισµένες µέθοδοι της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής 
εφαρµόζονται ήδη επί δεκαετίες, το ενδιαφέρον της κοινωνίας παραµένει αµείωτο και 
ο βιοηθικός προβληµατισµός διευρύνεται διαρκώς, καθώς οι σύγχρονες 
αναπαραγωγικές τεχνολογίες φαίνεται να ανατρέπουν αδιαµφισβήτητες γνώσεις και 
παγιωµένες αντιλήψεις για τις πιο θεµελιώδεις προσωπικές σχέσεις, όπως είναι αυτές 
µεταξύ γονέων και παιδιών. Η γονιµοποίηση καθίσταται πλέον εφικτή ή αναµένεται 
να επιτευχθεί ακόµα και υπό δυσχερέστατες προϋποθέσεις, όπως από γενετικό υλικό 
µόνο ενός ή περισσοτέρων των δύο προσώπων, σε προχωρηµένη ηλικία ή ακόµα και 
µετά το θάνατο των βιολογικών γονέων, καθώς επίσης και µε συγκεκριµένη 
στοχοθεσία, όπως η επιλογή φύλου και η διασφάλιση επιθυµητών γενετικών 
χαρακτηριστικών. Κάθε µια από τις αναφερθείσες εφαρµογές έχει ασφαλώς τις 
ιδιαιτερότητές της και πρέπει να αξιολογηθεί χωριστά. Κοινό είναι ωστόσο το 
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ερώτηµα αν η διεύρυνση της αναπαραγωγικών επιλογών του ανθρώπου µε κάθε 
διαθέσιµο επιστηµονικά µέσο είναι ηθικά ορθή και προς το συµφέρον του, καθώς 
φαίνεται να θίγει την αξιοπρέπειά του και να διασαλεύει τις θεµελιώδεις 
διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. 
 
Ανάλογος προβληµατισµός τίθεται και µε τις λεγόµενες βελτιωτικές τεχνολογίες. Με 
τον όρο αυτόν περιγράφονται όλες οι µη θεραπευτικού χαρακτήρα ιατρικές 
επεµβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του ανθρώπου µέσω της ενίσχυσης των 
σωµατικών, νοητικών και συναισθηµατικών του ικανοτήτων. Οι επεµβάσεις αυτές 
αφορούν σε ένα πολύ ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαµβάνει τη 
βελτίωση της εξωτερικής εµφάνισης, την αντιγήρανση, την ενίσχυση των σωµατικών 
επιδόσεων, τη βελτίωση γνωστικών λειτουργιών, όπως της µνήµης και της προσοχής, 
τη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης και της κοινωνικότητας, τη βελτίωση της ηθικής 
συµπεριφοράς, ακόµα και το γενετικό σχεδιασµό του ανθρώπου. Αν και όρος 
“βελτίωση”, µε τον οποίο έχει επικρατήσει να αποδίδεται στην ελληνική ο αγγλικός 
όρος ”enhancement”, δεν είναι ουδέτερος αλλά ενέχει θετική αξιολογική κρίση, 
υφίσταται σαφώς ανάγκη συστηµατικής ηθικής διερεύνησης, καθώς, όπως και στην 
περίπτωση της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, φαίνεται να υπερβαίνονται τα όρια 
της ανθρώπινης φύσης, να θίγεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και να εγείρονται 
ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 
Στο µάθηµα θα παρουσιαστούν οι ποικίλες προσεγγίσεις στα θέµατα που άπτονται 
των αναπαραγωγικών και βελτιωτικών τεχνολογιών, θα επισηµανθούν οι µεταξύ τους 
οµοιότητες και οι διαφορές, θα αναδειχθεί η σηµασία τους για την ανθρωπολογία και 
τη βιοηθική, µε σκοπό την οικείωση των φοιτητών µε το σχετικό ηθικό 
προβληµατισµό. 
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 

• Brudermüller Gerd - Seelmann Kurt (επιµ.), Erzwungene Selbstverbesserung?  
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2017. 

• Green M. Ronald, Babies by design: the ethics of genetic choice, New Haven: 
Yale University Press, 2007.  

• Habermas Jürgen, Το µέλλον της ανθρώπινης φύσης: προς µια φιλελεύθερη 
ευγονική; και πίστη και γνώση, Αθήνα: Εκδόσεις Scripta, 2004. 

• Harris John, Enhancing evolution: the ethical case for making better people, 
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007. 

• Harris John, How to be good: the possibility of moral enhancement, Oxford: 
Oxford University Press, 2016. 

• Knoepffler Niklaus (επιµ.), Der neue Mensch? Enhancement und Genetik, 
Freiburg: Alber, 2009. 

• Sandel Michael, Ενάντια στην τελειότητα: η ηθική στην εποχή της γενετικής 
µηχανικής, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2011. 



	 14	

• Savulescu Julian, ter Meulen Ruud, and Kahane Guy (επιµ.), Enhancing 
human capacities, Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011. 

• Βάντσος Μιλτιάδης, Η ιερότητα της ζωής: παρουσίαση και αξιολόγηση από 
άποψη ορθόδοξης ηθικής των θέσεων της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη 
βιοηθική, Θεσσαλονίκη: Κορνηλία Σφακιανάκη, 2010. 

• Βάντσος Μιλτιάδης, Το επιστηµονικά εφικτό και το ηθικά ορθό: Προσεγ-
γίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, Θεσσαλονίκη: Ostracon, 2016. 

• Καλοκαιρινού Ελένη, Γιατί οι ηθικές βελτιώσεις χαρακτήρα είναι κατά δικα-
σµένες να αποτύχουν; Η κριτική των φιλοσοφιών της αρετής, σε: Βιοηθικά 4, 
1 (2018) 18-27. 

• Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φερενίκη (επιµ.), 
Βιοηθικοί προβληµατισµοί ΙΙ: Το πρόσωπο, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
2016. 

• Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έφη, Συµεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ, Καϊάφα-
Γκµπάντι Μαρία (επιµ.), Ιατρικά υποβοηθούµενη αναπαραγωγή: προς µια 
ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική; Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2015. 

• Παπαληγούρα Ζαΐρα, Νέες διαδροµές µητρότητας: υποβοηθούµενη αναπαρα-
γωγή, Αθήνα: Παπαζήσης, 2013. 

• Τσινόρεµα Σταυρούλα, Αναπαραγωγικές επιλογές, αναπαραγωγική αυτονοµία 
και η ηθική υπόσταση των παιδιών, σε: Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, 
Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φερενίκη, Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος (επιµ.), 
Βιοηθικοί προβληµατισµοί ΙΙΙ: Το παιδί, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2017, 
σ. 87-122. 

• Χατζηνικολάου Νικόλαος (Μητρ. Μεσογαίας κ. Λαυρεωτικής), Ελεύθεροι 
από το γονιδίωµα. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, Αθήνα: Σταµούλης, 
2002. 

• Ψαρούλης Δηµήτριος - Βούλτσος Πολυχρόνης, Ιατρικό δίκαιο: στοιχεία βιο-
ηθικής, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010. 

 

 

ΦΣΜ 125 

Τριανταφυλλιά Ζέλκα 

Η πλατωνική διαλεκτική  

και η αρχαία ακαδηµεική διδασκαλία 
 

Στο παρόν µεταπτυχιακό µάθηµα παρουσιάζεται η θεωρία του Πλάτωνος περί των 
δύο αρχών, του Ενός και της αορίστου Δυάδος (άγραφα δόγµατα), οι οποίες 
διαµορφώνουν τον γνωσιοθεωτηρικό χαρακτήρα της διαλεκτικής Λογικής – µιας 
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επιστήµης που συνδέεται άρρηκτα µε τη θεώρηση της συσχετιστικής αρνητικής 
ενότητας του Αριθµού. Η αµοιβαία επενέργεια των δύο αρχών καθώς και η ένταξή 
τους σε µια καθολική ενότητα λόγου δεν γίνεται όµως κατανοητή δίχως τη µέθοδο 
της διαίρεσης και της αναλογίας. Η παρούσα θεώρηση µεταθέτει το ενδιαφέρον των 
Πλατωνικών σπουδών από την υψηλή κορυφή του ανυπόθετου αγαθού σε µια 
εξειδικευµένη διδασκαλία περί της µεσότητας, εκλαµβάνοντας τη µέση περιοχή της 
ψυχής ως ένα πεδίο εκδήλωσης των σχέσεων του νοητού και του αισθητού και 
εποµένως ως την αφανή παραγωγική αιτία και ουσία των πραγµάτων του εµπειρικού 
κόσµου. Η λογική κατηγορία της σχέσης «προς τι» ορίζεται εν τέλει ως αρχή της 
ουσιώδους οντότητας του ίδιου του πραγµατικού, έτσι ώστε η εµπειρική 
πραγµατικότητα να αποκτά στην Πλατωνική θεωρία µια ανατιµηµένη εικόνα, αφού, 
ακριβώς, στην εξωτερικά παρατηρούµενη απροσδιοριστία της ενυπάρχουν οι 
καθολικοί λόγοι της ενότητας, της τάξης και του µέτρου. 
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ΦΣΜ 126 

Χρίστος Ντούσκος 

Η θεωρία της πράξης 
 

Στη σύγχρονη φιλοσοφία η ανθρώπινη πράξη έχει θεµατοποιηθεί ως ένα διακριτό 
ερευνητικό πεδίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήµατα όπως τα εξής. Είναι η πράξη 
ένα είδος συµβάντος ή ένα είδος διαδικασίας; Τι είναι αυτό βάσει του οποίου 
διακρίνεται µια πράξη από απλά συµβάντα ή απλές διαδικασίες; Ποια είναι τα 
διακριτικά γνωρίσµατα της εξήγησης µίας πράξης; Τα ερωτήµατα αυτά οδηγούν σε 
ζητήµατα που αφορούν τη σχέση της πράξης µε τις νοητικές καταστάσεις του 
δρώντος υποκειµένου. Ποια είναι η σχέση µεταξύ πράξης και πρόθεσης; Τι ακριβώς 
έχουµε όταν έχουµε ένα λόγο να κάνουµε κάτι και πώς οι λόγοι για πράξη 
διακρίνονται από άλλων ειδών λόγους; Είναι δυνατόν να κάνουµε κάτι εσκεµµένα 
χωρίς να έχουµε λόγο να το κάνουµε, ή το αντίστροφο; Ποιος είναι ο ρόλος της 
γνώσης, της πεποίθησης, της επιθυµίας και του συναισθήµατος στην εξήγηση της 
πράξης; Ποια είναι η σχέση µεταξύ πράξης και σωµατικής κίνησης; Υπάρχουν 
αµιγώς νοητικές πράξεις; Θα αναλύσουµε τον τρόπο που εδραιωµένες θεωρίες 
αντιµετωπίζουν αυτά και άλλα συναφή ζητήµατα. Θα εξετάσουµε κριτικά την αιτιακή 
θεωρία της πράξης, προσεγγίσεις που βασίζονται στην έννοια της αιτιότητας 
δρώντος, προσεγγίσεις σύµφωνα µε τις οποίες η πράξη ανάγεται στην βούληση ως 
ένα νοητικό συµβάν, καθώς και µη αιτιακές θεωρίες. Κατά την κριτική αποτίµηση 
των θεωριών αυτών θα επεκταθούµε σε µεταφυσικά ζητήµατα όπως η φύση της 
αιτιότητας και των χρονικών κατηγοριών που εµπλέκονται στην ανθρώπινη πράξη. 
Στην συνέχεια θα εισέλθουµε στο κοµβικό ζήτηµα της ελεύθερης βούλησης. Θα 
εξετάσουµε τα µεταφυσικής υφής επιχειρήµατα βάσει των οποίων αµφισβητείται η 
θέση ότι διαθέτουµε ελεύθερη βούληση, καθώς και τις ενστάσεις που έχουν 
διατυπωθεί σε αυτά. Θα εξετάσουµε τις εναλλακτικές αναλύσεις της ελευθερίας ως 
ικανότητας να πράξουµε αλλιώς. Θα αντιπαραβάλουµε τις προσεγγίσεις που 
συνδέουν την ελεύθερη βούληση µε τη δοµή της ανθρώπινης πράξης και τις 
προσεγγίσεις που τη συνδέουν µε την έννοια του προσώπου. Τέλος, θα 
διερευνήσουµε τις συνέπειες των θέσεων που λαµβάνονται ως προς τα παραπάνω 
ζητήµατα για τη σχέση µεταξύ ελεύθερης βούλησης και ηθικής ευθύνης. 
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ΦΣΜ 127 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 
Φιλοσοφικές έρευνες περί της ουσίας της ανθρώπινης 

ελευθερίας και των συναφών µε αυτήν αντικειµένων (1809) 
 

Οι Φιλοσοφικές έρευνες περί της ουσίας της ανθρώπινης ελευθερίας και των συναφών 
µε αυτήν αντικειµένων (1809) του F.W.J. Schelling εµπεριέχουν µία εξαιρετικά 
περιεκτική θεωρία περί της ανθρώπινης ελευθερίας. Όσον αφορά στην πληρότητα 
των εσωτερικών προσδιορισµών της έννοιάς της αλλά και στον εγκιβωτισµό της στο 
πλαίσιο µιας συνολικής εξέτασης της πραγµατικότητας – στο οποίο η ελευθερία 
οφείλει ακριβώς να ενεργοποιείται – οι "φιλοσοφικές έρευνες" κατέχουν κορυφαία 
θέση τόσο για την εποχή τους όσο και για την σύγχρονη εποχή. 
Ο F.W.J. Schelling συνδέει εδώ την ιδεαλιστική αφετηρία, η οποία εκπτύσσει την 
ελευθερία εκ των έσω, ως αρχή της υποκειµενικότητας, µε την αρχαιότερη 
µεταφυσική-ορθολογική προοπτική της θεµελίωσης της ελευθερίας στην συνολική 
συνάφεια του όντως πραγµατικού, στην οποία συναντώνται αναγκαία τα µεγάλα 
προβλήµατα της θεοδικίας, της θεωρίας του προορισµού, της θεολογικής 
αµαρτολογίας, της µεταφυσικής της δηµιουργίας και της λύτρωσης, προκειµένου να 
υψωθούν στην ενότητα µιας διαυγούς φιλοσοφικής σύλληψης. 
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