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I. Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο
(Δ. Ε. Π.)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΥ
2. ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ ΚΥΡΚΟΣ
3. ΕΥ Τ Υ Χ Η Σ Μ ΙΙΙΤΣΑ Κ Η Σ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ
2. ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΓΕΩ ΡΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
2. ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ Μ ΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΚΛΗΜ ΗΣ Ν Α ΥΡΙΔΗ Σ
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ
5. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π ΑΠΑΔΗ Μ Η ΤΡΙΟΥ
6. ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΣΤΑ ΣΙΝ Ο Σ
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

1. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΝΘΟΓΑΛΙΔΟΥ
3. ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ ΚΟΥΜΑΚΗΣ 
ΐ;. ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΚΙΔΗ Σ
5. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ

II. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

1. ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ
2. ΣΩ ΤΗΡΙΑ  ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
3. ΛΙΑ ΣΟΦΤΑ
4. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΝΟΡΕΜ Α
5. Μ ΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ
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III. ΒΟΗΘΟΙ

1. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - Π ΕΡΔ ΙΚ Η
2. ΕΛΕΝΗ Μ ΑΡΑΓΚΟΤΔΑΚΗ - Μ Α ΤΡΟ ΓΙΩ ΡΓΟ Τ
3. ΒΑ ΣΙΛ ΙΚΗ  ΠΑΠΑΔΙΩΤΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. Ε ΙΡΗ Ν Η  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
5. ΒΑ ΣΙΛ ΙΚ Η  ΣΟΛΩΜΟΓ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. Χ Ρ Η ΣΤ Ο Σ ΤΕΖΑ Σ
7. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΨΑΛΛΙΔΑ - ΜΑΤΣΑ

IV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1. ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΜΕΛΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
3. ΠΑΥΛΟΣ Π ΑΝΤΑΖΗΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ ΚΑ ΡΗ Σ

V. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (Ε.Μ .ΐ)

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
3· ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ ΡΙΤΣΙΝ ΙΩ ΤΗ Σ
4. ΔΕΣΠΟ ΙΝ Α  ΜΑΛΛΙΔΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ
5. ΒΑ ΣΙΛ ΙΚΗ  ΜΑΡΝΕΛΗ
6. ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ Μ ΥΑΡΗΣ
7. ΔΗΜ ΗΤΡΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

VI. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Δ.Τ.Π.)

1. Α Ν Ν Α -Π Ο Λ ΥΞΕΝ Η  ΛΟΥΤΣ ΑΡΗ
2. ΕΥΔΟΚΙΑ Π Α Π Α ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ - Λ ΕΒΕΝ ΤΗ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α' ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΗΑΙΟΤ, καθηγήτρια Παιδαγωγικής.

Α. Συνέδρια - σεμινάρια - διεθνείς οργανισμοί.

1. Παρουσίασε εισήγηση στη Συνάντηση Ειδικών που οργανώθηκε απο την Ουνέσκο με θέ
μα: «Η  γυναικεία προβληματική στην Έρευνα και την Ανώτατη Εκπαίδευση» (Λισσα- 
βώνα 17-20 Σεπτεμβρίου 1985).

2. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παιδαγωγικού Συμποσίου «Προσχολική α
γωγή και κατάρτιση νηπιαγωγών» που οργανώθηκε απο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(Βόλος, 23-24 Σεπτεμβρίου 1985). Πήραν μέρος Πανεπιστημιακοί από όλα τα ελληνικά 
Πανεπιστήμια και άλλοι επιστήμονες και ειδικοί.

3. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου «Νέες κατευθύνσεις στις 
Παιδαγωγικές Σπουδές» που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος, 25- 
27 Σεπτεμβρίου 1985). Πήραν μέρος Πανεπιστημιακοί από όλα τα ελληνικά Πανεπιστή
μια, καθηγητές των Πανεπιστημίων Φλωρεντίας, Βρυξελλών, Λίλλης, Παρίσι-Ντωφίν, 
Παρίσι-Βενεσέν, Μαδρίτης, Γενεύης, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εταιρει
ών Συγκριτικής Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκ
παίδευσης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης Εκπαιδευτικών της Ουνέσκο, ο 
υπεύθυνος των Προγραμμάτων Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του 0 0 -  
ΣΑ , κ. &.

4. Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, στη Γε 
νική Διάσκεψη της Ουνέσκο (Σόφια, 10-22 Οκτωβρίου 1985).

5. Παρουσίασε εισήγηση στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ε . Π . Παπανούτσος: ο Φιλόσοφος 
και ο Παιδαγωγός» που οργάνωσε ο Τομέας Φιλοσοφίας του Παν/μίου Ιωαννίνων 
(Γιάννενα, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1985), μέ θέμα: «Δυναμική και όρια ενός με- 
ταρρυθμιστικού σχεδίου».

6. Παρουσίασε εισήγηση στο συνέδριο «Παιδαγωγική Έρευνα και Εκπαίδευση» που οργά
νωσε το παιδαγωγικό περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση» (Αθήνα, 22 - 24 Νοεμβρίου

1986), με θέμα «Έρευνα και μύθοι».
7. Παρουσίασε εισήγηση στο 10ο εκπαιδευτικό συνέδριο του Εκπαιδευτικού Μεταρρυθμι- 

στικού Ομίλου Κύπρου «Μαζικοποίηση στην Εκπαίδευση» (Λευκωσία, 3 - 4  Ιανουαρίου 
1986), με θέμα: «Εκπαιδευτικές στρατηγικές: για ποιά προοπτική;».

8. Πηρε μέρος στην ετήσια σύσκεψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς 
Ταμείου για την Προώθηση του Πολιτισμού (Γ .Ι .Ρ .€ .) της Ουνέσκο (Μπουένος Άιρες, 
21-25 Απριλίου 1986).
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9. ΓΙροέδρευσε στις εργασίες της συνόδου των συντονιστών του Προγράμματος συνεργασίας 
για την Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Καινοτομιών στη Νοτιοανατολική Ευρώ
πη (ΰΟ ϋ ΙΕ Β Ε Ε ) της Ουνέσκο (Δελφοί, 2-6 Ιουνίου 1986).

Β . Δημοσιεύματα

1. Γνωστός και άγνωστος αναλφαβητισμός, απο τον τόμο: «Συνδιάσκεψη για την αντιμετώ
πιση του αναλφαβητισμού», Αθήνα, ΤΠ ΕΠ Θ  - Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφω
σης, 1985, αναδημοσιεύτηκε με συμπληρώσεις ως Επίμετρο στον τόμο 8, «Διαρκής εκ
παίδευση και κοινωνικοπολιτιστική εμψύχωση », ελληνική έκδοση του οκτάτομου έργου 
των Μ. ϋβ1)68$θ - Ο. ΜίαΙευβΙ «Ο ι Παιδαγωγικές Επιστήμες», εκδόσεις Δίπτ\>χο, 1985

2. 1,3. ίοηΠ3.1ίοη ϊπ ιιΐίΐβ  άββ ΓβπιπίθΒ £ΐΌ0 φ)Ρ8 , στον τόμο «Α 1& γ θ ο Ι ι θ γ ο Ι ι θ  (Ιιι Ιβπιρδ <1(15 
Γοιηιΐΐβκ. Εάυοαϋοη, €οιηιτ\νιηίοαϋοη, Κ^ΙΙίΓηβδ άβ ν ίβ», Παρίσι, εκδόσειςΤΙΕΚΟΕ

-Α <ΧΤ, 1985.
3. Έρευνα και μύθοι, «Σύγχρονη Εκπαίδευση», τεύχος 26, Ιαν. - Φεβρ. 1986, σελ. 58-62.
4. ΡβΓϋβρΙίοη άθ Ιαβ ηβοβκί(1α(]β5 ΟϋΗιΐΓ&Ιβδ Ιοο&ΐοκ γ  ΙβηΙ&Ιίνίΐδ άβ (ΙοκοβηίΓαΙίζ&ο,ίοη 

βη Ια ΟΓβοϊα Μία&Ι, στο .1. Μ. Ι^αϊηΐ&ηα (συντονιστής): ΙηνβδΙϊβ&ώοη ρ&ι·1ΐ€ίρδΐ1ίνει. 
Εάυοαοίοη ά β  ΑάυΙΙο», Μαδρίτη, εκδόσεις Ν & γ ο θ &, 1986.

Γ . Άλλες δραστηριότητες.

— Μέλος τής Δ. Ε . του Παν /μίου Θεσσαλίας. Συντονίστρια Ομάδας Εργασίας για την ακα
δημαϊκή συγκρότηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων στην προοπτική ανάπτυξης Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

— Μέλος Επιτροπής αξιολόγησης συνεδρίων (Τ Π Π Ε).
— Μέλος επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων και αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων (Γ. 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).
— Μέλος του Σώματος Εκλεκτόρων για την πλήρωση των πρώτων θέσεων Δ Ε ΙΙ του Τμή

ματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης.

Ε Γ Τ Τ Χ Η Σ  Μ Π ΙΤΣΑ ΚΗ Σ, καθηγητής της Φιλοσοφίας.

Α' Δημοσιεύσεις.

Άρθρα - Μελέτες

1. Οη ϋιο ν&1ϊ<1ίΙγ οί ,1. νοη Νβαιηειη’δ ΤΙιοογοιπ, στο Ό βίβπηΐηίδΐη ΐη  ΡΗί/$ίοί, Ε . Β ί- 
ΙδειΜβ &η<1 Ν. Τ&πι1)α1ίΐ8 Ε(3®., Ο ιιΙβιΛβη*, Α11\βη8, 1985, ρρ. 157-169.

2. ΜϊοΓοίίδϊοα: (Μοπτπηίκιηο ο ηβο-ιπίδΙίοίΒΓηο, Ρ&Γ&ίΙί^Γηϊ, IV , Νο 10, 1986, ρρ. 37-47.
3. Α Ια ΓΘοΚβΓοΙιβ άβ Ια τέβΐίΐθ  Γηίοΐ’ορίΐϊ'βίφ ίο, «Δωδώνη», ΙΔ ', 1985, σσ. 197-208.
4. Μορφές φυσικής αιτιοκρατίας, Δωδώνη, ΙΔ ', 1985, σσ. 45-70.
5. Οι επιστήμες στην Κοινωνία, Πολιτιστική, Σεπτέμβριος 1986, σσ. 14-18.
6. Η μαρξιστική γνωσιολογία, Πολιτιστική, Απρίλιος 1986, σσ. 41-53 και Π ΕΦ, Σεμινά

ριο 6ο, Φιλοσοφία, Αθήνα 1986, σ. 47-68'
7. Επιστήμες και Νεο-μυστικισμός, Επιστημονική Σκέψη, 28 και 29(1986), σσ. 27-34 και

71-77.
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Βιβλία.

1. Εκυκλοφόρησε στην Ουγγαρία η μετάφραση του ΡΚν$ί(]Η6 ε ί  Μ α Ιβ Γ ίαΙ ίβ η ιβ  εκδ. ('.οά-  
δλΐΐΐι, 1986, σελ. 408.

2. Συνεκδότης με τον Ν. Ταιηβ&ΐάδ των Πρακτικών του Συνεδρίου, ϋβίθπτιίηίδίτι ίη  Ρ1ι>'- 
8 1 0 8 , Ουΐ6ηΙ)6Γ§, 1985, σελ. 307.

Μεταφράσεις.

1. I-.. &βνβ, Εισαγωγή στη μαρξιστική φιλοσοφία, Εκδ. «I. Ζαχαρόπουλος», Αθήνα 1986, 
τόμος Α', σελ. 320.

Β ' Οργάνωση Συνεδρίων (Ο .Δ.Ε.)

1. Πανελλήνιο Συνέδριο, Αιτιότητα και Τονικότητα στη Φυσική, Αθήνα, Νοέμβριος 1985.
2. Πανελλήνιο Συνέδριο, Οι Επιστήμες στη» Κοινωνία, Αθήνα, Απρίλιος 1984. (Πρόεδρος 

της Οργανωτικής Επιτροπής).

Γ ' Συμμετοχή σε Συνέδρια.

1. Διεθνές Συνέδριο, ΜίετορΗ^ΒΪεαΙ ΚβαΙίΙφ αηά ()ααηΙιιη ι Ροτηιαίίβηιβ, ΙΙγΙμπο, Σεπτέμ' 
βριος 1985. Εισήγηση ΡοΙβηίίαΙ αηά ΆεαΙ $1α1β8 ίη  Ο ιιαηΙιιηι ΜεοΗαηίοε.

2. Αιτιότητα και Τοπικότητα στη Φυσική, Αθήνα, Νοέμβριος 1985. Εισήγηση: Δυνάμει 
και Ενεργεία καταστάσεις στην Κβαντική Μηχανική. Επίσης Εισαγωγή στο Συνέδριο με 
θέμα: Εξήντα χρόνια διαμάχης στην Κβαντική Μηχανική.

3. Οι Επιστήμες στην Κοινωνία, Αθήνα, Απρίλης 1986. Εισήγηση: Επιστήμες και κοσμο
θεωρία.

4. Διεθνές Συνέδριο, ΡΗ,ίΙοβορΗΐ), ΜεΐΗοά, ΕΐΗίοβ αηά Εαοηοηιίοε, ίη  ΟΙίηίκαί ΟαηοβΓ
ϋε^εατοΐι, Κως, Μάιος 1986. Εισήγηση: Ερίδ ίβηοΙοξ^. ΙΙε ΚαΙιιβ αηά Ρ ιιη εΙίο η .

5. Η  έννοια του χώρου σε σχέση με την ανθρώπινη νόηση και πράξη. Ομάδα 4 +  , Ινστιτού
το Γκαίτε, Αθήνα, Μάιος 1986. Εισήγηση: Ο Φυσικός χώρος, στοιχείο της ανθρώπινης 
πράξης.

6. Διεθνές Συνέδριο των Γαλλόφωνων Φιλοσοφικών Εταιρειών, V  α ν β η ΐΓ ,  Αθήνα Ιούλιος
1986. Εισήγηση: 8 ε\εηεες, ΤβεΚ ηίφ ιβ ε ί  Σ,ίύεΠε.

7. Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Η  Διαλεκτική. Εισήγηση: Διαλεκτική της Φύ
σης: το πρόβλημα της νομιμότητας.

Δ ’ Διαλέξεις.

1. Μαρξιστική Γνωσιοθεωρία, Ένωση Ελλήνων Φιλολόγων.
2. Αιτιότητα και Τοπικότητα στη Μικροφυσική, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Παραρτ. Μα

κεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φλεβάρης 1986.
3. Γνωσιολογικά προβλήματα της Πληροφορικής, Κέντρο «Δημήτρης Γληνός», Φλεβάρης 

1986.
4. Νέοι και Ελευθερία, Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα, Απρίλιος 1986.
5. Διαλέξεις σε Ελεύθερα Πανεπιστήμια, Δήμους, Επιστημονικά Σωματεία.
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Ε ' Άλλες δραστηριότητες.

1. Διδασκαλία του μαθήματος, Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών, Δ ' Φυσικό, Πανεπι
στήμιο Αθηνών.

2. Επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας Επιστημονικής Έρευνας.
3. Ομιλίες απο το ραδιόφωνο σε φιλοσοφικά θέματα.
4. ΑρΘρογραφία στον καθημερινό και περιοδικό τύπο σε πολιτικά, πολιτιστικά και ιδεολο

γικά θέματα.

Π ΑΝΑΓΙΩ ΤΗ Σ ΝΟΥΤΣΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής του Τομέα Φιλοσοφίας:

Α' Διαλέξεις:

1. Το «μάθημα» της φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση (Αθήνα, 21-11-1985, με πρόσκλη
ση του περιοδικού «Νέα Παιδεία»)·

2. Το πρόβλημα της σύγκρουσης των «γενεών» (Ιωάννινα, 12-2-1986, «Ελεύθερο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο» Δήμου Ιωαννίνων. Κόνιτσα, 13-3-1986, «Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστή
μιο» Δήμου Κόνιτσας).

Β' Επιστημονικά συνέδρια:

1. Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Δήμου Ιωαννιτών (Ιωάννινα, 4-7 Σεπτ. 1985) με την ανακοί
νωση: Ένα μαθηματάριο «Μεταφυσικής» του Αθ. Ψαλίδα"

2. Πανελλήνιο Συνέδριο: «Η  επίδραση των κοινωνικών εξελίξεων στη νεολαία» (Πυλί Κώ, 
12-13 Οκτ. 1985) με την ανακοίνωση: Το πρόβλημα της σύγκρουσης των «γενεών»·

3. Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Ε . Π . Παπανούτσος. Ο φιλόσοφος 
και ο παιδαγωγός» (Ιωάννινα, 30, 31 Οκτ. - 1 Νοεμβρ. 1985) με την ανακοίνωση: Ο 
Ε . Π . Παπανούτσος, ο «ιστορικός υλισμός» και η Αριστερά.

4. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: «Η  φιλοσοφία στην Εκπαίδευση» (Αθήνα, 22 Νοεμβ.
1985) με την ανακοίνωση: Προβλήματα ερμηνείας της σκέψης του Μ&γχ.

5. Περιοδικό «Α Ν ΤΙ»: «Ουτοπία: οράματα τελειότητας» (Αθήνα, 22-23 Μοεμβ. 1985) με 
την ανακοίνωση: Για τον ελληνικό «ουτοπικό σοσιαλισμό»·

6. Ομάδα Διεπιστημονικής Έρευνας: «Ο ι επιστήμες στην κοινωνία» (Αθήνα, 9-11 Απρ.
1986) με την ανακοίνωση: Η  πρόσληψη των ιδεολογημάτων της «ΙβοΙιηοοΓ&Γ,}'» στην 
Ελλάδα·

7. Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Τηλεόραση και επι-κοινωνία» (Ιωάν
νινα, 17-20 Απρ. 1986) με την ανακοίνωση: «Πολιτιστική ταυτότητα», «επικοινωνία» 
και «αποξένωση»-

8. Ε ' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κεφαλονιά, 17-21 Μαίου 1986) με την ανακοίνωση: Η 
πρόσληψη των ιδεών του ΟΐΓΪδΙΐ&η \¥ο1?ί στην Ελλάδα. Η  συμβολή των επτανησίων λο
γιών.

Γ ' Δημοσιεύσεις:

1. Από το «λαό» των διαφωτιστών στη «λαϊκή δημοκρατία» των μαρξιστών. Για την κα
τανόηση τον» «λαϊκισμού», «Δωδώνη», τόμ. ΙΔ ' (1985), τεύχος τρίτο, σ. 9-19'
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2. υαίν«Γ8ίΙεΐ8 κίνο πιιιΙΙϊνοΓβϋββ, «Αντί», τεύχ. 312 (14-3-1986), σ. 50-53·
3. Προβλήματα ερμηνείας της σκέψης του λΙ&ΓΧ, ΠΕΦ, Σεμινάριο 6ο: Φιλοσοφία, Αθήνα 

1986, σ .69-79·
4. Λήμμα «Κ . Δεσποτόπουλος», Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος - Ι,&ΓΟΙΙΧΗΟ - ΒπΙ&ηηκ'α», τ. 

20 (1986), σ. 132.
5. Ιδεολογικές συνιστώσες του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, «Τα Ιστορικά», τεύχ. 5

(Ιούν. 1986), σ. 139-150.

Δ ' Διδακτικό έργο:

1. Δίδαξε στους φοιτητές των τριών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής:
Χειμερινό εξάμηνο 1985/86:

Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία·. Η κοινωνική και πολιτική σκέψη της εποχής του νε- 
ελληνικού Διαφωτισμού
Φιλοσοφία της ιστορίας: Προβλήματα φιλοσοφίας της ιστορίας 

Θερινό εξάμηνο 1986:
Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία: ΚεαΊ ΜεΐΓχ. Η  επιστήμη της κοινωνίας I. 
Φιλοσοφία τηζ ιστορίας: Ιστορία της φιλοσοφίας της ιστορίας.

2. Οργάνωσε (άτυπο) μεταπτυχιακό φροντιστήριο για υποψηφίους διδάκτορες του Τομέα 
Φιλοσοφίας.

3. δίδαξε στη ΣΕΆΜ Ε Ιωαννίνων («Η φιλοσοφία στην κοινωνία της εποχής μας»).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, Επίκουρος καθηγητής του τομέα Παιδαγωγικής.

Α' Δημοσιεύματα.

1. «Ιστορία της εκπαίδευσης αά ιΐδΐιπι Γίΐίί», Δωδώνη τόμ. ΙΔ ', τεύχ. 3(1985), σ. 33-42.
2. «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: Προσδοκίες και προοπτικές», στον τόμο Σύγχρονη Ελλη

νική Εκπαίδευση: Πραγματώσεις και προοπτικές, Κατερίνη 1985, σ. 111-130.
3. «Κοινωνιολογία και εκπαίδευση: Η θεωρητική αντιπαράθεση στην κοινωνιολογία της εκ

παίδευσης σήμερα», Διαβάζω, αρ. 119 (1985), σ. 42-47.
5. «Ο ι παρομοιώσεις για το παιδί στη νεοελληνική παιδαγωγική», στον τόμο (των πρακτι

κών Διεθνούς Συμποσίου) Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 
1986, σ. 449-456.

6. Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα 1986.

Β' Επιστημονικά συνέδρια κ.τ.ό.

1. Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων: 
«Ε . Π. Παπανούτσος: Ο Φιλόσοφος και ο Παιδαγωγός» (Ιωάννινα 30, 31 Οκτωβρίου - 
1 Νοεμβρίου 1985) με την ανακοίνωση: «Η  έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος στο 
έργο του Ε . Π . Παπανούτσου».

2. Διήμερο συζητήσεων της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού: «Η  διδασκαλία της Ιστο
ρίας στη Μέση Εκπαίδευση» (Αθήνα 9-10 Μαίου 1986) με την ανακοίνωση: «Ιστορία 
και κοινωνική επιλογή».
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Π ΑΠΑΔΗ Μ Η ΤΡΙΟΤ ΕΤΘΤΜ Η Σ, Επίκουρος καθηγητής του Τομέα Φιλοσοφίας.

Α' Επιστημονικά Συνέδρια:

1. Συμμετοχή στο IV. Συνέδριο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης με θέμα: «Παιδαγωγική έρευ
να και εκπαίδευση». (Αθήνα 22-11-1985).

2. Συμμετοχή στο επιστημονικό συμπόσιο: «Ε . II. ΙΤαπανούτσος. Ο φιλόσοφος και ο παι
δαγωγός» (Γιάννινα 31-11-1985).

3. Συμμετοχή στο συνέδριο: «Επιστήμη και κοινωνία» (Αθήνα 9-4-86).

Β' Δημοσιεύσεις:

1. «Σύγχρονα επιστημολογικά προβλήματα της έρευνας των κοινωνικών επιστημών». Στο 
περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση», αρ. 26 (1986), σ. 67-74.

2. «Ο ι ανθρωπολογικές απόψεις του Αριστοτέλη». Στο περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 135 (15-
1-1986), σ. 21-26.

3. «Η  αλληλεπίδραση αντικειμενικών συνθηκών και υποκειμενικού παράγοντα στην πάλη 
για την κοινωνική αλλαγή». Στο περιοδικό Π Ο Λ ΙΤΙΣΤΙΚΗ , αρ. 29 (29-3-1986), σ. 
55-59.

ΝΙΚΟΣ Κ. Τ Ι  IΜ ΜΕ Ν Ο Σ, επίκουρος καθηγητής του Τομέα Φιλοσοφίας:

1. Από 1.10 έως 15.11.1985 διέμεινε με εκπαιδευτική άδεια στη Βασιλεία της Ελβετίας* 
στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της οποίας εργάστηκε αναζητώντας κυρίως πληροφο
ρίες για τις φιλοσοφικές σπουδές Νεοελλήνων στην κεντρική Ευρώπη.

2. Δημοσίευσε τις ιστορικοφιλοσοφικές εργασίες:
α) Η θεωρία της αλήθειας στον Βενιαμίν Λέσβιο. «Πρακτικά πανελληνίου συμποσίου 

Βενιαμίν Λέσβιος / Μυτιλήνη 28-30 Μαίου 1982», Αθήνα 1985, σσ. 169-180. 
β) Βιβλιογραφία για την Ήπειρο (1983-1984) - Φιλοσοφία. «Ηπειρωτικά χρονι

κά» 27/1985, σσ. 284-289. 
γ) Η  κλασική παιδεία του νεαρού ΙΙβ^βΙ. «Δωδώνη» ΙΔ ' /1985, τ. 3, σσ. 173-195. 
δ ) Η Φυσική και τα Μαθηματικά στη θεώρηση του Κ. Μ. Κούμα. Στα πρακτικά του 

συνεδρίου «Ο ι φυσικές επιστήμες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία πριν 
την Επανάσταση» (Λάρισα - Αμπελάκια - Τύρναβος 22-24.3.1985), Λάρισα 
1986, σσ. 72-79.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΤ, λέκτορας του Τομέα Παιδαγωγικής.

Α' Δημοσιεύσεις.

1. Η  αξιολόγηση της «έκθεσης» στο Λύκειο: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Έκδοση «Ε κ
παιδευτήρια ΔΟΎΚΑ», Αθήνα 1985, σελ. 237.

2. Η επιλογή και διατύπωση θεμάτων εκθέσεων στη μέση εκπαίδευση: Προβλήματα-διαπι- 
στώσεις - προτάσεις. Ανάτυπο απο «Διδακτική και Αξιολόγηση εκθέσεων», έκδοση «Ε κ
παιδευτήρια ΔΟ ΤΚΑ », Αθήνα 1985, σελ. 235-267.

3. Η βαθμολογία της έκθεσης στη Μέση Εκπαίδευση και οι ψυχοπαιδαγωγικές και κοινω
νικές επιπτώσεις της. Ανάτυπο από «Διδασκαλία και Αξιολόγηση των εκθέσεων», έκδο
ση «Εκπαιδευτήρια ΔΟ ΤΚΑ », Αθήνα 1985, σελ. 467-485.
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Β' Συνέδρια.

Συμμετοχή στο τετραήμερο συνέδριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
του νομού Θεσπρωτίας, που οργανώθηκε στην Ηγουμενίτσα απο τους σχολικούς συμβού
λους (12-16 Ιουνίου 1986) με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

1. Η διδασκαλία της προφορικής έκφρασης στο δημοτικό σχολείο: προβλήματα - στρατη
γικές.

2. Προβλήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης της γραπτής έκφρασης - έκθεσης (σκέφτο
μαι και γράφω) στο δημοτικό σχολείο.

3. Οι ερωτήσεις σε σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου: προβλήματα - τρόποι αντι
μετώπισής τους.

4. Η τεχνική και ο ρόλος των ερωτήσεων στη διαδικασία της μάθησης.
— Συμμετοχή, με προφορικές παρεμβάσεις, στο συνέδριο που οργάνωσε ο τομέας ψυχολογί

ας του τμήματος Φ.ΠΛΓ. της φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων στα Γιάννινα από 17-20 
Απριλίου 1986 με θέμα «Τηλεόραση και επι-κοινωνία».

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΚΟΥΜΑΚΗΣ, λέκτορας του Τομέα Φιλοσοφίας.

Α' Έλαβε μέρος στα εξής συνέδρια:

1. Πρώτη φιλοσοφική ημερίδα Θεσσαλονίκης, 17-18 Οκτωβρίου 1985. Θέμα: «Φιλοσοφι
κή ερμηνευτική».

2. Διεθνές φιλοσοφικό συμπόσιο νεοπλατωνισμού και ελληνισμού. Γεώργιος Γεμιστός - 
Πλήθων. Ανακοίνωση: II φιλοσοφία της παιδείας κατά τον Πλωτίνο. Σπάρτη 26-28 Σ ε
πτεμβρίου 1985.

3. Ε ' Διεθνές πανιόνιο συνέδριο. Αργοστόλι - Ληξούρι 17-21 Μαίου 1986. Ανακοίνωση: Φ ι
λοσοφία της τεχνολογίας κατά τον Πέτρο Βράιλα - Αρμένη.

Β' Δημοσίευσε τα εξής:

1. Δεύτερη και τρίτη έκδοση με διορθώσεις του βιβλίου του: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία».
2. Το διορθωτικό δίκαιο στον Αριστοτέλη.- Δωδώνη, τόμος 14ος, τεύχος 3ο, Γιάννινα 1985, 

21-31.
3. Βιβλιοκρισία: ΟβΙβΓΠΐίηίΒΠΐ ίη Ρ1ιγδϊοδ, ΡΐΌοββάίη^δ ο ί ί.ϊιβ δβοοηά ΙηΙβΓηαΙϊοηαΙ Μβ- 

βΙϊη§ οη ΕρίκίβιηοΙοκΥ, Εά. 1ογ ΕΛίοΜοδ ΒϋδβΜδ αηά Νί1ωδ Ταιη&αΜδ. Ελληνική 
φιλοσοφική Επιθεώρηση 3, 1986, 292-293.

ΠΑΥΛΟΣ Κ ΥΡΙΑ ΚΙΔΗ Σ, λέκτορας του Τομέα Ψυχολογίας.

1. Δημοσίευσε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» άρθρο με τίτλο: «Ποιές αλλαγές είναι αναγ
καίες για την οικονομική ανάπτυξη», Αθήνα Φ. 39 (1638) 26-9-85, σελ. 29-30.

2. Έλαβε μέρος στο συνέδριο «Ήπειρος: Κοινωνία - Οικονομία 15ος-20ος αιώνας» με εισή
γηση: «Η  εξέλιξη των παιδιών 32 χωριών της Ηπείρου από το 1951 ως το 1971». Γιάν
νινα 4-7/9/85.

3. Πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή με 50 φοιτητές στην Παιδόπολη Ιωαννίνων ό
που έγινε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εισηγήσεις Φοιτητών και τη συμμετοχή



220

του διευθυντή Σ . Χατζηπαυλή και. της κοινωνικής Λειτουργού Β. Φίλου για τα προβλή
ματα που παρουσιάζουν τα παιδιά των ιδρυμάτων. 21-4-1985.

4. Πραγματοποίησε 50 δεκάλεπτες εκπομπές από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Ιωαννίνων με 
γενικό τίτλο «Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα».

5. Προσεκάλεσε τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης 
"ννοΐί^αη^ ΚΓθίίοΙιιτίθΓ ο οποίος έδωσε διάλεξη στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 
με θέμα «Η  αντιμετώπιση των προβλημάτων αγωγής του παιδιού κατά τον ΑεΙΙβΓ» 
(Γιάννινα 7-9-85).

6. Διετέλεσε πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Ηπειρωτική Ένωση», ο οποίος έχει έ
δρα τα Ιωάννινα.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ, λέκτορας του Τομέα Φιλοσοφίας.

Α' Δημοσιεύσεις.

1. «Η  επίδραση του μεσαιωνικού νομιναλισμού και της αναγεννησιακής φυσικής φιλοσοφίας 
στη διαμόρφωση της νεώτερης μηχανιστικής επιστήμης». «Δωδώνη» ΙΔ ', 1985.

2. «(ϋοηοβρίϊοηδ ρΓββοϊβηΙΐίΐςιιβδ άβ 1& ο&υδ&ΗΙβ» στο ΰβ ίβηη ίη ίβτη  ίη ΡΗχ)8Ϊ08, (Ε. Βΐ- 
Ιδ&Μδ - Ν. ΤατηΙ>3ΐ«8, βάδ) Οιιίβη^βΓ^, ΑΙΙίθηδ 1985 (το άρθρο γράφτηκε σε συνεργα
σία με τον Β . Κάλφα)

3. «Μαρξιστική ιστοριογραφία της επιστήμης: προβλήματα και προοπτικές», «Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών», 62, 1986.

4. Εισαγωγή, επιμέλεια, μετάφραση του έργου του I. Ι_<3ΐί8.1θδ, Μεθοδολογία των προγραμ
μάτων επιστημονικής έρευνας, Σύγχρονα θέματα, Θεσσαλονίκη 1986.

Β ' Συνέδρια.

1. Πανελλήνιο Συμπόσιο «Επιστήμες και Κοινωνία», Αθήνα 9-11 Απριλίου 1986. Γραμμα
τέας της .οργανωτικής επιτροπής, εισήγηση με θέμα: «Συνέχεια και ασυνέχεια στις επι
στήμες».

2. Ο ίΙϊοϊδίη &η<1 Ιΐιβ §το\ν11ι οί ΐ5.ηο\ν1β<1§β: 20 γβ&Γδ αίΙβΓ». Αη ΙηίοΓηθιίίοη&Ι ΟοηίβΓβη- 
06 ίη  ΜβΓΠΟΓρ οί I. ΙίΕΐΙζοΙοδ, Θεσσαλονίκη 18-22 Αυγούστου 1986. Εισήγηση με θέ
μα: «Α  ΟγΗϊ.03.1 οοαδίάβΓ&Ιίοη οί ΙΙιβ Ι&ΐί&ίοδί&η οοηοβρίδ. 'Μ&Ιπγο’ αηά 'ΙνηνηαίΛίΓβ’ 
δοίοηοβ».

3. Συνάντηση «Τ .ν. και επικοινωνία», Ιωάννινα 17-20 Απριλίου 1986. Εισήγηση με θέμα: 
«Η  απόλαυση της απραγίας».

4. Επιστημονικό Συνέδριο «Β . Π . Παπανούτσος: ο φιλόσοφος και ο παιδαγωγός» Ιωάννινά 
30, 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου 1985. Σύνεδρος.

ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ, ειδική επιστήμονας του Τομέα Ψυχολογίας.

Συμμετοχή σε Συνέδρια - Διαλέξεις.

1. Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων σε συνάντηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για 
την οργάνωση Ευρωπαϊκού διαχρονικού προγράμματος που αφορά στη διερεύνηση της 
θνησιμότητας και της νοσηρότητας στα παιδιά (Μπρίστολ, 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου
1985).
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2. Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου δόθηκαν δύο διαλέξεις με θέμα α) «II  
αυτοαντίληψη των προεφήβων στον ελληνικό χώρο» και β) «Ο ι αξίες των νέων γύρω από 
την εργασία: Ερευνητικά πορίσματα» (Γιάννινα, 26 και 27 Νοεμβρίου 1985).

3. Συμμετοχή στο 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Παρουσίαση εισήγησης με θέ
μα «Η  γυναίκα στην περιγεννητική περίοδο» (Λθήνα, 14-17 Μαίου 1986).

4. Παρουσίαση στη σειρά των εβδομαδιαίων μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Παιδοψυ- 
χιατρικής Εταιρείας με θέμα «Αγωγή Τγείας της Ελληνίδας στην περιγεννητική περίο
δο» (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1986).

5. Συμμετοχή στο 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο της \¥ ογ1(Ι Αδδοοί&ίίοη Γογ Ιηί&ηΙ ΡδγοΙιί&Ιι·}Γ
3.η(1 ΑΙΙίθά Ι)ΐ8θίρ1ιηε·5. Παρουσίαση εισήγησης με θέμα «ΟγθΛ  ννοπιβη’δ αΙΙίΙυάοΗ Ιο 
ρΓθ§ηαηογ, ΙεώουΓ αηά ίη ία η ΐ: ΤΙιβΪΓ δί^ηίίίοαηοβ ίοΓ ίη ΐβΓνβηϋοη» (Στοκχόλμη, 3-7 
Αυγούστου 1986).

6. Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων σε συνάντηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τγείας για την 
οργάνωση του Ευρωπαϊκού διαχρονικού προγράμματος που αφορά στη διερεύνηση της 
θνησιμότητας και της νοσηρότητας στα παιδιά (Όσλο, 11-15 Αυγούστου 1986).

7. Συμμετοχή στο 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής. Εισήγηση που έγι
νε με τη συνεργασία των Δ . Γεώργα και Ε. Γιακουμάκη, με θέμα «Ρδ^οΐιοδοιτίδΐίο 
δίΓβδδ αηά ρ.δγα1ιθ5οπιειϋο Γβαοίίοηδ» (Αθήνα, 6-11 Σεπτεμβρίου 1986).

8. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο ετήσιο συνέδριο της ΕιίΓορβδη 8οι:ίοίγ ίοΓ Ρθάί&Ιπο Κβ- 
δθ3Γθ1ι. Παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Νβ^ΙθοΙβά 3Γ0&8 ο ί ρορυΐαΐίοη οοΙιογΙ βΐιι- 
άίβδ: ΤΙιβ ρβγ<.'1ιθδθθί&1 βίίβοίδ οπ ΙΗο οΗίΜ (Γκρόνιγκεν Ολλανδίας, 7-10 Σεπτεμ
βρίου 1986).

Αλλες Δραστηριότητες.

— Επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Εκ
πόνηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα «ΟοηίΐΌηΐίη§ αη υηοοιίεαπ ίιιΐυτο : Οοου- 
ρ&ΙίοηβΙ (ΙβπίΕΐηά »»<1 -ννοΓίε ν&ΐιιβδ οί 0 (1 αι:»1 ε ( 1  ΟΓεβΙι ΛΌαΙΙι». Στην ερευνητική ομά
δα συμμετείχαν ο Κ. Κάρμας και η Λ. Κωστάκη. (ΚΕΠ Ε, Φεβρουάριος 1986).

— Επιστημονική συνεργάτις του Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί. Εκπόνηση ερευνητικού 
προγράμματος με θέμα «Γέννηση: Η γυναίκα μπρος σε μια καινούργια ζωή» (Δωδώνη, 
υπό έκδοση).

— Εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τγείας, Γραφείο Ευρώπης.
— Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Ρ&εάί&Ιπο αηά Ρθγϊ- 

ηειίαΐ Ερίάβιηίο1ο§γ που εκδίδεται από τον ΒΙαοΙπνβΠ 8άβηΙίίίο  ΡυΜίο&Ιίοηδ, Οχ- 
ΙοΓ'ά.

ΣΩ ΤΗΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΤ, ειδική επιστήμονας του Τομέα Φιλοσοφίας.

Δημοσίευσε:

1. ΜοΓ3ΐ Ιη('5(:ειρειΐ5ί1ίΙγ - Λ ΟοηδίάβΓθΛϊοη οί ΙΚο νίοννδ ο ί Μγ8 ΡΜΙίρρα ΡοοΙ. «Δευ
καλίων», τ. 39 (1985) σ. 277-294 (Το άρθρο μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον Δ.. 
Κυρτάτα στον ίδιο τόμο, σ. 295-314).

2. Μια επισκόπηση των κυριοτέρων τάσεων στη σύγχρονη Αγγλοσαξωνική ηθική φιλοσο
φία. «Δωδώνη» τ. ΙΔ ' (1985), σ. 113-127.
Συμμετέσχε στο Συνέδριο: «Τηλεόραση και Επικοινωνία» που οργάνωσε ο Τομέας Ψυ
χολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (17-20 Απριλίου 1986) με την ανακοίνωση: 
«Τηλεόραση και οι ρόλοι των φύλων».
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ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΝΟΡΕΜ Α, ειδική επιστήμονας του Τομέα Φιλοσοφίας.

Δημοσίευσε:

1. «Το δίλημμα μεταξύ Ηθικού Μονισμού και Ηθικού Πλουραλισμού και η σημασία της 
υπέρβασής του», Δευκαλίων 39 (1985), σσ. 315-335.

2. «Ο ι Στρουκτουραλιστικές, Μετα-στρουκτουραλιστικές θεωρίες της Γλώσσας και το 
πρόβλημα της Αλήθειας», Δωδώνη ΙΔ ' 1985, σσ. 147-171.

Συμμετείχε στα συνέδρια:

1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Ε . Π . Παπανούτσος. Ο Φιλόσοφος και ο Παιδαγωγός» που 
οργάνωσε ο Τομέας Φιλοσοφίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (30,31 Οκτ., 1 Νοεμβρ. 1985).

2. Επιστημονική Συνάντηση «Τηλεόραση και Επι-κοινωνία» που οργάνωσε ο Τομέας Ψυχο
λογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (17-20 Απριλίου 1986) με την ανακοίνωση: «Τηλεό
ραση, Έπικοινωνία’ και Εξουσία: ΒγθοΜ εναντίον Οπνβΐΐ».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, βοηθός του Τομέα Φιλοσοφίας

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-86 βρισκόταν με εκπαιδευτική άδεια στις Η.Π.Α. 
(Τίΐθ Π&ΙΙιοΙϊο υηίνβΓδίΙγ οί ΑτηβποΕί, \να«1πη§Ιοη), όπου παράλληλα με την έρευνα 
για τη διδακτορική της διατριβή, ασχολήθηκε με τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας 
για την απόκτηση του διπλώματος Μ. Α.

Χ Ρ . ΑΘ. Τ Ε ΖΑ Σ, βοηθός του Τομέα Φιλοσοφίας

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-86 περάτωσε τη διδακτορική διατριβή του με θέμα: 
«Θαλής ο Μιλήσιος. Από την αρχαία παράδοση ως τη σύγχρονη έρευνα».

ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1. Τομέας Φιλοσοφίας: Ε .Π . Παπανούτσος. Ο φιλόσοφος και ο παιδαγωγός (30, 31 Οκτω
βρίου, 1 Νοεμβρίου 1985).

2. Τομέας Ψυχολογίας: Τηλεόραση και επι-κοινωνία (17-20 Απριλίου 1986).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΜΕ Π ΡΟ ΣΚ Η ΣΗ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ, διδάκτορας φιλοσοφίας, Οί κοσμολογικές πεποιθήσειζ των 
Ελλήνων και, η γέννηση τηζ αστρονομίας (9-12-1985).

2. Α ΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πλατωνική Αριθμητική
(3-3-1986).

ΜΕ Π ΡΟ ΣΚ Λ Η ΣΗ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ψ ΥΧΟ ΛΟ ΓΓΙΑΣ

1. ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ, διδάκτορας Ψυχολογίας, Αυτοαντίληψη των προεφήβων στον 
ελληνικό χώρο και Επαγγελματική επιλογή των νέων στην Ελλάδα (Δεκ. 1985).
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2. ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΠειΟαναγκαστική συμπεριφορά των γονιών και οι επιπτώσεις στη 
συμπεριφορά των παιδιών και Η  προσωπικότητα το>ν γονιών και η αγωγή που δινονν στα
παιδιά τους (Δεκ. 1985).

3. ΦΓΛ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ,Το σχολικό πρόγραμμα και η διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
μαθητή και Η  προσωπικότητα του δασκάλου και η επίδρασή της στο μαθητή (Μάιος
1986).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ

1. Χ Ρ Η ΣΤ Ο Σ Τ Ε Ρ Ε Ζ Η Σ (19-2-1986): Διάμεσα και αρχέτυπα στον Πρόκλο και τον Δ ιο
νύσιο Αρεοπαγίτη (επιβλέπων: Βασ. Α. Κύρκος· μέλη: Γεωργία Αποστολοπούλου, Λί
νος Μπενάκης, Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Νικόλαος Ψημμένος).

2. ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΝΘΟΓΑΛΙΔΟΥ (29-5-1986): «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναπα
ραγωγή και εξέλιξη μιας παραδοσιακής κοινωνίας» (επιβλέπουσα: Άννα Φραγκουδάκη' 
μέλη: Αθανάσιος Γκότοβος> Μαρία Ηλιού, Ευτύχης Μπιτσάκης, Χαράλαμπος Νούτσος).

3. ΙΩΑΝΝΗΣ Μ ΠΑΣΛΗΣ (11-6-1986): «Κοινωνική γλωσσική διαφοροποίηση και σχο
λική επίδοση» (επιβλέπουσα: Αννα Φραγκουδάκη' μέλη: Αθανάσιος Γκότοβος, Μαρία Η 

λιού, Ευτύχης Μπιτσάκης, Χαράλαμπος Νούτσος)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ: Το πρόβλημα των σχέσεων ηθικής και πολιτικής στη σκέψη 
του νεοελληνικού Διαφωτισμού.

2. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΙΙ - Π Ε Ρ Δ ΙΚ Η : Άτομο και κοινωνία στον Πλάτωνα και 
τον ΌιιιΊίΙιβίπι.

3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΙ1Σ: II φιλοσοφία της ιστορίας στο έργο του Π. Βράιλα-Αρμέ- 
νη.

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ ΡΙΤΣΙΝ ΙΩ ΤΗ Σ: Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις του ΙΙλ. Δρακούλη.
5. ΔΕΣΠΟ ΙΝΑ  ΜΑΛΛΙΔΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Η συμβολή της «Αναγέννησης» στην ανά

πτυξη της φιλοσφικής σκέψης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου.
6. ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Μ ΥΑΡΗΣ: Το πρόβλημα του νόμου στη σκέψη του νεοελληνικού Διαφω

τισμού.
7. ΕΙΡΗ Ν Η  ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Η θεωρία του «κόσμου 3» του Κ. Κ . ΡορρβΓ.
8. ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η  κριτική των κλασικών μαθηματικών από τον Β γο ιι- 

\νβΓ και τη Σχολή του Ιντουϊσιονισμού.
9. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο Πλάτων και οι ηδονιστές.
10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜ ΠΑΚΗΣ: Ο βασικός νόμος της επιστημολογίας.
11. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ ΤΕΖΑ Σ: Θαλής ο Μιλήσιος. Από την αρχαία παράδοση ώς τη σύγχρονη έ

ρευνα.
12. ΣΠΥΡΙΔΩ Ν  ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Η μαρξιστική ιστοριογραφία της επιστήμης: η «Αγγλική 

Σχολή» από το 1950 ως το 1960.
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Μάιος 1986)

Η  αναγκαιότητα των μεταπτυχιακών σπονδών

α) Επιστημονική. Για να αλλάξει το κλίμα των προπτυχιακών, να δοθεί ώθηση στη γνωστι
κή χρησιμότητα των σπουδών. Για να μην είναι όσοι ετοιμάζουν ελληνικά διδακτορικά 
αυτοδίδακτοι, για να επηρεάζει η επιστημονική ερευνητική ατμόσφαιρα όλα τα μέλη του 
Πανεπιστημίου.

β) Οικονομική. Για να μην εξάγεται τόσο συνάλλαγμα, εφόσον μόνο στο εξωτερικό μπορεί 
κανείς να αποχτήσει το όποιο μεταπτυχιακό δίπλωμα.

γ ) Κοινωνική. Για να αποκτήσουν τα ελληνικά ΑΕΙ το κατεξοχήν χαρακτηριστικό που τους 
λείπει, να παράγουν τη γνώση και τους παραγωγούς της, δηλαδή να παράγουν συγχρόνως 
τον εαυτό τους, ρόλο που ως σήμερα παίζουν για την ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση τα 
ξένα ΑΕΙ.

Οι προϋποθέσεις για την Ιδρυση μεταπτυχιακών σπονδών

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ είναι απαραίτητες για την ίδρυση μεταπτυχι
ακών σπουδών και προηγούνται των αναγκών σε κονδύλια και υλικοτεχνική υποδομή (για 
τις θεωρητικές σπουδές).

Γενική προϋπόθεση. Η  προσπάθεια όλων, πανεπιστημιακών και νομοθετών, πρέπει 
να κλίνει προς την καλή ποιότητα των Μ. Σ ., γιατί η θεσμοθέτησή τους θα επηρεάσει ε ί
τε θετικά (ωθώντας προς την καλυτέρευση) είτε αρνητικά (υποβαθμίζοντας ακόμα περισ
σότερο) τις προπτυχιακές σπουδές. Για τούτο η προσεκτική δίχως βιασύνη και επίμονη 
προεργασία για τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την καλή ποιότητα με
ταπτυχιακών σπουδών είναι απαραίτητη. Η θεσμοθέτηση και η λειτουργία τους πάνω σε 
λαθεμένες βάσεις θα είναι για πολλά χρόνια αναπότρεπτη, η διάρθρωση θα είναι μακρό
χρονη και δύσκολη. Η ανυπαρξία Μ. Σ. επιτρέπει στην προετοιμασία τους να προβλέψει 
τώρα τις σωστές κατευθύνσεις, να δημιουργήσει τώρα αντίρροπες δυνάμεις στην τάση υ
ποβάθμισες των πτυχίων που ενδέχεται να προκαλέσουν οι κακές Μ .Σ.

Προϋποθέσεις πον αφορούν το προπτνχιακό επίπεδο

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις στην προπτυχιακή βαθμίδα, δίχως τις οποίες η ποιό
τητα των Μ. Σ . δεν είναι δυνατή.

α) Η κατάργηση της υπουργικής απόφασης και του νόμου για το ένα δωρεάν εγχειρίδιο ανά 
μάθημα στους φοιτητές. (Να χορηγηθούν ενδεχομένως κουπόνια ή επίδομα βιβλίων στους 
φοιτητές, γιατί δύσκολα αναιρείται μια κοινωνική παροχή). Πράγμα που θα ελευθερώσει 
τη διδασκαλία από το ένα εγχειρίδιο και θα βάλει στο προπτυχιακό επίπεδο την έννοια 
της βιβλιογραφίας, με βάση την οποία θα γίνεται το μάθημα και θα διεξάγονται οι 
εργασίες και εξετάσεις.

β) Να θεωρηθεί ζήτημα μεγάλης προτεραιότητας η αύξηση του Δ Ε Π , ώστε να υπάρχει ε
παρκής αριθμός για την κάλυψη όλων των μαθημάτων, για τη δυνατότητα να προσφέρε- 
ται κάθε μάθημα και στα δύο εξάμηνα και τη για δυνατότητα να υπάρχουν πάνω από έ
νας διδάσκοντες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Η ανεπάρκεια αλλιώς διδακτικού προ- 
σωπικούενδέχεται να αποβεί μοιραία για τις Μ. Σ .



Προϋποθέσεις θεσμικές

Να καταργηθούν τα στεγανά μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. Να θεσμοθετηθεί η 
δυνατότητα μετακίνησης από θέση ΔΒΓΤ σε αντίστοιχη σε ερευνητικό κέντρο για 2 με 3 
χρόνια, ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι για τη δημιουργική συνεργασία ερευνητικών κέντρων 
και ΑΕΙ και τη λειτουργική σχέση έρευνας και διδασκαλίας στις μεταπτυχιακές βαθμίδες 
των ΑΕΙ.

Προϋποθέσεις λειτουργικότητας

Η οργάνωση των Μ .Σ. να λαβαίνει υπόψη της την ποικιλία υποψηφίων που θα υπάρ
ξουν̂  και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και εκπαίδευσης. Για τον απόφοιτο 
του ελληνικού ΑΕΙ που μόλις πήρε το πτυχίο του μέχρι τον κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώ
ματος ξένου Πανεπιστημίου και τον εργαζόμενο που επιθυμεί να κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές, που θα είναι πιθανοί υποψήφιοι, πρέπει να προβλέπονται σχήματα ευέλικτα που 
θα έχουν τη δυνατότητα υποδοχής διαφορετικών κατηγοριών, δίχως αυτό να δημιουργή
σει συνθήκες κακής ποιότητας.

Προϋποθέσεις που αφορούν τους/τις ΕΜ Υ

Ο θεσμός των ΕΜΥ πρέπει να συνεχίσει και να αξιοποιηθεί στο εσωτερικό των Μ. Σ . 
Οι ΕΜΥ να επιλέγονται με κριτήρια αυστηρότερα των λοιπών μεταπτυχιακών φοιτητών. 
Να αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία, που τα περισσότερα προσόντα δίνει στα μέλη τους τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά μαθήματα με μικρότερη επιλογή γνωστι
κών αντικειμένων και ίδιο αριθμό ωρών (εμβάθυνση) και να παίρνουν μέρος ως βοηθο[ 
διδάσκοντες σε διδακτικές ασκήσεις ή εργαστήρια, με κριτήριο το θέμα της μεταπτυχια
κής εργασίας - διατριβής τους.

Προϋποθέσεις που αφορούν το Δ Ε Π

Η μεταπτυχιακή διδασκαλία δεν είναι για τους διδάσκοντες ανώτερο επίπεδο, όπως 
για τους διδασκόμενους. Είναι όμως άλλου είδους διδασκαλία, που απαιτεί διαφορετική 
αντιμετώπιση των φοιτητών, διαφορετικό χειρισμό του μαθήματος, διδασκαλία ανοικτή 
σε μεθοδολογικά ερωτήματα, που δείχνει την πορεία προς την κατασκευή του επιστημο
νικού αντικειμένου αντί να δίνει συμπεράσματα και πορίσματα, 

α) Μία τυπική προϋπόθεση είναι να έχουν οι διδάσκοντες παρακολουθήσει οι ίδιοι μεταπτυ
χιακές σπουδές, άρα να διαθέτουν έτσι στοιχειώδη εμπειρία, 

β) Μια ουσιαστική προϋπόθεση είναι να διδάσκουν το ίδιο μεταπτυχιακό μάθημα οπωσδή
ποτε περισσότεροι από ένας διδάσκοντες, ώστε η άμιλλα να είναι ευγενής αλλά και προ
τρεπτική της καλής ποιότητας και της διαρκούς ανανέωσης. Πρέπει τέλος να προβλέπε- 
ται ο καθε διδάσκων στο μεταπτυχιακό επίπεδο να κάνει οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα 
μάθημα στο προπτυχιακό.
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Οργάνωση το>ν μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Φ.Π.Ψ.

Πρώτος Κύκλος

Δύο ή περισσότερα χρόνια. Δύο χρόνια για τους εγγραφόμενους που παρακολουθούν 
συστηματικά. Περισσότερα χρόνια για όσους παρακολουθούν αραιότερα (για οποιουσδή- 
ποτε λόγους, π.χ. εργαζόμενοι). Βραδυνά μεταπτυχιακά μαθήματα, με λιγότερη έμφαση 
στη διαρκή παρακολούθηση κατά τα μαθήματα και πολλές γραπτές εργασίες, που αντι
καθιστούν τη συνεχή παρακολούθηση.

Κύκλος παράλληλος και όχι επάλληλος με το 2ο (διατριβής), για να μπορεί με ευε
λιξία να περιλάβει την ιδιαίτερη κατηγορία των ΕΜΥ και τους κατόχους πρώτου μετα
πτυχιακού διπλώματος ξένων ΑΕΙ.
Με εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση του Τομέα μπορεί ο πρώτος 
κύκλος να συντομευθεί ή να παρακαμφθεί, αν κριθεί επαρκές το επίπεδο του συγγραφι
κού - ερευνητικού έργου των υποψηφίων σε συναφές πεδίο της επιστήμης.

Εγγραφή στον πρώτο κύκλο:

Αίτηση με βιογραφικό σημείωμα. Εργασίες στο προπτυχιακό στάδιο. Εξετάσεις σε δύο 
μαθήματα της ειδικότητας. Μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα και οπωσδήποτε η γλώσσα 
των πηγών της μεταπτυχιακής εργασίας (όταν προϋποτίθεται). Συνέντευξη.

Παρακολούθηση 1ου κύκλου

Υποχρεωτική παρακολούθηση ή ειδική παρακολούθηση βραδινών μεταπτυχιακών μαθη
μάτων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με περισσότερες γραπτές εργασίες. Παρακολού
θηση με συμμετοχή τουλάχιστον τριών μεταπτυχιακών μαθημάτων (άρα 9 με 12 εβδο
μαδιαίες ώρες). Μεταπτυχιακή εργασία, με κυρίως ανεπτυγμένες την περιγραφή των πη
γών και τη μεθοδολογία (που ενδέχεται να εξελιχθεί σε διατριβή), τουλάχιστον 80 σελί
δων. Απόκτηση του διπλώματος με κρίση της επιδόσης και της μεταπτυχιακής εργασίας 
από τριμελή κριτική επιτροπή.

Απονομή τίτλου: μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης φιλοσοφίας
» »  παιδαγωγικής
»  »  ψυχολογίας

Δεύτερος κύκλος

Αίτηση με βιογραφικό σημείωμα. Το δίπλωμα Μ .Σ. πρώτου κύκλου (ή η τυπική α
ποδοχή Τομέα ΑΕ για την παράκαμψή του). Δύο ξένες γλώσσες. Η μεταπτυχιακή εργα
σία ή υπόμνημα για τις πηγές και τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος για 
την εκπόνηση της διατριβής. Ως προς τα τυπικά δικαιώματα η χρονική διάρκεια φτάΛει 
τρία έτη.

Παρακολούθηση δεύτερου κύκλου

Υποχρεωτική παρακολούθηση (ή ειδική παρακολούθηση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστη
μα κτλ., όπως παραπάνω) ενός μεταπτυχιακού μαθήματος (3 ή 4 εβδομαδιαίες ώρες). Ερ- 

γασίες-εισηγήσεις στο μάθημα με μεθοδολογικό περιεχόμενο και παρουσίαση, σε τακτά
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χρονικά διαστήματα και στα πλαίσια ειδικών σεμιναρίων του Τομέα, της προόδου της 
εργασίας των υποψηφίων.

Για την ίδρυση Μ.Σ. στους Τομείς Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας οι δυνατότητες προ
σφοράς μεταπτυχιακών μαθημάτων και οι ελλείψεις Δ ΕΠ  σε θεμελιώδεις γνωστικούς το 
μείς, δίχως την κάλυψη των οποίων οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν είναι δυνατό να προε
τοιμάσουν επαρκώς τους φοιτητές τους, είναι οι ακόλουθες.

α) Τομέας Παιδαγωγικής

Δννατότητες

Ιστορία της Εκπαίδευσης 
(2 τουλάχιστον Δ ΕΠ )

Ειδική Διδακτική ορισμένων 
μ&θημάτων (3 τουλάχιστον) 

Οργάνωση της Εκπαίδευσης 
(2 τουλάχιστον Δ ΕΠ )

Αναλυτικά Προγράμματα (1 μόνο) 
Οικονομία της Εκπαίδευσης 

(1 μόνο Δ Ε Π )
Έρευνα και Μεθοδολογία σε 
εκπαιδευτικά θέματα (3 τουλά
χιστον Δ Ε Π )

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 
(2 Δ Ε Π )

Συγκριτική Παιδαγωγική (1 Δ Ε Π )

Ελλείψεις

Γενική Κοινωνιολογία
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών
Στατιστική
Διδακτική Μαθηματικών (Φυσικής και 
Χημείας)
Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολές 
Ψυχολογία του Σχολείου 
Θεσμική Παιδαγωγική και μικροανάλυση 
(παιδαγωγική στο εσωτερικό της σχολικής 

τάξης)
Κοινωνιογλωσσολογία 
Τεχνικές αναλύσεις περιεχομένου 

Και πρόσθετοι Δ ΕΠ  για να καλύψουν 
όσα γνωστικά αντικείμενα στο διπλανό 
πίνακα μένουν με έναν διδάσκοντα, όταν ανα- 
ληφθούν μαθήματα (γιατί η παρένθεση 2 ή 3 
τουλάχιστον αφορά τα ίδια άτομα σε αρκετές 
περιπτώσεις, δηλώνει τη δυνατότητά τους, αλ
λά δεν θα μπορούν να καλύψουν περισσότερα 
από ένα μεταπτυχιακά μαθήματα, έστω δύο 
σε σπάνιες περιπτώσεις).

β) Τομέας Ψυχολογίας

Δυνατότητες

Κοινωνική ψυχολογία 
Ειδική Αγωγή
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (

Ελλείψεις

Γενική Ψυχολογία 
Κλινική Ψυχολογία 

Πειραματική Ψυχολογία 
Γνωστική Ψυχολογία 

Εξελικτική Ψυχολογία 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
Περιβαλλοντική Ψυχολογία 
Ψυχογλωσσολογία
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
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γ) Τομέας Φιλοσοφίας 

Αυνατότητεζ

α) Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
β) Πατερική και βυζαντινή φιλοσοφία 
γ) Νεώτερη φιλοσοφία 
8) Σύγχρονη φιλοσοφία 
ε) Νεοελληνική φιλοσοφία 

στ) Μ&γχ  - Μαρξισμός 
ζ) Επιστημολογία - Μεθοδολογία 

ζ ΐ ) Φιλοσοφία των φυσικών επιστημών 
ζ2) Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών 
ζ3) Ιστορία των επιστημονικών ιδεών 

η) Φιλοσοφική ερμηνευτική 
ι) Φιλοσοφία της ιστορίας 

ια) Πρακτική (ηθική) φιλοσοφία.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ»
(Μάιος 1986)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π ΡΟ Σ ΤΟ ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ  Π Α ΙΔΕΙΑ Σ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο θεσμός του υποχρεωτικού, μοναδικού συγγράμματος και οι συναφείς με αυτόν ρυθ
μίσεις και αποφάσεις (141 /133/1402 /1984, άρθρο 3, § 4-6) για τις αποζημιώσεις των συγ
γραφέων, τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που απαιτούνται για την παραγγελία και διανο
μή των διδασκόμενων εγχειριδίων κλπ. αποτελούν κρίσιμης σημασίας πρόβλημα για τα ΑΕΙ. 
Το πρόβλημα, η άμεση επικαιρότητα του οποίου καθίσταται ακόμα εμφανέστερη σε περίοδο 
εξετάσεων, έχει πτυχές παιδαγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές. Από όλες αυτές τις οπτικές 
γωνίες η ισχύουσα κατάσταση πραγμάτων επιδεινώνει την ήδη κάθε άλλο παρά ικανοποιητι
κή λειτουργία των Πανεπιστημίων μας. Το μοναδικό σύγγραμμα είναι, κατά κοινή ομολογία 
των διδασκόντων και μίας αυξανόμενης, ευτυχώς, μερίδας των φοιτητών, μία από τις βασι
κές αιτίες της προϊούσης υποβάθμισης των σπουδών, του εκφυλισμού της ερευνητικής δρα
στηριότητας, της αναπαραγωγής της σχολικής νοοτροπίας της αποστήθισης στο επίπεδο του 
Πανεπιστημίου.

Από παιδαγωγική και επιστημονική άποψη οι συνέπειες του συστήματος του μοναδικού 
συγγράμματος αλλά και του ακριβούς προσδιορισμού ενός αυθαίρετου και απαράδεκτα χαμη- 
κού «ορίου σελίδων» ανά διδακτική ώρα είναι ολέθριες. Το ισχύον σύστημα φαίνεται να έχει 
υπαγορευθεί περισσότερο από μία διάθεση συγκερασμού των οικονομικών απαιτήσεων ορι
σμένων κύκλων διδασκόντων με τη νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας που ενίοτε διέπει τα 
αιτήματα των φοιτητικών συνδικαλιστικών φορέων, παρά από τις πραγματικές ανάγκες ενός 
δημοκρατικού εκσυγχρονισμού των Α.Ε.Ι. Το υποχρεωτικό μοναδικό σύγγραμμα και η δω
ρεάν παροχή του αποτέλεσαν, ως στρεβλή «συνέχεια» της λογικής της μεταρρύθμισης του 64, 
δημαγωγική παραχώρηση της χούντας στους φοιτητές-παραχώρηση που της επέτρεπε, ταυ
τόχρονα, να ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στα περιεχόμενα των σπουδών. Θα μπορούσε κανείς, 
σήμερα, να αμφισβήτήσει την ίδια τη σκοπιμότητα συγγραφικών εργασιών διδακτικού, υπο
τίθεται, χαρακτήρα που δεν εκφράζουν τα πορίσματα πρωτότυπης έρευνας. Πέρα, όμως, απ’ 
αυτό σε κανένα σοβαρό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Υφηλίου δεν παρέχεται στους φοιτητές

Ελλείψεις

α) Βυζαντινή-Μεσαιωνική φιλοσοφία 
β) Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου 
γ) Λογική
δ) Φιλοσοφία του δικαίου 
ε) Φιλοσοφία του γλώσσας 

στ) Αισθητική
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ένα και μόνο «πανεπιστημιακό» σύγγραμμα επειδή κάτι τέτοιο αφ’ ενός θα υποβάθμιζε δρα
στικά την προσφερόμενη γνώση και αφ’ ετέρου θα αποτελούσε, δυνάμει, εργαλείο αντιδημο- 
κρατικού ελέγχου της ελευθερίας στη χρησιμοποίηση των πηγών, εξουδετέρωσης της πολλα
πλότητας των μηνυμάτων, ιδεολογικά κατευθυνόμενης μονομέρειας. Παράλληλα, η δραματι- 
κότητα της σημερινής κατάστασης αναδεικνύεται ακόμα γλαφυρότερα, αν αναλογισθούμε ότι 
σε οποιοδήποτε αξιόλογο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού η διδασκόμενη ύλη είναι, κατά μέσο 
όρο, υπερτριπλάσια της προβλεπόμενης από τον ελληνικό νόμο. Ο θεσμός του μοναδικού συγ
γράμματος, συνεπώς, πρέπει να αντικατασταθεί από την ελεύθερη υπόδειξη βιβλιογραφίας 
που θα καλύπτει σφαιρικά το διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο - και φυσικά χωρίς κανένα 
προσδιορισμό «ανώτατου ορίου σελίδων».

Το Πανεπιστήμιο δεν είναι δυνατόν να προσφέρει αποκλειστικά, ανεπαρκή ούτως ή άλ
λως, «επαγγελματική προετοιμασία». Είναι από τη φύση του κυρίως τόπος έρευνας και πα
ραγωγής γνώσης. Αλλά για να ανταποκριθεί στο ρόλο του χρειάζεται να διαμορφωθεί μια ορ
γανικά δεμένη κοινότητα των μελών του. Το μοναδικό σύγγραμμα, όμως, σε συνδυασμό με 
την εκ των προτέρων ορισμένη διδακτέα ύλη αποτρέπει τους φοιτητές από την παρακολούθη
ση των μαθημάτων, συντελεί στην ερήμωση των πανεπιστημίων (πλην ίσως του κυλικείου 
και του φοιτητικού εστιατορίου) και την αποδιάρθρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας που 
δε νοείται βέβαια χωρίς τους φοιτητές. Με το ισχύον, σύστημα, εξάλλου, γίνεται στην ουσία 
υποχρεωτική η γραπτή μορφή των εξετάσεων, προκρίνεται η από καθέδρας διδασκαλία, ατο- 
νούν τα φροντιστήρια, διαλύονται βαθμιαία τα σπουδαστήρια και οι βιβλιοθήκες τους που πλέ
ον εξυπηρετούν αποκλειστικά τους διδάσκοντες. Είναι πιθανόν, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν 
σύντομα, να οδηγηθούμε στην καθιέρωση μιας μορφής «φοίτησης δι’ αλληλογραφίας» ή μιας 
μεθόδου «διδασκαλίας άνευ διδασκάλου».

Η δωρεάν παιδεία, εφόσον στην έννοια του «δωρεάν» περιλαμβάνεται η παροχή του μο
ναδικού συγγράμματος σε όλους τους φοιτητές ανεξαιρέτως, αποτελεί μάλλον λαϊκιστικό ιδε
ολόγημα παρά δημοκρατική κατάκτηση, ιδιαίτερα στο βαθμό που σήμερα, σε αντίθεση με το 
1960, οι οικονομικές δυσκολίες του μέσου φοιτητή δεν είναι κατά κανόνα δραματικές. Είναι 
εύλογο ένα «κράτος πρόνοιας» να λαμβάνει μέριμνα για την πρόσβαση στη γνώση των οικο
νομικά ασθενέστερων φοιτητών και να ενισχύει κατά κάποιο τρόπο το σύνολο των φοιτητών 
που παρακολουθούν σχολές όπου το κόστος των συγγραμμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επει
δή όμως η δωρεάν παροχή συγγραμμάτων έχει αναχθεί, από μέτρο σπάταλο και αντιπαιδα” 
γωγικό, σε είδος «κοινωνικού κεκτημένου» δεν είναι ίσως εφικτή η κατάργηση της. Σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, επιβάλλεται η αναπροσαρμογή των σχετικών με αυτήν ρυθμίσεων, στην 
ακόλουθη κατεύθυνση: α) αποσύνδεση, στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, της έννοιας 
δωρεάν παιδείας από τη δωρεάν παροχή συγγραμμάτων- β) αντικατάσταση του σημερινού 
από ένα διαφορετικό σύστημα, παροχής κουπονιών, για την αγορά υποδεικνυόμενων στις βι
βλιογραφίες βιβλίων από το εμπόριο" γ) διαφοροποίηση της παροχής κουπονιών κατ’ αναλο
γία προς την εισοδηματική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή" δ) διάθεση του τεράστιου 
ποσού - γύρω στα 5 δις - που κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθεί για τη βελτίωση της υ- 
λικοτεχνικής υποδομής των Πανεπιστημίων με προτεραιότητα στην ενίσχυση των πανεπι
στημιακών βιβλιοθηκών και σπουδαστηρίων.

Επίκαιρο παραμένει και το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημιακών Τυπογραφείων και β ι
βλιοπωλείων που θα μπορούσαν να παρέχουν, ειδικά στους φοιτητές, τα βιβλία σε τιμή κό
στους. Οι συγγραφείς των εκδιδόμενων από τα Πανεπιστημιακά Τυπογραφεία εγχειριδίων 
πρέπει να αποζημιώνονται με το σύστημα των συγγραφικών δικαιωμάτων με την προϋπό
θεση οτι κανείς Πανεπιστημιακός δεν θα δικαιούται να υποχρεώσει τους φοιτητές να αγορά
σουν το πόνημά του. Θα μπορεί απλώς να το συμπεριλάβει στην υποδεικνυόμενη βιβλιογρα
φία μαζί με άλλα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο βιβλία.
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Είναι ευνόητο ότι αν αρθούν οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις για τα συγγράμματα 
αίρονται αυτομάτως και οι εντελώς παράλογες δεσμεύσεις που υποχρεώνουν οποιονδήποτε 
διδάσκοντα, προκειμένου να χορηγήσει σύγγραμμα στους φοιτητές του, να το διδάξει για μια 
ολόκληρη τριετία. (Σημειωτέον ότι αν ο αριθμός των φοιτητών υπολείπεται των 70 το Υπουρ
γείο δεν εγκρίνει τη χορήγηση συγγράμματος πράγμα που ίσως δικαιώνει τη «δωρεάν παι
δεία» εφόσον δωρεάν πλέον δεν προσφέρεται σύγγραμμα). Τούτο σημαίνει απλούστατα ότι 
ειδικά στις θετικές επιστήμες, όπου τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάζονται αποκλειστικά 
σε άρθρα και συνηθέστατα τροποποιούνται ή ανατρέπονται από μήνα σε μήνα, οι φοιτητές 
δεν έρχονται σε επαφή με τις νέες ερευνητικές κατακτήσεις εκτός αν ο διδάσκων παραβιά
ζοντας τους νόμους κάνει σωστά τη δουλειά του.

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί
νων, εδώ και αρκετό καιρό, εφαρμόζεται από πολλούς διδάσκοντες το σύστημα της υπόδειξης 
βιβλιογραφίας, παροτρύνονται οι φοιτητές να μελετούν στο σπουδαστήριο κείμενα που συχνά 
περιέχουν αντιλήψεις διαφορετικές ή και αντίθετες μεταξύ τους σε σχέση με το διδασκόμενο 
αντικείμενο, ενθαρύνεται η εκπόνηση εργασιών από τους φοιτητές και επιχειρείται η σεμινα- 
ριακή οργάνωση των μαθημάτων, παρά τις δυσκολίες. Τα θετικά αποτελέσματα συνιστούν 
ένα επιπλέον επιχείρημα υπέρ της κατάργησης των ισχυουσών αποφάσεων ή νόμων. Είναι 
άλλωστε προφανές ότι η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που ελπίζουμε ότι επίκειται, 
συνδέεται με το ξεπέρασμα της μνημικής μάθησης, το άνοιγμα των οριζόντων των φοιτητών, 
την εξοικείωση από τα πρώτα χρόνια της σπουδής με τις μεθόδους της επιστημονικής έρευ
νας, τη συνεχή συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων στα πλαίσια μιας γόνιμης για αμ- 
φότερους αλληλεπίδρασης.

Τα μέλη του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θεωρώντας ότι οφείλουν 
να αντιδράσουν στα σημερινά εκφυλιστικά φαινόμενα δεσμεύονται ταυτόχρονα με ομόφωνη 
απόφαση να μην κάνουν από το ακαδημαϊκό έτος 1986 /87 χρήση των ευεργετικών για τους 
διδάσκοντες διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Με άλλα λόγια: δεν θα δεχθούν, ούτε φυσικά 
θα απαιτήσουν, τις νόμιμες, ανά σελίδα, αποζημιώσεις που δικαιούνται να εισπράξουν για 
συγγράμματα ή σημειώσεις (εξαιρουμένων των εξόδων δακτυλογράφησης για τις τελευταίες).

Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα αντιληφθεί την αγωνία που μας διακατέχει 
για το μέλλον των ΑΕΙ και θα αντιμετωπίσει ευνοϊκά τις προτάσεις μας αν λάβει υπόψη του 
το γεγονός ότι για πρώτη ίσως φορά μία συγκροτημένη κοινωνική ομάδα δεν εισηγείται αύ
ξηση των προνομίων της αλλά κατάργησή τους.
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Ρβποάίο&ΐδ βχοΐι&η^βά \νϋ!ι Ιΐιβ ΙΜγΛ ρ»ιΊ οί «ϋοάοηί»

1. Αηαίηαε (ΟίΙΙά (1«1 ναϋοαηο, ΙΙαΙΐϋ)

2. ΑηάβηΙ ΡΗίΙοεορΗφ (ΡίΙΙδ&ιΐΓβΙ), ΙΙ.8.Λ.)

3. Οαηαάίαη ΡΚίΙοδορΗίαιΙ Κβνίβίνβ

4. Οοτητηυ,ηίοαίίοη αηά Οο§ηίΐίοη (ΟΙιβηΙ, Ββίβίιιηι)

5. Οτίύεα ΗβρίβΙα ΙΙίχρ α η οαπιεη <·α η υ. άε Ρίίοαο[ια (Μβχίοο, Μβχίοο)

6. Εάχιεαύοη 8ΐαάίββ (ΚΙοη^α, υ . 8. Α.)

7. Εΐφίαι (\ν&Γ8Ζ8ΐννα, Ροϊδιά)

8. ΡίΙο8ο{ία Οξξί (Οβηονα, ΙΙαΙία)

9. Ιηάίαη ΡΗίΙοβορΗίοαΙ (^ιιαΓίεΗφ (Ροοηβ, Ιηάία)

10. ^οιι^ηαι ο( ΑββΐΗεΐίβ Εάιιβαύοη (υΛ&ηα, 111., υ.8.Α.)

11. ΖοΜΓίΐαΖ ο{ ΤΗοιι%Ηΐ (ΟΗ&Κοιηα, υ . 8. Α.)

12. ΜείΗοάοΙοβν αηά 8ήβηεε  (ΗααιΊβηι, ΝβΙΙιβΓί&ηάδ)

13. Ρβηβαηιίβηΐο (Μαάπά, Εδραηα)

14. ΡΗίΙοβορΗίοα (Οβηί, Ββΐ^ίβ)

15. ΡΚίΙοίορΙιν αηά 8οβίαΙ Αοίίοη (Νβνν Όβΐΐιί, Ιηάία)

16. ΡΗίΙοβορΙι\) ίη  8οίβηββ (Ταβοοη, Απζοη», υ . 8. Α.)


