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          Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

          ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:  
          ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

 

11/2/2021 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τη Δευτέρα 22 

Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τα ΜΠΦ 105 και ΜΠΦ 106 που θα ξεκινήσουν την 1η Μαρτίου. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Εαρινό Εξάμηνο 20 20-2021 
 
 

 

ΚΩΔ ECTS Τίτλος μαθήματος Διδάσκων Ώρες διδ. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ” 

ΜΑΦ 112 10 Αριστοτελική κοσμολογία Βασίλης Κάλφας ΠΕΜΠΤΗ  6-9  
https://authgr.zoom.us/j/93717980175 

ΜΑΦ 113 10 Η αρχαία μεταφυσική στη 
βυζαντινή φιλοσοφία 

Παντελής Γκολίτσης ΠAΡΑΣΚΕΥΗ  3-6 
https://authgr.zoom.us/j/98818415467 

ΜΕΦ 109 10 Ναζισμός, φασισμός και η 
επιρροή τους στη 
νεοελληνική διανόηση του 
Μεσοπολέμου 

Δημήτρης Κόκορης/ 
Φιλήμων Παιονίδης 

ΔΕΥΤΕΡΑ  2-5 
https://authgr.zoom.us/j/91577001802?
pwd=eDVSVUxJV3Z0cHpacFJPN2hFZk5G
QT09 

ΜΕΦ 110 10 Friedrich Nietzsche,  
“Η γέννηση της τραγωδίας” 

Martin Voehler ΤΕΤΑΡΤΗ  4-6:30 

Θα ανακοινωθεί με σχετικό e mail 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  “ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ” 

ΜΠΦ 105 10 Κλασική πολιτική θεωρία 
και φιλοσοφία 

Άρης Στυλιανού ΤΡΙΤΗ  6-9 

https://authgr.zoom.us/j/98566299185
?pwd=TnNFd2JvMTZjRGtjK0VaM0JoV1h
CUT09 

ΜΠΦ 106 10 Κριτική της ιδεολογίας και 
Ανάλυση πολιτικού λόγου 

Γιάννης 
Σταυρακάκης 

ΠΑΡΑΣΚ  6-9 
https://authgr.zoom.us/j/6191200391 

Meeting ID: 619 120 0391 

ΜΠΦ 108 10 Φασισμός, ναζισμός και η 
επιρροή τους στην εγχώρια 
διανόηση του Μεσοπολέμου 

Δημήτρης Κόκορης/ 
Φιλήμων Παιονίδης 

ΔΕΥΤΕΡΑ  2-5 
https://authgr.zoom.us/j/91577001802?
pwd=eDVSVUxJV3Z0cHpacFJPN2hFZk5G
QT09 

ΜΦΔ 102  10  Συστηματικά ζητήματα 
φιλοσοφίας του δικαίου  

Κώστας Σταμάτης 
/ Ανδρέας Τάκης  

ΔΕΥΤΕΡΑ  5-7 
https://authgr.zoom.us/j/93617542419
?wd=UEVobXNVNWpiY09yWi9SM1c3Mk
g2Zz09 

Meeting ID: 936 1754 2419 
Passcode: 101527 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

― Πρωτοετείς: έως τρία (3) μαθήματα, από τα οποία το ένα (1) μπορεί να είναι από την άλλη Ειδίκευση. 

― Δευτεροετείς: εφόσον έχουν κάνει αίτηση για παράταση σπουδών (θα ενημερωθούν σχετικά μόνο 
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https://authgr.zoom.us/j/91577001802?pwd=eDVSVUxJV3Z0cHpacFJPN2hFZk5GQT09
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σε περίπτωση απόρριψής της), (α) θεωρείται ότι έχουν δηλωμένη τη διπλωματική εργασία τους, (β) 

εφόσον χρωστούν ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα θα το δηλώσουν: σύνολο 40 ECTS, (γ) έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν από την άλλη Ειδίκευση ένα (1) μάθημα (από τα συνολικά πέντε). 

― Η επιλογή του ενός κατ' ελάχιστον μαθήματος από κάθε κατηγορία (ΜΑΦ/ΜΕΦ ή ΜΠΦ/ΜΗΦ/ 

ΜΦΔ, ανάλογα με την Ειδίκευση) μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εξάμηνο. 

― Το αναγραφόμενο μάθημα στο Β΄ εξάμηνο «Άσκηση – Μεθοδολογία έρευνας» αφορά την προετοι-

μασία της διπλωματικής εργασίας και τη σχετική συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή –δεν 

χρειάζεται να δηλωθεί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Εαρινό Εξάμηνο  2020-2021 

Οι μη πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφίας (Φ, ΦΠ, ΦΠΨ, ΦΚΣ), Πολιτικών Επιστημών ή Νομικής υπο-

χρεούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς, σε οποιοδήποτε εξάμηνο, σε συνολικά δύο (2) 

προπτυχιακά μαθήματα, ανάλογα με την Ειδίκευση στην οποία φοιτούν. Τα προσφερόμενα για αυτό 

το εξάμηνο είναι τα παρακάτω: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ” 

Φ 114 Σύγχρονη φιλοσοφία Κωνσταντίνος Καβουλάκος 

Φ 343 Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής: από τον Σωκράτη 
στον Foucault 

Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 414 Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη Σταύρος Κουλουμέντας 

Φ 450 Τα “Μετά τα φυσικά” του Αριστοτέλη στην αραβική 
και στη σχολαστική φιλοσοφία 

Παντελής Γκολίτσης 

Φ 459 Η φιλοσοφία της γνώσης στον γερμανικό ιδεαλισμό Μαρία Δασκαλάκη 

ΦΚ 256 Αριστοτέλης, “Περί ποιητικής” Τριανταφυλλιά Γιάννου 

ΦΚ 286 Βυζαντινά κείμενα για την αρχαία φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  “ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ” 

ΕΛΕ 66 Φιλοσοφία του δικαίου Κώστας Σταμάτης – Ανδρέας Τάκης 

ΚΕ0Ε20 Φιλοσοφίες της ελευθερίας Αλέξανδρος Κιουπκιολής 

ΚΕ0Ε59 Θέματα κοινωνικής φιλοσοφίας Νικόλας Σεβαστάκης 

ΚΥ0204 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ: 19ος αιώνας Νικόλας Σεβαστάκης 

ΚΥ0602 Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες ΙΙ Γιάννης Σταυρακάκης 

ΚΥ0802 Ηθική και πολιτική Διονύσης Δρόσος 

Φ 106 Πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 454 Φιλοσοφία της πράξης Κωνσταντίνος Καβουλάκος 

Τα μαθήματα με κωδικό Φ/ΦΚ προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με 

κωδικό ΚΕ/ΚΥ από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και με ΕΛΕ από τη Νομική Σχολή. Πληροφορίες 

για τα μαθήματα υπάρχουν στους ιστοτόπους των οικείων Τμημάτων. 

(Για την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση μετά τις 22/2) 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

― Οι φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να εφαρμόζουν τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ (άρθρα 11-13). 

― Έκταση της εργασίας: το ελάχιστο 15.000 λέξεις (το “καθαρό” κείμενο: από την εισαγωγή έως και 
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τα συμπεράσματα, χωρίς να περιλαμβάνονται πρόλογος, βιβλιογραφικές αναφορές/βιβλιογραφία, 

πίνακες, παραρτήματα κ.τ.ό.). 

― Η διπλωματική εργασία εκπονείται υπό την εποπτεία του επιβλέποντος καθηγητή και, με τη 

σύμφωνη γνώμη του, κατατίθεται στη Γραμματεία προς αξιολόγηση (α) σε 4 αντίτυπα και (β) σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε 2 μορφές: αρχείου κειμένου (π.χ. doc) και pdf. 

― Μετά την κατάθεση απαιτούνται διαδοχικά: γραπτή εισήγηση επιβλέποντος (εντός ενός μηνός), 

δημόσια υποστήριξη + βαθμολόγηση εργασίας, τελική κατάθεση εργασίας (μετά από τυχόν 

διορθώσεις) με αγγλική περίληψη (περ. 600 λέξεις) σε έντυπη και ηλεκτρονική (pdf) μορφή + 

διαδικαστικά Γραμματείας και Κεντρικής Βιβλιοθήκης, χορήγηση διπλώματος. 

 

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες είναι απαραίτητο για την πορεία των σπουδών τους να παρακολουθούν 

τις ανακοινώσεις του Προγράμματος και την ιστοσελίδα του (http://www.edlit.auth.gr/MA-phil) και 

να χρησιμοποιούν το ιδρυματικό email τους. 

Η γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ Φιλοσοφίας γίνεται από τον Τομέα Φιλοσοφίας και την κ. 

Αποστολία Μούντιου, προς την οποία θα πρέπει να απευθύνεστε: παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 

γραφείο 215, τηλ. 2310.997319, gramphilos@edlit.auth.gr. Λόγω των έκτακτων μέτρων για την 

πανδημία, η εξυπηρέτηση θα γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή των ερωτήσεων. 

Σύμβουλοι σπουδών: 

Γιώργος Ζωγραφίδης, καθηγητής, για την Ειδίκευση «Ιστορία της Φιλοσοφίας» (zograf@edlit.auth.gr) 

Φιλήμων Παιονίδης, καθηγητής, για την Ειδίκευση «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο» (peonidis@edlit.auth.gr) 

http://www.edlit.auth.gr/MA-phil
mailto:gramphilos@edlit.auth.gr
mailto:zograf@edlit.auth.gr
mailto:peonidis@edlit.auth.gr

