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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

• 1Ο Εξεταζόμενο μάθημα «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ»: 
 
Πλατωνική οντολογία και θεωρία της γνώσης, θεωρία περί της ψυχής, με επικέντρωση στους διαλόγους: 

Μένων, Φαίδων, Συμπόσιον και Πολιτεία. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

α) N. P. White, Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα, μτφρ. Χ. Γραμμένου, Επιμ. Γ. 

Καραμανώλης, Αθήνα, Gutenberg, 2012.  

β) K. Bormann, Πλάτων, μτφρ.Ι. Γ. Καλογεράκος, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2006.  

γ) A.E. Taylor, Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, μτφρ. Ι. Αρζόγλου, Αθήνα,  Μ.Ι.Ε.Τ., 1990. 

 

• 2Ο Εξεταζόμενο μάθημα «ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι: Ορθολογισμός και 
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός»: 
 

Τα βασικά γνωρίσματα της φιλοσοφίας του 17ου αιώνα, θεωρημένης στο ιστορικό, κοινωνικό 
και, γενικότερα, πολιτισμό πλαίσιό της. 
Ο ορθολογισμός (ρασιοναλισμός) ως ένα από τα δύο κύρια φιλοσοφικά ρεύματα του 17ου αιώνα: οι 
βασικοί εκπρόσωποί του (Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz) και τα κύρια έργα τους. 
 
Η ζωή και το φιλοσοφικό έργο του Descartes: α) Το ξεκίνημά του. β) Το ενδιαφέρον του για τη μέθοδο. 
γ) Η μεθοδική αμφιβολία και το cogito. δ) Η “προσωρινή ηθική”. ε) Η επιδίωξη να γίνουμε “σαν κύριοι και 
κάτοχοι της φύσης”. στ) Οι αποδείξεις της ύπαρξης του Θεού. ζ) Η θεωρία του για την ελευθερία της 
βούλησης. η) Η ριζική διάκριση της σκέψης από την έκταση. θ) Η σχέση του σώματος με την ψυχή (ή 
πνεύμα) και η εξέλιξη του στοχασμού του ως προς αυτό το ζήτημα όσον αφορά την εν λόγω σχέση στην 
περίπτωση του ανθρώπου. ι) Η φιλοσοφική πραγμάτευση των παθών της ψυχής. Η διάκριση των παθών 
της ψυχής σε  πρωτεύοντα και δευτερεύοντα και η ταξινόμησή τους. Η διάκριση των δυνατών από τις 
αδύναμες ψυχές. Η δυνατότητά μας να ελέγχουμε τα πάθη της ψυχής. Η σπουδαιότητα του πάθους και 
της αρετής της γενναιοφρούνης. Υπό ποιους όρους όλα τα πάθη είναι καλά. 
 
Η ζωή και το φιλοσοφικό έργο του Spinoza: α) Το ξεκίνημά του. β) Ο ρόλος των μαθηματικών στη 
φιλοσοφία του Spinoza: η γεωμετρική έκθεση και απόδειξη των ιδεών του στην Ηθική. γ) Η σπινοζική 
οντολογία: ο Θεός ή Φύση (= η μία και μοναδική υπόσταση), τα κατηγορήματά της, οι τρόποι. δ) Η 



διάκριση της natura naturans από τη natura naturata. ε) Η θεωρία του περί αναγκαιότητας και τύχης. στ) 
Οντολογία της δύναμης. ζ) Η θεωρία του για την ανθρώπινη ελευθερία σε αντιδιαστολή προς την 
καρτεσιανή θεωρία περί ελευθερίας της βουλήσεως. η) Η ριζική κριτική στην τελολογία (στην ιδέα ότι η 
φύση έχει κάποιο σκοπό). θ) Τι είναι το σώμα και τι η ψυχή (ή πνεύμα) και ποια η σχέση τους. ι) Τα τρία 
είδη της γνώσης (φαντασία, Λόγος (ratio), ενορατική επιστήμη). ια) Η σπινοζική θεωρία για το καλό και 
το κακό. ιβ) Η θεωρία του conatus (της τάσης κάθε υπαρκτού πεπερασμένου πράγματος να εμμένει στο 
είναι του). ιγ) Τα τρία πρωταρχικά συναισθήματα/συναισθηματικές επήρειες (affectus) (επιθυμία, χαρά 
και λύπη) και η σχέση των υπολοίπων με αυτά. ιδ) Ο ρόλος της μίμησης των συναισθημάτων στις 
διατομικές σχέσεις. ιε) Σε τι συνίσταται η δουλεία του ανθρώπου και πώς μπορεί να απελευθερωθεί. Η 
δριμεία κριτική στα θλιβερά συναισθήματα και το εγχείρημα της μετατροπής των παθών σε ενεργητικά 
συναισθήματα. ιστ) Η θεμελίωση της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας του Spinoza στη θεωρία του 
conatus: η αναγωγή του δικαίου στη δύναμη, με διάκριση όμως της δύναμης (potentia) από την εξουσία 
(potestas). ιζ) Ο θεμελιώδης όρος του πλήθους (multitudo) στην πολιτική φιλοσοφία του Spinoza. 
 
Η ζωή και το φιλοσοφικό έργο του Leibniz. Το ξεκίνημά του και οι βασικές θέσεις του στα πεδία της 
μεθόδου, της οντολογίας, της γνωσιοθεωρίας, της ανθρωπολογίας, της ηθικής και, σε ορισμένο βαθμό, 
της πολιτικής. Ειδικότερα, οι αντιλήψεις του για τον Θεό, για τις μονάδες, για τη σχέση του σώματος με 
την ψυχή, για την ελευθερία, για τις σχέσεις της φιλοσοφίας με τις επιστήμες και με τη θρησκεία. 
 
Η “ευκαιριοκρατική” θεωρία του Malebranche (occasionalismus). 
 
Τα βασικά γνωρίσματα της φιλοσοφίας του 18ου αιώνα, θεωρημένης στο ιστορικό, κοινωνικό και, 
γενικότερα, πολιτισμό πλαίσιό της. 
 
Εισαγωγή στο κίνημα του Διαφωτισμού: α) στις τρεις βασικές εθνικές εκδοχές του (γαλλική, σκωτική και 
γερμανική) και β) στις δύο κύριες τάσεις του: μετριοπαθώς μεταρρυθμιστικής και ριζοσπαστικής. Οι 
βασικές ιδέες των σημαντικότερων εκπροσώπων του γαλλικού Διαφωτισμού (Montesquieu, Γάλλων 
υλιστών, Voltaire, Condillac, Rousseau και Condorcet), στο πλαίσιο της γόνιμης κριτικής αναμέτρησής τους 
με τον αγγλικό στοχασμό, και τα βασικά γνωρίσματα του γερμανικού και του σκωτικού Διαφωτισμού. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) John COTTINGHAM, Φιλοσοφία της επιστήμης, Α’: Οι Ορθολογιστές, μτφρ. Σοφία Τσούρτη, επιμέλεια 
έκδοσης Αλέξανδρος Χρύσης, Αθήνα, Εκδόσεις Πολύτροπον, 2003, ιδίως σελ. 30-57, 59-76, 87-93, 98-115, 
127-150, 158-173, 182-211, 243-249 και 256-263. 
 

2) Pierre-François MOREAU, Ο Σπινόζα και ο σπινοζισμός, δεύτερη, επαυξημένη έκδοση, μτφ. Φώτης 
Σιατίτσας, επιμ. Δημήτρης Αθανασάκης, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρης, 2019, ιδίως σελίδες 15-17, 23-30, 39-
60, 61-68, 83-108 και 121-127. 
 

3) Jacqueline RUSS, Η περιπέτεια της ευρωπαϊκής σκέψης. Μια ιστορία των ιδεών της Δύσης, επιμέλεια-
μετάφραση Κυριάκος Κατσιμάνης, Αθήνα, Παραφερνάλια – Τυπωθήτω, 2005, ιδίως σελίδες 157-164, 167-
183, 193-210, 222-227, 229-242 και 249-265. 
 

4) Φρανσουά ΣΑΤΕΛΕ (επιμέλεια), Η φιλοσοφία, τόμος Α΄: Από τον Πλάτωνα ως τον Θωμά Ακινάτη – Από 
τον Γαλιλαίο ως τον Ζ. Ζ. Ρουσσώ, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση, 1990, 
επανέκδοση 2006: τμήματα των κεφαλαίων για τον Descartes, τον Spinoza, τον Leibniz, τη γαλλική 
φιλοσοφία του 18ου αιώνα και τον Rousseau (ιδίως σελίδες 449-468, 483-504, 516-519, 521-536, 613-
627, 633-643 και 657-668). 



 

• 3Ο Εξεταζόμενο μάθημα «ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ»: 
Θεωρίες για τη γνώση: Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων o Ελεάτης, Πλάτων, Αριστοτέλης,  Ζήνων 
ο Κιτιεύς, Πύρρων ο Ηλείος. 
  
   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

α) Νικόλαος Πολίτης, Φιλοσοφήματα, Εν Αθήναις, 2004. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
το βιβλίο στη Βιβλιοθήκη της Σχολής ή να απευθυνθούν στο Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων 
Ψυχογιός, Εμμανουήλ Μπενάκη 13-15, 106 78 Αθήνα. Τηλ.: 210 36.18.654. 
β) Δημήτριος Ανδριόπουλος, Αρχαία Ελληνική Γνωσιοθεωρία.  
Συμβολή στη διερεύνηση του προβλήματος αντίληψη και γνώση, Εκδ. Παπαδήμας, 2003. 
 
 

  

 

 


